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สารจากอธกิารบดมีหาวิทยาลัยพะเยา 

  

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ไดมุงเนนใหมหาวิทยาลัยผลิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ

พัฒนาไปสูการเปนนักวชิาการและนักวชิาชีพท่ีมคีวามรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชา

ตางๆ โดยกระบวนการวจิัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระ รวมท้ัง

มีความ สามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเช่ียวชาญกับ

ศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะท่ีเปน

สถาบันอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดโครงการ “ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 1” ขึ้น 

เพื่อสนับสนุนใหมกีารเผยแพรองคความรูท่ีเกิดจากการวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐและเอกชนท่ัวประเทศ เปดโอกาสใหมกีารแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางนิสิต/นักศึกษา คณาจารย และ 

นักวิชาการ ตลอดจนเปนเวทีท่ีเปดโอกาสเผยแพรผลงานทางวิชาการสูสาธารณะ และทําใหเกิดการ  กระตุนการสราง

ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อสรางองคความรู นวัตกรรมใหม ๆ ท่ีนําไปสูการเปนนักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู

ความสามารถระดับสูงตอไป 

 โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 1 น้ี ไดรับเกียรติในการปาฐกถาพิเศษจากรองศาสตราจารย ดร.

วรากรณ  สามโกเศศ อธิการบดมีหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑติย อดตีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ หัวขอ “บทบาท

ของบัณฑติในสังคมไทย” อันจะทําใหเห็นภาพบทบาทและความสําคัญของบัณฑิตในสังคมไทย ซึ่งสถาบันการศึกษาตอง

เรงพัฒนาบัณฑติอยางไรใหมคีุณภาพและเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคต 

 มหาวทิยาลัยพะเยา หวังเปนอยางย่ิงวาการประชุมวชิาการบัณฑติศึกษา คร้ังท่ี 1 น้ี จะเปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญของ

มหาวทิยาลัยท่ีชวยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสติระดับบัณฑติศึกษาใหกาวไปสูการเปนนักวิชาการและนักวิชาชีพท่ี

มคีวามรูความสามารถระดับสูง เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหทัดเทียมกับนานาอารยะตอไป จึงขอขอบคุณ

วทิยากร ผูทรงคุณวุฒิ  ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร รวมท้ังผูมสีวนสนับสนุนการจัดกจิกรรมคร้ังน้ีใหสําเร็จดวยดี 

       

 

    

          ศาสตราจารยพเิศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศร ี

                                                                    อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 
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เกี่ยวกับการประชุมทางวิชาการบัณฑติศึกษา ครั้งท่ี 1 

The 1st Phayao Graduate Research Conference (PGRC 1) 
 

หลักการและเหตุผล 

 สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงพัฒนากําลังคน ท่ีมคีวามสามารถไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ทองถิ่น 

โดยพื้นฐานการวิจัยเปนศาสตรท่ีมีหลักวิชาและเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางองคความรู นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ

คดิคนใหมท่ีเชื่อถอืได ดังน้ันจงึถอืไดวาการวจิัยและพัฒนาเปนตัวจักรสําคัญในการสนับสนุนทรัพยากรมนุษยตอการสราง

องคความรู นวัตกรรมใหม ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงอยางย่ังยนื  มหาวทิยาลัยพะเยาในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว รวม

ไปถงึเพื่อใหเปนตามประกาศเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัด

โครงการ “ประชุมทางวชิาการบัณฑติศึกษา คร้ังท่ี 1” ขึ้น เพื่อสนับสนุนใหมกีารเผยแพรองคความรูท่ีเกดิจากการวิจัยของ

นิสิต /นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนท่ัวประเทศ เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน

ความรู ประสบการณระหวางนิสติ/นักศึกษา คณาจารย และนักวชิาการ ตลอดจนเปนเวทีท่ีเปดโอกาสเผยแพรผลงานทาง

วิชาการสูสาธารณะและทําใหเกิดการกระตุนการสรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพื่อสรางองคความรู นวัตกรรมใหม ๆ ใน

การพัฒนาประเทศตอไป 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนเวทีทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต/ 

นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา ท้ังของรัฐและเอกชน สูสาธารณชน 

 2. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวจิัยและเปดโอกาสใหมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานและขอมูลการวิจัยระหวาง

นิสติ/ นักศึกษา คณาจารย สาขาวชิาตาง ๆ ระหวางมหาวทิยาลัย และองคกรเครือขาย 

 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สูการวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได ตอ

ชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

กลุมเปาหมาย 

 1. ผูเขารวมประชุมและเสนอผลงาน เปนนิสิต/ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ

เอกชนท่ัวประเทศ 

 2. ผูเขารวมประชุมโดยไมนําเสนอผลงาน ไดแก นิสิต/ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย

ระดับบัณฑติศึกษา คณาจารย ผูบริหาร นักวชิาการ นักวจิัย ผูสนใจท่ัวไป 
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รูปแบบการประชุม 

 1. การบรรยายพเิศษโดยวทิยากรกติติมศักดิ์ (Keynote speaker) 

 2. การนําเสนอผลงานวจิัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นิสิต/ นักศึกษาไดเขารวมประชุมงานเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และผูนําเสนอผลงานไดรับ

ประสบการณ ซึ่งจะเปนการพัฒนาทักษะการนําเสนองานวจิัยระดับบัณฑติศึกษาสูสาธารณชน 

 2. งานวจิัยระดับบัณฑติศึกษาของนิสติ/ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนไดรับการเผยแพรสู

สาธารณชน 

 3. ไดเสริมสรางบรรยากาศการวจิัย และเปดโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางนิสิต/นักศึกษา 

คณาจารย สาขาวชิาตาง ๆ ระหวางมหาวทิยาลัย และองคกรเครือขายตาง ๆ 

 4. งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพของนิสิต/ นักศึกษา ไดรับการสนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรใน

รูปแบบท่ีเปนเอกสารทางวชิาการท่ีเปนท่ียอมรับ 

 5. นิสิต/ นักศึกษาไดรับการกระตุนใหเกิดการพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีคุณภาพสูการวิจัยท่ี

สามารถนําไปใชประโยชนได ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 
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กําหนดการ 

การประชุมวชิาการบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 1 

The 1st Phayao Graduate Research Conference (PGRC 1) 

วันท่ี 4 -5 เมษายน 2558 

ณ อาคารเรยีนรวม(หลังเดมิ) มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

วันเสารที่ 4 เมษายน 2558 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.00 น. – 08.45 น. ลงทะเบียน 

หองภูกามยาว 1 

08.45 น. – 09.00 น. 
กลาวเปด โดย รองศาสตราจารย ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ  

รองอธิการบดีฝายวชิาการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

09.00 น. – 10.30 น. 

ปาฐกถาพเิศษ เร่ือง “บทบาทบัณฑติในสังคมไทย” โดย  

รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ  สามโกเศศ   

- อธิการบดมีหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑติย 

- อดตีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

10.30 น. – 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

11.00 น. – 12.20 น. 

นําเสนอผลงาน  

- วทิยาลัยการศึกษา 

หอง C-101 / C-102 / C-103 / C-104 

/ C-201 

- คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร หอง C-202 

- คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร หอง C-203 / C-204 

- คณะแพทยศาสตร หอง C-301 / C-302 

- คณะศิลปศาสตร หองประชุม 3 / หอง B-102 

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หองประชุม 3 

- คณะวศิวกรรมศาสตร หองประชุมคณะวศิวกรรมศาสตร 

- วทิยาลัยการจัดการ อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 กรุงเทพ 

12.20 น. – 13.20 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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วันเสารที่ 4 เมษายน 2558 (ตอ) 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

13.20 น. – 17.00 น. 

นําเสนอผลงาน  

- วทิยาลัยการศึกษา 

หอง C-101 / C-102 / C-103 / C-104 

/ C-201 

- คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร หอง C-202 

- คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร หอง C-203 / C-204 

- คณะแพทยศาสตร หอง C-301 / C-302  

- คณะศิลปศาสตร หอง B-102 

- คณะวศิวกรรมศาสตร หองประชุมคณะวศิวกรรมศาสตร 

 

 

วันอาทติยที่ 5 เมษายน 2558 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน หองภูกามยาว 1 

08.30 น. – 09.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

09.00 น. – 12.00 น. 

นําเสนอผลงาน  

- วทิยาลัยการศึกษา 

หอง C-101 / C-102 / C-103 /  

C-104 / C-201 

- คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร หอง C-202 

- คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร หอง C-203 / C-204 

- คณะแพทยศาสตร หอง C-301 / C-302  / หองประชุม 3 

- คณะวศิวกรรมศาสตร หองประชุมคณะวศิวกรรมศาสตร 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 16.00 น. 

นําเสนอผลงาน  

- วทิยาลัยการศึกษา 

หอง C-101 / C-102 / C-103 / C-104 

/ C-201 

- คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร หอง C-202 

- คณะแพทยศาสตร หอง C-301 / C-302 
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จ านวนการน าเสนอผลงาน Oral Presentation 

รวม 300 ผลงาน 

 

กลุ่ม สังกัด จ านวน 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ 54 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 1 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 34 

คณะศิลปศาสตร์ 9 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 29 

วทิยาลัยการศึกษา 149 

วทิยาลัยการจัดการ (กรุงเทพ) 6 

รวม 300 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ    

ของการดําเนินงาน และศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับ บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

และผลลัพธของการดําเนินงานโครงการการฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เร่ืองการ 

เจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้ว เพ่ือคัดกรองโรคเบาหวานโดยใชเคร่ืองตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา จังหวัดพะเยา 

ซึ่งใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใชศึกษาเปน อสม. ที่ผานการอบรมจํานวน 1,636 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจาก

ตารางสําเร็จรูป โดยใชตารางเครซี่และมอรแกน ไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 345 คน ในการสุมตัวอยางจากขนาด

กลุมตัวอยางแตละหมูบานมาศึกษา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบจัดชั้น (Stratified sampling) โดยกําหนดใหขนาดกลุม

ตัวอยางของแตละชั้นภูมิใหไดสัดสวนกัน จากนั้นนํามาสุมตัวอยางจากขนาดกลุมตัวอยางแตละหมูบานใชวิธีการ 

สุมตัวอยางแบบงายโดยการจับฉลาก จากการศึกษาพบวาการประเมินผลโครงการดานบริบทอยูในระดับสูง ดานปจจัย

นําเขาอยูในระดับปานกลาง ดานกระบวนการอยูในระดับปานกลาง และดานผลลัพธอยูในระดับสูง และจากการวิเคราะห

หาความสัมพันธ พบวา อายุ อาชีพ และรายได มีความสัมพันธกับการประเมินผลดานปจจัยนําเขา เพศ และระยะเวลา

การปฏิบัติหนาท่ีเปน อสม. มีความสัมพันธกับการประเมินผลดานกระบวนการ และพบวา อายุ มีความสัมพันธกับการ

ประเมนิผลดานผลลัพธ อยางมนัียสําคัญทางสถติ ิสวนลักษณะทางประชากร ดานเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได และ 

ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีเปน อสม. ไมมีความสัมพันธกับการประเมินผลดานบริบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ผลการวจัิยนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลพืน้ฐานในการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรและการฝกอบรมมาตรฐาน อสม. ตอไป  
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Abstract  

This study aims to investigate people characteristics, context, input factors, processes, outcomes, and the 

relationship among these factors to the training of village health volunteer development on the veinpuncture fingertip 

for diabetes screening by using glucometer in Phayao Province. The research methodology is a survey research 

through 345 samples. The result reveals that the evaluation of context is in high level, the input factor is in 

intermediate level, the process is also in intermediate level, but the outcome is in high level. According the statistical 

analysis, it was found that age, career and incomes are related to input factors. Both gender and period of time 

working as a village health volunteer are related to the process. In addition, the age is related to the outcomes 

significantly. However, gender, age, education, career, incomes, and working time as a village health volunteer have 

no relationship to the context based on statistics. The result of this research can be utilized as important information 

for the improvements of training program for village health volunteers. 
 

Keywords: Evaluation, People Characteristics, Village Health Volunteer  
 

บทนํา 

โรคเบาหวาน เปนโรคเร้ือรังท่ีรักษาไมหายขาด และเปนปญหาสาธารณสุขท่ัวโลกท่ีมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  

 จากรายงานสถติสิุขภาพท่ัวโลก ป พ.ศ. 2555 ขององคการอนามัยโลกพบวา 1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผูใหญ ปวยเปน

โรคเบาหวาน จากรายงานจากการสํารวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจรางกายคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552 พบความชุก

ของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 6.9 ท้ังนี้พบวาหนึ่งในสามของผูท่ีเปนเบาหวานแตไมได

รับการรักษา คิดเปนรอยละ 3.3 (กระทรวงสาธารณสุข, 2556) สําหรับสถานการณในจังหวัดพะเยาพบวาอัตราปวย

โรคเบาหวานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ในป 2551 อัตราปวย 514.82 ตอประชากร 100,000 คน และเพิ่มขึ้นในป 2555    

เปน 807.65 ตอ ประชากร 100,000 คน สําหรับในป 2555 จังหวัดพะเยาไดคัดกรองโรคเบาหวานในประชาชนอายุ 15 ป

ขึ้นไป โดยมีผลงานการคัดกรองเบาหวาน รอยละ 90.59 ซึ่งผู ท่ีผานการคัดกรองแลวพบวาผูมีปจจัยเสี่ยงไดรับ   

 การตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือด รอยละ 67.59 ของผูมีปจจัยเสี่ยงท้ังหมด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2556) 

จังหวัดพะเยาไดจัดทําโครงการการฝกอบรม อสม. เร่ืองการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช

เคร่ืองตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา เพื่อให อสม.ท่ีผานการอบรม สามารถคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช

เคร่ืองตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนดิพกพาได ภายใตการควบคุมกํากับของเจาหนาท่ีสาธารณสุข 

ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ 

และความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรของ อสม. กับ บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธของการ

ดําเนินงานของโครงการการฝกอบรม อสม. เร่ืองการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช

เคร่ืองตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา จังหวัดพะเยา เพื่อนําผลท่ีไดจากการศึกษา มาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ

พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรและการฝกอบรมมาตรฐาน อสม. ตอไป 
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

ในการศกึษาคร้ังนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวจัิย โดยมตีัวแปรตาง ๆ ท่ีสัมพันธกันดังนี้ 

                  ตัวแปรตน                                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพ 1 แผนภูมแิสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา เปน อสม. ท้ังเพศชายและหญิง ท่ีอาศัยอยูในจังหวัดพะเยา จํานวน 9 อําเภอ และ

ผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมมาตรฐาน อสม. เร่ืองการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช

เคร่ืองตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา จํานวน 1,636 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดกําหนดคาความเช่ือมั่นท่ี 

0.95 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป โดยใชตารางเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดขนาดของ

กลุมตัวอยางเทากับ 345 คน ในการสุมตัวอยางจากขนาดกลุมตัวอยางแตละหมูบานมาศึกษา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

จัดชั้น (Stratified sampling) โดยกําหนดใหขนาดกลุมตัวอยางของแตละชั้นภูมิใหไดสัดสวนกัน จากนั้นนํามาสุมตัวอยาง

จากขนาดกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยการจับฉลาก (รัตนา ทรัพยบําเรอ, 

2556, หนา 89) 

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือแบบสอบถามท่ีผูศึกษาไดสรางขึ้น ซึ่งมีลักษณะโครงสรางของแบบสอบถาม

ประกอบดวยขอคําถาม 6 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะทางประชากร เปนแบบสอบถามใหเลือกตอบหรือเตมิขอความลงในชวงวาง       

สวนท่ี 2 แบบประเมนิบริบทของโครงการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

สวนท่ี 3 เปนแบบประเมนิปจจัยนําเขา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ   

สวนท่ี 4 เปนแบบประเมนิกระบวนการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ    

สวนท่ี 5 เปนแบบประเมนิผลลัพธ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ         

สวนท่ี 6 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขใหขอคิดเห็นเพิ่มเตมิ  

 ลักษณะทางประชากร 

- เพศ  

- อายุ  

- ระดับการศกึษา  

- อาชพี  

- รายได  

- ระยะเวลาการปฏิบัตหินาท่ีเปน อสม. 

 

  

 

 

ผลการประเมนิโครงการ 4 ดาน  

- ดานบริบท  

- ดานปจจัยนําเขา 

- ดานกระบวนการ  

- ดานผลลัพธของการดําเนนิงาน 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื 

 ผูศึกษานําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณ 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตองความ

ครอบคลุมของขอมูลไดคาความเท่ียงตรงเทากับ 0.80 จากนั้นนําแบบสอบถามดังกลาวไปทดลองใชกับกลุมประชากร

เปาหมายจํานวน 30 ราย ท่ีมีลักษณะเหมือนกับกลุมตัวอยางท่ีจะเก็บขอมูลจริง แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคา    

ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดยวธีิของสัมประสทิธแอลฟาของครอนบาค ไดเทากับ 0.78 

วธีิการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศกึษาตดิตอประสานงานกับผูรับผดิชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับอําเภอ และประธานชมรม อสม. ระดับ

อําเภอทุกแหงในจังหวัดพะเยา เพื่อขอขอมูลและขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย มีการชี้แจงแบบสอบถามกับกลุม

ตัวอยาง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม มีการวิเคราะหขอมูล แปรผลขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และ

เขยีนรายงานการวจัิย 

การวเิคราะหขอมูลและสถิตทิี่ใช 

            สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) 

            - วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของประชากร โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

            - วิเคราะหแบบสอบถาม บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธของโครงการ คาสถิติรอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

            สถติเิชงิวเิคราะห (Analytical Statistics) 

  - ใชสถติ ิChi-Square วเิคราะหความสัมพันธระหวาง ขอมูลท่ัวไปของประชากร กับการดําเนนิงานดานบริบท 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธของโครงการ 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาการวิเคราะหผลการพัฒนา อสม. เร่ืองการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อ       

คัดกรองโรคเบาหวานโดยใชเคร่ืองตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา จังหวัดพะเยา มีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

จํานวน 345 คน โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลท่ีไดวเิคราะหจากแบบสอบถาม มรีายละเอยีดดังนี้ 

จากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 16.5 มีอายุ       

อยูในชวง 41–60 ป รอยละ 75.5 มีสถานภาพการสมรส คู รอยละ 83.5 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 

รอยละ 41.2 ประกอบอาชพีเกษตรกร รอยละ 59.1 มรีายไดต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 65.2 มีชวงระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

เปน อสม. ในชวง 1–10 ป รอยละ 46.4 มีจํานวนครัวเรือนที่รับผิดชอบนอยกวา 10 หลังคาเรือน รอยละ 82.9 และไมมี

จํานวนหลังคาเรือนท่ีมผีูปวยโรคเบาหวานอยูในความรับผดิชอบ รอยละ 69.3 

จากการศกึษาการประเมนิบริบทของโครงการ พบวา มีระดับการประเมินบริบทอยูในระดับสูง รอยละ 52.8 ระดับ

ปานกลาง รอยละ 46.7 และระดับต่ํา รอยละ 0.6 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับ            

เร่ืองการคัดกรองโรคเบาหวานในประชาชนอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป ทําใหทราบจํานวนประชากรกลุมเสี่ยง ซึ่งสามารถหาวิธี
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ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือปองกันการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตได มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 

รองลงมาคือ โครงการฝกอบรม อสม. เร่ืองการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใชเคร่ืองตรวจ

ระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา มีความสําคัญ/ความจําเปน ตอการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันและควบคมโรคไมติดตอ

เร้ือรังในพืน้ท่ีมี คาเฉลี่ย 4.48 และทานมีความเขาใจวัตถุประสงคของการจัดอบรมตามโครงการฝกอบรม อสม. เร่ืองการ

เจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใชเคร่ืองตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพามีคาเฉลี่ย 4.34 

และพบวา การดําเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานดวยการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเปนการเพิ่มภาระงานของทาน        

มคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 2.80 

จากการศึกษาปจจัยนําเขาของโครงการ พบวามีระดับปจจัยนําเขาของโครงการอยูใน ระดับปานกลาง         

รอยละ 53 ระดับสูง รอยละ 29.6 และระดับต่ํา รอยละ 17.4 กลุมตัวอยางสวนใหญมีปจจัยนําเขาของโครงการเกี่ยวกับ

เร่ืองทานมีความเช่ือมั่นในระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ ท่ีให อสม. สามารถเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรอง

โรคเบาหวานโดยใชเคร่ืองตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา ภายใตการดูแลและควบคุมของเจาหนาท่ีสาธารณสุข     

มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.37 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือ ทานมีความเช่ือมั่นในระบบพี่เลี้ยง อสม. ท่ีคอยชวยเพิ่มพูน

ทักษะในการปฏิบัติงานการคัดกรองโรคเบาหวานโดยใชเคร่ืองตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา มีคาเฉลี่ย 4.31 และ 

ทานไดรับขอมูลการจัดอบรมหลักสูตรการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใชเคร่ืองตรวจระดับ

น้ําตาลในเลือดชนิดพกพา กอนเขารวมโครงการอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.25 และพบวา เจาหนาท่ีท่ีเปนนักเทคนิค

การแพทย มีจํานวนเพียงพอตอการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรม อสม. เร่ืองการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรอง

โรคเบาหวานโดยใชเคร่ืองตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนดิพกพา มคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 3.67 

จากการศึกษากระบวนการดําเนินงานของโครงการ พบวา มีระดับกระบวนการดําเนินงานของโครงการอยูใน 

ระดับปานกลาง รอยละ 70.7 ระดับตํ่า รอยละ 17.7 และระดับสูง รอยละ 11.6 กลุมตัวอยางสวนใหญมีกระบวนการดําเนินงาน

ของโครงการเกี่ยวกับเร่ือง ทานไดแจงผลระดับน้ําตาลในเลือดใหแกประชาชนในพื้นท่ีท่ีมารับบริการตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวาน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.38 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือ ทานไดคัดกรองโรคเบาหวานใหกับประชาชนกลุม

เสี่ยงที่มีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป รวมกับเจาหนาสาธารณสุขประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) มีคาเฉลี่ย 

4.37 และวิธีการคัดเลือก หรือกําหนด อสม. ผูรับผิดชอบการคัดกรองโรคเบาหวานในพื้นท่ีมีความเหมาะสมตอการ

ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 4.23 และพบวา ทานท้ิงเข็มและอุปกรณที่ใชในการเจาะเลือดรวมกับขยะท่ัวไป มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 

1.72 

จากการศึกษาผลลัพธการดําเนินงานของโครงการ พบวา มีระดับผลลัพธหรือผลผลิตการดําเนินงาน             

ของโครงการอยูในระดับสูง รอยละ 93.9 ระดับปานกลาง รอยละ 5.8 และระดับต่ํา รอยละ 0.3 กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ผลลัพธหรือผลผลิตการดําเนินงานของโครงการเกี่ยวกับเร่ือง ประชาชนใหความสนใจและใหความรวมมือในการมาตรวจ

คัดกรองโรคเบาหวาน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.45 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือ หลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมทานมีความรู 

ความเขาใจในเร่ืองการคัดกรองโรคเบาหวานไดดียิ่งขึ้น มีคาเฉลี่ย 4.33 และ ทานอานคาระดับน้ําตาลในเลือดไดอยาง

ถูกตอง มคีาเฉลี่ย 4.30 และพบวา ทานมคีวามเขาใจภาระงานที่ตองปฏิบัติหลังการฝกอบรมการเจาะเลือดฝอยจากปลาย

นิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใชเคร่ืองตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนดิพกพา มคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 2.24 
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ตาราง 1 ความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากร กับ บรบิทของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลทั่วไป 

ระดับบริบทของโครงการ    

ระดับต่ํา ระดับปานกลาง ระดับสูง χ 2 df P-value 

N % N % N %    

1. เพศ          

   ชาย 0   0  23  6.7  34  9.9 1.361  0.520 

   หญงิ 2 0.6 138 40.0 148 42.9    

   รวม 2 0.6 161 46.7 182 52.8    

2. ชวงอายุ          

    20–40 ป 0 0  37 10.7  33  9.6 2.557  0.692 

    41–60 ป 2 0.6 117 33.9 142 41.2    

    มากกวา 60 ปขึ้นไป 0 0   7   2.0   7  2.0    

    รวม 2 0.6 161 46.7 182 52.8    

3. ระดับการศกึษา          

    ประถมศกึษา 1 0.3  42 12.2 60 17.4 4.470  0.635 

    มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช. 0 0  38 11.0 44 12.8    

    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 1 0.3  73 21.2 68 19.7    

    ปริญญาตรี 

    รวม 

4. อาชพี 

    เกษตรกร 

    คาขาย 

    รับจาง 

    แมบาน / พอบาน 

    ประกอบธุรกจิสวนตัว 

    รวม 

0 

2 

 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0.6 

 

0.6 

0 

0 

0 

0 

0.6 

  8 

161 

 

91 

18 

34 

14 

4 

161 

 2.3 

46.7 

 

26.4 

5.2 

9.9 

4.1 

1.2 

46.7 

10 

182 

 

112 

10 

50 

9 

1 

182 

 2.9 

52.8 

 

32.5 

2.9 

14.5 

2.6 

0.3 

52.8 

 

 

 

12.300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0.151 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

จากตาราง 1 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชพี รายได และระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน อสม. กับระดับผลการประเมินบริบทของโครงการ พบวา เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน อสม. ไมมีความสัมพันธกับระดับผลการประเมินบริบทของ

โครงการ อยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 
 

ตาราง 2 ความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากร กับ ปจจัยนําเขาของโครงการ 

 

 

ขอมูลทั่วไป 

ระดับบริบทของโครงการ    

ระดับต่ํา ระดับปานกลาง ระดับสูง χ 2 df P-value  

N % N % N %    

5. รายได          

    ตํ่ากวา 5,000 บาท 1 0.3 105 30.4 119 34.5 5.142  0.994 

    5,001–10,000 บาท 1 0.3 52 15.1 58 16.8    

    10,001–15,000 บาท 0 0 3 0.9 4 1.2    

    15,001–20,000 บาท 0 0 1 0.3 1 0.3    

    รวม 2 0.6 161 46 7 182    

6. ระยะเวลาเปน อสม.          

    1–10 ป 0 0 76 22.0 84 24.3 9.373  0.157 

    11–20 ป 0 0 52 15.1 69 20.0    

    21–30 ป 2 0.6 31 9.0 27 7.8    

    31 ปขึ้นไป 0 0 2 0.6 2 0.6    

    รวม 2 0.6 161 46.7 182 52.8    

ขอมูลทั่วไป 

ระดับปจจัยนําเขาของโครงการ    

ระดับต่ํา ระดับปานกลาง ระดับสูง χ 2 df P-value 

N % N % N %    

1. เพศ          

   ชาย 8 2.3 32 9.3 17 4.9 0.567 2  0.753 

   หญงิ 52 15.1 151 43.8 85 24.6    

   รวม 60 17.4 183 53.0 102 29.6    
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ตาราง 2 (ตอ)  

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลทั่วไป 

ระดับปจจัยนําเขาของโครงการ    

ระดับต่ํา ระดับปานกลาง ระดับสูง χ 2 df P-value 

N % N % N %    

2. ชวงอายุ          

    20–40 ป 5 1.4 40 11.6 25 7.2 14.120*    0.005 

    41–60 ป 55 15.9 131 38.0 75 21.7    

    มากกวา 60 ปขึ้นไป 0 0 12 3.5 2 0.6    

    รวม 60 17.4 183 53.0 102 29.3    

3. ระดับการศกึษา          

    ประถมศกึษา 14 4.1 57 16.5 32 9.3 3.524 6   0.741 

    มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช. 17 4.9 38 11.0 37 7.8    

    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 26 7.5 77 22.3 39 11.3    

    ปริญญาตรี 3 0.9 11 3.2 4 1.2    

    รวม 60 17.4 183 53.0 102 29.6    

4. อาชพี          

    เกษตรกร     36 10.4 113 32.8 56 16.2 15.722*  0.030 

    คาขาย                    7 2.0 18 5.2 3 0.9    

    รับจาง  16 4.6 34 9.9 34 9.9    

    แมบาน / พอบาน 1 0.3 15 4.3 7 2.0    

    ประกอบธุรกจิสวนตัว 0 0 3 0.9 2 0.6    

    รวม 60 17.4 183 53.0 102 29.6    

5. รายได          

    ตํ่ากวา 5,000 บาท 34 9.9 116 33.6 75 21.7 12.343*  0.025 

    5,001–10,000 บาท 24 7.0 64 18.6 23 6.7    

    10,001–15,000 บาท 2 0.6 1 0.3 4 1.2    

    15,001–20,000 บาท 0 0 2 0.6 0 0    

    รวม 60 17.4 183 53.0 102 29.6    



 

10 

 

ตาราง 2 (ตอ)  

 

จากตาราง 2 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชพี รายได และระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน อสม. กับระดับผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการ พบวาตัวแปรท่ีมี

ผลตอระดับผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการ ไดแก อายุ อาชีพ และรายได มีความสัมพันธกับระดับผลการ

ประเมินปจจัยนําเขาของโครงการ โดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการ

ปฏบัิตงิานเปน อสม. ไมมคีวามสัมพันธกับระดับผลการประเมนิปจจัยนําเขาของโครงการ อยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 
 

ตาราง 3 ความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากร กับ กระบวนการของโครงการ 

 

 

ขอมูลทั่วไป 

ระดับปจจัยนําเขาของโครงการ    

ระดับต่ํา ระดับปานกลาง ระดับสูง χ 2 df P-value 

N % N % N %    

6. ระยะเวลาเปน อสม.          

    1–10 ป 27 7.8 91 26.4 42 12.2 3.941  0.679 

    11–20 ป 

    21-30 ป 

20 

13 

5.8 

30.8 

60 

30 

17.4 

8.7 

41 

17 

11.9 

4.9 

   

    31 ปขึ้นไป 0 0 2 0.6 2 0.6    

    รวม 60 17.4 183 53.0 102 29.6    

ขอมูลทั่วไป 

ระดับกระบวนการของโครงการ    

ระดับต่ํา ระดับปานกลาง ระดับสูง χ 2 df P-value 

N % N % N %    

1. เพศ          

   ชาย 13  3.8  32  9.3 12 3.5 8.337* 2 0.015 

   หญงิ 48 13.9 212 61.4 28 8.1    

   รวม 61 17.7 244 70.7 40 11.6    

2. ชวงอายุ          

    20–40 ป 17 4.9 49 14.2  4 1.2 6.766  0.126 

    41–60 ป 41 11.9 187 54.2 33 9.6    

    มากกวา 60 ปขึ้นไป 3 0.9 8 2.3 3 0.9    

    รวม 61 17.7 244 70.7 40 11.6    
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ตาราง 3 (ตอ) 

 

จากตาราง 3 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได และระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน อสม. กับระดับกระบวนการดําเนินงานของโครงการ พบวาตัวแปรท่ีมีผล

ขอมูลทั่วไป 

ระดับกระบวนการของโครงการ    

ระดับต่ํา ระดับปานกลาง ระดับสูง χ 2 df P-value 

N % N % N %    

3. ระดับการศกึษา          

    ประถมศกึษา 18 5.2 73 21.2 12 3.5 7.996 6 0.433 

    มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช. 10 2.9 59 17.1 13 3.8    

    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 29 8.4 98 28.4 15 4.3    

    ปริญญาตรี 4 1.2 14 4.1 0 0    

    รวม 61 17.7 244 70.7 40 11.6    

4. อาชพี          

    เกษตรกร     35 10.1 151 43.8 19 5.5 12.362  0.102 

    คาขาย                    6 1.7 22 6.4 0 0    

    รับจาง  15 4.3 54 15.7 15 4.3    

    แมบาน/พอบาน 4 1.2 14 4.1 5 1.4    

    ประกอบธุรกจิสวนตัว 1 0.3 3 0.9 1 0.3    

    รวม 61 17.7 244 70.7 40 11.6    

5. รายได          

    ตํ่ากวา 5,000 บาท 42 12.2 153 44.3 30 8.7 4.143  0.612 

    5,001–10,000 บาท 19 5.5 83 24.1 9 2.6    

    10,001–15,000 บาท 0 0 6 1.7 1 0.3    

    15,001–20,000 บาท 0 0 2 0.6 0 0    

    รวม 61 17.7 244 70.7 40 11.6    

6. ระยะเวลาเปน อสม.          

    1–10 ป 34 9.9 115 33.3 11 3.2 13.962*  0.021 

    11–20 ป 15 4.3 88 25.5 18 5.2    

    21–30 ป 10 2.9 40 11.6 10 2.9    

    31 ปขึ้นไป 2 0.6 1 0.3 1 0.3    

    รวม 61 17.7 244 70.7 40 11.6    
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ตอระดับกระบวนการดําเนนิงานของโครงการ ไดแก เพศ และระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน อสม. มีความสัมพันธกับระดับ

กระบวนการดําเนินงานของโครงการโดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได 

ไมมคีวามสัมพันธกับระดับกระบวนการดําเนนิงานของโครงการอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 
 

ตาราง 4 ความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากร กับ ผลลัพธของโครงการ 

 

 

 

 

ขอมูลทั่วไป 

ระดับผลลัพธของโครงการ    

ระดับตํ่า ระดับปานกลาง ระดับสูง χ 2 df P-value 

N % N % N %    

1. เพศ          

   ชาย 0 0 5 1.4 52 15.1 1.806  0.455 

   หญิง 1 0.3 15 4.3 272 78.8    

   รวม 1 0.3 20 5.8 324 93.9    

2. ชวงอาย ุ          

    20–40 ป 0 0 0 0 70 20.3 9.070*  0.050 

    41–60 ป 1 0.3 20 5.8 240 69.6    

    มากกวา 60 ปขึ้นไป 0 0 0 0 14 4.1    

    รวม 1 0.3 20 5.8 324 93.9    

3. ระดับการศกึษา          

    ประถมศกึษา 0 0 7 2.0 96 27.8 6.048  0.424 

    มัธยมศกึษาตอนตน/ปวช. 0 0 2 0.6 80 23.2    

    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 1 0.3 11 3.2 130 37.7    

    ปรญิญาตร ี 0 0 0 0 18 5.2    

    รวม 1 0.3 20 5.8 324 93.9    

4. อาชพี          

    เกษตรกร     1 0.3 12 3.5 192 55.7 9.854  0.428 

    คาขาย                    0 0 3 0.9 25 7.2    

    รับจาง  0 0 4 1.2 80 23.2    

    แมบาน/พอบาน 0 0 0 0 23 6.7    

    ประกอบธุรกิจสวนตัว 0 0 1 0.3 4 1.2    

    รวม 1 0.3 20 5.8 324 93.9    
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

จากตาราง 4 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได และระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน อสม. กับระดับผลการประเมินผลลัพธของโครงการ พบวาตัวแปรท่ีมีผล

ตอระดับผลการประเมนิผลลัพธของโครงการ ไดแก อายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน อสม. มีความสัมพันธกับระดับ

ผลการประเมินผลลัพธของโครงการ โดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได ไมมคีวามสัมพันธกับระดับผลการประเมนิผลลัพธของโครงการ อยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 
 

วิจารณและสรุปผล 

จากผลการศึกษาลักษณะทางประชากร กับการประเมินบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธของการ

ดําเนนิงานโครงการ สามารถสรุปผลการประเมนิไดดังนี้ 

ดานบริบทของโครงการ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการประเมินบริบทของโครงการอยูในระดับสูง  

รอยละ 52.8 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชาลี ยะวร และชอทิพย บรมธนรัตน (2553) ท่ีพบวาการประเมินผล 

การพัฒนา อสม. เชี่ยวชาญ สาขาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดมหาสารคาม ผลการประเมินดานบริบท 

อยูในระดับสูง 

ดานปจจัยนําเขาของโครงการ พบวา มีระดับการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการอยูในระดับปานกลาง 

รอยละ 53 ซึ่งสอดคลองกับการศกึษาของ ชาล ียะวร และชอทิพย บรมธนรัตน (2553) ที่พบวาการประเมินผลการพัฒนา 

อสม. เชี่ยวชาญ สาขาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดมหาสารคาม ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาอยูใน

ระดับปานกลาง 

ขอมูลทั่วไป 

ระดับผลลัพธของโครงการ    

ระดับตํ่า ระดับปานกลาง ระดับสูง χ 2 df P-value 

N % N % N %    

5. รายได          

    ต่าํกวา 5,000 บาท 1 0.3 12 3.5 212 61.4 7.144  0.858 

    5,001–10,000 บาท 0 0 8 2.3 103 29.9    

    10,001–15,000 บาท 0 0 0 0 7 2.0    

    15,001–20,000 บาท 0 0 0 0 2 0.6    

    รวม 1 0.3 20 5.8 324 93.9    

6. ระยะเวลาเปน อสม.          

    1–10 ป 0 0 9 2.6 151 43.8 15.465*  0.013 

    11–20 ป 0 0 8 2.3 113 32.8    

    21–30 ป 1 0.3 1 0.3 58 16.8    

    31 ปขึ้นไป 0 0 2 0.6 2 0.6    

    รวม 1 0.3 20 5.8 324 93.9    
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ดานกระบวนการดําเนินงานโครงการ พบวา มีระดับการประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการอยูใน 

ระดับปานกลาง รอยละ 70.7 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของแววตา พฤกษา (2550) ท่ีพบวาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน  

เขตพืน้ที่การศกึษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการประเมนิดานกระบวนการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ดานผลลัพธของการดําเนนิงานโครงการ พบวา มีระดับการประเมินผลลัพธการดําเนินงานของโครงการอยูใน 

ระดับสูง รอยละ 93.9 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชาลี ยะวร และชอทิพย บรมธนรัตน (2553) ท่ีพบวา 

การประเมนิผลการพัฒนา อสม. เชี่ยวชาญ สาขาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดมหาสารคาม ผลการประเมิน 

ดานผลผลติของโครงการ อยูในระดับสูง 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร กับบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ

ของการดําเนนิงานโครงการ สามารถสรุปผลการวเิคราะหความสัมพันธไดดังนี้ 

ดานบริบทของโครงการ พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน อสม.   

ไมมีความสัมพันธกับการประเมินผลดานบริบท สอดคลองกับการศึกษาของ เสาวภา ศรีสวาง (2555) ท่ีศึกษาการ

ประเมินผลโครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะสวน

บุคคลดานเพศ อายุ การศกึษา รายไดตอเดือน ท่ีแตกตางกันสงผลใหมีความคิดเห็นตอการประเมินดานบริบท ไมแตกตาง

กัน 

ดานปจจัยนําเขาของโครงการ พบวา อายุ อาชีพ และรายได มีความสัมพันธกับการประเมินผลดาน 

ปจจัยนําเขา แตกตางกับการศึกษาของ เสาวภา ศรีสวาง (2555) ท่ีศึกษาการประเมินผลโครงการเรียนฟรี เรียนดี 

อยางมีคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ และรายได 

ตอเดือน ท่ีแตกตางกันสงผลใหมคีวามคิดเห็นตอการประเมนิดานปจจัยนําเขา ไมแตกตางกัน  

ดานกระบวนการดําเนินงานของโครงการ พบวา เพศ และระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีเปนอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน มคีวามสัมพันธกับการประเมนิผลดานกระบวนการ 

ดานผลลัพธของการดําเนินงานโครงการ พบวา อายุ และระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ เปน อสม .มี

ความสัมพันธกับการประเมินผลดานผลลัพธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตกตางกับการศึกษาของ เสาวภา ศรีสวาง 

(2555) ที่ศึกษาการประเมินผลโครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ผลการวิจัย

พบวา อายุ ที่แตกตางกันสงผลใหมคีวามคิดเห็นตอการประเมนิดานผลผลติไมแตกตางกัน  

ขอเสนอแนะ  

จากขอมูลการประเมินระดับความคิดเห็นของการดําเนินงานโครงการฯ พบวาดานปจจัยนําเขา และดาน

กระบวนการดําเนินงาน ในสวนท่ีมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับต่ํา สูงกวาดานบริบทและดานผลลัพธในระดับเดียวกัน  

จงึเปนภาพสะทอนใหเห็นวา อสม. มองปจจัยนําเขาและกระบวนการเปนสิ่งสําคัญ เพราะฉะนั้นการทําวิจัยคร้ังตอไปเราจึง

ควรใหความสําคัญกับปจจัยนําเขาและกระบวนการดําเนนิงานใหมากขึ้นกวาเดมิ 

ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุม และการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อศึกษารูปแบบในการพัฒนา

ศักยภาพ อสม. เพื่อยกระดับเปน อสม. เชี่ยวชาญดานงานควบคุมโรคไมตดิตอ ดานโรคเบาหวาน 
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การประยุกตใชระบบเอบีซี และตวัแบบสําหรับการสั่งซื้อที่ประหยดั ในการบริหารคลัง

เวชภัณฑ โรงพยาบาลสอง จังหวดัแพร 

The application of ABC classification and economic order quantity model (EOQ model) 

for pharmaceutical inventory control at pharmacy department, Song Hospital, Phrae Province 

สุรชัย จิตจง 1
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Surachai Jitjong1* and Boonlue Chimbanrai2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑระหวางวิธีปจจุบัน กับวิธี ABC 

classification และ EOQ model และเพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ โดยใชวิธี ABC 

classification และ EOQ model กลุมตัวอยาง คือ รายการยา กลุม A จํานวน 35 รายการ จากจํานวนรายการยาท้ังหมด 

233 รายการ และมีมูลคาของการเบิกยาจากคลังเวชภัณฑคิดเปนรอยละ 72.70 ของมูลคาการเบิกยาท้ังหมด 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑท้ังหมด ตนทุนรวมของการจัดเก็บยา และตนทุนรวม 

ของการจัดซื้อยา ระหวางการบริหารคลังเวชภัณฑระบบ ABC classification และ EOQ model กับระบบท่ีดําเนินการ 

ในปจจุบัน พบวาไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติพบวาระบบ ABC classification 

และ EOQ model สามารถลดจํานวนคร้ังของการสั่งซื้อยา และลดจํานวนคร้ังของรายการยาขาดคราว ซึ่งเปนผลดี 

ตอการลดตนทุนองคกร  
 

คําสําคัญ: ระบบเอบีซ ีการสั่งซือ้ท่ีประหยัด การบริหารคลังเวชภัณฑ  
 

Abstract  

 The objectives of this research were to compare the output of pharmaceutical inventory control between  

the existing system with the ABC classification and EOQ model and to research the way to approve the efficiency of 

the pharmaceutical inventory control by the ABC classification and EOQ model. The population of this research was 

233 items and the sample was 35 items (group A drugs), but they were represented 72.70 percent of the total budget. 

The result showed that the compared cost of pharmaceutical inventory control (total inventory cost, ordering cost, holding cost) 
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between the existing system with the ABC classification and EOQ model, it was not difference output at the level of 0.05. 

However, in practice, it was found that the ABC classification and EOQ model could reduce the number of orders and the number 

of drug outages. These were beneficial to reduce the cost of the organization. 
 

Keywords: ABC classification, economic order quantity model, pharmaceutical inventory control  
 

บทนํา 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมารายจายเพื่อสุขภาพของประเทศไทย มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นจาก

มูลคา 25,315 ลานบาท ในป พ.ศ. 2523 เปนมูลคา 588,154 ลานบาท ในป พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นถึง 20 กวาเทา 

และคดิเปนรายจายดานยาเปนสัดสวนสูงถงึรอยละ 46.4 ตอรายจายดานสุขภาพท้ังหมดของประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบ

กับประเทศตาง ๆ ในเอเชีย พบวารายจายดานสุขภาพตอประชากรของประเทศไทยไมสูงมากนัก แตเมื่อคิดเปนรอยละตอ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ กลับมีคาท่ีสูงเปนอันดับหนึ่งของเอเชีย คือ 6.4% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(เกาหลใีต 6.3% มาเลเซยี 4.4% สงิคโปร 3.1% อนิโดนเีซยี 2.2% ตามลําดับ) (สุวทิย วบุิลผลประเสริฐ, 2554) 

จากขอมูลการรายงานทางการเงินของหนวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 831 แหง  

ในปงบประมาณ 2555 และ 2556 หนวยบริการที่ประสบปญหาภาวะวิกฤตทางดานการเงิน มีจํานวนเฉลี่ย 150 แหงตอป 

ซึ่งจังหวัดแพรมีหนวยบริการท้ังหมด 8 แหง มีหนวยบริการที่ประสบปญหาภาวะวิกฤตทางดานการเงิน จํานวน 2 และ 3 

แหงตอป ตามลําดับ (กลุมประกันสุขภาพ, 2556) นอกจากนี้ผลการดําเนินงานการบริหารคลังเวชภัณฑของโรงพยาบาล

สอง พบวา มูลคาในการจัดซื้อยามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง มีมูลคาเทากับ 6.52 6.78 และ 7.39 ลานบาท ใน

ปงบประมาณ 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ และนอกจากนี้ยังพบปญหาในการบริหารคลังเวชภัณฑ ตัวอยางเชน ยา

บางรายการใกลหมดอายุกอนสงมอบใหแกหนวยงาน ยาบางรายการมีการสํารองในปริมาณมากเกินความเหมาะสม ยา

บางรายการขาดคราวไมเพยีงพอตอการใหบริการ และมกีารสั่งซือ้ยาฉุกเฉนิไมเปนไปตามแผน เปนตน 

จากการศึกษาในการลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารคลังพัสดุพบวา มีการประยุกตใช ABC 

classification และ Economic Order Quantity Model (EOQ model) ตัวอยางเชน การศึกษาของ พัชรินทร ดอรอมาน (2550) 

สามารถลดตนทุนรวมการบริหารคลังยาไดท้ังสิ้น 262,184.44 บาท คิดเปนรอยละ 24.65 บาท ของระบบการบริหาร

เวชภัณฑที่ดําเนินการในปจจุบัน สุกัญญา หอมนาน (2554) สามารถลดคาใชจายในการจัดการยาคงคลังโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลเชียงคํา เปนเงิน 26,540.54 บาท และสามารถลดมูลคาคงคลังเฉลี่ยได 125,032.39 บาท และ 

ชัยยงค สุขศรีสมบูรณ (2550) มีการประยุกตใชหลักการ EOQ model รวมกับจุดสั่งซื้อ (Reorder Point) ผลการศึกษา

ชี้ใหเห็นวาสามารถควบคุมปริมาณยาคงคลัง กําหนดจุดสั่งซือ้ไดอยางเหมาะสม และลดคาใชจายในการดําเนนิงานลงได 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการประยุกตใชแนวคิด ABC classification รวมกับ EOQ model ในการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ 

โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑของหนวยบริการ 

และเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑระหวางวิธีปจจุบัน กับวิธี ABC classification และ Economic Order 

Quantity (EOQ) โดยมีความคาดหวังวารูปแบบการบริหารคลังเวชภัณฑแบบใหมจะสามารถลดตนทุน และเพิ่ม

ประสทิธิภาพการบริหารคลังยาไดดกีวารูปแบบการบริหารคลังเวชภัณฑแบบปจจุบัน 



 

18 

 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศกึษาคร้ังนี้เปนการศกึษาวจัิยเชงิปฏบัิตกิาร (Action research) โดยทําการศกึษาจากขอมูลท่ีเกิดขึ้นจริงตั้งแต

เดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือนตุลาคม 2557 ของงานบริหารเวชภัณฑ กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค 

โรงพยาบาลสอง 

 วัสดุอุปกรณ 

การศึกษาคร้ังนี้ใชเคร่ืองมือ คือ แบบบันทึกการเก็บขอมูล 6 แบบ ท่ีไดพัฒนาจากเคร่ืองมือของ พัชรินทร        

ดอรอมาน (2550) เพื่อใชเก็บขอมูลในการศึกษา ไดแก แบบบันทึกมูลคาการจายยา แบบบันทึกอาคารและสิ่งกอสราง 

แบบบันทึกครุภัณฑ แบบบันทึกคาแรงบุคลากร แบบบันทึกมูลคาวัสดุ และแบบบันทึกคาใชจายหมวดสาธารณูปโภค 

 วธีิการศกึษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ขอมูลรายการยาท้ังหมดในฐานขอมูล

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑของโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร ในปงบประมาณ 2557 ท่ีมีการเบิกจากคลังเวชภัณฑ 

ในชวงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถงึ มนีาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 233 รายการ และตนทุนคาใชจายของการบริหารคลังเวชภัณฑ 

เชน ตนทุนของหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลสองที่เกี่ยวของกับกระบวนการในการบริหารเวชภัณฑ ตั้งแต การจัดซื้อ

จัดหา การตรวจรับ การควบคุมเก็บรักษา และกลุมตัวอยางท่ีศึกษา ทําการคัดเลือกเฉพาะรายการยากลุม A จํานวน 

35 รายการ เน่ืองจากเปนรายการยาท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด มีมูลคาการเบิกยาจากคลังเวชภัณฑรวมกันท้ังหมดประมาณ 

รอยละ 80 ของมูลคาการเบิกท้ังหมด และการวิจัยคร้ังนี้ไดรับใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นเตรียมการ จัดทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงพยาบาล เพื่อขอเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

การศึกษา เชน คาแรงของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับกระบวนการบริหารเวชภัณฑ คาใชจายสาธารณูปโภค 

คาเสื่อมราคาของอาคารและครุภัณฑ เปนตน 

ขั้นดําเนนิการ มรีายละเอยีดในการดําเนนิงานท่ีสําคัญ 3 ขัน้ตอน ไดแก   

1. การจัดลําดับความสําคัญของยาโดยวิธี ABC classification เพื่อทําการจัดแบงกลุมยาออกเปนท้ังหมด 3 กลุม 

แลวทําการคัดเลือกเฉพาะรายการยากลุม A ที่มีความสําคัญมากที่สุดในการบริหารคลังเวชภัณฑ เนื่องจากเปนรายการ

ยาที่มูลคาการเบิกจายสูงแตมจํีานวนรายการยาต่ํา มาใชเปนกลุมตัวอยางการศกึษา   

2. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารเวชภัณฑอยางครบถวน โดยใชเคร่ืองมือ      

ในการศึกษาท้ังหมด 6 แบบ เชน คาจางแรงงาน คาวัสดุ คาครุภัณฑ คาใชสอยพื้นที่ เปนตน แลวนํามาวิเคราะหหาตนทุน

การจัดซือ้ ตนทุนการจัดเก็บ และตนทุนรวมของการบริหารคลังเวชภัณฑระบบการดําเนนิการในปจจุบัน   

3. ทําการวิเคราะหขอมูลหาปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (EOQ model) การคํานวณหาปริมาณคงคลังเผื่อขาด 

(Safety Stock) ในรายการยากลุม A เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหมาเปนตัวกําหนดรูปแบบของการบริหารคลังเวชภัณฑ

ระบบ ABC classification และตัวแบบสําหรับการสั่งซื้อท่ีประหยัด (EOQ) แลวผูศึกษาทําการบริหารคลังเวชภัณฑตามรูปแบบ      

ที่กําหนดที่กําหนดไวอยางเครงครัด เปนระยะเวลา 3 เดือน 
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การวิเคราะหขอมูล เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล แลวทําการวิเคราะห

ขอมูลตามรูปแบบการบริหารคลังเวชภัณฑระบบการดําเนินการในปจจุบัน และรูปแบบการบริหารคลังเวชภัณฑระบบ ABC 

classification และตัวแบบสําหรับการสั่งซื้อท่ีประหยัด (EOQ) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยมีการกําหนดระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 และใชสถติใินการศกึษา 2 รูปแบบ ไดแก 

1. สถิตเิชงิพรรณนา วเิคราะหขอมูลทางคุณลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางดวยสถติริอยละ 

2. สถิตเิชงิอนุมาน เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยตนทุนการจัดซือ้ ตนทุนการจัดเก็บยา และตนทุนรวม

การบริหารคลังเวชภัณฑ ระหวางการบริหารคลังเวชภัณฑในระบบการดําเนินการปจจุบัน กับการบริหารคลังเวชภัณฑระบบ 

ABC classification และ EOQ โดยใชสถติ ิPaired sample t-test 
 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาขอมูลการเบิกจายยาจากคลังเวชภัณฑ ในชวงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2557  

มีจํานวนรายการยา 233 รายการ และมีมูลคาการเบิกยารวมกันท้ังหมด 3,009,921.75 บาท ผูวิจัยไดทําการจัดกลุม

ความสําคัญของยาโดยวิธี ABC classification ผลการศึกษาพบวา สามารถจัดแบงประเภทยาได 3 กลุม ไดแก กลุมยา A  

มีจํานวน 35 รายการ คิดเปนรอยละ 15.02 ของรายการยาท้ังหมด มีมูลคายาตนทุนในการเบิกจายรวมกันท้ังหมด              

รอยละ 72.70 กลุมยา B มจํีานวน 70 รายการ คิดเปนรอยละ 30.04 ของรายการยาท้ังหมด คิดเปนมูลคาการเบิกยารวมกัน

รอยละ 20.67 และกลุมยา C จํานวน 128 รายการ คิดเปนรอยละ 54.94 ของรายการยาทั้งหมด มีมูลคาการเบิกยารวมกัน

เพยีงแครอยละ 6.63 ดังแสดงในภาพ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงความสัมพันธระหวางรอยละสะสมของจํานวนรายการยา และรอยละของมูลคาการเบิกยา 

จากคลังเวชภัณฑ 
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ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบริหารคลังเวชภัณฑระบบ ABC classification และ EOQ กับระบบ         

การบริหารเวชภัณฑที่ดําเนินการในปจจุบัน พบวา ตนทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑทั้งหมด ตนทุนรวมของการ

จัดเก็บยา และตนทุนรวมของการจัดซื้อยาไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ยังพบวาตนทุนรวม 

ของการจัดใหมียาสํารองเผื่อขาดในการบริหารคลังเวชภัณฑ สามารถพบไดเฉพาะการบริหารคลังเวชภัณฑรูปแบบ ABC 

classification และ EOQ เทานัน้ ดังแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงการเปรยีบเทยีบตนทุนการบริหารคลังเวชภัณฑแตละประเภท ของระบบ ABC classification  

และ EOQ กับระบบที่ดําเนนิการในปจจุบัน 

ตนทุนการบริหาร 

คลังเวชภัณฑ 

ABC & EOQ รูปแบบปจจุบัน ความแตกตาง t-value p-value 

1. ตนทุนรวมของการบรหิาร  

   เวชภัณฑ (TIC) 

     

Χ  10,655.06 9,416.63 1,238.44 
1.15 0.37 

S.D. 2,040.57 1,923.04 1,866.53 

2. ตนทุนรวมของการจัดเก็บยา  

   (HC) 

     

Χ  3,940.58 3,369.52 571.06 
3.08 0.09 

S.D. 162.44 275.14 320.81 

3. ตนทุนรวมของการจัดซือ้ยา  

   (OC) 

     

Χ  4,787.30 6,047.11 1,259.82 
1.15 0.37 

S.D. 2,152.77 1,652.23 1,902.28 

4. ตนทุนรวมของการจัดใหมียา 

   สํารอง (SC) 

     

Χ  1,927.19                   -          - 
- - 

S.D. 89.18                   -          - 

หมายเหต:ุ * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 

วิจารณและสรุปผล 

1. การจัดกลุมความสําคัญของยา โดยวิธี ABC classification พบวายากลุม A เปนกลุมยาที่มีมูลคาสูง รายการยา

สวนมากเปนยาสําหรับรักษาโรคเร้ือรังท่ีไมติดตอ เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจํานวนรายการยา และมูลคา

ยาของการเบิกจายท้ังกลุม มีคาท่ีคํานวณไดมีความใกลเคียงกับทฤษฎี ABC classification ท่ีกลาววา สินคากลุม A          

เปนสินคาคงคลังท่ีมีปริมาณนอย 5-15% ของสินคาคงคลังทั้งหมด แตมีมูลคารวมคอนขางสูง ประมาณ 80% ของมูลคา

ทัง้หมด จากทฤษฎไีดนํามาสูการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานการบริหารคลังเวชภัณฑ กําหนดใหมีการลงบัญชีรับจายให

เปนปจจุบัน มีการตรวจสอบความถูกตองของปริมาณสินคาเทียบกับใบคุมคลังทุก 2 สัปดาห มีการกําหนดจุดสั่งสินคา       

ท่ีแนนอน มีการกําหนดปริมาณการสั่งสินคาแตละรอบท่ีชัดเจนตามรูปแบบ EOQ model และมีการจัดหาบริษัทยา            
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ท่ีจําหนายรายการยากลุม A ไวสํารอง เพื่อปองกันปญหายาขาดคราว สวนรายการยากลุม B และกลุม C มีจํานวน

รายการยา และมูลคายาตนทุนในการเบิกจายรวมกัน ตรงตามทฤษฎีท่ีกลาววา สินคากลุม B เปนสินคาคงคลังที่มีปริมาณ

ปานกลาง มีจํานวนรายการสินคาประมาณ 30% ของสินคาคงคลัง มีมูลคารวมปานกลาง 15% ของมูลคาท้ังหมด และ

รายการยา กลุม C เปนสินคาคงคลังท่ีมีปริมาณมากประมาณ 50-60% ของสินคาคงคลัง แตมีมูลคารวมคอนขางต่ํา           

5-10% ของมูลคาท้ังหมด จากขอมูลยากลุม B และกลุม C พบวาเปนกลุมยาที่มีจํานวนรายการยาที่สูงมากแตมูลคาตํ่า 

งานบริหารเวชภัณฑจึงไดมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ เพื่อใหเอื้อตอการทํางานแตคงซึ่งความมี

ประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบปริมาณยาคงคลังปองกันยาขาดคราว และการตรวจสอบความถูกตองของ

ปริมาณยาและใบคุมคลังทุก 1 เดือน ในรายการยากลุม B สวนรายการยากลุม C เปนกลุมรายการยาที่มีปริมาณมากท่ีสุด 

การสั่งซื้อสินยากลุมนี้ใชระบบสองกลอง คือ เมื่อมีการใชยาในกลองแรกหมดก็นําเอายาจากกลองสํารองมาใช แลวรีบ

ดําเนินการซื้อยาเติมใสกลองสํารองปองกันยาขาดคราว และทําการตรวจสอบความถูกตองของปริมาณยาและใบคุมคลัง

ทุก 3 เดือน เปนตน (บูรณะศักดิ์ มาดหมาย, 2556) 

2. การเปรียบเทียบตนทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑทั้งหมด (Total Inventory cost) ระหวางสองระบบ พบวา

ตนทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑเฉลี่ยท้ังสองระบบไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 อาจเนื่องจาก

ระยะเวลาท่ีทําการศึกษาคร้ังนี้สั้นเกินไป ขอมูลท่ีจัดเก็บไดจึงไมสามารถจําแนกถึงความแตกตางของของตนทุนรวมของ

การบริหารเวชภัณฑท้ังสองระบบได แตจากขอมูลการศึกษายังพบวาระบบการบริหารเวชภัณฑแบบปจจุบัน สามารถ

บริหารตนทุนรวมของการจัดซื้อยา และตนทุนรวมของการจัดเก็บยาไดคอนขางสมดุลกัน (117,162.77 บาท และ 155,139.58 บาท 

ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้ออยางประหยัด (EOQ model) ท่ีกลาววาจุดท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดท่ีทําใหตนทุนในการจัดใหมีสินคาคงคลังท้ังหมด (TIC) ต่ําสุด คือ ตรงจุดตัดของกราฟระหวางตนทุนในการจัดใหมี

สินคาคงคลัง กับตนทุนในการสั่งซื้อ นั่นก็คือจุดท่ีตนทุนรวมของการจัดซื้อยาเทากับตนทุนรวมของการจัดเก็บยา ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดการบริหารเวชภัณฑระบบ ABC classification และ EOQ (ระพพีรรณ พริิยะกุล, 2550) 

3. ตนทุนรวมของการจัดเก็บยา (Holding cost) เมื่อทําการเปรียบเทียบทางสถิติ พบวาตนทุนรวมของ 

การจัดเก็บยาของท้ังสองระบบไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 อาจเนื่องมาจากขอมูลที่ไดจากการ

ทดลองท่ีใชระยะเวลาในการศึกษาเพียงแค 3 เดือนตอรูปแบบ เปนระยะเวลาท่ีนอยเกินไป เมื่อนําผลมาวิเคราะหเปรียบเทียบ           

จึงไมสามารถบอกความแตกตางได แตนอกเหนือจากผลการทดลองที่กําหนดไวยังพบวา จํานวนรายการยาขาดคราว คือ 

จํานวนรายการยาท่ีคลังเวชภัณฑไมสามารถสนับสนุนใหหนวยรับบริการที่มาขอเบิกยาในแตละรอบนั้น มีความแตกตาง

กันอยางเห็นไดชัด ระบบท่ีดําเนินการในปจจุบันมีรายการยากลุม A ขาดคราวตลอดระยะเวลาท่ีทําการศึกษา 3 เดือน 

จํานวน 17 รายการ (6, 4 และ 7 รายการตอเดือน ตามลําดับ) สวนระบบ ABC classification และ EOQ มีรายการยากลุม A ขาด

คราวตลอดระยะเวลาท่ีทําการเก็บขอมูล จํานวน 4 รายการ (3, 1 และ 0 รายการตอเดือน ตามลําดับ) 

4. ตนทุนรวมของการจัดซื้อยา (Ordering cost) เมื่อทําการเปรียบเทียบทางสถิติ พบวาตนทุนรวมของ 

การจัดซื้อยาของท้ังสองระบบไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 อาจเนื่องมาจากขอมูลท่ีไดจากการทดลอง 

ท่ีใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลนอยเกินไป แตจากผลการทดลองยังพบวาจํานวนคร้ังของการจัดซื้อยามีความแตกตางกัน

คือ ระบบท่ีดําเนนิการในปจจุบัน มีจํานวนครั้งของการจัดซื้อยาตลอดระยะเวลา 3 เดือน รวม 72 คร้ัง (25, 17 และ 

30 คร้ัง) และระบบ ABC classification และ EOQ มจํีานวนคร้ังของการจัดซือ้ยารวม 57 คร้ัง (28, 11 และ 18 คร้ัง) 
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5. ตนทุนรวมของการจัดใหมียาสํารองเผื่อขาด (Safety Stock Cost) จากการศึกษาตนทุนประเภทนี้ พบไดเฉพาะ

รูปแบบการบริหารคลังเวชภัณฑระบบ ABC classification และ EOQ เทานั้น เนื่องจากระบบนี้ไดจัดใหมียาสํารอง (Safety Stock) 

เผื่อขาดในกรณีท่ีมีการเบิกจายยาไมเปนไปตามอัตราการเบิกปกติ หรือมีการจัดสงยาท่ีลาชากวากําหนด สงผลดี              

ตอการบริหารคลังเวชภัณฑสามารถลดจํานวนรายการยาขาดคราวได ซึ ่งไมพบการดําเนินงานรูปแบบนี้ในระบบ       

ท่ีดําเนินการในปจจุบัน ตนทุนรวมของการจัดใหมียาสํารองเผื่อขาดจะกระทบตอตนทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑ

ท้ังหมดเทานัน้ 

จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบริหารเวชภัณฑระบบ ABC classification และ EOQ 

กับระบบการบริหารเวชภัณฑท่ีดําเนินการในปจจุบัน พบวา ตนทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑ ตนทุนรวมของการจัดเก็บยา 

และตนทุนรวมของการจัดซื้อยาไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 อาจเนื่องมาจากขอมูลที่ไดจากการ

ทดลองท่ีใชระยะเวลาในการศึกษาเพียงแค 3 เดือนตอรูปแบบ ซึ่งเปนระยะเวลาที่นอยเกินไป แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียด

ของขอมูลท่ีรวบรวมมาศึกษา พบวาการบริหารคลังเวชภัณฑระบบ ABC classification และ EOQ อาจมีประสิทธิภาพ

มากกวาระบบการบริหารเวชภัณฑท่ีดําเนินการในปจจุบัน ซึ่งมีเหตุผลท่ีมาสนับสนุนประเด็นแรก คือ จํานวนคร้ังของ      

การสั่งซื้อยาลดลง สงผลใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานในการทํางานแตละขั้นตอนท่ีเกี่ยวของลดลง เชน การติดตอ

ประสานงาน การจัดทําเอกสารทางการเงิน การตรวจรับยาเขาคลังเวชภัณฑ การจายเงินใหแกบริษัทยา เปนตน และประเด็น

ท่ีสอง คือ จํานวนรายการยาขาดคราวท่ีลดลงมีผลดีตอการปฏิบัติงาน สามารถลดการสั่งซื้อยาฉุกเฉิน หรือลดการยืมยา

จากสถานพยาบาลใกลเคียงได เปนการลดการใชทรัพยากรขององคกร ซึ่งผูวิจัยเห็นวามีความหมายและความสําคัญ

ในทางปฏบัิต ิ

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการประชุมชี้แจงทีมงานท่ีเกี่ยวของในการทํางานบริหารคลังเวชภัณฑ ใหมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง 

กอนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงาน เพื่อความตอเนื่องในการดําเนินงาน และความถูกตองตามระเบียบพัสดุฯ   

ของทางราชการ 

2. ควรทําการขออนุญาต และชี้แจงโครงรางการศึกษาตอผูบริหารองคกรกอนลงมือทําการศึกษา เนื่องจาก

รูปแบบการศึกษาอาจจะกระทบกับขั้นตอนการดําเนินงานตามระเบียบพัสดุฯ หรือนโยบายของกระทรวง เชน การจัดซื้อ

ยาตามแผนการจัดซื้อยาประจําป อัตราการสํารองยาคงคลังตองนอยกวา 2 เดือน หรือรอบของการตรวจสอบพัสด ุ     

คงคลัง 

3. การศึกษาควรมีการกําหนดรายการยาในกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาใหชัดเจน ควรยกเวนรายการยาท่ีมี

ผูผลิตหรือผูจําหนายรายเดียว เชน ยามอรฟนรูปแบบเม็ดซึ่งจัดเปนยาเสพติดใหโทษ ท่ีจัดจําหนายโดยสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเทานั้น เพราะไมสามารถควบคุมระยะเวลาในการจัดซื้อยาใหเปนไปตามรูปแบบ                

ที่ทําการศกึษาได หรืออาจมปีญหายาขาดไมสามารถจัดสงใหไดตามกําหนด หรือการยกเลกิการผลติหรือจําหนายยา 

4. ควรมีการทําบัญชีรายช่ือบริษัทยาสํารองในแตละรายการยา เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อยา เมื่อบริษัทยาเดิม       

ที่เคยจําหนาย หรือองคการเภสัชกรรมแจงรายการยาขาด 
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5. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบการบริหารคลังเวชภัณฑ ควรเปรียบเทียบผลลัพธในการศึกษา

ดานอ่ืนเพิ่มเติม เชน จํานวนรายการยาขาดคราวตอเดือน อัตราการสํารองยาคงคลัง อัตราความถูกตองของรายการยา

เทียบกับใบคุมคลัง อัตราความพงึพอใจของผูปฏบัิตงิาน เปนตน 

6. ควรเพิ่มระยะเวลาท่ีทําการศึกษาในแตละรูปแบบของการบริหารคลังเวชภัณฑอยางนอย 6–12 เดือน เพื่อให

ขอมูลที่ไดจากการศกึษามคีวามนาเช่ือถือ ถูกตองเพิ่มมากขึ้น 

7. การศกึษาอาจมกีารผสมผสานแนวคิดในการจัดแบงกลุมยา เชน ABC classification และ VED (V = Vital drug,          

E = Essential drug and D = Desirable drug) เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการแบงกลุมยาในมุมมองที่หลากหลาย             

มคีวามครอบคลุม เหมาะสมกับบริบทในการทํางานของแตละท่ี 
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การเปรียบเทียบผลของการบริโภคขาวแดงและขาวขาวตอระดับเคมีในเลือดของผูปวย

เบาหวาน 

A comparison between the consumption of coarse rice and white rice on chemical 

levels among diabetic patient’s blood 

ชิดตินัย ชัยณีวรรณ 21*, รัตนา ทรัพยบําเรอ2 และพยุงศักด์ิ ตันติไพบูลยวงศ3 

Chittinai Chaimaneewan 1*, Ratana Sapbamrer 2 and Payungsak Tantipibunwong3 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลของการบริโภคขาวแดงและขาวขาวตอระดับน้ําตาลในเลือด 

และไลปดโปรไฟลของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ดําเนินการเก็บเลือดจากกลุมตัวอยาง   

เพื่อตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการทุก 2 สัปดาห เปนระยะเวลา 2 เดือน โดยมีขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน   

และคัดเลือกกลุมตัวอยางใชการคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 20 คน โดยกลุม

ตัวอยางท้ังสองกลุม ถูกจัดใหบริโภคขาวแตละชนิดดวยวิธีการจับฉลาก วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ Independent sample t-test 

และ Pair sample t-test ผลการทดลองพบวาความแตกตางระหวางกลุมผูปวยเบาหวาน มีระดับน้ําตาล ไขมันไตรกลีเซอไรด 

และไขมัน LDL-c กอนการทดลองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบผลของการบริโภคขาว

แดง และขาวขาวกอนและหลังการทดลอง พบวา ผูปวยท่ีบริโภคขาวแดงมีระดับน้ําตาล และระดับโคเลสเตอรอลในเลือด 

หลังการทดลองท่ีแตกตางกัน (135.30 ± 25.58 มก./ดล. และ161.73±26.72 มก./ดล. ตามลําดับ) ต่ํากวากอนการทดลอง 

(154.30 ± 23.05 มก . /ดล . และ 172.53 ± 34.28 มก . /ดล .  ตามลําดับ ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 

จากผลการศึกษาสามารถสงเสริมการบริโภคขาวแดงเพื่อลดระดับน้ําตาล และโคเลสเตอรอลในเลือดในกลุมผูปวยเบาหวาน 

และยังใชเปนแนวทางดานโภชนบําบัดในกลุมผูปวยเบาหวานชนดิท่ี 2 ได  
 

คําสําคัญ: ขาวแดง ขาวขาว ระดับน้ําตาลในเลือด ไลปดโปรไฟล   
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Abstract  

This research aims to study the effect of consumption of coarse rice and white rice to blood sugar levels and 

a test group of type 2 diabetic patients with lipid profile in Dokkhamtai District, Phayao. Blood tests were conducted to 

laboratory analyzes every 2 weeks for 2 months. There was sample size of 40 patients. All of them were selected based 

on the specific selection. They were divided into 2 groups of 20 patients each. Both groups were selected by random 

drawing to take types of rice, coarse rice or white rice. The data were analyzed by Independent sample t-test and Pair 

sample t-test. The results showed that the level of Glucose, Triglycerides and LDL-c fat among patients consumed 

coarse rice and white rice were not statistically different at the 0.05 level. The results also found that the levels of blood 

sugar and cholesterol among the patients who consumed coarse rice significantly decreased at the 0.05 level (pre-154.30 

± 23.05 mg/dL and 172.53 ± 34.28 mg/dL, respectively, and post-135.30 ± 25.58 mg/dL and 161.73 ± 26.72 mg/dL, 

respectively). These results can be used to promote the consumption of coarse rice to lower blood sugar and cholesterol 

levels, and used as a guideline of a dietary therapy in type 2 diabetic patients. 
 

Keywords: Coarse rice, White rice, Fasting Blood Sugar, Lipid Profile  

 

บทนํา 

โรคเบาหวานเปนโรคท่ีมสีาเหตุอยางหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารจําพวกคารโบไฮเดรตท่ีไมเหมาะสม 

ไมสมดุลกับความตองการของรางกาย คารโบไฮเดรตจะถูกยอยน้ําตาลกลูโคสและสงผลใหระดับน้ําตาลกลูโคสในเลือดเพิ่ม

สูงขึ้น เมื่อรางกายไมสามารถใชน้ําตาลกลูโคสได ก็จะเกิดการค่ังคางอยูในกระแสเลือดมากเกินไปจนเกิดภาวะเบาหวาน 

สําหรับประเทศไทย พบความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป รอยละ 6.9 (สถาบันวิจัยและประเมิน

เทคโนโลยทีางการแพทย.เอกสารขอมูลโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง (Fact sheet), 2557, ระบบออนไลน)  

จังหวัดพะเยา มีผูปวยเบาหวานท่ีตองไดรับการดูแลรักษา จํานวน 19,839 ราย คิดเปนรอยละ 4.13 เปนผูปวย

รายใหมในป 2556 จํานวน 2,211 ราย คิดเปนรอยละ 11.14 ในป 2557 (มกราคม – พฤษภาคม 2557) จํานวน 1,570 ราย 

คิดเปนรอยละ 7.91 อําเภอดอกคําใต มีผูปวยเบาหวานท่ีตองไดรับการดูแลรักษา จํานวน 3,985 ราย คิดรอยละ 20.09 

ซึ่งมอีัตราปวยสูงกวาจังหวัดพะเยา และประเทศ ซึ่งผูปวยเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดคิดเปนรอยละ 35.78 

อีกรอยละ 64.22 ยังควบคุมระดับน้ําตาลไดไมดี (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ระบบคลังขอมูลโรคไมติดตอเร้ือรัง 

จังหวัดพะเยา, 2557, ระบบออนไลน)  

ขาวจัดเปนอาหารหลักของคนไทย เปนแหลงคารโบไฮเดรตท่ีใหพลังงานกับรางกาย ซึ่งคนไทยสวนใหญยังคง

รับประทานขาวทุกวัน บางก็รับประทานขาวเจา บางก็รับประทานขาวเหนียว แลวแตความคุนเคย และการสืบทอด

วัฒนธรรมอันยาวนาน ซึ่งสวนของขาวท่ีรับประทาน คือ เมล็ดขาว (Rice Grain) มีเปลือกหุมหลายชั้น โดยชั้นนอกสุดคือ

แกลบ (Rice Husk) เมื่อสีเอาแกลบออกจะไดขาวกลอง (Brown rice) ซึ่งมีเย่ือหุมเมล็ด (Seed Coat) เรียกวา รําขาว (Rice Bran) 

และมีสวนจมูกขาว (Rice Germ) สวนเมล็ดขาวขาว เปนขาวท่ีถูกขัดสีเอาเย่ือหุมออก เหลือไวแตสวนท่ีเปนเมล็ดขาวสีขาว  

และอุดมไปดวยคารโบไฮเดรต เย่ือหุมเมล็ดท่ีถูกขัดสีออกไปนั้นประกอบดวยสารอาหารท่ีมีประโยชน ไดแก กลุมวิตามินบี 
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ไนอาซิน วิตามินอี ไขมัน ใยอาหาร เปนตน (บริษัท อิสเทิรนไรซ จํากัด, 2557. ระบบออนไลน) ดังนั้นการรับประทานขาว

กลองจึงทําใหเราไดรับสารอาหารท่ีมีประโยชนมากกวาขาวขาว โดยเฉพาะขาวกลองที่มีสีแดงหรือดํา ซึ่งมีสารตานอนุมูล

อิสระสะสมอยูมากมาย การบริโภคขาวกลองจึงถือเปน “โภชนบําบัด” อยางหนึ่ง ซึ่งขาวกลองไทยสามารถชวยลดความเสี่ยง 

ตอโรคเร้ือรังบางชนิด ไดแก โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เปนตน (สยาม ภพลือชัย, 2556,  หนา 6-7) จากปรากฏการณ

ของโรคเบาหวานท่ีกลาวในขางตน ขาวจึงเปนแหลงคารโบไฮเดรตท่ีสงผลกระทบตอผูปวยเบาหวาน ผูวิจัยจึงในใจศึกษา

เปรียบเทียบผลของการบริโภคระหวางขาวแดงกับขาวขาว ตอระดับเคมีในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา ซึ่งผลการศึกษาคร้ังนี้จะนําไปใชเปนขอมูลดานโภชนบําบัดสําหรับการเลือกบริโภคขาวท่ีใหไดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการลดระดับน้ําตาลในเลือด และเปนอกีทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพสําหรับผูปวยเบาหวานชนดิท่ี 2 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) เพื่อเปรียบเทียบผลของการบริโภคขาวแดง

และขาวขาวตอระดับเคมใีนเลือดของผูปวยเบาหวานชนดิท่ี 2 อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ซึ่งใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล

ตัง้แตเดือนพฤศจกิายน – ธันวาคม 2557 รวมเปนระยะเวลา 2 เดือน 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาในคร้ังนี้ คือ ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 (ไมพึ่งอินซูลิน) ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในคลินิกเบาหวาน

ในโรงพยาบาลดอก อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยขนาด และการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ใชการคัดเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) จํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 40 คน ซึ่งใชเกณฑการคัดเลือก ดังนี้ 

 เกณฑการเลือกผูเขารวมการศกึษา (Inclusion criteria) มดีังนี้ 

1. เพศหญงิ 

2. อายุระหวาง 45–65 ป 

3. ไดรับการวนิจิฉัยจากแพทยวาเปนเบาหวานชนดิท่ี 2 อยางนอย 6 เดือน 

4. มคีาระดับน้ําตาลในเลือดมากกวา 150 มลิลกิรัม/เดซลิติร 

5. ควบคุมเบาหวานโดยใชอาหาร หรือยากนิลดระดับน้ําตาล 

6. ไมเปนโรคทางพันธุกรรมหรือโรคแทรกซอน ไดแก โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคภูมิคุมกันบกพรอง โรคตับ

เร้ือรัง โรคไตเร้ือรัง โรคจติเภท 

7. ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหร่ี ไมมปีระวัตกิารใชสารเสพตดิ 

8. ตลอดระยะเวลาเขารวมการวิจัย ผูปวยตองไมบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมหรือยาสมุนไพรที่มีฤทธ์ิลดน้ําตาล     

ในเลือด 

 เกณฑการคัดออกของผูเขารวมการศกึษา (Exclusion criteria) มดีังนี้ 

1. ใช Insulin ในการรักษา 

2. เปนโรคทางพันธุกรรมหรือโรคแทรกซอน ไดแก โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคภูมิคุมกันบกพรอง โรคตับเร้ือรัง  

โรคไตเร้ือรัง โรคจติเภท 

3. ไดรับยาสเตยีรอยดในชวง 3 เดือนท่ีผานมา 
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4. ดื่มสุรา สูบบุหร่ี มปีระวัตกิารใชสารเสพตดิ 

5. บริโภคผลติภัณฑอาหารเสริมหรือยาสมุนไพรท่ีมฤีทธ์ิลดน้ําตาลในเลือด 

 เกณฑการยุติการเขารวมการศกึษา (Termination criteria) มดีังนี้ 

1. มอีาการไมพงึประสงคจากการรับประทานอาหารทดสอบ 

2. มอีาการแสดงของภาวะน้ําตาลท่ีต่ําหรือสูงมากเกนิไปในระหวางการทดสอบอาหาร 

3. ผูเขารวมวจัิยไมตองการทดสอบอาหารอกีตอไป 

จากประชากรกลุมตัวอยางท่ีคัดเลือก จํานวน 40 คน จะแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง และกลุมควบคุม    

กลุมละ 20 คน กลุมตัวอยางทําการสุมชนดิการบริโภคขาวโดยวธีิจับฉลาก 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

ผลระดับเคมใีนเลือด (Blood Chemistry) ของผูปวยเบาหวานท่ีเขารวมการศกึษา จากการตรวจทางหองปฏบัิตกิาร  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนินการเก็บขอมูลผลตรวจทางหองปฏิบัติการ จํานวน 40 ตัวอยาง ทุก 2 สัปดาห ติดตอกันเปนเวลา 2 เดือน 

โดยมีเงื่อนไขกําหนดใหกลุมตัวอยาง บริโภคขาวอยางนอยวันละ 2 มื้อ ระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 

วเิคราะหผล ดังนี้ 

1. Glucose ในสัปดาหท่ี 2, 4, 6 และ 8 

2. Lipid profile: Cholesterol, Triglyceride, HDL-c และ LDL-c ในสัปดาหท่ี 4 และ 8  

การวเิคราะหขอมูล 

สถติพิรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถติอินุมาน ใชในการวเิคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมผูปวยเบาหวานท่ีบริโภคขาวแดง และขาวขาวกอนการทดลอง

โดยใชสถติิ Independent sample t-test  

2. วเิคราะหผลการบริโภคขาวแดงและขาวขาวกอน และหลังเขารวมโครงการของผูปวยเบาหวาน โดยใชสถิติ Pair sample 

t-test 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการ เปนเพศหญิงท้ังหมด จํานวน 40 คน รอยละ 100 อายุเฉลี่ย 

58 ป ไดรับการวนิจิฉัยจากแพทยวาเปนเบาหวานชนดิท่ี 2 เฉลี่ย 8 ป มีคาระดับน้ําตาลในเลือดเฉลี่ย 161.78 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 

ควบคุมเบาหวานโดยใชยากินลดระดับน้ําตาล รอยละ 100 ไมเปนโรคหรือโรคแทรกซอน ไดแก โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคภูมิคุมกัน

บกพรอง โรคตับเร้ือรัง โรคไตเรื้อรัง โรคจิตเภท รอยละ 100 ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหร่ี ไมมีประวัติการใชสารเสพติด รอยละ 100 

ผูปวยไมบริโภคผลติภัณฑอาหารเสริมหรือยาสมุนไพรท่ีมฤีทธ์ิลดน้ําตาล ในเลือด รอยละ 100 

จากตาราง 1 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของระดับน้ําตาลในกลุมผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 พบวา ระดับน้ําตาล

ของกลุมผูปวยเบาหวานกอนการทดลองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p = 0.124) ระดับไขมัน

ไตรกลเีซอไรดของกลมผูปวยเบาหวานกอนการทดลองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p = 0.574) 
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ระดับไขมันท่ีมคีวามหนาแนนต่ํา LDL-c ของกลุมผูปวยเบาหวานกอนการทดลองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 (p = 0.382) สวนไขมันโคเลสเตอรอล และไขมัน HDL-c มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

เมื่อเปรียบเทียบผลของการบริโภคขาวแดง และขาวขาวในกลุมผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท้ังกอนทดลอง และหลังทดลอง 

พบวา กลุมผูปวยเบาหวานท่ีบริโภคขาวแดงมีระดับน้ําตาลในเลือดกอนทดลองและหลังทดลองแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (p = 0.015) เชนเดยีวกับกลุมผูปวยเบาหวานชนดิท่ี 2 ท่ีบริโภคขาวแดงมีระดับโคเลสเตอรอล

กอนทดลองและหลังทดลองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p = 0.039) สวนไขมันไตรกลีเซอไรด ไขมัน 

HDL-c และไขมัน LDL-c ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และในกลุมผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2         

ที่บริโภคขาวขาว มีระดับน้ําตาลในเลือด ไขมันไตรกลีเซอไรด ไขมันโคเลสเตอรอล และไขมัน LDL-c ท่ีไมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนไขมัน HDL-c ท่ีมีความแตกตางเชิงลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(p = 0.000) 
 

ตาราง 1 ผลของการเปรยีบเทยีบการบรโิภคขาวแดงกับขาวขาวระหวางการทดลองเปนเวลา 2 เดอืน  

(กลุมทดลอง = 20 คน, กลุมควบคุม = 20 คน) 

ตัวแปร กอนทดลอง หลังทดลอง 
ความแตกตาง

คาเฉลี่ย 
P-value© 

น้ําตาลในเลือด  

มก./ดล.# 

ขาวแดง 154.30±23.05 135.30±25.58 19.00  0.015* 

ขาวขาว 170.58±38.87 153.78±27.85 9.53 0.529 

ไขมันไตรกลเีซอไรด,  

มก./ดล.# 

ขาวแดง 150.95±76.85 117.80±48.72 38.79 0.083 

ขาวขาว 162.90±53.07 133.40±49.94 14.30 0.262 

ไขมันโคเลสเตอรอล  

มก./ดล.## 

ขาวแดง 172.53±34.28 161.73±26.72 10.00  0.039* 

ขาวขาว 148.60±33.74 169.65±26.72       -6.20 0.382 

ไขมัน HDL-c มก./ดล## 
ขาวแดง 49.89±9.78 48.47±18.37 0.43 0.935 

ขาวขาว 36.50±12.39 51.00±11.11      -10.70    0.000** 

ไขมัน LDL-c มก./ดล.# 
ขาวแดง 92.53±33.88 86.87±25.66 4.57 0.468 

ขาวขาว 83.37±29.82 87.70±28.47 0.75 0.923 

หมายเหตุ: # ระดับเคมใีนเลือดของกลุมบริโภคขาวแดงและขาวขาวไมแตกตางกัน 

                ## ระดับเคมใีนเลือดของกลุมบริโภคขาวแดงและขาวขาวแตกตางกัน 

 © P-value ท่ีไดจากการเปรียบเทียบระหวางในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 * P-value < 0.05 

               ** P-value < 0.01 
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วิจารณและสรุปผล 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลของการบริโภคขาวแดงและขาวขาวตอระดับเคมีในเลือด          

ของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา พบวา ผูปวยเบาหวานท่ีบริโภคขาวแดงท่ีเขารวมโครงการ    

มีระดับเคมีในเลือดของผูปวยเบาหวานท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2 ตัวแปร คือ ระดับน้ําตาลในเลือด (Glucose) 

และโคเลสเตอรอล (Cholesterol) ซึ่งเปนไปตามสมมตฐิาน และสรุปไดดังนี้ 

1. ระดับน้ําตาลในเลือด (Glucose) ผลการศึกษาพบวา กลุมผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีบริโภคขาวแดงกอนทดลอง

เปรียบเทียบกับหลังทดลอง มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p = 0.015) กลาวคือ กลุมผูปวย

เบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีบริโภคขาวแดงติดตอกันเปนประจํา สงผลใหมีระดับน้ําตาลในเลือดลดลง (Pre 154.30 ± 23.05,      

Post 135.30 ± 25.58) ซึ่งสอดคลองกับ Akiko Nanri และคณะ (2010) ไดศกึษาพบวา ในประเทศแถบเอเชียไดแก ไทย จีน 

ญี่ปุน มีการบริโภคขาวขาวมากกวาคนในแถบยุโรป และคนในกลุมดังกลาวที่บริโภคขาวขาวทุกวันมีอัตราเสี่ยงการเกิด

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มากท่ีสุด และพบในประชากรเพศหญิงมากกวาเพศชาย จากการศึกษาการบริโภคขาวขาวเทียบ

กับขาวกลองสีน้ําตาลท่ีผานการขัดสีนอย พบวา กลุมผูปวยท่ีรับประทานขาวกลองสีน้ําตาลสามารถลดระดับน้ําตาลและ

ไขมันในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ได และสอดคลองกับเนริสา วงศเลิศประยูร, (2013) ไดศึกษาผลของ       

การรับประทานขาวกลองตอการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลและอินซูลินในผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบวา       

ชุดอาหารเชา ขาวกลองมผีลตอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําตาลในเลือดหลังอาหารนอยกวาขาวขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีเวลา 120 และ 180 นาที (เนริสา วงศเลิศประยูร, 2013) แตไมสอดคลองกับสมชาย ภพลือชัย ท่ีกลาววา การวัดการ

เพิ่มขึ้นของระดับน้ําตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร (เปนเวลา 3 ช่ัวโมง) หรือเรียกวา ดัชนีน้ําตาล (Glycemic Index: GI) 

คา GI < 55 จัดใหอยูในกลุม GI ต่ํา หากคาอยูระหวาง 56–69 จัดอยูในกลุม GI ระดับปานกลาง และหากคามากกวา 70 จัดอยู     

ในกลุม GI ระดับสูง โดยขาวท่ีเหมาะแกผูปวยเบาหวานคือ ขาวท่ีมีคา GI ต่ํา หรือปานกลาง สําหรับขาวไทยท่ีมีรายงาน

การศึกษาคา GI ในขาวหอมมะลิแดงพบวามีคา GI = 80 ไมเหมาะสําหรับผูปวยเบาหวาน (สมชาย ภพลือชัย, 2556, หนา 6) 

เชนเดียวกับรสสุคนธ วาริทสกุล กลาววา ผูปวยโรคไตเร้ือรังจากเบาหวานควรควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดโดยการเลือก

รับประทานอาหารท่ีมคีาดัชนนี้ําตาล (GI) ต่ําหรือนอยกวา 55 (รสสุคนธ วาริทสกุล. 2557) 

2. โคเลสเตอรอล (Cholesterol) ผลการศึกษาพบวา กลุมผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีบริโภคขาวแดงกอนทดลอง

เปรียบเทียบกับหลังทดลองมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.039) กลาวคือ กลุมผูปวย

เบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีบริโภคขาวแดงติดตอกันเปนประจําทุกวัน สงผลใหมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง (Pre 172.53 ± 34.28, 

Post 161.73 ± 26.72) ซึ่งสอดคลองกับ Aggarwal BB และคณะ, (2010) การศึกษาขาวเกี่ยวกับโรคเบาหวานในสัตวทดลอง

และมนุษยของสารพฤกษเคมีกลุมดังกลาว พบวา การบริโภคขาวท่ีมีสารสีสามารถลดสภาวะเครียดออกซิเดช่ัน 

(Oxidative stress) และเพิ่มความสามารถในการตานอนุมูลอิสระทั้งในหลอดทดลองและในสัตวทดลอง ยังพบวา

สาระสําคัญทางพฤกษเคมีท่ีมีฤทธ์ิในการสงเสริมสุขภาพ (health promoting compounds) คือ สารในกลุมสารประกอบ   

ฟนอลิกรวมและอนุพันธุของวิตามินอี เปนวิตามินธรรมชาติจากพืชละลายไดในไขมัน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

ในรูปของสาร Tocopherols และ Tocotrienols นอกจากนี้ยังพบวา Tocopherol สามารถยับยั้งการอักเสบ (Anti-inflammation) 

ยับยั้งเอนไซมท่ีเกี่ยวของกับการสังเคราะหโคเลสเตอรอลและลดปริมาณของปฏิกิริยาการรวมตัวของไขมันไมดีกับ

ออกซิเจน (LDL oxidation) ไดท้ังในหลอดทดลองและสัตวทดลองได และสอดคลองกับสมชาย ภพลือชัย ท่ีกลาววา        
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ในเมล็ดขาวกลอง หรือขาวไมขัดส ีซึ่งมสีวนของรําขาว (Rice Bran) ตดิอยู และรําขาวอุดมไปดวยไขมันท่ีมีประโยชน และอาง

รายงานการศกึษาในอาสาสมัคร พบวาการบริโภครําขาว 84 กรัม/วัน เปนอาหารเสริมนาน 6 สัปดาห มีสวนชวยลดปริมาณ

โคเลสเตอรอลลงได อยางมนีัยสําคัญทางสถติิ (สมชาย ภพลือชัย, 2556, หนา 7) 
 

ขอจํากัดในการวิจัย 

1. การควบคุมตัวแปรเช่ือมโยง ซึ่งไดแกพฤติกรรมของผูปวยที่บริโภคขาวแดงและขาวขาว ตัวแปรที่เกิดขึ้นจาก

พฤติกรรมในระหวางการศึกษาท่ีสงตอระดับเคมีในเลือด สวนใหญเกิดขึ้นจากภายในบุคคลท้ังทางบวกและทางลบ ไดแก 

การจูงใจ การปรับตัว ความใสใจ ความวติกกังวล เปนตน 

2. การควบคุมตัวแปรแทรกซอน หรือตัวแปรภายนอก เปนตัวแปรท่ีเกิดขึ้นระหวางการดําเนินการศึกษา

เปรียบเทยีบผลของการบริโภคขางแดงและขาวขาว ท่ีอาจมอีทิธิพลตอระดับเคมใีนเลือด ซึ่งตัวแปรดังกลาวไดแก  

 2.1 กลุมตัวอยางหรือกลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา อาจเกิดตัวแปรแทรกซอนได เชน อายุ ความรูพื้นฐาน 

อาชพี สภาพครอบครัว เจตคต ิเปนตน  

 2.2 วิธีดําเนินการวิจัย อาจเกิดตัวแปรแทรกซอนได เชน ระยะเวลาการเก็บขอมูล ลักษณะและวิธีการเก็บ

ขอมูล 

อยางไรก็ตาม ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดปลอยใหการควบคุมตัวแปรตาง ๆ เปนไปตามธรรมชาติ ตามวิถีชีวิต 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุมตัวอยาง ดําเนินการควบคุมเฉพาะการบริโภคขาวแดงและขาวขาว   

โดยกําหนดใหรับประทานอยางนอยวันละ 2 มือ้ ในชวงเวลาท่ีศกึษา  
 

ขอเสนอแนะ 

1. การสงเสริมดานโภชนบําบัดใหผูปวยเบาหวานดูแลสุขภาพโดยการบริโภคขาวแดง จะชวยใหสามารถควบคุมระดับ

น้ําตาล และไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือดใหลดลง หรืออยูในเกณฑปกติ ซึ่งจะสงผลตอระดับปริมาณยาท่ีรับประทานลดลง 

หรือไมเพิ่มไปจากเดิม ลดการเกิดผลขางเคียงของการใชยา สามารถปองกันโรคอ่ืน ๆ เชน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ       

โรคอวน เปนตน 

2. ในการพัฒนาการวจัิยคร้ังตอไปควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองใหนานขึ้นจากเดิม 2 เดือน เปน 3 เดือน หรือ 

6 เดือน หรือ 1 ป เพื่อติดตามดูความตอเนื่อง แนวโนมของการลดของระดับเคมีในเลือด รวมท้ังเพิ่มการตรวจระดับเคม ี

ในเลือดประเภทอ่ืน ๆ เชน ระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสม (Hemoglobin A1C: HbA1C) เพื่อใหทราบระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสม       

ของผูปวยเบาหวาน ซึ่งสามารถทราบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยได และเพิ่มการตรวจหนาท่ีการทํางานของไต 

(Kidney Function Tests) เพื่อทราบลักษณะการทํางานของไตระหวางท่ีมกีารบริโภคขาวแดงและขาวขาว 
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31 

 

ในโครงการศึกษาวิจัย และขอขอบคุณเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของทุกทาน ทุกหนวยงาน ตลอดจนกลุมผูปวยเบาหวานท่ีไดให

ความอนุเคราะห ในการเก็บขอมูล จงึขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  
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บทคัดยอ 

 การศึกษาเชิงคุณภาพคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายพฤติกรรม ประสบการณการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็ก

นักเรียนอายุ 10–15 ป รวมถึงอธิบายปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลนเกมคอมพิวเตอร แนวคิด ทัศนคติ คานิยม และการรับรูถึง

ขอดีและขอเสียของการเลนเกมคอมพิวเตอร ผูใหขอมูลหลักคือ เด็กนักเรียนอายุในชวง 10–15 ป ผูปกครองเด็ก ครูในโรงเรียน 

ท่ีเด็กเรียนอยู และผูประกอบการรานคอมพิวเตอรในพื้นที่ รวมจํานวน 24 ราย เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะห

ขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ดวยวิธีการของ Graneheim and Lundman (2004) อางอิงใน ชมพูนุช ดอกคําใต, (2555) 

ผลการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลหลักเปนนักเรียน อายุ 10–15 ป จํานวน 10 ราย เพศชาย 6 ราย และเพศหญิง 4 ราย เรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 3 เร่ิมเลนเกมคอมพิวเตอรคร้ังแรกตอนอายุ 8 ถึง 11 ป เนื่องจากการชักชวนของเพื่อน 

คนรูจัก และการอยากรู อยากลองของเด็ก ลักษณะการเลนเกมในปจจุบันพบวาเด็กผูชาย จะเลนเกมประเภทเกมแอคช่ัน เกม

วางแผนการรบ เกมผจญภัยและเกมกีฬา เด็กผูหญิงจะเลนเกมประเภท เกมปารตี้ และเกมออนไลน ความถี่ในการเลนเกมอยู

ระหวาง 1-7 วันตอสัปดาหและใชเวลาในการเลนเกมแตละคร้ัง 2-8 ช่ัวโมง มีคาใชจายในการเลนเกมตอคร้ัง 15-100 บาท ผูให

ขอมูลหลักสามารถรับรู แยกแยะขอดแีละขอเสยีของการเลนเกมคอมพวิเตอรได ในดานปจจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรม การเลนเกม 

คือ ปจจัยภายใน ซึ่งไดแกความชอบ ความสนุกเพลิดเพลินท่ีไดรับจากการเลนเกม ปจจัยภายนอก ไดแก ผูปกครอง ครู และ

ผูประกอบการรานคอมพิวเตอร ตองดูแลและควบคุมเด็กในการการใชคอมพิวเตอร ซึ่งการดูแลและควบคุมการใชคอมพิวเตอร

ใหเหมาะจะเปนการสงเสริมใหเด็กมทัีกษะในการใชคอมพวิเตอรในทางท่ีสรางสรรคและปองกันปญหาการตดิเกมได 
 

คําสําคัญ: เกมคอมพวิเตอร เด็กนักเรียน ผูปกครอง ครู ผูประกอบการรานคอมพวิเตอร  
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Abstract  

 This qualitative study aimed to describe the behavior of a PC gaming experiences for pupils aged 10-15 years old. 

Including the explanation on the factors related to computer gaming, concept, attitudes, values and perceptions of the 

advantages and disadvantages of playing computer games. There were 24 key informants of pupils aged between 

10-15 years and their parents, teachers in schools where children learned and the local computer stores. Data was 

collected by in-depth interviews. Analyzed using content analysis with the approach of Graneheim & Lundman 

(2004) as cited in Chumpunuch Dokkhumtai (2012). The results showed that the data with 10 pupils which consisted 

6 boys and 4 girls aged 10-15 years old in Prathomsurksa 4 to Matthayomsurksa 3. They started playing computer 

games for the first time when their ages were 8 to 11 years old because of persuasion of friends, acquaintances and 

curiosity. The styles of current games found that boys play action games, war planning, adventure and sport games.  

Girls will play party games and online games categories. Frequency of playing games between 1-7 days a week and take 

in a game at a time for 2-8 hours at a cost of 15-100 baht per game. The main informants can be perceived, sort out the 

pros and cons of playing computer games. The factors related to gaming habits were the internal factors included liking 

and pleasure from playing games. External factors included parents, teachers and entrepreneurs’ computer stores. They 

took care of the children in the control of using the computers, which will encourage children to be skilled in the use 

of computers in a creative way and prevent the problems of a gaming addiction. 
 

Keywords: Computer game, Pupils, Parents, Teachers, entrepreneurs’ computer stores  
 

บทนํา 

ความสําคัญและที่มาของปญหา  

ปจจุบันคอมพิวเตอรมีบทบาทในชีวิตประจําวันของเด็กและเยาวชนไทยจากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติ

แหงชาติไดทําการสํารวจขอมูลของเด็กและเยาวชนดานความสนใจทาง IT ในป พ.ศ. 2551 พบวาเด็กและเยาวชนชนอายุ 

5-24 ปท่ัวประเทศในระหวาง 12 เดือน กอนทําการสัมภาษณ มีอัตราการใชคอมพิวเตอร รอยละ 55.6 กลุมเด็กอายุ   

11-17 ป มีอัตราการใชสูงท่ีสุด รอยละ 82.6 รองลงมาเปนเด็กกลุมอายุ 5-10 ป มีอัตราการใชคอมพิวเตอรรอยละ 44.2 

กจิกรรมท่ีใชคอมพวิเตอรของเด็กและเยาวชน พบวา กลุมเด็กอายุ 5-10 ป ใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียน รอยละ 85.2 ใชเพื่อ

การบันเทิง รอยละ 11.1 กลุมเด็กอายุ 11-17 ป ใชเพื่อการเรียน รอยละ 90.0 ใชเพื่อการบันเทิง รอยละ 4.6 กลุมเยาวชนอายุ 

18-24 ป ใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียน รอยละ 61.1 ใชเพื่อการทํางานรอยละ 15.0 ใชเพื่อความบันเทิง รอยละ 11.8        

โดยกอนหนานั้นสํานักงานสถิติแหงชาติไดสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเกมออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร

ในป พ.ศ. 2546 พบวารอยละ 59ของประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไปเลนเกมออนไลน และรอยละ 18.0 เปนผูเลนเกม 

Ragnarok 2 และสํารวจความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ตหรือคอมพิวเตอรในเขตกรุงเทพมหานคร  

ในป พ.ศ. 2546 พบวารอยละ 69 ของเด็กและวัยรุนท่ีมอีายุนอยกวา 20 ปใชอนิเตอรเน็ตหรือคอมพวิเตอรเพื่อเลนเกมคอมพิวเตอร

และรอยละ 21 ใชเพื่อเลนเกมออนไลน 
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เกมคอมพิวเตอร ถือเปนสื่อบันเทิงประเภทหนึ่ง ท่ีไดรับความนิยมสูงขึ้นในปจจุบัน เมื่อโลกกาวเขาสูยุคดิจิตอล

อยางชัดเจน เกมคอมพวิเตอร จงึเปนสิ่งหนึ่งท่ีเหลาเด็ก และเยาวชนท้ังหลายมคีวามปรารถนาท่ีจะเขาไปสัมผัส และเมื่อเขาไป

สัมผัสแลว ก็เกิดอาการติดใจอยางถอนตัวไดยาก เกมคอมพิวเตอรในปจจุบันมีรูปแบบท่ีหลากหลาย บางเกมเปนเกมท่ีมี

ลักษณะสรางสรรค ชวยพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ของผูเลน (วนิพพล มหาอาชา, 2554) เชน ทักษะดานการใชความคิด 

และจินตนาการ พัฒนาการทางสติปญญาของผูเลน เสริมสรางแรงจูงใจ เรียนรูการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ

อยางสมเหตุสมผล เปนตน แตเกมบางประเภทนั้น อยูในลักษะท่ีเขาขายมีเนื้อหาไมเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ไมวาจะ

เปนในแงของโครงสรางของเกมแนวคิดของเกม วิธีการเลน หรือสิ่งตาง ๆ ท่ีแสดงออกมาในเกม โดยมีลักษณะท่ีไม

เหมาะสมคือ ใชความรุนแรง ปาเถ่ือน และลามกอนาจารหรือสื่อสารดานเพศท่ีไมเหมาะสมและในประเทศไทยเกม

คอมพิวเตอรในมีกระแสต่ืนตัวมาตั้งแตป พ.ศ. 2544 โดยมีปจจัยสนับสนุน 4 ดาน คือ การพัฒนาประสิทธิภาพของของ

คอมพิวเตอร ราคาเคร่ืองคอมพิวเตอรและซอฟแวรเกมที่ถูกลง การแพรกระจายของสินคาละเมิดลิขสิทธ์ิ และ

ผูประกอบการจํานวนมากหันมาเปดบริการรานอินเตอรเน็ต (ฉัตรรพี เกษมสันต ณ อยุธยา, 2550 อางอิงใน วีระพงศ 

รัตนพันธศรี, สัมภาษณ) ขอมูลดานระบาดวิทยาของสถานการณปญหาเด็กติดเกมของไทยอยูท่ี รอยละ 14.4 และมี

แนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเด็กท่ีระบุวาตนเองเลนเกมคอมพิวเตอรหรือเกมออนไลนเปนประจําเพิ่มขึ้นจากรอยละ 

20.12 ในป 2550 เปน รอยละ 26.79 ในป 2552 โดยใชเวลาเฉลี่ยอยางนอย 2 ช่ัวโมงตอวัน ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้น

ของจํานวนรานเกมจาก 16,077 แหง ในป 2550 เปน 25,398 แหง ในป 2552 ดวย (สถาบันรามจิต โครงการ 

Child Watch, ม.ป.ป., สื่อออนไลน) จากสถานการณที่เด็กและวัยรุนนิยมเลนเกมคอมพิวเตอรมากขึ้น สิ่งที่นาเปนหวงคือ

ผลกระทบที่ตามมาจากการเลนเกมมากเกินไป และผูเลนเกมสวนหนึ่งหมกมุนกับการเลนเกมมากจนถึงขั้นท่ีเรียกไดวามี

ปญหาตดิเกมคอมพิวเตอร (ศิริไชย หงษสงวนศรี และพนม เกตุมาน, 2557, สื่อออนไลน) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการติดเกมมี

ท้ังตอสุขภาพทางรางกายเชน แสบตา ปวดเม่ือย ออนเพลยี และตอสุขภาพจติ เชนเกดิความขัดแยงภายในจิตใจ ขัดแยงกับ

คนรอบขาง สูญเสยีการเรียน (จันทรพมิพ สุขเสริม และฉันทนา กลอมจติ, 2553) 

ในพื้นท่ีตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนพื้นท่ีหางไกลจากตัวเมือง กลับพบวามีรานเกม

คอมพิวเตอรอยูหลายแหงโดยมีเด็กและเยาวชนไปใชบริการเปนจํานวนมาก ผูวิจัยซึ่งเปนผูท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีจึงตองการ

ท่ีจะศึกษาถึงการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็กนักเรียนในตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงรายโดยการศึกษา

ในเชงิลกึ โดยละเอยีดถงึลักษณะและพฤตกิรรมการเลนเกมคอมพวิเตอรของเด็กนักเรียนท่ีมีอายุระหวาง 10-15 ป รวมถึง

ศึกษาในผูมีสวนเกี่ยวของกับการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็กนักเรียน ไดแก ผูปกครอง ครู และผูประกอบการรานเกม

คอมพิวเตอร ซึ่งผลการศึกษาในคร้ังนี้จะสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการปองกันปญหาการติดเกมของ

เด็กนักเรียน และสงเสริมการใชคอมพิวเตอรและการเลนเกมคอมพิวเตอรในทางท่ีเหมาะสม ใหกับเด็กนักเรียนและ

เยาวชนในพืน้ท่ีตอไป 

วัตถุประสงคของการศกึษา 

เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอรและอธิบายถึงลักษณะ ประสบการณในการเลนเกมคอมพิวเตอร 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลนเกมคอมพิวเตอร แนวคิด ทัศนคติ คานิยม และการรับรูถึงขอดีละขอเสียของการเลนเกม

คอมพิวเตอรของเด็กนักเรียนท่ีมีอายุ 10–15 ป ผูปกครอง ครู และผูประกอบการรานคอมพิวเตอร ในตําบลปาซาง  

อําเภอเวยีงเชยีงรุง จังหวัดเชยีงราย 
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศกึษาคร้ังนี้เปนการศกึษาวจัิยเชงิคุณภาพ โดยทําการศกึษาจากผูใหขอมูลหลักดังนี้ 

1. ผูใหขอมูลหลักท่ีเปนเด็กนักเรียนทําการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากเด็กนักเรียนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีเขตบริการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานปาซางเหนือ ตําบลปาซางอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย และมาใชบริการท่ีรานเกม

คอมพิวเตอรในพื้นท่ี โดยมีเงื่อนไขประกอบคือมีประสบการณในการเลนเกมคอมพิวเตอรมาเปนเวลาอยางนอย 6 เดือน 

โดยแบงผูใหขอมูลหลักตามชวงชั้นการเรียน ดังนี้ ชวงชั้นเรียนประถมศึกษาปท่ี 4–6 จํานวน 5 คนและชวงชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 1–3 จํานวน 5 คน และเพื่อใหไมใหเกิดขอจํากัดในดานเพศของผูใหขอมูลหลัก จึงกําหนดใหผูใหขอมูลหลักคละกัน   

ทัง้เพศชายและหญงิในท้ังสองชวงชัน้เรียน 

2. ผูปกครองท่ีมีสวนเกี่ยวของกับนักเรียน คัดเลือกจากผูปกครองที่เปนผูดูแลหลักและนักเรียนผูใหขอมูลหลัก

อาศัยอยูดวย เชน บิดา มาดา หรือญาติ 

3. ครูผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับนักเรียนผูใหขอมูลหลักคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากครูผูดูแลการใชคอมพิวเตอร

ในโรงเรียนท่ีนักเรียนกลุมตัวอยางเรียนอยู ซึ่งในพืน้ท่ีมสีองโรงเรียน จงึใชกลุมตัวอยาง 2 คน 

4. ผูประกอบการรานคอมพิวเตอร คัดเลือกจากผูท่ีเปนเจาของรานคอมพิวเตอรในพื้นท่ี ท่ีนักเรียนผูใหขอมูล

หลักไปใชบริการเลนเกมคอมพวิเตอร จํานวน 2 แหง 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย “ผูวิจัย” เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงใชอุปกรณ

ภาคสนาม ที่จําเปนในการเก็บบันทึกขอมูลไดแก สมุดบันทึก และเคร่ืองบันทึกเสียง ผูวิจัยมีการเตรียมความพรอมในการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยการศึกษา คนควาหาความรูในเร่ืองท่ีจะทําการศึกษา รวมถึงกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล

อยางรอบคอบ เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตอง เปนความจริง ตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา ใชการสนทนาโตตอบ

ระหวางผูวิจัยผูใหขอมูลหลักท่ีเปนผูถูกสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคําถามหลักไวแลวในแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง 

(Semi-Structured Interview) และเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณไดอธิบายหรือเลาประสบการณโดยละเอียด โดยดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศกึษาวจัิยระหวางวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2557 ถงึ 10 มกราคม 2558 

แบบสัมภาษณกึ่งมโีครงสรางมสีวนประกอบของคําถาม ดังนี้  

ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย อายุ เพศ ระดับชั้นเรียน สถานภาพบิดา-มารดา อาชีพบิดา-มารดาหรือผูปกครอง 

รายไดบิดา-มารดาหรือผูปกครอง ลักษณะครอบครัว 

ขอมูลดานการเลนเกมคอมพิวเตอร ประกอบดวย ปจจัยภายนอกไดแก สถานภาพและความสัมพันธในครอบครัว 

การคบเพื่อน ความสัมพันธกับครูท่ีโรงเรียน การมีหรือไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอรในบาน เปนตน ปจจัยภายในไดแก 

ประสบการณการเลนเกมคอมพิวเตอรในอดีต และปจจุบัน ลักษณะเกมท่ีเลน ความถี่ในการเลนเกม ระยะเวลาท่ีใชในการเลนเกม 

คาใชจาย แหลงท่ีมาของคาใชจาย ทัศนคต ิคานยิม ในการเลนเกม การรับรูผลกระทบจากการเลนเกม  

ขอมูลจากผูปกครอง ครูในโรงเรียนท่ีเด็กเรียนหนังสืออยู และผูประกอบการรานคอมพิวเตอร ประกอบดวย 

ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ลักษณะความสัมพันธกับเด็ก และขอมูลดานการรับรูถึงพฤติกรรมการเลนเกมของเด็ก 

ทัศนคต ิคานยิม ตอการเลนเกมของเด็ก การสงเสริมการใชสื่อคอมพิวเตอรที่เหมาะสมแกเด็กและขอมูลจากประกอบการ 

เพิ่มขอมูลดาน จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรในราน จํานวนผูใชบริการเฉลี่ยตอวัน และขอมูลดานลักษณะการใหบริการ 

ดานคอมพวิเตอรแกเด็ก 
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การวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลจะกระทําไปพรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูลตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยการวิเคราะหขอมูล

เชงิคุณภาพดวยวธีิจําแนกชนิดขอมูลและวิเคราะหเนื้อหาตามแนวทางของ Graneheim & Lundman (2004) อางอิงใน ชมพูนุช 

ดอกคําใต, 2555) โดยนําขอมูลท่ีสัมภาษณมาถอดเปนประโยค และดําเนนิการวเิคราะหตามขัน้ตอน คือ 

ขัน้ท่ี 1 กําหนด Unit of Analysis คือ ขอมูลการสัมภาษณ 

ขั้นท่ี 2 คนหา Content Area ซึ่งไดแก คํา ประโยค หรือยอหนา (Words,sentences or paragraph) ท่ีสะทอนถึง

ประสบการณและปจจัยท่ีเกี่ยวของการเลนเกมคอมพวิเตอรของเด็กนักเรียนอายุ 10-15 ป ซึ่งไดกําหนดไวแลวในวัตถุประสงค 

ขั้นท่ี 3 กําหนด Meaning Unit ซึ่งเปนกลุมคําหรือประโยคท่ีมีเนื้อหาสัมพันธหรือเกี่ยวของและแสดงถึง

คุณลักษณะ ประสบการณ และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลนเกมคอมพวิเตอรของเด็กนักเรียนอายุ 10-15 ป 

ขั้นท่ี 4 Coding เปนการใหความหมายหรือนิยามแก Meaning unit เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันดวยคําสั้น ๆ 

(Concept) 

ขัน้ท่ี 5 Creating categories เปนการสรางกลุมคําของขอความหรือ Code ขึ้น เพื่อจะจัดกลุมไวใน category เดยีว 

ขั้นท่ี 6 Creating Theme เปนการตั้งช่ือ categories โดยอาศัยการอภิปรายและการสะทอนกลับระหวางผูวิจัย 

และผูเชี่ยวชาญ 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยไดขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูลหลัก ผูปกครอง ผูประกอบการรานคอมพิวเตอร และครูจากโรงเรียน  

ในพืน้ท่ีท่ีเด็กเรียนหนังสืออยู 

 1. เด็กนักเรียน อายุ 10–15 ป จํานวน 10 ราย แบงเปนชาย 6 ราย และหญิง 4 ราย ทั้ง 10 เปนนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 3 จากโรงเรียน 2 แหงในพื้นท่ีบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   

บานปาซางเหนือ ในจํานวนนี้มีเด็กท่ีอาศัยอยูกับพอและแม 3 ราย และ 7 ราย มาจากครอบครัวท่ีพอแมแยกทางกัน     

ซึ่งเด็กที่พอแมแยกทางกันสวนใหญจะอยูกับพอหรือแม คนใดคนหนึ่ง บางคนก็อยูกับ ปู ยา หรือ ตา ยาย  
 2. ผูปกครองของเด็กผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย แม  7 ราย พอ 2 ราย และยาย 1 รายผูปกครอง สวนใหญจบ

การศึกษาชั้นประถมศึกษา และมีจบชั้นมัธยมศึกษา 1 ราย ผูปกครองจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําสวน

ยางพารา ทําไรมันสําปะหลัง ทําสวนถ่ัวเหลือง และรับจางท่ัวไป ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 4,000-12,000 บาท 

และผูปกครองสวนใหญไดอยูกับลูกในชวงคํ่าหลังเลกิงานและชวงเชากอนไปโรงเรียน 

 3. ผูประกอบการรานคอมพิวเตอรในพื้นที่ 2 แหง เปนเพศชายทั้งสองคน จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

และปริญญาตรี ท้ังคูเปนท้ังเจาของและผูดูแลระบบภายในราน และมี 1 รานท่ีเปนท้ังรานใหบริการคอมพิวเตอรและ

จําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรรวมท้ังรับติดตั้ง ซอมบํารุงและดูแลระบบคอมพิวเตอรในบานและในสํานักงานตาง ๆ ดวย 

รานท้ังสองแหงเปดบริการมา 1 ป และ 9 ป มีเคร่ืองคอมพิวเตอรใหบริการ 10 และ 18 เคร่ือง มีผูใชบริการดานการใช

คอมพวิเตอรทัง้อนิเตอรเน็ตและเลนเกมเฉลี่ย 15–20 คนตอวัน 
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 4. ตัวแทนครูในโรงเรียนจาก 2 โรงเรียน ในพื้นท่ีเปนครูท่ีสอนวิชาคอมพิวเตอรและดูแลหองคอมพิวเตอรของโรงเรียน 

รวมท้ังดูแลการใชคอมพวิเตอรในการสืบคนขอมูลของนักเรียนในโรงเรียน ท้ังคูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสอนอยู

ในโรงเรียนแหงนี้ 2 ป และ 5 ป 

 พฤตกิรรมการเลนเกมคอมพวิเตอรของเด็กนักเรยีนอายุ 10-15 ป 

1. พฤตกิรรมการเลนเกมคอมพวิเตอรครั้งแรก 

 การเร่ิมเลนเกมคอมพิวเตอรคร้ังแรกเร่ิมจาก การท่ีมีเพื่อน หรือคนรูจักชวนไปเลนเกมคอมพิวเตอร โดยท่ีเพื่อน 

หรือคนรูจักที่ชักชวนไปมีการใชคําพูดเชิญชวน โนมนาวใหเกิดความอยากลองมากยิ่งขึ้นดวย อีกทั้งการที่ไดเห็นบุคคลอ่ืน

เลนเกมบอย ๆ หรือการท่ีเห็นบุคคลอ่ืนไปรานคอมพิวเตอรบอย ๆ เปนเหตุอีกประการหนึ่งท่ีจูงใจใหเด็กเหลานั้นเกิดความอยากรู

และอยากลอง สิ่งเหลานี้จงึนําไปสูการไดเร่ิมลองเลนเกมคอมพิวเตอรในคร้ังแรก เกมที่เร่ิมเลนคร้ังแรกจะเปนเกมประเภท

เกมแอคช่ัน เกมลับสมอง และเกมปารตี้ โดยสวนใหญจะเลนเกมกับเพื่อน คนรูจัก และไปเลนเกมท่ีรานคอมพิวเตอร        

มีบางคนท่ีเลนเกมท่ีบานและบานเพื่อน ในขณะเลนเกมเด็กมีความรูสึก สนุก ตื่นเตน และเกิดความชอบในเกมนั้น ๆ 

หลังจากเลนแลวเกดิอาการตดิใจ และอยากจะเลนอกี 

2. พฤตกิรรมการเลนเกมคอมพวิเตอรในปจจุบัน 

 ในดานการเลนเกมในปจจุบันพบวา เด็กนักเรียนอายุ 10–15 ปท่ีเปนผูชาย จะเลนเกมประเภทเกมแอคช่ัน 

เกมวางแผนการรบ เกมผจญภัยและเกมกีฬา เด็กผูหญิงจะเลนเกมประเภท เกมปารตี้ และเกมออนไลน โดยที่เด็กผูชายจะ

นยิมมาเลนเกมท่ีราน และใชเวลาในการเลนเกมมากกวาเด็กผูหญิง เด็กสวนใหญท่ีมาเลนเกมท่ีรานคอมพิวเตอร มีการชักชวนกัน

มาเปนกลุม หรือบางคร้ังก็มาเพียงคนเดียวแตจะมาเจอเพื่อนท่ีมาเลนเกมท่ีราน ซึ่งเด็กกลุมนี้เปนเด็กท่ีรูจักและคุนเคยกัน 

เนื่องจากอยูในโรงเรียนเดยีวกัน บางคนก็เปนญาตกัิน ในดานความถี่ในการเลนเกมพบวามีเด็กท่ีเลนเกมนอยท่ีสุด 1 วันตอสัปดาห 

และมากท่ีสุด คือ 7 ตอสัปดาห ใชเวลาในการเลนเกมแตละคร้ังนอยที่สุด 1 ช่ัวโมงและมากท่ีสุด 8 ช่ัวโมงตอวัน ในขณะท่ี

เลนเกมนั้นเด็กมีความรูสึกสนุกสนาน ต่ืนเตน มีความเปนสวนหนึ่งในเกม และในเด็กกลุมนี้บางคนใชคอมพิวเตอร 

เพื่อสืบคนขอมูลและทํารายงานท่ีไดรับมอบหมายจากครูท่ีโรงเรียน เมื่อเสร็จจากการทํางานจึงเลนเกมตอ และบางคนมี

โทรศัพท คอมพวิเตอรแท็บเล็ต ท่ีสามารถเลนเกมได โดยท่ีเด็กจะดาวนโหลดเกมตาง ๆ ไวในอุปกรณเหลานี้ โดยเฉพาะใน

เด็กผูหญิงท่ีชอบเลนเกมออนไลนผานทางโปรแกรมพูดคุยตาง ๆ เชน Facebook และ Line ในดานคาใชจายที่ใชในการเลนเกม 

เด็กจะใชเงินที่ผูปกครองใหไปโรงเรียน และเหลือเก็บไว บางคนก็จะขอกับผูปกครองเพื่อนําไปใชในการเลนเกมโดยเฉพาะ 

และมเีด็กบางคนท่ีชวยผูปกครองทํางานและไดรับคาจางจากการชวยงานของ โดยคาใชจายในการเลนเกมแตละคร้ัง อยูท่ี 

15 บาทถึง 100 บาท ซึ่งจายเปนคาใชเคร่ืองคอมพิวเตอร ช่ัวโมงละ 15 บาท ถาใช 2 ช่ัวโมงจะมีคาใชจาย 25 บาท

นอกจากนี้ยังมีคาใชจายอ่ืน ๆ รวมดวย ไดแก คาเติมเงินในเกม ซึ่งอยูท่ี 30-50 บาท คาขนม น้ําดื่ม และอาหารกลางวัน

ดวยแตอยางไรก็ตามเด็กก็ยังมกีจิกรรมผอนคลายอยางอ่ืนท่ีนอกเหนือจาการใชคอมพิวเตอรดวย เชน เลนกีฬา ดูโทรทัศน 

ฟงเพลง และเด็กบางคนชวยพอแมทํางานในเวลาวางและวันหยุดดวย 
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ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมการเลนเกมคอมพวิเตอรของเด็กนักเรยีนอายุ 10–15 ป มดีังนี้  

ปจจัยภายใน ไดแกความชอบสวนตัวของเด็ก ซึ่งเกิดจากความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ไดรับจากการเลนเกม

และความรูสึกเปนสวนหนึ่งของเกมท่ีเลน ดังขอมูลท่ีไดรับจากเด็กคือ รูสึกตื่นเตน ดีใจ เวลาท่ีเลนเกมชนะหรือผานดานตาง ๆ 

ในเกมได ถาแพก็จะเกดิอาการเสยีใจ หงุดหงดิ และโมโห  

ปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานครูและโรงเรียน และปจจัยดานผูประกอบการรานคอมพวิเตอร 

ปจจัยดานครอบครัว  

พบวาลักษณะของครอบครัวท่ีมีตอพฤติกรรมการเลนเกมของเด็กนั้นมีท้ังครอบครัวท่ีมีการควบคุมและดูแล     

การใชคอมพวิเตอรของเด็ก และครอบครัวท่ีปลอยปละเลย ไมดูแลการใชคอมพวิเตอรของเด็ก  

ลักษณะของครอบครัวท่ีมกีารควบคุมและดูแลการใชคอมพวิเตอรของเด็ก มวีธีิการคือ การควบคุมดานคาใชจาย

ของเด็กโดยการจํากัดเงินคาใชจายท่ีใหเด็กในแตละวัน ถึงแมวาเด็กจะขอเงินเพื่อใชในการเลนเกมก็จะใหในจํานวน             

ที่ไมมากนัก และผูปกครองบางคนมีการทําขอตกลงกับเด็กในดานการใชคอมพิวเตอรและการเลนเกม โดยการกําหนดเวลา       

ในการไปใชบริการท่ีรานคอมพิวเตอร และถาเด็กไปใชอินเตอรเน็ตเพื่อสืบคนรายงานตาง ๆ ก็จะใหเด็กนํางานมาให

ผูปกครองตรวจสอบดวย และผูปกครองบางคนดูแลโดยการคาดโทษไววาถาเด็กไปใชบริการรานคอมพิวเตอรแลวกลับบานเลย

เวลาก็จะไมใหไปรานคอมพิวเตอรอีกระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ผูปกครองบางคนยังติดตอสอบถามกับผูประกอบการ      

รานคอมพวิเตอรถงึการมาใชบริการรานคอมพวิเตอรของเด็กในปกครองดวย 

ในครอบครัวท่ีไมมีการควบคุมและดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็ก จะพบวาผูปกครองไมเคยสอบถามตัวเด็ก  

ถึงการใชคอมพิวเตอรหรือการเลนเกมของเด็ก ทําใหผูปกครองไมทราบถึงลักษณะการเลนเกมของเด็ก และไมมีการควบคุม         

ในดานคาใชจายประจําวันรวมไปถึงคาใชจายในการเลนเกมคอมพิวเตอร และผูปกครองบางคนดุดา และทําโทษเด็กโดยการต ี

ถาเด็กกลับบานเลยเวลา แตก็ยังคงใหเด็กไปใชบริการรานคอมพวิเตอรเหมือนเดมิ  

ปจจัยดานสถานประกอบการ 

ลักษณะของสถานประกอบการคอมพิวเตอรท่ีมีตอพฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็ก พบวามีลักษณะ

ของสถานประกอบการท่ีมีการควบคุมและดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็ก และสถานประกอบการที่ไมมีการควบคุมและ

ดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็กโดยสถานประกอบการท่ีมีการควบคุมและดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็ก นั้นทางสถาน

ประกอบการมกีารปฏบัิตติามขอกําหนดของกฎหมายวาดวย พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ. 2551 ในสวนรานเกม

และอินเตอรเน็ตคาเฟ ซึ่งไดกําหนดเกณฑการใหบริการดานอินเตอรเน็ตและการเลนเกมคอมพิวเตอร ท้ังดานเวลา        

การใหบริการ อายุผูใชบริการ และลักษณะเกมคอมพิวเตอรท่ีใหบริการในราน แตผูประกอบการเองก็ยังมีการละเลยและไม

ปฏบัิตติามกฎอยูบางเชน ใหเด็กเขาใชบริการกอนเวลา และยังมีการใหบริการท่ีเอื้อตอการเขาถึงการเลนเกมคอมพิวเตอร

ของเด็ก เชน ไมกําหนดอัตราการใชบริการตํ่าสุด หรือ สูงสุดในการเลนเกมของเด็ก โดยเด็กสามารถเลนเกมคอมพิวเตอร

ไดไมจํากัดระยะเวลาและคาใชจาย 

ปจจัยดานโรงเรยีน 

ในดานการใชคอมพวิเตอรในโรงเรียนพบวา ทางโรงเรียนและครูในโรงเรียนมีการดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็ก

โดยใหเด็กใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนเทานั้น และในโรงเรียนที่มีหองอินเตอรเน็ต ไวใหนักเรียนใชในการสืบคน
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ขอมูลตาง ๆ ครูในโรงเรียนจะควบคุมเวลาในการใชโดยใหเด็กใชไดไมเกิน 30 นาที และระยะเวลาที่ใชไดคือในชวงพักเท่ียง 

และตอนเย็นหลังเลิกเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนท่ีมีสัญญาณ Wifi ใชงาน จะทําการล็อกสัญญาณเพื่อไมใหนักเรียนใช

เช่ือมตอในชวงท่ีเรียนหนังสือได และยังมกีฎในโรงเรียนไมใหนักเรียนนํา โทรศัพท หรือ คอมพวิเตอรแท็บเล็ต มาโรงเรียน 

การรับรูประโยชน/ขอด ีของการเลนเกมคอมพวิเตอร  

จากการศกึษาพบวากลุมผูใหขอมูลหลักรับรูและแยกแยะขอดแีละขอเสยีของการเลนเกมคอมพวิเตอรได ดังนี้ 

ประโยชน/ขอดี ของการเลนเกมคอมพิวเตอร ผูใหขอมูลหลักไดระบุขอดี หรือประโยชนของการเลนเกมคอมพิวเตอร 

ดังนี้ 

1. ชวยพัฒนาดานทักษะการใชคอมพวิเตอรของเด็ก  

2. ชวยในดานการพัฒนาความคิดสรางสรรค/การวางแผน  

3. ชวยเสริมสรางสุขภาพจติ ผอนคลายความเครียด 

4. ชวยสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ไดรูจักเพื่อนมากขึ้น 

โทษ/ขอเสีย ของการเลนเกมคอมพิวเตอรคอมพิวเตอร ผูใหขอมูลหลักไดระบุขอเสีย หรือโทษของการเลนเกม

คอมพวิเตอร ดังนี้ 

1. ผลเสยีดานสุขภาพ ไดแก ผลกระทบตอสายตา หู ทําใหเกดิอาการปวดเมื่อย เปนโรคกระเพาะอาหาร 

2. ผลเสยีดานการเรียน/กิจกรรมในการเรียน ไดแก ไมตั้งใจเรียน ไมทําการบาน ไมสงงาน และทําให ผลการเรียนไมดี 

สอบตก หนกีจิกรรมของโรงเรียน 

3. ผลเสียดานความสัมพันธในครอบครัว/บุคคลอ่ืน บุคลิกภาพ ไดแก ถูกพอ แม ผูปกครองดุดา ทําโทษ เด็กมีบุคลิก

ที่มีโลกสวนตัวสูง ไมสนใจคนรอบขาง และนําพฤติกรรมจากในเกมมาใชถาเด็กเลนเกมจนเกิดการติดเกม เชน อารมณ

รุนแรง หงุดหงดิโมโหงาย 

4. ผลเสยีดานการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดแก การไมชวยพอทํางาน 

5. ผลเสยีดานเศรษฐกจิ ไดแก เปลืองคาใชจาย ใชเงนิในทางท่ีไมเกดิประโยชน และเด็กใชเงนิเกนิตัว 

บทบาทของผูปกครอง ครู และผูประกอบการรานคอมพิวเตอรในการสงเสริมการใชคอมพิวเตอรใหเหมาะสม

แกเด็กและเยาวชน 

จากการศึกษาพบวา ขอมูลท่ีไดจากผูปกครอง ครู และผูประกอบการรานคอมพิวเตอรในการสงเสริมการใช

คอมพวิเตอรใหเหมาะสมแกเด็กและเยาวชน ไดแก ผูปกครองตองดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็กไมวาจะเปนการเลนเกม

คอมพิวเตอร หรือการใชอินเตอรเน็ตในการสืบคนหาขอมูลเพื่อการศึกษาและเพื่อการบันเทิง โดยการพูดคุยกับเด็กเปนประจํา 

และกําหนดเวลาในการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต รวมถึงควบคุมการใชอุปกรณสื่อสารอ่ืน ๆ เชนโทรศัพท 

คอมพิวเตอรแท็บเล็ตของเด็กดวย และผูปกครองยังตองศึกษาความรูเพิ่มเติมในดานการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

เพื่อใหรูเทาทันและสามารถพูดคุยกับเด็กได นอกจากนี้ยังตองควบคุมและสอบถามการใชจายเงินประจําวันของเด็กดวย 

อีกท้ังยังตองชวยใหเด็กไดมีกิจกรรมอยางอ่ืนท่ีไมตองใชคอมพิวเตอร เชน ชวยพอแมผูปกครองทํางาน สงเสริมการเลน

กีฬาในดานโรงเรียนและครูนั้นตองกํากับดูแลการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียนและในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร        
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จะสอนการใชคอมพิวเตอรในทางท่ีเกิดประโยชนตอการศึกษาคนควาและสอนถึงขอเสียของการใชคอมพิวเตอรในทาง 

ท่ีผดิดวยในดานผูประกอบการรานคอมพวิเตอรนัน้ จะตองปฏบัิตติามกฎหมายอยางเครงครัดดวย 
 

วิจารณและสรุปผล 

จาการศึกษาคร้ังนี้พบวาเด็กนักเรียนอายุ 10–15 ป เร่ิมเลนเกมคอมพิวเตอรคร้ังแรกตั้งแตอายุ 8-11 ป โดยเร่ิม 

จากการที่มีเพื่อน หรือคนรูจักชวนไปเลนเกมคอมพิวเตอร การไดเห็นบุคคลอ่ืนเลนเกมบอย ๆ และการท่ีเห็นบุคคลอ่ืนไป 

รานคอมพิวเตอรทําใหเกิดการอยากรูและอยากลอง ซึ่งนําไปสูการไดเร่ิมลองเลนเกมคอมพิวเตอรเกมท่ีเร่ิมเลนคร้ังแรก 

จะเปนเกมประเภทเกมแอคช่ัน เกมลับสมอง โดยสวนใหญจะเลนเกมกับเพื่อน คนรูจัก และไปเลนเกมท่ีรานคอมพิวเตอรท่ีราน 

มีบางคนท่ีเลนท่ีบานและบานเพื่อน หลังจากเลนแลวมีความรูสึกสนุก ชอบ และอยากจะเลนอีก ซึ่งพฤติกรรมอยากรูและ

อยากลองนี้เปนการพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุนซึ่งเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรมที่สําคัญท้ัง

ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม สมาธิ แรงจูงใจ และพฤติกรรมชอบความเสี่ยง (ธันวรุจน บูรณสุขสกุล, ม.ป.ป., สื่อออนไลน) 

หากวัยรุนมีปญหากับการปรับตัวในชวงวัยนี้ อาจเกิดการหลงผิด มีปญหาดานพฤติกรรมไมเหมาะสมได แตหากวัยรุน

สามารถปรับตัวและเขาใจปญหาในวัยของตน ก็จะสามารถดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม คือ วัยรุนท่ีมีความสุข มีความสามารถ

ท่ีจะประสบความสําเร็จในอนาคตซึ่งตองมาจาการไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกตอง ไดรับความรักความอบอุนจากครอบครัว

รวมทั้งการฝกใหรูจักระเบียบวินัย การควบคุมตัวเอง การฝกทักษะชีวิต ใหแกไขปญหาไดถูกตอง มีทักษะในการปฏิเสธ     

สิ่งท่ีไมถูกตอง การสอนใหเด็กรูจักคบเพื่อน ทักษะสังคมดีและการฝกใหเด็กมีเอกลักษณเปนของตนเอง (สุริยเดว ทรีปาตี, 

ม.ป.ป., สื่อออนไลน) 

เด็กนักเรียนอายุ 10-15 ปมีพฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอรในปจจุบันแบงตามลักษณะและประเภทของเกม 

พฤติกรรมดานการควบคุมและการจัดการเวลาในการเลนเกมคอมพิวเตอรและพฤติกรรมดานการควบคุมและจัดการ

คาใชจายในการเลนเกมคอมพิวเตอร เด็กนักเรียนอายุ 10–15 ปท่ีเปนผูชาย จะเลนเกมประเภทเกมแอคช่ัน เกมวางแผนการรบ 

เกมผจญภัยและเกมกีฬา เด็กผูหญิงจะเลนเกมประเภท เกมปารตี้ และเกมออนไลน ดังท่ี สุรพล สีหสุรงค (2551) ไดศึกษา

พฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็กนักเรียนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมพบวา เด็กจะเลนเกมที่เรียงลําดับ

ความสําคัญไดแก เกมแอคชัน เกมตอสู เกมผจญภัย เกมวางแผน เกมเตน เกมแตงตัว เกมแขงรถ เกมกีฬา และสุรทิน อองพิมาย 

(2558, สื่อออนไลน) ท่ีพบวาจาการสํารวจความนิยมในการเลนเกมคอมพิวเตอรจากรานท่ัวประเทศ พบวาเกมท่ีไดรับ

ความนิยมในปจจุบันจะแบงตามประเภทของเกม และลักษณะของเกม ประเภทของเกมไดแก เกมออนไลน เกมมือถือ เกมพีซ ี

เกมคอนโซล เกมแอนเฮลน เกมอาเขต สวนลักษณะของเกมไดแก เกมแอคชัน เกมเลนตามบทบาท เกมกีฬา เกมวางแผนการรบ 

และเกมผอนคลาย 

พฤติกรรมดานการควบคุมและการจัดการเวลาในการเลนเกมคอมพิวเตอร โดยเด็กท่ีมีเด็กท่ีเลนเกมเปนประจํา

ทุกวันและใชเวลาในการเลนเกมนาน 4-8 ช่ัวโมงตอวันซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีบงชี้วาเด็กเร่ิมติดเกม ซึ่ง สุชาดา โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ 

(ม.ป.ป., สื่อออนไลน) ไดใหคําจํากัดความของเด็กติดเกม คือ เด็กท่ีใชเวลาในการเลนเกม 3 ช่ัวโมงขึ้นไปตอวัน และเลน

ติดตอกันอยางนอยอาทิตยละ 3 วัน และหากเลนติดตอกันเปนระยะเวลา 15 สัปดาหขึ้นไปจะสงผลใหเกิดการเสพติดเกม

เหมือนยาเสพติด และชาญวิทย พรนภดล (ม.ป.ป., สื่อออนไลน) ท่ีระบุวาเด็กติดเกมจะมีลักษณะ ไมสามารถควบคุม

ตนเองใหไดในเวลาท่ีกําหนด ทําใหใชเวลาในการเลนนานหลายช่ัวโมงติดกันและใชเวลาเลนนานขึ้นเร่ือย ๆ ในดานคาใชจายท่ีใช
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ในการเลนเกมไดมาจากผูปกครอง และมีบางคนท่ีชวยผูปกครองทํางานในวันหยุดและไดรับคาจางเปนการตอบแทน     

โดยคาใชจายในการเลนเกมแตละคร้ัง อยูท่ี 15 บาท ถงึ 100 บาท  

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็ก ไดแก ปจจัยภายในดานตัวเด็ก ไดแกความชอบ

สวนตัวของเด็ก ซึ่งเกิดจากความสนุกสนาน เพลิดเพลินท่ีไดรับจาการเลนเกม และความรูสึกเปนสวนหนึ่งของเกมท่ีเลน 

ดังขอมูลที่ไดรับจากเด็กคือ รูสกึตื่นเตน ดใีจ เวลาท่ีเลนเกมชนะ หรือผานดานตาง ๆ ในเกมได ถาแพก็จะเกิดอาการเสียใจ 

หงุดหงดิ และโมโห  

 ปจจัยภายนอกไดแก ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานผูประกอบการรานคอมพิวเตอร ปจจัยดานครูและโรงเรียน

ซึ่งปจจัยดานครอบครัวพบวา เด็กท่ีสามารถควบคุมเวลาและคาใชจายในการเลนเกมได เนื่องจาก ผูปกครองควบคุม

คาใชจาย ควบคุมดูแลดานการเลนเกมคอมพิวเตอรและเด็กเองจะจายคาเลนเกมกอนถาหมดเวลาก็จะหยุดเลน ซึ่งเด็ก  

ในกลุมนี้จะใชเวลาในการเลนเกม 1-2 ช่ัวโมง สวนเด็กที่ไมมีการควบคุมเวลาและคาใชจายในการเลนเกมพบวาผูปกครอง

ไมไดดูแลเร่ืองการใชคอมพิวเตอร และเด็กจะจายคาเลนเกมเมื่อเลิกเลนซึ่งเปนผลใหเด็กใชเวลาในการเลนเกมนานและใช

คาใชจายในการเลนเกมมาก ประกอบกับขอมูลจากผูปกครอง คือ เด็กถูกปลอยปละละเลยจากผูปกครอง และไมมีการ

ควบคุมการใชคอมพิวเตอร ผูปกครองไมเทาทันเด็กในดานการใชคอมพิวเตอร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของณัฐปภัสร 

จันทรหอม (2551) ท่ีพบวาความสัมพันธของผูปกครองกับวัยรุน การอบรมของผูปกครองตอการเลนเกมออนไลน มีผลตอความถี่

และระยะเวลาในการเลนเกมออนไลน และการศกึษาของมาณิตา เทพยา (2551) พบวา รายรับจากผูปกครอง ลักษณะการอบรม

เลี้ยงดู ความสัมพันธในครอบครัว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน และการศึกษาของมุสลิน โตะกานิ (2555) 

พบวา เยาวชนท่ีมาจากครอบครัวท่ีพอแมทําหนาที่ครอบครัวดีเล็กนอย มีโอกาสติดเกมมากวาครอบครัวที่พอแมทําหนาท่ี

ครอบครัวดมีาก 3.5 เทา 

ปจจัยดานผูประกอบการรานคอมพิวเตอรท่ีมีตอพฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็ก โดยสถาน

ประกอบการตองมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฏหมายวาดวย พรบ.การประกอบการกิจการดานอินเตอรเน็ตคาเฟ   

ซึ่งไดกําหนดเกณฑการใหบริการดานอินเตอรเน็ตและการเลนเกมคอมพิวเตอร ทั้งดานเวลาการใหบริการ อายุผูใชบริการ 

ถาหากผูประกอบการมีการละเลยและไมปฏิบัติตามกฎเชน ใหเด็กเขาใชบริการกอนเวลา และยังมีการใหบริการท่ีเอื้อตอ

การเขาถึงการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็ก เชน ไมกําหนดอัตราการใชบริการต่ําสุด หรือสูงสุดในการเลนเกมของเด็ก  

โดยเด็กสามารถเลนเกมคอมพิวเตอรไดไมจํากัดระยะเวลาและคาใชจาย ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนปจจัยท่ีสงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรม

การเลนเกมคอมพิวเตอรท่ีไมเหมาะสมและเสี่ยงตอการติดเกมมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาของอัครพงษ เพ็ชรพูล              

และคุณากร สุปน (2552) เจาของสถานประกอบการรานคอมพิวเตอรออนไลนควรมีการกําหนดประเภทและเนื้อหาของเกม 

ใหเหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียน  

ในดานการใชคอมพวิเตอรในโรงเรียนพบวา ทางโรงเรียนและครูในโรงเรียนมีการดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็ก

โดยใหเด็กใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนเทานั้น และในโรงเรียนที่มีหองอินเตอรเน็ต ไวใหนักเรียนใชในการสืบคน

ขอมูลตาง ๆ ครูในโรงเรียนจะควบคุมเวลาในการใชโดยใหเด็กใชไดไมเกิน 30 นาที และระยะเวลาที่ใชไดคือในชวงพักเท่ียง 

และตอนเย็นหลังเลิกเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนท่ีมี Wifi ใชงาน จะทําการล็อกสัญญาณเพื่อไมใหนักเรียนใชเช่ือมตอ

ในชวงที่เรียนหนังสือได และยังมีกฎในโรงเรียนไมใหนักเรียนนํา โทรศัพท หรือแท็บเล็ต มาโรงเรียน ดังการศึกษาของ  

สทิธิศักดิ์ อยูขํา (2552) ท่ีไดศกึษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนตอการปองกันการติดเกมออนไลนของนักเรียน ผลการศึกษา
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พบวาผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทในการสนับสนุนสรางสรรคแผนงานและกิจกรรม และบทบาทในการสังเกต

พฤติกรรมนักเรียน บทบาทในการเปนผูชวยเหลือนักเรียนท่ีติดเกม บทบาทในการกําหนดมาตรการปองกันการติดเกม

ออนไลน 

การรับรูประโยชน/ขอด ีของการเลนเกมคอมพวิเตอร  

จากการศกึษาพบวากลุมผูใหขอมูลหลักรับรูและแยกแยะขอดแีละขอเสยีของการเลนเกมคอมพวิเตอรไดดังนี้ 

ประโยชน/ขอดี ของการเลนเกมคอมพิวเตอร ผูใหขอมูลหลักไดระบุขอดี หรือประโยชนของการเลนเกมคอมพิวเตอร 

ดังนี้ 

1. ชวยพัฒนาดานทักษะการใชคอมพวิเตอรของเด็ก  

2. ชวยในดานการพัฒนาความคิดสรางสรรค/การวางแผน  

3. ชวยเสริมสรางสุขภาพจติ ผอนคลายความเครียด 

4. ชวยสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ไดรูจักเพื่อนมากขึ้น 

ดังจะเห็นไดจากจากการศึกษาของฉัตรรพี เกษมสันต ณ อยุธยา (2550) ท่ีพบวาการเลนเกมคอมพิวเตอรมีท้ัง

ประโยชนและโทษประโยชนคือ มีประโยชนตอสติปญญาอารมณ และสังคม สวนโทษคือ มีโทษตอสุขภาพ การเรียน และ

อารมณ ปจจัยท่ีจะทําใหเกมคอมพิวเตอรมีอิทธิพลในทางลบหรือบวกตอวัยรุนนั้น เงื่อนไขท่ีสําคัญคือ เร่ืองของเวลา     

หากไมหมดเปลืองเวลาไปกับการเลนเกมจนมากเกินไปนัก การเลนเกมคอมพิวเตอรจะเปนกิจกรรมท่ีใหประโยชนมากกวาโทษ

และสามารถใชเกมคอมพิวเตอรเชิงสรางสรรคเปนอีกสื่อหนึ่งท่ีฝกฝนใหเด็กและวัยรุนรูจักการควบคุมการแสดงออก 

ทางอารมณ รวมถงึเรียนรูท่ีจะแสดงปฏกิริิยาโตตอบกับเหตุการณตาง ๆ อยางมเีหตุผล นอกจากนั้นแลวเกมเชิงสรางสรรค

ยังชวยสรางแรงจูงใจท่ีดีในการชวยใหผูเลนไดปลดปลอยจินตนาการ ความเครียด และความคับของใจ ซึ่งจะชวยพัฒนา

อารมณสุข ทําใหมีความสมดุลทางอารมณ และสุรทิน อองพิมาย (2558, สื่ออนไลน) ท่ีระบุวาเกมคอมพิวเตอรมีท้ังผลดี

และผลเสียตอเด็กขึ้นอยูกับเวลาท่ีใชในการเลนเกม ขอดีหรือประโยชนไดแก เพิ่มทักษะในการพิมพดีด ฝกทักษะ

ความสัมพันธระหวางมือและสายตา ฝกการวางแผน ฝกการทํางานเปนทีม รูจักแบงหนาท่ี ฝกทักษะดานการคา การ

คํานวณ ฝกการเขาสังคม ฝกการขอโทษใหอภัยผูอ่ืน ฝกปฏิบัติตามกฎกติกา ฝกสมาธิความอดทน ความพยายาม และ

กระตุนใหเกิดความอยากในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม ในดานผลเสียและผลกระทบจาการเลนเกมนั้นมีท้ังในระยะสั้นและ

ระยะยาว ไดแก ผลกระทบดานการเรียน เด็กจะไมไปโรงเรียน ไมทําการบาน ไมมีสมาธิในการเรียน ทําใหผลการเรียนตกตํ่า ดาน

สุขภาพรางกาย เด็กจะทรุดโทรม ซุปผอม เนื่องจากการบริโภคอาหารท่ีเปลี่ยนไป สงผลใหเกิดโรคกระเพาะอาหารหรือบางคน

อาจเกิดโรคอวนเพราะไมขยับรางกายและทานขนาม ขณะเลนเกม ดานสุขภาพจิต อาจกลายเปนคนแปลกแยก ไมมีสังคม 

ดานพฤติกรรมอาจกอใหเกิดการโกหก เกิดปญหาภายในครอบครัว นอกจากนี้ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน         

ราชนครินทร ยังระบุวาปญหาการติดเกมสงผลกระทบตอวัยรุนในดาน จิตใจ อารมณ พฤติกรรม ขาดความสัมพันธใน

ครอบครัว และยังมีผลตอสุขภาพทางดานสายตา กินอาหารไมตรงเวลา และบกพรองดานการเรียน และยังมีรายงานของ

กระทรวงสาธารณสุขท่ีพบวาผลกระทบจากการเลนเกมคอมพิวเตอรเกมออนไลน ไดแก สิ้นเปลืองเงินและเวลา สายตาแยลง 

ผลการเรียนลดลง รางกายไมแข็งแรง มีพฤติกรรมกาวราวรุนแรง ซึ่งขอมูลจากการศึกษาในคร้ังนี้มีความสอดคลองกับ

การศกึษาวจัิยและบทความวชิาการตาง ๆ ซึ่งกลุมผูใหขอมูลหลักไดระบุถงึโทษหรือขอเสยีของการเลนเกม ไดแก 

1. ผลเสยีดานสุขภาพ ไดแก ผลกระทบตอสายตา หู ทําใหเกดิอาการปวดเมื่อย เปนโรคกระเพาะอาหาร 
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2. ผลเสยีดานการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดแก การไมชวยพอทํางาน 

3. ผลเสยีดานเศรษฐกจิ ไดแก เปลืองคาใชจาย ใชเงนิในทางท่ีไมเกดิประโยชน และเด็กใชเงนิเกนิตัว 

4. ผลเสียดานการเรียนและกิจกรรมในการเรียน ไดแก ไมตั้งใจเรียน ไมทําการบาน ไมสงงาน จึงทําให ผลการเรียนไมดี 

สอบตก หนีกิจกรรมของโรงเรียน ดังการศึกษาของศุภัคนิจ วิษณุพร (2552) ที่ไดศึกษาวาพฤติกรรมการเลนเกมออนไลน

ของเด็กนักเรียนหากอยูในภาวะท่ีมีการแสงหาการเลนเกมตลอดเวลาหรือหมกมุนอยูกับการเลนเกมจะสงผลใหเด็กไมทํา

กจิกรรมหรือหนาท่ีหลักดานการเรียนทําใหผลการเรียนตกต่ํา 

ผลเสียดานความสัมพันธในครอบครัว/บุคคลอ่ืน บุคลิกภาพ ไดแก ถูกพอ แม ผูปกครองดุดา ทําโทษ เด็กมีบุคลิก 

ท่ีมีโลกสวนตัวสูง ไมสนใจคนรอบขาง และนําพฤติกรรมจากในเกมมาใชถาเด็กเลนเกมจนเกิดการติดเกม เชน อารมณ

รุนแรง หงุดหงดิโมโหงายจากการศึกษาของสุธิดา วรรธนะปกรณ (2555) พบวาพฤติกรรมในเกมมักจะมีการระบายโทสะ กาวราว 

เกิดความเครียดจากการจริงจังกับการเลนเกม ในสวนของเด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมการเลียนแบบความรุนแรง 

โดยลอกเลยีนแบบตามตัวละครท่ีช่ืนชอบ จะแสดงออกกับเพื่อนในกลุม และมีผลกระทบในชีวิตประจําวันและ งานวิจัยเชิงคุณภาพ

ของศรัญญา อิชิดะ (2553) ท่ีสรุปวาการเลนเกมออนไลนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนการเลนเกม

ประเภทท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงมีอิทธิพลตอนักเรียนใหซึมซับเอาไวกับตนและจะแสดงความรุนแรงออกมากับเพื่อน  

และการเลนเกมออนไลนมีผลตอสุขภาพจิตของเด็ก โดยท่ีเด็กจะลดความสัมพันธกับเพื่อนลงแตจะไปลงท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร

แทนเพราะสามารถเอาชนะทุกอยางไดในเกม อาจกลายเปนเด็กกาวราว 

บทบาทของผูปกครอง ครู และผูประกอบการรานคอมพวิเตอรในการสงเสรมิการใชคอมพิวเตอรใหเหมาะสม

แกเด็กและเยาวชน 

จากการศึกษาพบวาขอมูลท่ีไดจากผูปกครอง ครู และผูประกอบการรานคอมพิวเตอรในการสงเสริมการใช

คอมพวิเตอรใหเหมาะสมแกเด็กและเยาวชน ไดแก ผูปกครองตองดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็กไมวาจะเปนการเลนเกม

คอมพิวเตอร หรือการใชอินเตอรเน็ตในการสืบคนหาขอมูลเพื่อการศึกษาและเพื่อการบันเทิง โดยการพูดคุยกับเด็กเปน

ประจํา และกําหนดเวลาในการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต รวมถึงควบคุมการใชอุปกรณสื่อสารอ่ืน ๆ เชนโทรศัพท 

คอมพิวเตอรแท็บเล็ตของเด็กดวย และผูปกครองยังตองศึกษาความรูเพิ่มเติมในดานการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

เพื่อใหรูเทาทันและสามารถพูดคุยกับเด็กได นอกจากนี้ยังตองควบคุมและสอบถามการใชจายเงินประจําวันของเด็กดวย 

อีกท้ังยังตองชวยใหเด็กไดมีกิจกรรมอยางอ่ืนท่ีไมตองใชคอมพิวเตอร เชน ชวยพอแมผูปกครองทํางาน สงเสริมการเลน

กีฬาในดานโรงเรียนและครูนั้นตองกํากับดูแลการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียนและในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร 

จะสอนการใชคอมพิวเตอรในทางท่ีเกิดประโยชนตอการศึกษาคนควาและสอนถึงขอเสียของการใชคอมพิวเตอรในทางท่ีผิด

ดวยในดานผูประกอบการรานคอมพิวเตอรนั้น จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน 

พ.ศ. 2551 ในสวนรานเกมและอินเตอรเน็ตคาเฟ อยางเครงครัดดวย ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของ สุรทิน อองพิมาย 

(ม.ป.ป., สื่อออนไลน) และสถาบันรามจิต โครงการ Child Watch (2558, สื่อออนไลน) ท่ีระบุวาแนวทางในการปองกัน ดูแล 

และแกไขปญหาเด็กติดเกมและการเลนเกมคอมพิวเตอรออนไลนของเด็กและเยาวชนนั้นจะตองมีตั้งแตหนวยงาน 

ท้ังภาครัฐ เอกชน องคกรอิสระท้ังในระดับประเทศและระดับชุมชนควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการปองกันปญหาเด็ก

ติดเกมใหเปนกระบวนการและเปนขั้นตอน และนอกจากนี้ภาครัฐยังตองดําเนินการควบคุมรานเกมคอมพิวเตอรใหปฏิบัติ

ตามกฎหมายอยางเครงครัด และมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ผูประกอบการเองก็ตองใหความรวมมือกับภาครัฐในการ
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จัดระเบียบรานเกมออนไลนใหเหมาะสมดวย รวมท้ังผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับเด็ก ไดแก โรงเรียน สถานศึกษา สามารถ

สงเสริมใหนักเรียนมกีจิกรรมอยางสรางสรรคและควบคุมไมใหเด็กใชคอมพิวเตอรของโรงเรียนในการเลนเกม และผูท่ีมีบทบาท           

ในการดูแลเด็กมากท่ีสุดซึ่งก็คือผูปกครอง ซึ่งรูปแบบการเลี้ยงดูจากครอบครัว การใหเวลาท่ีมีคุณภาพกับลูก การสนับสนุน       

ใหลูกมกีจิกรรมสรางสรรค และการกําหนดหรือควบคุมกฎกติกาในการใชคอมพิวเตอร สงผลตอระดับการติดเกมคอมพิวเตอร

ตางกัน 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1.1 ควรสงเสริมบทบาทของครอบครัว ผูปกครองเด็ก ใหตระหนักถงึบทบาทของตนเอง และมีสวนรวมในการดูแล

การใชคอมพิวเตอร และสื่อออนไลนตาง ๆ ของเด็ก รวมถึงการใหความรูเร่ืองการใชคอมพิวเตอรและสื่อออนไลนตาง ๆ 

ซึ่งจะทําใหผูปกครองรูเทาทัน อันจะนําไปสูการปองกันปญหาการตดิเกมคอมพวิเตอรในเด็กและเยาวชน 

 1.2 ควรมกีารการบังคับใชกฎหมายกับรานท่ีใหบริการคอมพวิเตอร ใหปฏบัิตติามกฎ ระเบียบอยางจริงจัง   

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวจัิยครั้งตอไป 

 2.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมในเชิงปริมาณควบคูกันไปดวยท้ังในเด็กท่ีอยูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาใหทราบ

ขอมูล และสถติท่ีิสามารถนํามาประยุกตใชในการปองกันแกไขปญหาดานการเลนเกมของเด็กและเยาวชนในพืน้ท่ีได 

 2.2 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนในอุปกรณประเภทอ่ืน ๆ ดวย เนื่องจากในปจจุบัน

ความกาวหนาทางเทคโนโลยกีารสื่อสารมกีารพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหงายตอการใชและเขาถงึเทคโนโลยี 

 2.3 ควรศึกษาในกลุมเด็กท่ีมีพฤติกรรมติดเกมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใหทราบถึงปจจัยท่ีสงผล

ตอการตดิเกม และศกึษาโดยละเอยีดถงึพฤตกิรรมการตดิเกมของเด็ก 
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นักเรียน ผูปกครอง ผูประกอบการรานคอมพิวเตอร และครูจากโรงเรียน ในพื้นท่ี ตําบลปาซาง ท่ีไดใหความอนุเคราะห  

ในการเก็บขอมูล ทําใหการศกึษาวจัิยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
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การศึกษาความสัมพนัธระหวางตนทุนชีวิตกับทักษะชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสอง จังหวัดแพร 

Relationships between Developmental Assets, Affective Life Skills and Responsible 

Behaviors of Secondary Education Students in Songpittayakom school, Song District, 

Phrae Province 

เพ็ญศรี ใจคะนอง 4

1* และเทียนทอง ตะแกว 

Pensri Jaikanjong1* and Tienthong Takaew2 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนชีวิต ทักษะชีวิต พฤติกรรมความรับผิดชอบ และศึกษาความสัมพันธ

ระหวางตนทุนชีวิตกับทักษะชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสองพิทยาคม 

อําเภอสอง จังหวัดแพร กลุมตัวอยางจํานวน 245 คน โดยการสุมแบบงาย (Simple random sampling) โดยวิธีจับฉลาก 

เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิลคอกซัน 

(Wilcoxon Signs Ranks Test) ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม คาสัมประสิทธ์ิอัลฟา ครอนบาคเทากับ 0.83 ผลการศึกษา 

พบวา กลุมตัวอยาง มีตนทุนชีวิตในภาพรวมอยูในระดับสูง มีทักษะชีวิตในภาพรวมอยูในระดับสูง พฤติกรรมความ

รับผิดชอบในภาพรวมอยูในระดับสูง และตนทุนชีวิตไดแก ดานพลังตัวตน (Χ เทากับ 2.51) ดานพลังครอบครัว (Χ เทากับ

2.66) ดานพลังสรางปญญา (Χ เทากับ 2.59) ดานพลังเพื่อนและกจิกรรม (Χ เทากับ 2.55) และดานพลังชุมชน            (

Χ  เทากับ 2.51) มีความสัมพันธกับทักษะชีวิตความรับผิดชอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และตนทุนชีวิต        

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรับผิดชอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้นควรมีการจัดกิจกรรมท่ีชวย

เสริมสรางตนทุนชวีติ ทักษะชวีติและพฤตกิรรมความรับผดิชอบของนักเรียน 
 

คําสําคัญ: ตนทุนชวีติ ทักษะชวีติ พฤตกิรรมความรับผดิชอบ นักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน  
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Abstract  

 The purposes of this research was to investigate the level of developmental assets, affective life skills and 

responsible behaviors of secondary education students in Songpittayakom School, Song District, Phrae Province and 

the relationships between developmental assets, affective life skills and responsible behaviors of secondary education 

students in Songpittayakom School, Song District, Phrae Province.There were 245 samples by lottery simple random 

sampling. Questionaire was used to collect data and percentage, mean, standard deviation, Wilcoxon Signs Ranks Test 

was used for analysis. Cronbach's Alpha Coefficient 0.83. The result found that the student under study exhibited developmental 

assets at a high level, affective life skills at a high level, and responsible behaviors at a high level.The developmental 

assets in selfe assets Χ = 2.51, family assets Χ = 2.66, intellectual assets Χ = 2.59, friends and activity assets Χ = 2.55 and 

community assets Χ = 2.51.That the developmental assets of these students were relationship with affective life skills and 

responsible behaviors at the statistically significant level of 0.05. That should include activities that strengthen developmental 

assets life skills and responsible behaviors.   
 

Keywords: developmental assets, affective life skills, responsible behaviors, secondary education students  
 

บทนํา 

เน่ืองจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนี้ กอใหเกิดองคกรทางการศึกษาระดับแนวหนาของ

สหรัฐอเมริกาในนาม “ภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษท่ี 21” ท่ีผลักดันใหบรรจุทักษะแหงอนาคตเขาไปในระบบการศึกษา           

นําโดย Ken Kay ประธานภาคีฯ เขาไดกลาวถึงกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยสาระสําคัญของทักษะ 

แหงศตวรรษท่ี 21 นั้น ประกอบดวย ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน และ ทักษะดานสารสนเทศ        

สื่อและเทคโนโลยีซึ่งทักษะเหลานี้จะชวยใหบุคคลสามารถเรียนรูและปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา 

ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของสังคมโลก จงึไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมไดดวยความเจริญทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 

การถายเทวัฒนธรรมระหวางประเทศ รวมท้ังกระแสวัตถุนิยมท่ีเขามาจากตางชาติสงผลให คานิยมของสังคมไทย

เปลี่ยนแปลงไปกอใหเกดิปญหาตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปน อาชญากรรม เศรษฐกิจ ความเสื่อมทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวนสงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนท้ังทางดานรางกายจิตใจ สติปญญา 

อารมณ และคานิยมในการดําเนินชีวิต อันนําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ ไดงายขึ้น ประเทศไทยไดใหความสําคัญในเร่ืองนี้

เชนเดียวกันดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ียึดแนวคิดการพัฒนาแบบ

บูรณาการเปนองครวมโดยมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงตั้งแต

ระดับปจเจกบุคคล ครอบครัวและ ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่อง

ตลอดชีวิต เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนการสรางจิตสํา นึกท่ีดีดวย จากนโยบายท่ีกลาวมา

สะทอนใหเห็นวาการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืนจะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูให

เขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง 

เพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค ศตวรรษท่ี 21 
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ซึ่งในพืน้ท่ีอําเภอสอง จังหวัดแพรก็มักจะมีปญหาท่ีเกิดในวัยรุน เชนปญหาเกี่ยวกับการใชยาเสพติด การใชความรุนแรง 

การตัง้ครรภในวัยเรียน เปนตน 

 ดังนั้นผูวิจัยในฐานะของพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในชุมชนคนหนึ่ง ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาท่ีเกิดขึ้น        

ในชุมชนจึงไดศึกษาตนทุนชีวิต ทักษะชีวิต พฤติกรรมความรับผิดชอบ รวมถึงความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิตกับทักษะ

ชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการวาง

แผนการดําเนินงานกิจกรรมในการเสริมสรางตนทุนชีวิตท่ีดีใหสอดคลองเหมาะสมตรงกับลักษณะความตองการและ

ธรรมชาตขิองเยาวชนกลุมนี้ตอไปเพื่อปองกันปญหาดังกลาวใหเกดินอยลงหรือไมใหเกดิขึ้นเลยในอนาคต 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศกึษาคร้ังนี้เปนการศกึษาวจัิยเชงิพรรณนา (Descriptive research)  

 วัสดุอุปกรณ 

 1. ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนชายและหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน          

ปการศกึษา 2557 โรงเรียนสองพทิยาคม อําเภอสอง จังหวัดแพร จํานวน 628 คน  

2. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแกนักเรียนชายและหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   

ปการศึกษา 2557 โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสอง จังหวัดแพร จํานวน 245 คน โดยการหาขนาดกลุมตัวอยางตาม

ตารางคํานวณของ Yamane (1967, p.886) เลือกกลุมตัวอยางโดยใชการสุมแบบงาย (Simple random sampling) โดยใช

วธีิจับฉลาก 

 เครื่องมอื 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ไดแกตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ 

อายุ จํานวนพี่นอง สถานภาพของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา รายไดของครอบครัวตอเดือน ตอนท่ี 2 ตนทุนชีวิต      

ม ี5 ดานไดแกดานพลังตัวตน ดานพลังครอบครัว ดานพลังเพื่อนและกิจกรรมและดานพลังชุมชน ตอนท่ี 3 ทักษะชีวิตมี 4 ดาน 

ไดแก การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค การตระหนักรูในตนเองการตัดสินใจและการแกไขปญหา และตอนท่ี 4 

พฤติกรรมความรับผิดชอบมี 4 ดานไดแกดานครอบครัว ดานการศึกษาเลาเรียน ดานสถานศึกษา ดานสังคม มีการตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมือโดยผูทรงคุณวุฒ ิคา IOC เทากับ 0.89 และคาสัมประสทิธ์ิครอนบาค เทากับ 0.83 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขั้นเตรยีมการ  

 1.1 เร่ิมทําการศกึษาผูวิจัยไดเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรม

การวจัิยในมนุษย มหาวทิยาลัยพะเยา      

 1.2 ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ไปย่ืนตอบุคคล  

ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสอง ผูอํานวยการโรงเรียนสองพิทยาคม รวมท้ังชี้แจงรายละเอียดการศึกษา 

และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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2. ขั้นดําเนนิการ 

 2.1 ผูวจัิยไดดําเนนิการแจกและรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดดวยตนเอง โดยชี้แจงใหนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง

เขาใจถึงจํานวนขอและจํานวนหนาของแบบประเมิน รวมถึงลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวาเปนแบบประเมินคา

(rating scale) พรอมท้ังชี้แจงวัตถุประสงค โดยขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อใหไดผลตรงตามความเปนจริง 

จํานวน 245 ฉบับ 

 2.2 ผูวจัิยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด 245 ฉบับ และนําไปวเิคราะหทางสถติติอไป 

การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติรอยละ (percentage) ความถี่ (frequency)  คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation-SD)และสถติ ิNonparametric แบบ Wilcoxon Signs Ranks Test  
 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาตนทุนชีวิต ทักษะชีวิต พฤติกรรมความรับผิดชอบและศึกษาความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิต            

กับทักษะชวีติและพฤตกิรรมความรับผดิชอบของกลุมตัวอยาง นัน้ไดผลการศกึษา ดังนี้ 
 

ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตนทุนชวีติรายดาน 

ตนทุนชวีติ 

 

Χ  
 

S.D. การแปลความหมาย 

ดานพลังตัวตน  2.51 0.563 ระดับปานกลาง 

ดานพลังครอบครัว  2.66 0.590 ระดับปานกลาง 

ดานพลังสรางปญญา  2.59 0.541 ระดับปานกลาง 

ดานพลังเพื่อนและกจิกรรม  

ดานพลังชุมชน 

 (min = 1, max = 3) 

2.55 

2.51 

0.589 

0.570 

ระดับปานกลาง 

ระดับปานกลาง 

 

  

จากตาราง 1 พบวา กลุมตัวอยางมีตนทุนชีวิตรายดาน อยูในระดับปานกลางไดแก ดานพลังตัวตน ดานพลัง

ครอบครัว ดานพลังสรางปญญา ดานพลังเพ่ือน และกิจกรรม และดานพลังชุมชน (Χ  เทากับ 2.51, 2.66, 2.59, 2.55, 2.51) 

ตามลําดับ 

 

ตาราง 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตนทุนชวีติในภาพรวม 

 Χ  
 

 

S.D. การแปลความหมาย 

ตนทุนชวีติในภาพรวม 193.32 23.57 ระดับมาก 

(min = 48, max = 240)    
  

จากตาราง 2 พบวา กลุมตัวอยางมตีนทุนชวีิตภาพรวม อยูในระดับมาก (Χ เทากับ 193.32) 
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ตาราง 3 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทักษะชีวติรายดาน 

ทักษะชวีติ Χ  
 

S.D. การแปลความหมาย 

การคดิวเิคราะห  2.67 0.478 ระดับปานกลาง 

ความคดิสรางสรรค  2.62 0.501 ระดับปานกลาง 

การตระหนักรูในตนเอง  2.61 0.512 ระดับปานกลาง 

การตัดสนิใจและการแกไขปญหา  

 (min = 1, max = 3) 

2.59 0.516 ระดับปานกลาง 

  

จากตาราง 3 พบวา กลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยทักษะชีวิตรายดานอยูในระดับปานกลางไดแก การคิดวิเคราะห 

ความคิดสรางสรรค การตระหนักรูในตนเอง การตัดสินใจและการแกไขปญหา (Χ  เทากับ 2.67, 2.62, 2.61 ,2.59) 

ตามลําดับ 
 

ตาราง 4 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทักษะชีวติในภาพรวม 

 Χ  
 

 

S.D. การแปลความหมาย 

ทักษะชวีติในภาพรวม 193.15 26.60 ระดับมาก 

(min = 50, max = 250)    
  

 จากตาราง 4 พบวา คาเฉลี่ยทักษะชวีติ ภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ เทากับ 193.15) 
 

ตาราง 5 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความรับผดิชอบรายดาน 

พฤตกิรรมความรับผดิชอบ Χ  
 

S.D. การแปลความหมาย 

ดานครอบครัว  2.86 0.349 ระดับปานกลาง 

ดานการศึกษาเลาเรียน  2.60 0.498 ระดับปานกลาง 

ดานสถานศึกษา  2.69 0.461 ระดับปานกลาง 

ดานสังคม 

(mi = 1, max = 3) 

2.73 0.469 ระดับปานกลาง 

  

จากตาราง 5 พบวา กลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมความรับผิดชอบรายดาน อยูในระดับปานกลาง ไดแก       

ดานครอบครัว ดานการศกึษา เลาเรียน ดานสถานศึกษา ดานสังคม (Χ  เทากับ 2.86, 2.60, 2.69, 2.73) ตามลําดับ 
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ตาราง 6 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความรับผดิชอบในภาพรวม 

 

 Χ  
 

 

S.D. การแปลความหมาย 

พฤตกิรรมความรับผดิชอบ 106.35 12.24 ระดับสูง 

(min = 27, max = 135)    
  

 จากตาราง 6 พบวา กลุมตัวอยาง มคีาเฉลี่ยพฤตกิรรมความรับผดิชอบภาพรวมอยูในระดับสูง (Χ เทากับ 106.35) 
 

ตาราง 7 คาความสัมพันธวลิคอกซันระหวางตนทุนชวีติกับทักษะชวีติของกลุมตัวอยาง 

ตัวแปรที่ศกึษา 
ทักษะชวีติ 

Z P-value 

ตนทุนชวีติดานพลังตัวตน -13.570 0.000* 

ตนทุนชวีติดานพลังครอบครัว -13.570 0.000* 

ตนทุนชวีติดานพลังสรางปญญา -13.570 0.000* 

ตนทุนชวีติดานพลังเพื่อนและกจิกรรม -13.570 0.000* 

ตนทุนชวีติดานพลังชุมชน -13.570 0.000* 

ภาพรวม -13.570 0.000* 

หมายเหตุ: * มนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
  

 จากตาราง 7 การหาคาวาความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิตและทักษะชีวิต แสดงวาตนทุนชีวิตดานพลังตัวตน 

ดานพลังครอบครัว ดานพลังสรางปญญา ดานพลังเพื่อนและกิจกรรม และดานพลังชุมชน ของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธ

กับทักษะชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ี 1 ท่ีวาตนทุนชีวิตของกลุมตัวอยาง             

มคีวามสัมพันธกับทักษะชวีติ 
 

ตาราง 8 คาความสัมพันธวิลคอกซันระหวางตนทุนชวีติกับพฤติกรรมความรับผดิชอบของกลุมตัวอยาง 

ตัวแปรที่ศึกษา 
พฤตกิรรมความรับผดิชอบ 

Z P-value 

ตนทุนชวีติดานพลังตัวตน -13.571 0.000* 

ตนทุนชวีติดานพลังครอบครัว -13.571 0.000* 

ตนทุนชวีติดานพลังสรางปญญา -13.571 0.000* 

ตนทุนชวีติดานพลังเพื่อนและกจิกรรม -13.571 0.000* 

ตนทุนชวีติดานพลังชุมชน -13.571 0.000* 

ภาพรวม -13.571 0.000* 

หมายเหตุ: * มนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
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 จากตาราง 8 การหาคาความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบ แสดงวาตนทุนชีวิต

ดานพลังตัวตน ดานพลังครอบครัว ดานพลังสรางปญญา ดานพลังเพื่อนและกิจกรรม และดานพลังชุมชน ของกลุมตัวอยาง         

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ี 2 ท่ีวาตนทุน

ชวีติของกลุมตัวอยาง มคีวามสัมพันธทางกับพฤตกิรรมความรับผดิชอบ 
 

วิจารณและสรุปผล 

ผลการศึกษาพบวา ประชากรกลุมตัวอยางมีตนทุนชีวิตภาพรวมอยูในระดับมาก (ดูตาราง 1)และตนทุนชีวิต        

ดานพลังตัวตน ดานพลังครอบครัว ดานพลังสรางปญญา ดานพลังเพื่อนและดานพลังชุมชน อยูในระดับปานกลาง อาจ

เปนเพราะตนทุนชวีติในกลุมตัวอยางนี้ไดรับการสงเสริม สนับสนุน ใหความรัก ความอบอุน และการดูแล เอาใจใสเปนอยางดีจาก

พอแม ผูปกครอง แมในชวงท่ีมีปญหาไมวาจะเปนเร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญก็สามารถปรึกษาและรับคําแนะนําจากพอแม 

ผูปกครองและเพื่อนไดดวยความเขาใจ ซึ่งจากแรงสนับสนุนที่ไดรับนี้จะสงผลทําใหเกิดพัฒนาการทางดาน จิตใจ สังคม 

และสตปิญญา ท่ีเหมาะสมทําใหมคีวามคิดท่ีจะยดึมั่นในการประพฤติดี มีความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีตนเองกระทํา ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ สุริยเดว ทรีปาตี (2552, หนา 33) กลาววาพลังครอบครัวทําใหเด็กมีความเช่ือมั่นในตนเอง กลาปฏิเสธ

เพื่อนในพฤติกรรมเสี่ยง สงเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง การยึดมั่นในพฤติกรรมท่ีดี และพลังตัวตนถือเปนแกนท่ีมีความหมาย 

โดยเฉพาะการรับรูถึงคุณคาในตนเองเพราะเปนเหมือนฟางเสนสุดทายในกรณีท่ีพลังดานอ่ืนออนแอ เพราะเมื่อรูสึกวา

ตนเองมคุีณคาก็จะสามารถดํารงชวีติอยูในสังคมไดอยางเขมแข็ง 

ในสวนของทักษะชีวิตผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีทักษะชีวิตภาพรวมอยูในระดับมากและทักษะชีวิต       

ดานคดิวเิคราะห ดานความคิดสรางสรรค ดานการตระหนักรูตนเองและดานการตัดสนิใจและแกปญหา อยูในระดับปานกลาง  

อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางนี้เปนกลุมท่ีมีการคิดวิเคราะหท่ีเกิดจากการใชเหตุผลและสิ่งท่ีเปนประโยชนมากกวา            

ความเคยชิน หรือสิ่งท่ีชอบ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กระทรวงสาธารณสุข สุขภาพจิต (2545, หนา 78-79) กลาววา 

พัฒนาการทางความคิด สติปญญา ในระยะวัยรุนมีความเจริญเติบโตทางสมองถึงขีดสุดจึงสามารถคิดไดทุก ๆ แบบ และทุก ๆ 

แบบของวธีิคิด หากวัยรุนไดรับการอบรมมาตามขัน้ตอนดวยด ีระยะนี้จะเปนระยะท่ีจะแสดงความปราดเปร่ืองอยางชัดเจน

และเห็นความแตกตางของวัยนี้กับวัยอ่ืน ๆ ไดชัด การเรียนรูเร่ืองยาก ๆ เร่ืองท่ีเปนนามธรรมซับซอน วัยรุนก็สามารถ

เขาใจได อยางไรก็ตาม คุณภาพของความคิดของวัยรุนนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของสมอง พันธุกรรม การเรียนรูในวัยที่ผานมา 

และบทเรียนทางวิชาการตาง ๆ ท่ีเด็กไดมีโอกาสเรียนรู ตลอดจนสิ่งแวดลอม ท่ีเอื้อหรือไมเอื้อตอพัฒนาการ ทางความคิด

ของเด็ก และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Piaget (กระทรวงสาธารณสุข สุขภาพจิต, 2546, หนา 79) ขั้น Formal Operation 

สามารถคิดโดยไมใชวัตถุเปนสื่อ (นามธรรม) มีความคิดในเชิงตั้งคําถามและวิธีหาคําตอบ สามารถคิดรวบยอดได รูจักคิด

วเิคราะห ตคีวามหมาย คิดในรูปแบบตาง ๆ ไดสมบูรณแลว รูจักตั้งสมมติฐานและแสวงหาความเปนจริง เพื่อพิสูจนสมมติฐาน 

พัฒนาความคดิเชงิอุดมคตท่ีิเขมขน 

สําหรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของกลุมตัวอยาง พบวา ในภาพรวมอยูในระดับสูงและในรายดานครอบครัว       

ดานการศึกษาเลาเรียน ดานสถานศึกษาและดานสังคม อยูในระดับปานกลางเชนกัน (ดูตาราง 3) อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางนี้  

มคีวามเช่ือฟงและปฏบัิตติามในสิ่งท่ีพอแม ผูปกครองไดอบรมสั่งสอนและมอบหมายใหทํา มคีวามเคารพในสถาบันการศึกษา 

และมีความเอาใจใสในสังคมท่ีตนอาศัยอยู ซึ่งการตระหนักรูในหนาท่ีและปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีไดอยางเหมาะสมนี้ 
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สอดคลองกับผลการวิจัยของ ยินดี ศรีศักดิ์หิรัญ (2542) เร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางสังคม       

การบรรลุตามขั้นพัฒนาการและพฤติกรรมความรับผิดชอบของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร พบวาวัยรุนรูจักทําตามหนาท่ี

ของตนเอง มีความรับผิดชอบในเร่ืองการเงิน การงานและการเรียน ตั้งใจทํางานไมยอทอตออุปสรรค กลาเผชิญกับความจริง 

รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอสังคม คือชวยเหลืองานของครอบครัวและงานของสวนรวม ดวยความเต็มใจ ดังนั้นความรับผิดชอบ

เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปลูกฝงหรือเสริมสรางใหกับเด็ก เพราะบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ จะมีความเพียร

พยายาม อดทน ตัง้ใจทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีตัง้ไวเพื่อใหเกดิความกาวหนาและเจริญรุงเรืองตอตนเองและสังคม 

ในดานการศึกษาความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิตกับทักษะชีวิตของกลุมตัวอยาง ความสัมพันธระหวางตนทุน

ชีวิตและทักษะชีวิต (ตาราง 5) พบวา ตนทุนชีวิตดานพลังตัวตน ดานพลังครอบครัว ดานพลังสรางปญญา ดานพลังเพื่อน

และกจิกรรม และดานพลังชุมชน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน มีความสัมพันธกับทักษะชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     

ท่ีระดับ 0.05 และผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบ (ตาราง 5) พบวา ตนทุนชีวิต

ดานพลังตัวตน ดานพลังครอบครัว ดานพลังสรางปญญา ดานพลังเพื่อนและกิจกรรม และดานพลังชุมชน ของนักเรียน

มัธยมศกึษาตอนตน มคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมความรับผดิชอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งอาจกลาวได

วาตนทุนชีวิต ทักษะชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบมีความสัมพันธกัน โดยมีพื้นฐานการสนับสนุนท่ีเหมือนกัน           

คือ จากตนเอง ครอบครัวโดยเฉพาะพอแม ผูปกครองและสังคมท้ังสังคมเพื่อน สถานศึกษา หรือวาชุมชนท่ีอาศัย สอดคลอง

กับผลการวิจัยของณัฐธิดา กาญจนกุล (2555) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิต การเห็นคุณคาในตนเอง      

และการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนอาชวีศกึษา กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนมตีนทุนชีวิต มีการเห็นคุณคาในตนเอง 

และการปรับตัวทางสังคมอยูในระดับปานกลางนักเรียนท่ีมีตนทุนชีวิตตางกันมีการเห็นคุณคาในตนเองตางกันและมีการปรับตัว

ทางสังคมแตกตางกัน โดยนักเรียนท่ีมีตนทุนชีวิตสูงมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงและมีการปรับตัวทางสังคมสูงกวา 

นักเรียนท่ีมีตนทุนชีวิตตํ่าตนทุนชีวิตมีความสัมพันธทางบวกกับการเห็นคุณคาในตนเองและการปรับตัวทางสังคม และการเห็น

คุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวทางสังคม และผลการวิจัยของศริยา ตั้งโฉลก (2555) ศึกษาเร่ือง

ความสัมพันธระหวางตนทุนชวีติกับทักษะชวีติและพฤตกิรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในจังหวัด-

สมุทรปราการ จํานวน 300 คน พบวา นักเรียนท่ีมีตนทุนชีวิตตางกัน มีทักษะชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบแตกตางกัน 

และตนทุนชวีติของนักเรียนมคีวามสัมพันธทางบวกกับทักษะชวีติและพฤตกิรรมความรับผดิชอบ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. ชวยในการสนับสนุนและสงเสริมตนทุนชีวิตในสวนของตัวนักเรียนเอง เพื่อใหเกิดทักษะชีวิตที่มีประสิทธิภาพ

และพฤตกิรรมความรับผดิชอบท่ีดท้ัีงตอตนเองและสังคม 

 2. เพื่อใหผูปกครองและชุมชน มสีวนรวมในการสงเสริมใหเกดิทักษะชวีิตและพฤตกิรรมความรับผดิชอบท่ีด ี 

 3. โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับชวงวัยเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตใหกับเด็ก

นักเรียนซึ่งจะสงผลใหเกิดการรูจักคิด มีการตัดสินใจและแกปญหาไดอยางเหมาะสมทําใหสามารถปรับตัวและดําเนินชีวิต

อยูในสังคมไดอยางมคีวามสุข  
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ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 1. ควรศกึษาความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิต ทักษะชีวิต และพฤติกรรมความรับผิดชอบ ของเด็กในแตละชวงวัย

ที่ตางกัน เพื่อใหทราบวาควรจะพัฒนาองคประกอบดานใด ในชวงเวลาใด ท่ีจะเกดิประโยชนมากท่ีสุด 

 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอสอง จังหวัดแพร ดังนั้นควร

ศึกษาเพิ่มเติมในโรงเรียนประเภทอ่ืนดวยเชน โรงเรียนในสังกัดเอกชน วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค อาชีวศึกษา 

หรือกลุมท่ีไมไดอยูในระบบโรงเรียนเชนการศกึษานอกโรงเรียน 

 3. ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิตกับตัวแปรอ่ืนท่ีนาสนใจ เชน ความฉลาดทางอารมณ 

พฤตกิรรมในการกลาแสดงออก สิ่งแวดลอมทางสังคม สังคมออนไลน ซึ่งมอีทิธิพลมากในยุคนี้ ไมวาจะเปนชวงอายุใดก็ตาม 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยสวนบุคคล ปจจัย

ดานทัศนคติ และปจจัยดานสิ่งแวดลอม ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของผูเขารวมโครงการตําบลจัดการสุขภาพ     

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูล

ดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงวิเคราะห จากกลุมตัวอยาง 170 คน ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมของปจจัยดานทัศนคติ

ตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับทัศนคติตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยูในระดับปานกลาง รอยละ 79.41 

ในสวนปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นดานสิ่งแวดลอม

ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยูในระดับปานกลาง รอยละ 80 จากการวิเคราะหหาคาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล 

กับปจจัยดานทัศนคติท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี พบวาปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับปจจัยดานทัศนคติท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และคาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล กับปจจัยดาน

สิ่งแวดลอมท่ีมผีลตอพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี พบวาอายุมีความสัมพันธกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P-value = 0.021, df = 6, χ2 = 13.058) สวนปจจัยทัศนคติกับปจจัยดานสิ่งแวดลอม

ไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (P-value = 0.375, df = 4, χ2 = 4.235)  
 

คําสําคัญ: ทัศนคต ิสิ่งแวดลอม พฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 
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Abstract  

 This study explores the survey (Survey research). The study personal factors attitude factors and 

environmental factors. That influence smoking behavior of the participants. District health management of Chediluang 

Subdistrict health promoting hospital, Maesuai District, Chiangrai Province. Using questionnaires and analyzed descriptive 

statistics and statistical analysis of 170 samples. The results showed that, in an overview of the attitudes towards smoking, 

most samples have the attitude toward smoking habits were moderate 79.41 percent. The environmental factors that 

influence smoking behavior, most samples have opined for environmental that influence smoking behavior is moderate 80 

percent. From an analysis of the relationship for the individual factors with attitude factors, that affect smoking behavior. Found 

that individual factors not relationship with the attitude factors, that affects smoking behavior statistically significant at the 0.05. 

And the relationship of the individual factors with environmental factors, that influence smoking behavior. Found that age is 

associated with environmental factors, that influence smoking behavior statistically significant at 0.05. The Attitude factors with 

environmental factors, not relationship with smoking behavior statistically significant at the 0.05. 
 

Keywords: Attitude, Environment, Smoking Behavior  
 

บทนํา 

ตามบันทึกประวัติศาสตร (เครือขายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหร่ี, 2557) พบวา ยาสูบเปนพืชพื้นเมืองท่ีชาว

อนิเดยีนแดงในทวปีอเมริกาเหนือ ใชนํามาสูบในพิธีกรรมตางๆ ซึ่งเมื่อสูดเอาควันจากใบยาสูบเขาไปแลว รูสึกวาสมองโลง 

ทําใหรูสึกผอนคลาย โดยในสมัยนั้น ยังไมรูวาการสูดเอาควันจากใบยาสูบเขาไปนั้นเปนอันตรายหรือไม ตอมา พ.ศ. 2035  

ชาวอิตาลี ช่ือ คริสโตเฟอร โคลัมบัส เปนนักเดินเรือใหโปรตุเกส ไดเดินทางไปพบทวีปอเมริกา และไดนํายาสูบกลับสู

แผนดินยุโรป หลังจากนั้นประมาณ 70 ป ใน พ.ศ. 2103 เอกอัครราชทูตฝร่ังเศส ช่ือ นายฌอง นิโกต เปนผูนําเมล็ดยาสูบ

ไปปลูกในกรุงปารีส ยาสูบจึงเผยแพรท่ัวแผนดินยุโรปในที่สุด ตอมาชาวฮอลันดาหรือเนเธอรแลนด เปนผูนํายาสูบมายัง

ประเทศอินโดนีเซีย และไดแพรหลายไปท่ัวทวีปเอเชีย ในชวงนั้นบุหร่ียังไมแพรหลาย  เนื่องจากบุหร่ียังเปนแบบท่ีใชมวน

ดวยมือ 200 ปตอมา  พ.ศ. 2325 ไดมีการผลิตบุหร่ีดวยเคร่ืองจักรแทนการมวนดวยมือ ทําใหสามารถผลิตไดในจํานวน

มาก อุตสาหกรรมบุหร่ีจึงขยายตัวอยางรวดเร็วไปท่ัวโลก หลังสงครามโลกคร้ังท่ีหนึ่ง พ.ศ. 2461 การสูบบุหร่ีในประเทศ

ตางๆ ถือเปนเร่ืองปกต ิการสูบบุหร่ีกลายเปนแฟช่ัน และถือเปนคานยิมแพรหลายกันท่ัวไป โดยท่ียังไมมีใครสามารถพิสูจน

ไดวาการสูบบุหร่ีมีผลกระทบอะไรตอรางกายหรือไม และในปจจุบันไดมีการศึกษาคนควาและวิจัยเกี่ยวกับอันตรายจาก

บุหร่ี และเปนท่ีรูกันวาบุหร่ีมีอันตรายตอสุขภาพ นอกจากตัวผูสูบบุหร่ีเองแลวยังสงผลกระทบตอบุคคลรอบขางอีกดวย 

แตก็ยังพบวามกีารสูบบุหร่ีกันอยางแพรหลายท่ัวโลก ปจจุบันพบวามจํีานวนผูท่ีสูบบุหร่ี มากถึง 1,300 ลานคนท่ัวโลก โดย

จําแนกออกเปนทวีปเอเชีย (รอยละ 54.5) รองลงมาเปนทวีปแอฟริกา (รอยละ 11.8) ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก(รอย

ละ 10.8) และยุโรปตะวันตก(รอยละ (9.8) ลาตนิอเมริกา และหมูเกาะแคริเบียน (รอยละ 8.9) อเมริกาเหนือ (รอยละ 4.6) 

(World Health Organization, 2007) นอกจากนี้ ยังพบวาบุหร่ีเปนสาเหตุ ที่กอใหเกิดโรคมากมายที่ทําลายสุขภาพ ผลจาก

สํารวจพบวาการมีผูท่ีเสียชีวิตเพราะบุหร่ี เฉลี่ยปละ 6 ลานคน  ในจํานวนนี้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง รอยละ 33 (ประมาณ 
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2.2 ลานคน) เสียชีวิตเพราะปวยดวยระบบโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด รอยละ 29 (ประมาณ 1.87 ลาน

คน) และจากโรคอ่ืน ๆ รอยละ 7 (ประมาณ 4.8 แสนคน)  

จากการสํารวจของศูนยวจัิยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (2549) พบวาอัตราการสูบบุหร่ีของคนไทย 

อายุ 15 ปขึ้นไป จํานวนผูสูบุหร่ีเปนประจํา 9.54 ลานคน เปนผูชาย 9.02 ลานคัน ผูหญิง 0.52 ลานคน และสูบเปนคร้ัง

คราวรวม 1.5 ลานคน อัตราการสูบบุหร่ีปจจุบันของประชากรไทย คือ 21.91% โดยสูบเปนประจํา 18.94 % ปริมาณการ

สูบเปนประจําเฉลี่ย 10 มวนตอวัน โดยเร่ิมสูบบุหร่ีเมื่ออายุ 15-19 ป รอยละ 58.2 อายุ 20-24 ป รอยละ 27.7 และ เร่ิม

สูบเมื่ออายุ 10 ป รอยละ 6.5 อัตราการสูบบุหร่ีจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษา จะ

มีอัตราการสูบสูงกวาคนท่ีจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยพบวา 67 % ของผูสูบบุหร่ีมีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา

ตอนปลาย และรอยละของคนไทยจําแนกตามภาครวมทุกเพศ พบวา อัตราการสูบบุหร่ีของคนกรุงเทพมหานคร รอยละ

15.7 ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯ) รอยละ 19.9 ภาคเหนือ รอยละ 23.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 25.7 และ

ภาคใต รอยละ 24.4 

จากปญหาดังกลาว ผูศึกษาในฐานะท่ีเปนบุคคลากรสาธารณสุขซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

ผูเขารวมโครงการตําบลจัดการสุขภาพ รวมไปถึงความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของผูเขารวมโครงการตําบลจัดการ

สุขภาพ วาเปนไปในลักษณะใด เพื่อท่ีจะนําขอมูลจากศึกษาคร้ังนี้ไปเปนประโยชนในการวางแผน และแกไขปญหา รวมถึง

เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการดูแลผูสูบบุหร่ี และปองกันอันตรายไมใหเกดิกับบุคคลรอบขางในชุมชนตอไป 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศกึษาปจจัยสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการตําบลจัดการสุขภาพ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจดียหลวง 

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย 

2. เพื่อศึกษาปจจัยดานทัศนคติท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของผูเขารวมโครงการตําบลจัดการสุขภาพ      

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจดยีหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย 

3. เพื่อศึกษาปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของผูเขารวมโครงการตําบลจัดการสุขภาพ 

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจดยีหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานทัศนคติกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

ของผูเขารวมโครงการตําบลจัดการสุขภาพ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัด

เชยีงราย 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

 วธีิดําเนนิวจัิย 

การศกึษาในคร้ังนี้ เปนศกึษาเชงิสํารวจ (Survey research) 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  คือ ผูเขารวมโครงการตําบลจัดการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชยีงราย จํานวน 307 คน 
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กลุมตัวอยาง เลือกกลุมตัวอยางโดยใชการสุม และคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน 

(Taro Yamane, 1973, p. 125) โดยใหมีคาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับรอยละ 5 ทําใหไดขนาดของกลุมตัวอยาง

เทากับ 170 คน 
 

 เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี้คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน 

สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล โดยมีจํานวน 15 ขอ แบงเปน ระดับ อายุ เพศ สถานสมรส การศึกษา อาชีพ รายได 

และพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี  

สวนท่ี 2 ปจจัยดานทัศนคตท่ีิมผีลตอพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี จํานวน 10 ขอ (คาความเช่ือมั่น = 0.687) 

มมีาตราสวนประเมนิคา 5 ระดับ คือ 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถงึ ขอคําถามไมตรงกับความรูสกึและความคิดมากท่ีสุด 

ไมเห็นดวย  หมายถงึ ขอคําถามไมตรงกับความรูสกึและความคิดมากกวา 50% 

ไมแนใจ   หมายถงึ ขอคําถามท่ีไมแนใจในคําตอบ 

เห็นดวย   หมายถงึ ขอคําถามตรงกับความรูสกึหรือความคิดมากกวา 50% 

เห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถงึ ขอคําถามตรงกับความรูสกึและความคิดมากท่ีสุด 

โดยท่ีผูตอบคําถามจะสามารถเลือกคําตอบไดเพียง 1 ขอเทานั้นในแตละขอคําถามโดยใหเลือกคําตอบขอท่ีคิดวา

ใชมากที่สุดตามความคิดของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะมรีะดับการใหคะแนนสําหรับคําถามแตละขอ คือ 

ขอความเชงิบวก มลีําดับคะแนนคือ 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ใหคะแนน  1  คะแนน 

ไมเห็นดวย   ใหคะแนน  2    คะแนน 

ไมแนใจ    ใหคะแนน  3  คะแนน 

เห็นดวย    ใหคะแนน  4  คะแนน 

เห็นดวยอยางยิ่ง   ใหคะแนน  5    คะแนน 

ขอความเชงิลบ มลีําดับคะแนน คือ 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ใหคะแนน  5  คะแนน 

ไมเห็นดวย   ใหคะแนน  4    คะแนน 

ไมแนใจ    ใหคะแนน  3  คะแนน 

เห็นดวย    ใหคะแนน  2  คะแนน 

เห็นดวยอยางยิ่ง   ใหคะแนน  1   คะแนน 
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การแปลความหมายความคิดเห็นดานความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ พิจารณาคาคะแนนท่ีไดจากการสัมภาษณ

โดยใชสถติ ิคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) รอยละ ของระดับความเหมาะสมตามเกณฑท่ีตัง้ไวดังนี้ 

 1.00-2.33   หมายถงึ มคีวามเหมาะสมระดับต่ํา  

 2.34-3.66   หมายถงึ มคีวามเหมาะสมระดับกลาง 

 3.67-5.00   หมายถงึ มคีวามเหมาะสมระดับสูง 
  

สวนท่ี 3 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีมผีลตอพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี จํานวน 10 ขอ (คาความเช่ือมั่น = 0.712) 

มมีาตราสวนประเมนิคา 5 ระดับ คือ 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถงึ ขอคําถามไมตรงกับความรูสกึและความคิดมากท่ีสุด 

ไมเห็นดวย  หมายถงึ ขอคําถามไมตรงกับความรูสกึและความคิดมากกวา 50% 

ไมแนใจ   หมายถงึ ขอคําถามท่ีไมแนใจในคําตอบ 

เห็นดวย   หมายถงึ ขอคําถามตรงกับความรูสกึหรือความคิดมากกวา 50% 

เห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถงึ ขอคําถามตรงกับความรูสกึและความคิดมากท่ีสุด 

โดยท่ีผูตอบคําถามจะสามารถเลือกคําตอบไดเพียง 1 ขอเทานั้นในแตละขอคําถามโดยใหเลือกคําตอบขอท่ีคิดวา

ใชมากที่สุดตามความคิดของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะมรีะดับการใหคะแนนสําหรับคําถามแตละขอ คือ 

ขอความเชงิบวก มลีําดับคะแนนคือ 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ใหคะแนน  1  คะแนน 

ไมเห็นดวย   ใหคะแนน  2    คะแนน 

ไมแนใจ    ใหคะแนน  3  คะแนน 

เห็นดวย    ใหคะแนน  4  คะแนน 

เห็นดวยอยางยิ่ง   ใหคะแนน  5    คะแนน 

ขอความเชงิลบ มลีําดับคะแนน คือ 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ใหคะแนน  5  คะแนน 

ไมเห็นดวย   ใหคะแนน  4    คะแนน 

ไมแนใจ    ใหคะแนน  3  คะแนน 

เห็นดวย    ใหคะแนน  2  คะแนน 

เห็นดวยอยางยิ่ง   ใหคะแนน  1   คะแนน 

การแปลความหมายความคิดเห็นดานความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ พิจารณาคาคะแนนท่ีไดจากการสัมภาษณ

โดยใชสถติ ิคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) รอยละ ของระดับความเหมาะสมตามเกณฑท่ีตัง้ไวดังนี้ 

 1.00-2.33    หมายถงึ มคีวามเหมาะสมระดับต่ํา  

 2.34-3.66    หมายถงึ มคีวามเหมาะสมระดับกลาง 

 3.67-5.00    หมายถงึ มคีวามเหมาะสมระดับสูง 
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 ซึ่งไดจากการคํานวณสูตรอันตรภาคชัน้ดังนี้ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ชี้แจงวัตถุประสงคในการทําวจัิยพรอมท้ังขออนุญาตและทําหนังสือแจงไปยังหนวยงานตนสังกัดและผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจดยีหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย 

2. กําหนดนัดหมายผูเขารวมโครงการท่ีจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 

3. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยกําหนดระยะเวลาในการทําแบบสอบถาม 30 นาที โดยหลังจาก 

ท่ีไดขอมูลจากการเก็บขอมูลเรียบรอยแลวตองทําการเก็บขอมูลไวเปนความลับไมมีการเผยแพรรายช่ือผูตอบ

แบบสอบถาม 

 การวเิคราะหขอมูล 

การวจัิยคร้ังนี้ทําการวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยสถติท่ีิใชในการวเิคราะห คือ 

1. สถิติพรรณนาขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ดวยคาความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย 

2. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคล กับ ปจจัยดานทัศนคติและปจจัย               

ดานสิ่งแวดลอม ดวยวธีิการทดสอบ Chi-square test 
 

ผลการศึกษา 

 ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลแลวการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน  5 สวน 

ดังนี้ 

สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการตําบลจัดการสุขภาพ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจดียหลวง 

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จํานวน 170 คน พบวา สวนใหญอยูในชวงอายุ 52–68 ป รอยละ 55.88 มีอายุเฉลี่ย 56.98 ป 

เปนเพศชาย รอยละ 81.18 เพศหญิง รอยละ 18.82 สวนใหญมีสถานะภาพสมรสเปนคู รอยละ 89.41 รองลงมาเปนหมาย โสด 

และอยาราง สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 89.41 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 7.65 สวนใหญ

ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รอยละ 88.82 รองลงมาคือ รองลงมารับจาง รอยละ 5.88 และสวนใหญมีรายได ตํ่ากวา 

5,000 บาทตอเดือน รอยละ 90.00 รองลงมาคือ 5,001–10,000 บาท รอยละ 7.06 และไมมรีายได รอยละ 2.94 

พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีพบวาสวนใหญ สูบบุหร่ีวันละ 1–3 มวน สูบบุหร่ีมานาน 37–54 ป และเร่ิมสูบเมื่ออายุ 15–24 ป 

คิดเปนรอยละ 89.41, 51.76 และ 55.88 ตามลําดับ สวนใหญสูบเปนประจําทุกวันรอยละ 95.29 โดยหลังจากตื่นเชาแลว

สวนใหญจะสูบบุหร่ีหลังจากตื่นนอนมากกวา 30 นาที รอยละ 90.00  ชอบสูบบุหร่ีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ รอยละ 79.41 

สวนใหญเคยเลิกสูบบุหร่ีมาแลว และสวนใหญเคยเลิกมาสูบมาแลว 1 คร้ัง คิดเปนรอยละ 93.53 และ 87.42 ตามลําดับ 

โดยสาเหตุที่ทําใหเคยเลิกสูบบุหร่ีสวนใหญคือ สุขภาพไมดี รอยละ 60.38 ใชวิธีการเลิกสูบแบบ เลิกสูบทันที รอยละ 84.28  

แตสาเหตุท่ีกลับไปสูบบุหร่ีอีกคร้ัง สวนใหญเปนเพราะจิตใจไมเขมแข็งพอ รอยละ 71.70 สวนใหญเคยไดรับคําแนะนํา       

ในการเลกิบุหร่ี และไดรับคําแนะนําจากโรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 88.82 และ 54.97 ตามลําดับ 
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สวนที่ 2 ปจจัยดานทัศนคตทิี่มผีลตอพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ 

ระดับทัศนคติท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เมื่อพิจารณาเปนรายขอประเด็นท่ีกลุมตัวอยางเห็นดวยมากท่ีสุด

คือ การสูบบุหร่ีเปนการสิ้นเปลืองเงินทอง รองลงมาคือ การสูบบุหร่ีเปนการทําลายสุขภาพตนเองและคนใกลตัว           

มีคาเฉลี่ย 2.70 และ 2.69 ตามลําดับ สวน ประเด็นท่ีกลุมตัวอยางไมเห็นดวยมากท่ีสุดคือ การสูบบุหร่ีทําใหกลาแสดงออก 

มากขึ้น รองลงมา คือ การเลกิสูบบุหร่ีเปนการทําลายบุคลกิภาพของตนเอง โดยมคีาเฉลี่ย 1.47 และ 1.62 ตามลําดับ 

สวนภาพรวมของปจจัยดานทัศนคติตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับทัศนคติตอพฤติกรรม

การสูบบุหร่ีอยูในระดับปานกลาง รอยละ 79.41 รองลงมา คือ อยูในระดับสูง รอยละ 19.41 และอยูในระดับต่ํา รอยละ 1.18 

สวนที่ 3 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มผีลตอพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เมื่อพิจารณาเปนรายขอประเด็นท่ีกลุมตัวอยางเห็นดวย

มากท่ีสุด คือ บุคคลในครอบครัวเห็นวาการสูบบุหร่ีเปนเร่ืองปกติท่ัวไปรองลงมาคือ ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหร่ี ทํา

ใหทานอยากเลิกสูบบุหร่ี มีคาเฉลี่ย 2.64 และ 2.62 ตามลําดับ สวน ประเด็นที่กลุมตัวอยางไมเห็นดวยมากที่สุด คือ การ

เห็นภาพคนสูบบุหร่ี หรือซองบุหร่ี ท่ีถูกทําใหมองเห็นไมชัดจากสื่อโทรทัศนหรือสื่อสิ่งพิมพทําใหอยากสูบบุหร่ี รองลงมา

คือ การโฆษณาบุหร่ี ภาพคนสูบบุหร่ี ท่ีทําใหคิดถงึการสูบบุหร่ี โดยมคีาเฉลี่ย 1.33 และ 1.53 ตามลําดับ 

สวนภาพรวมของปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็น

ดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยูในระดับปานกลาง รอยละ 80 รองลงมา คือ อยูในระดับสูง รอยละ 17.65 

และอยูในระดับต่ํา รอยละ 2.35 

สวนที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมตอพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได

และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี พบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

คือ อายุ ดังตารางท่ี 1 
 

 

ตาราง 1 แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มผีลตอพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ 

ระดับปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
อายุ 

รวม 
18–34 ป 35–51 ป 52–68 ป 67–83 ป 

ต่ํา 0 2 0 2      4 

กลาง 7 35 72 22    136 

สูง 1 5 23 1     30 

รวม 8 42 95 25    170 

หมายเหตุ: คา P-value = 0.021,  df = 6, χ2 = 13.058 
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จากตาราง 1 จากการวเิคราะหหาคาความสัมพันธของอายุกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีมผีลตอพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 

พบวาอายุมคีวามสัมพันธกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี อยางมนีัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

(P-value = 0.021) 
 

สวนที่ 5 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานทัศนคต ิกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมตอพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ 

 

ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยดานทัศนคตกัิบปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มผีลตอพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ 

ระดับปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
ระดับปจจัยดานทัศนคติ 

รวม 
สูง กลาง ต่ํา 

ต่ํา 3 27 0                30 

กลาง 30 104 2                136 

สูง 0 4 0                   4 

รวม 33 135 2                170 

หมายเหตุ: คา P-value = 0.375,  df = 4, χ2 = 4.235 

 

จากการวิเคราะหหาคาความสัมพันธปจจัยดานทัศนคติกับปจจัยดานสิ่งแวดลอม พบวาปจจัยดานทัศนคติไมมี

ความสัมพันธกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ี อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (P-value = 0.375) 
 

วิจารณและสรุปผล 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในโครงการตําบลจัดการสุขภาพ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

เจดยีหลวง อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยมีความเห็นวากลุมตัวอยางผูสูบบุหร่ีนี้ สวนใหญเปนกลุมบุคคลวัยแรงงานและ

วัยสูงอายุซึ่งอยูในสภาพแวดลอมท่ีในอดตีมคีวามคิดเห็นวาการสูบบุหร่ีเปนเร่ืองปกติ และทําใหมีผูสูบบุหร่ีกันเปนจํานวนมาก และ

พบเห็นกันภายในครอบครัวหรือกลุมเพื่อน เกดิเปนความเคยชนิ ซึ่งสอดคลองกับ ชูชัย ศุภวงค, สุภกร บัวสาย และนวลอนันต ตันติ

เกตุ (2540) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนไทยท่ัวประเทศ พบวา ในครอบครัวท่ีสมาชิกมีการสูบบุหร่ีจะทําให

วัยรุนมีโอกาสติดบุหร่ีสูง และการสูบบุหร่ีของบิดามีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของบุตร และสอดคลองกับยุวลักษณ ขันอาสา 

(2541) ไดทําการศึกษา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เขตกรุงเทพมหานคร พบวา วัยรุนหญิง มักใชกลุมเพื่อนอางอิงเสมอในแงความคิด ความรูสึก การกระทํา 

เพราะบุคคลตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม และตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อน  เมื่อกลุมท่ีตนเองใชอางอิงสูบบุหร่ี บุคคลท่ีไม

สูบบุหร่ีในกลุมนั้นก็ยอมมีแนวโนมท่ีจะสูบบุหร่ีตามไปดวย และการเอาตามอยางบุคคลอ่ืน ในสังคมทุกสังคมจะมีบุคคลแทบทุก

ประเภทท่ีสูบบุหร่ี เด็กนักเรียนไดรับแบบอยางจาก พอ แม หรือครอบครัว ครู อาจารย ดารา ภาพยนตร ดังนั้นเด็กนักเรียนจึงเอา

แบบอยาง โดยการลองสูบบุหร่ี จากสถานการณดังกลาวทําใหสภาพสังคมกลายเปนสังคมท่ีมีแตการสูบบุหร่ีและกลายเปนเร่ือง

ปกติ ผูสูบบุหร่ีสวนใหญจะเร่ิมสูบเม่ืออายุ 15 – 24 ป  แตเม่ือบุหร่ีมีราคาแพงก็จะทําใหลดปริมาณการสูบบุหร่ีลงที่สอดคลองกับ 
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ลดา เลื่องตระกูล (2548)  ไดทําการศึกษาเร่ืองการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา 1. พฤติการณสูบบุหร่ี สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ นิสิตนักศึกษา สวน

ใหญพักอาศัยอยูในหอพัก มรีายไดตอเดือน 5,000 บาทขึ้นไป 2. วัยรุนมพีฤตกิรรมการสูบบุหร่ีมาจากอยากรูอยากลอง ในแตละวัน

สูบบุหร่ีต่ํากวา 10 มวน วัยรุนเมื่อเห็นผูสูบบุหร่ีมีความคิดเห็นเฉยๆ หากบุหร่ีมีราคาแพงขึ้นจะลดปริมาณการสูบลง เพราะเปนการ

สิ้นเปลือง  การสูบบุหร่ีทําใหเกิดผลกระทบตอคนรอบขาง  ภาพโฆษณาขางซองบุหร่ีและขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากบุหร่ีทําให

อยากเลิกสูบบุหร่ี กลุมสังคมหรือกลุมเพื่อนสูบบุหร่ีทําใหทานสูบบุหร่ีตามเพื่อเขากลุมหรือสังคมสอดคลองกับ จิราพร สุวรรณธี

รางกูร (2542) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของวัยรุนในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม พบวาการมีเพื่อนสูบบุหร่ีมี

โอกาสทําใหสูบบุหร่ีตามเพื่อนได เพราะฉะนั้นในการดูแลและปองกันการสูบบุหร่ีควรมีการวางแผนจัดการแกไขปญหากอนท่ีจะติด

หรือสูบบุหร่ี และจากการวิเคราะหหาคาความสัมพันธของอายุกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี พบวา 

อายุมีความสัมพันธกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P-value = 

0.021) แตจากการวิเคราะหหาคาความสัมพันธปจจัยดานทัศนคติกับปจจัยดานสิ่งแวดลอม พบวาปจจัยดานทัศนคติไมมี

ความสัมพันธกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ี อยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (P-value = 0.375)  เนื่องการสูบบุหร่ีมีผลกระทบ

ตางๆ รอบดาน ท้ังดานครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ควรสรางความตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ี สราง

แรงจูงใจในการเลิกสูบบุหร่ีใหกับกลุมผูสูบ ชี้นําใหเห็นถึงประโยชนของการเลิกสูบบุหร่ี เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ

ตนเอง คนรอบขางในสังคม รวมไปถงึปองกันปญหาดานเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอมดวย 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการแกไขความเขาใจเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของคนในครอบครัวและสังคม ซึ่งจากการวิเคราะห พบวา 

บุคคลในครอบครัวเห็นวาการสูบบุหร่ีเปนเร่ืองปกตท่ัิวไป 

2. ควรมีการวิจัยพัฒนานวัตกรรมแนวทางการชวยเหลือผูท่ีเลิกสูบบุหร่ีไดไมใหกลับไปสูบบุหร่ีซ้ําอีก และศึกษา

การมสีวนรวมของครอบครัวและชุมชนตอการเลกิบุหร่ี 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษากึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการประคบรอนดวย 

ถ่ัวเขียวและการประคบสมุนไพรดวยลูกประคบสมุนไพรในผูรับบริการท่ีมีอาการปวดหลัง กลุมตัวอยางคัดเลือก 

แบบบังเอญิ จํานวนท้ังสิ้น 50 คนแบงเปน 2 กลุม ๆ ละ 25 คน โดยวิธีการจับฉลาก คือ กลุมท่ี 1 ประคบรอนดวยถ่ัวเขียว

และกลุมท่ี 2 ประคบสมุนไพรดวยลูกประคบสมุนไพร เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงวิเคราะห Paired t-test และ Independent 

t-test  

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 52.00) มีอายุระหวาง 45-52 ป (รอยละ 34.00)  

อายุเฉลี่ย 44 ป อายุมากท่ีสุด 68 ป และอายุนอยที่สุด 28 ป สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม รายไดเฉลี่ย 8,762 ตอเดือน 

จากการเปรียบเทียบผลการประคบรอนดวยถ่ัวเขียวและการประคบสมุนไพรใหผลท่ีไมแตกตางกัน โดยท้ัง 2 รูปแบบการ

ประคบสงผลตอระดับชีพจรลดลง เพิ่มความยืดหยุนของหลัง และลดอาการปวดหลังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

และกลุมตัวอยางมรีะดับความพงึพอใจในระดับมากท้ังตอการประคบรอนดวยถ่ัวเขยีวและการประคบสมุนไพร 
 

คําสําคัญ: ปวดหลัง การประคบ ถ่ัวเขยีว สมุนไพร  
 

 

 

 

                                                 
1นสิติคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author: chantuch@gmail.com 



 

67 

 

Abstract  

 The objectives of the quasi-experimental study aimed to investigate and compare the results of the hot press 

between green beans and Thai herbals for people who had backache. The samples were 50 participants which were 

divided into 2 groups (25 participants who were treated by the hot press of green beans and 25 participants were treated 

by the hot press of Thai herbals.). The tool for collecting data was a questionnaire. The data were systematically 

analyzed through frequency, percentage, mean, standard deviation, paired sample t-test and independent t-test.  

The results of the study were found as follows; most participants of this study were female (52%). They are 

among 45-53 years old (34%) which was averaged at 44 year-old. However, they were the oldest at 68 year-old 

and the youngest at 28 year-old. Most of them were farmers who had average income at 8,762 Baht per a month.  

According to the results of the hot press between green beans and Thai herbals were not different. These two methods 

also decreased the level of pulsation, increased the resilience of their backs and decrease their backache at the statistic 

significance level of 0.01. Moreover, the satisfaction of the hot press by green beans and herbals was showed at 

high level. 
 

Keywords: low back pain, the hot press, green beans, Thai herbals 
 

บทนํา 

การแพทยแผนไทย (Thai Traditional Medicine) หมายถึง กระบวนการทางการแพทยแผนโบราณของประเทศไทย    

ท่ีเกี่ยวของกับการตรวจวินิจฉัย การบําบัดรักษา การปองกันโรคหรือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพของมนุษย โดยใช 

การนวด การอบ และการประคบสมุนไพร โดยอาศัยความรูหรือตําราที่ไดถายทอดและพัฒนาสืบตอกันมาจัดการ

ใหบริการผูปวย โดยอาศัยความชํานาญเฉพาะทางความรวดเร็วความถูกตองและความมีประสิทธิผล เพื่อใหผูปวย 

ท่ีรับบริการไดรับประโยชนสูงสุด (กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก, 2555, หนา 12) 

การประคบสมุนไพรเปนการนําประโยชนของความรอนผสมผสานกับสมุนไพรไทยมาใชรักษาอาการปวด 

ตามสวนตาง ๆ ของรางกาย การทําลูกประคบสมุนไพรใชสมุนไพรไทยหลายอยางมาหอรวมกัน สวนใหญจะเปนยาสมุนไพร 

ท่ีมีน้ํามันหอมระเหยซึ่งเมื่อถูกความรอนจะระเหยออก เชน ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร ผิวมะกรูด ใบมะขาม ใบสมปอย เกลือ 

การบูร พิมเสน เปนตน การประคบสมุนไพรเปนวิธีการบําบัดรักษาของแพทยแผนไทย โดยสามารถนําไปใชคูกับ 

การนวดแผนไทยโดยใชลูกประคบสมุนไพรหลังการนวดแผนไทยซึ่งผลท่ีได เชน บรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดอาการบวมอักเสบ

ของกลามเนือ้เอ็นขอตอ ลดอาการเกร็งของกลามเนือ้ ชวยใหเนื้อเย่ือพังผืดยืดตัวออก ลดการติดขัดของขอตอ ลดอาการปวด 

ชวยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต เปนตน นอกจากนี้ลูกประคบสมุนไพรยังมีกลิ่นเฉพาะของสมุนไพรชวยทําใหผอนคลาย 

ความตงึเครียดได (พรรณี ปงสุวรรณ, 2552) 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานท่ีเปดใหบริการ 

แพทยแผนไทยโดยการตรวจรักษาการใชยาสมุนไพร การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การนวดรักษาโรค 

ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพ ตั้งแตปงบประมาณ 2553 ตามนโยบายของกระทรวงทรวงสาธารณสุขท่ีสนับสนุน 
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ใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปดใหบริการแพทยแผนไทยและตามภารกิจของงานการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายท่ีมีภารกิจพัฒนารูปแบบสงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริการ

ดานการแพทยแผนไทยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกอ่ืน จากสถิติปงบประมาณ 2556 ท่ีผานมา การแพทยแผนไทย

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดด นั้น มีประชาชนมารับบริการรักษาดวยแพทยแผนไทยคิดเปนรอยละ 41.40 ของ

ผูมารับบริการการรักษาพยาบาลท้ังหมด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2557) ซึ่งถือวาสูงกวามาตรฐานขั้นตํ่าท่ี

ตองมีผูมารับบริการรักษาดวยแพทยแผนไทย รอยละ 16 ของผูมารับบริการการรักษาพยาบาลท้ังหมด (สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2557) สวนใหญผูมารับบริการแพทยแผนไทยจะมารับบริการดวยอาการปวดตามรางกาย 

เชน หลัง แขน ขา บาและไหล เปนตน โดยในปงบประมาณ 2557 ท่ีผานมามีผูรับบริการแพทยแผนไทยบริเวณหลังมากท่ีสุด 

อยูท่ีรอยละ 44.31 โดยผูรับบริการไดรับการรักษาดวยวิธีหัตถการแผนไทย คือ การนวดเพื่อการรักษา และประคบ

สมุนไพร บริเวณท่ีมอีาการปวด และจากการสังเกตการใหบริการประคบสมุนไพรท่ีผานมา พบวาผูรับบริการสวนหนึ่งรูสึก 

ไมพึงพอใจตอกลิ่นสมุนไพรจากลูกประคบ และมีอาการเวียนศีรษะรวมดวย ทางผูใหบริการก็จะเปลี่ยนจากการประคบ

สมุนไพรเปนการประคบรอนดวยผาขนหนูนึ่งแทน แตมักจะเกิดปญหาเสื้อผาของผูรับบริการเปยกจาก การประคบรอน

ดวยผาขนหนู และเวลาในการเก็บความรอนของผาขนหนูมีระยะเวลาท่ีสั้นกวาลูกประคบมาก ดังนั้น ผูวิจัยจึงคิดหาวิธี 

ในการประคบรอน อ่ืน ๆ ท่ีสามารถทดแทนการประคบสมุนไพรขึ้น และจากการศึกษาคนควาพบวาเมล็ดถ่ัวเขียวสามารถ

เก็บความรอนได (โนรี ซันสะอะ, 2556) จึงเกิดแนวคิดในการประยุกตผลการเก็บความรอนของเมล็ดถ่ัวเขียวมาทําลูกประคบ 

ถ่ัวเขียวแทนลูกประคบสมุนไพรในกรณีท่ีผูมารับบริการไมพึงพอใจตอกลิ่นของสมุนไพรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลปาแดดและเพื่อเปนการศกึษาประสทิธิผลของการประคบรอนดวยลูกประคบถ่ัวเขียวตอการลดปวดและเปรียบเทียบ

กับการประคบสมุนไพร จงึเกดิเปนงานวจัิยชิ้นนี้ขึ้น 

 วัตถุประสงค 

1. เพื่อศกึษาผลของการประคบรอนดวยถ่ัวเขยีว ในผูมอีาการปวดหลัง 

2. เพื่อศกึษาผลของการประคบสมุนไพร ในผูมอีาการปวดหลัง 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลของการประคบรอนดวยถ่ัวเขยีวและการประคบสมุนไพร ในผูมอีาการปวดหลัง 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

 วธีิดําเนนิวจัิย 

 การวจัิยในคร้ังนี้เปนวจัิยวจัิยเชงิกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูรับบริการท่ีมีอาการปวดหลัง ไมมีภาวะแทรกซอน ไมมีโรคประจําตัว มารับ

บริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ไดรับการตรวจวินิจฉัยโดยเจาหนาท่ี

สาธารณสุขท่ีปฏบัิตงิานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดดและไดรับคําแนะนําใหรักษาโดยวิธีการแพทยแผนไทย

จํานวนอาสาสมัครท้ังหมด 50 คนแบงเปน 2 กลุมโดยวิธีการจับฉลาก แบงกลุมละ 25 คน คือ กลุมท่ี 1 ประคบรอนดวย

ถ่ัวเขียว และกลุมท่ี 2 ประคบสมุนไพรดวยลูกประคบสมุนไพร การคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการเลือกแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) โดยสุมจากผูรับบริการท่ีมีอาการปวดหลังและไมไดรับการรักษาดวยวิธีอ่ืนท่ีมารับบริการ           
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ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดด ท้ังเพศชายและเพศหญิงจํานวนท้ังหมด 50 คน โดยตองเปนผูท่ีไดรับ 

การตรวจวินิจฉัยโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุข ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดดไมมีโรคประจําตัว 

ไมมีการอักเสบบริเวณท่ีปวด คือ บวม แดง รอน ไมมีไขเกิน 38.5 องศาเซลเซียส ไมเปนโรคผิวหนัง ไมเปนโรคติดตอท่ีเปน

อันตราย เชน วัณโรค และมคีวามสมัครใจและยนิดเีขารวมโครงการวจัิยคร้ังนี้ 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามโดยการสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด

ทฤษฎแีละผลงานวจัิยตาง ๆ ประกอบดวย 4 สวนคือ 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ สวนสูง น้ําหนัก สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพและ

รายได 

สวนที่ 2 แบบบันทึกการรักษากอนและหลังการทดลอง ไดแก ความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท) ชีพจร (คร้ัง/นาที) 

และความยืดหยุนของลําตัว (เซนตเิมตร) 

สวนที่ 3 แบบวัดระดับความเจ็บปวด (Visual rating scale: VRS) โดยใชประเมินวัดความปวดตามความรูสึกของ

ผูรับบริการ ตั้งแตไมมีความรูสึกปวดจนกระท่ังรูสึกปวดมาก จนรูสึกทนไมได โดยทําเคร่ืองหมายกากบาท หรือชี้ลงบนตัวเลข

ระหวาง 0–10 ท่ีตรงกับความรูสกึปวดของผูรับบริการมากท่ีสุด 

สวนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจ ตอการประคบ แบบลิเคิรทสเกล (Likert Scale) โดยใหทําเคร่ืองหมายลง      

ในชองวางหนาระดับความพงึพอใจท่ีตรงกับความรูสกึของผูรับบริการมากท่ีสุด แบงเปนระดับตั้งแต มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอย และนอยท่ีสุด  

จากนั้นนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ 3 ทานชวยพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง 

ใหครอบคลุมเนื้อหา (Content validity) และนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม กอนนําไปทดลองใชกับประชากรกลุมตัวอยาง

ท่ีศึกษาในตําบลใกลเคียง คือ ผูรับบริการท่ีมีอาการปวดหลัง ไมมีภาวะแทรกซอน ไมมีโรคประจําตัว รับบริการท่ีโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ไดรับการตรวจวินิจฉัยโดยเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแงะ และไดรับคําแนะนําใหรักษาโดยวิธีการแพทยแผนไทย จํานวน 20 คน 

คํานวณหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช (Cranach’s Alpha Coefficient) มีคาความเท่ียง

เทากับ 0.77 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวจัิยคร้ังนี้ ใชเวลาในการดําเนนิการเก็บขอมูล 1 เดือน ซึ่งแบงขัน้ตอน ดังนี้ 

1. ขั้นเตรยีมการ 

 ผูศึกษาติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือขอขอมูลและขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย และประสานงานกับกลุมประชาชนในเขตรับผิดชอบในการวิจัย       

ในคร้ังนี้ ผูวิจัยชี้แจงกับกลุมอาสาสมัครท่ีเปนคนปกติไมมีโรคประจําตัวและมีอาการปวดหลัง ในพื้นท่ีตําบลปาแดด อําเภอปาแดด 

จังหวัดเชียงราย หรือใกลเคียงท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย      

ถงึวัตถุประสงคในการทําวจัิยและวธีิการวจัิย เพื่อสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน 
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2. ขั้นดําเนนิการวจัิย 

 ผูวิจัยคัดเลือกอาสาสมัครท่ีมีอาการปวดหลังตามเกณฑท่ีตั้งไว โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงาน        

ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดดเปนผูตรวจประเมินรางกาย โดยสอบถามความสมัครใจเขารวมโครงการ      

และผูท่ีตองการเขารวมโครงการวิจัยจะไดรับคําอธิบายถึงขั้นตอน และวิธีการทดลองตาง ๆ อยางละเอียด และให

ผูเขารวมโครงการเซ็นช่ือในใบยินยอม พรอมรับการอธิบายการเตรียมตัวกอนเขารวมโครงการ แลวจึงจับฉลากเลือก

วธีิการทดสอบทําการทดลองและวัดคาตัวแปรตาง ๆ กอน และ หลังการทดลองรวบรวมขอมูลและวเิคราะหผลตอไป 

3. ขั้นรวบรวมขอมูล 

 ใหอาสาสมัครจับฉลากเลือกวธีิการประคบ 

 สภาวะท่ี 1 คือ ประคบรอนดวยถ่ัวเขียว โดยไมมีการนวดกอน ท่ีบริเวณหลังของอาสาสมัครในทานอนคว่ํา         

ใชเวลาในการประคบ 20 นาที  

 สภาวะท่ี 2 คือ ประคบสมุนไพรดวยลูกประคบสมุนไพร โดยไมมีการนวดกอน ท่ีบริเวณหลังของอาสาสมัคร

ในทานอนคว่ํา โดยใชเวลาในการประคบ 20 นาที 

 การเก็บขอมูลโดยการวัดคาตัวแปรตาง ๆ กอนและหลังการทดสอบหลังการสอบถามของกลุมตัวอยางและ

กลุมเปรียบเทียบวเิคราะหขอมูลและแปรผลขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เขยีนรายงานการวจัิย 

การวเิคราะหขอมูล 

วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสถติท่ีิใหวเิคราะหขอมูลมรีายละเอยีดดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของประชากร ไดแก เพศ อายุ สวนสูง น้ําหนัก 

สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แบบบันทึกการรักษา โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analytical Statistics) วิเคราะหเปรียบเทียบภายในกลุมเดียวกัน ระหวางกอนและหลังการ

ประคบ โดยการทดสอบคา Paired t-test และเปรียบเทียบกลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน ระหวางกลุมประคบรอน

และกลุมประคบสมุนไพร โดยการทดสอบคา Independent t-test 
 

ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไปของกลุมประชากร 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.00 มีอายุระหวาง 45-52 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 

34.00 รองลงมาอยูในชวงอายุระหวาง 28-36 ปคิดเปนรอยละ 32.00 ชวงอายุนอยท่ีสุดอายุระหวาง 53-60 ป คิดเปน

รอยละ 6.00 โดยมีอายุมากท่ีสุด คือ 68 ป และมีอายุนอยท่ีสุด คือ 28 ป คาเฉลี่ยของอายุท้ังหมดอยูท่ี 44 ป กลุมตัวอยาง

มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในชวง 18.5–22.9 มากท่ีสุดรอยละ 60.00 รองลงมาอยูในชวง 23–24.9 คิดเปนรอยละ 18.00 

สวนใหญอยูในสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 68.00 รองลงมาอยูในสถานภาพหมายคิดเปนรอยละ 18.00 กลุมตัวอยาง

ท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ มีระดับการศึกษาสูงสดอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 28.00 รองลงมาอยูในระดับ

อนุปริญญา/ปวส.  คิดเปนรอยละ 20.00 สวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 34.00 รองลงมาประกอบอาชีพ
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รับจางท่ัวไปและคาขาย คิดเปนรอยละ 16.00 โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากท่ีสุดในชวง 5,001–10,000 บาทคิดเปน      

รอยละ 44.00 รองลงมานอยกวา 5,001 บาทคิดเปนรอยละ 32.00 โดยคาเฉลี่ยของรายไดท้ังหมดอยูท่ี 8,672 บาทตอเดือน 
 

ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ย (คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) และคาการเปลี่ยนแปลงกอนและหลังประคบรอน                 

ดวยถ่ัวเขียวในกลุมตัวอยางที่มอีาการปวดหลัง จํานวน 25 คน 

ตัวแปร 
ประคบถ่ัวเขยีว Mean (S.D.) 

กอน หลัง เปลี่ยนแปลง  (p-value) 

ความดันโลหติตัวบน   

(มลิลเิมตรปรอท) 

120.08(9.19) 122.68(4.90) 2.60(p = 0.177) 

ความดันโลหติตัวลาง   

(มลิลเิมตรปรอท) 

69.96(4.70) 71.96(4.10) 2.00(p = 0.098) 

อัตราชพีจร 

(คร้ัง/นาที) 

74.76(8.16) 70.76(8.16) -4.00(p = 0.000)** 

ความยืดหยุนของรางกาย 

(เซนตเิมตร) 

3.48(1.33) 5.92(1.71) 2.44(p = 0.000)** 

ระดับความเจ็บปวดดวยสายตา  

(Visual rating scales : VRS) 

5.40(0.71) 3.00(0.76) -2.40(p = 0.000)** 

ระดับความพงึพอใจ 3.48(0.65) 4.20(0.58) 0.72(p = 0.000)** 

หมายเหตุ: สัญลักษณ ** หมายถงึ p-value < 0.01 
 

จากตาราง 1 พบวา เมื่อตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความดันโลหิตตัวบน ความดันโลหิตตัวลาง อัตราชีพจร 

ความยืดหยุนทางรางกาย ระดับความเจ็บปวดดวยสายตา (Visual rating scales: VRS) และระดับความพึงพอใจ โดยวิเคราะห

คาทางสถิติโดยใช Paired t-test ของการประคบรอนดวยถ่ัวเขียว พบวา ระดับอัตราชีพจรหลังการประคบรอนดวยถ่ัวเขียว           

มีอัตราลดลง ท่ี 4 คร้ัง/นาที อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.01 กลุมตัวอยางมีความยืดหยุนของรางกายหลัง       

การประคบรอนดวยถ่ัวเขียวเพิ่มขึ้น 2.44 เซนติเมตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.01 และจากการประเมิน

ระดับความเจ็บปวดดวยสายตา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดลดลง จาก 5.40 เหลือ 3.00 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.01 และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นหลังการประคบอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ     

ท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.01  
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ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย(คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) และคาการเปลี่ยนแปลงกอนและหลงัประคบสมุนไพร             

ในกลุมตัวอยางที่มอีาการปวดหลัง จํานวน 25 คน  

ตัวแปร 

ประคบสมุนไพร Mean (S.D.) 

กอน หลัง 
เปลี่ยนแปลง   

(p-value) 

ความดันโลหติตัวบน   

(มลิลเิมตรปรอท) 

123.36 

(4.99) 

122.80 

(5.57) 

-0.56 

(p=0.747) 

ความดันโลหติตัวลาง   

(มลิลเิมตรปรอท) 

73.48 

(5.46) 

74.00 

(5.52) 

0.560 

(p=0.696) 

อัตราชพีจร 

(คร้ัง/นาที) 

80.48 

(4.83) 

76.36 

(5.02) 

-4.12 

(p=0.000)** 

ความยืดหยุนของรางกาย 

(เซนตเิมตร) 

4.44 

(1.16) 

6.76 

(1.51) 

2.32 

(p=0.000)** 

ระดับความเจ็บปวดดวยสายตา  

(Visual rating scales : VRS) 

5.62 

(1.00) 

2.92 

(1.12) 

-2.68 

(p=0.000)** 

ระดับความพงึพอใจ 3.52 

(0.96) 

4.00 

(0.76) 

0.48 

(p=0.015) 

หมายเหตุ: สัญลักษณ ** หมายถงึ p-value < 0.01 
 

จากตาราง 2 พบวา เม่ือตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความดันโลหิตตัวบน ความดันโลหิตตัวลาง         

อัตราชีพจร ความยืดหยุนทางรางกาย ระดับความเจ็บปวดดวยสายตา (Visual rating scales: VRS) และระดับความพึงพอใจ  

โดยวิเคราะห คาทางสถิติโดยใช Paired t-test ของการประคบสมุนไพรพบวา ระดับอัตราชีพจรหลังการประคบสมุนไพร 

มีอัตราลดลงท่ีประมาณ 4 คร้ัง/นาที อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.01 กลุมตัวอยางมีความยืดหยุนของ

รางกายหลังการประคบสมุนไพรเพิ่มขึ้น 2.32 เซนติเมตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 0.01 และจาก

การประเมินระดับความเจ็บปวดดวยสายตา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดลดลง จาก 5.62 เหลือ 2.92 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.01 และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับ 4 คือพึงพอใจมากหลัง

การประคบ  
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ตาราง 3 เปรยีบเทยีบคาเฉลี่ยและคาเฉลี่ยความแตกตางของผลหลังการประคบรอนดวยถ่ัวเขยีวและประคบ

สมุนไพรในอาสาสมัคร จํานวนกลุมละ 25 คน 

ตัวแปร 
ประคบถ่ัวเขยีว  

Mean 

ประคบสมุนไพร  

Mean 

Mean Difference 

(p-value) 
95% CI 

ความดันโลหติตัวบน   

(มลิลเิมตรปรอท) 

122.68 

 

122.80 

 

-3.16 

(p=0.219) 

-8.264 ถงึ  

1.944 

ความดันโลหติตัวลาง   

(มลิลเิมตรปรอท) 

71.96 

 

74.00 

 

-1.44 

(p=0.435) 

-5.120 ถงึ  

2.240 

อัตราชพีจร 

(คร้ัง/นาที) 

70.76 

 

76.36 

 

-0.12 

(p=0.598) 

-0.574 ถงึ  

0.334 

ความยืดหยุนของรางกาย 

(เซนตเิมตร) 

5.92 

 

6.76 

 

-0.12 

(p=0.737) 

-0.834 ถงึ  

0.594 

ระดับความเจ็บปวดดวย

สายตา  

(Visual rating scales : VRS) 

3.00 

 

2.92 

 

-0.28 

(p=0.268) 

-0.782 ถงึ  

0.222 

ระดับความพงึพอใจ 4.20 

 

4.00 

 

-0.24 

(p=0.327) 

-0.728 ถงึ  

0.248 
 

จากตาราง 3 พบวาเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเฉลี่ยความแตกตางหลังการทดลอง ระหวางการประคบรอน

ดวยถ่ัวเขยีวและประคบสมุนไพร ท้ังสองวธีิพบวา ระดับความดันโลหติ อัตราชีพจร ของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุมอยูในระดับปกติ 

มคีวามยืดหยุนของรางกายในเกณฑปกติ ระดับความเจ็บปวดดวยสายตา (Visual rating scales: VRS) อยูในเกณฑไมปวดมาก 

และระดับความพงึพอใจอยูในระดับมาก และจากการเปรียบเทียบระหวางการประคบรอนดวยถ่ัวเขียวและประคบสมุนไพร 

ใหผลไมแตกตางกัน 
 

 วิจารณและสรุปผล 

1. ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา การประคบรอนดวยถ่ัวเขียวใหผลตอการลดปวด ในอาสาสมัครท่ีมีอาการปวดหลัง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เปนผลมาจากการท่ี ถ่ัวเขียว สามารถเก็บความรอนไดดี สามารถบรรเทาอาการ

ปวดเม่ือยตามรางกาย ตามผลงานนวัตกรรม ถุงถ่ัวเขียวบรรเทาอาการปวดทองประจําเดือน (เสริมศรี ไชยชาญ, 2556)        

ซึ่งเปนไปตามทฤษฎี gate control theory ท่ีกลาวอางวา การรักษาดวยความรอนจะทําใหเกิดการไหลเวียนเลือดเพิ่มมากขึ้น

ภายในเนือ้เย่ือนัน้ ๆ ซึ่งสงผลใหมกีารนําเลือดและออกซเิจนมาเลี้ยงบริเวณดังกลาวมากขึ้น ทําใหมีผลตอทางเดินประสาท

ที่เกี่ยวของกับการเจ็บปวด จึงชวยสงผลใหยับยั้งความเจ็บปวดได และ สอดคลองกับ ผลงานนวัตกรรมทางเลือกสุขภาพ 

เร่ืองถุงสปาคลายปวดท่ีพบวา ถุงสปาคลายปวดท่ีทํามาจากการนําถ่ัวเขียวเทใสถุงผา สามารถใชงานไดจริง หยิบใชไดงาย 

และพบวาเมล็ดถ่ัวเขียวท่ีไมเกาะตัวกันจะชวยคลึงใหเลือดไหลเวียนดี หรือประคบรอนตามตนคอ หัวไหล ขอมือ           
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คลายปวดเมื่อยได (ทวีศักดิ์ สิมณี, 2554) และสอดคลองกับ (นุสรา อึ้งอภิธรรม, 2555) กลาววา ผูคลอดกลุมท่ีไดรับ 

การประคบรอนมีคะแนนความเจ็บปวดในระยะปากมดลูกเปดเร็วและระยะเปลี่ยนผานต่ํากวากลุมท่ีไดรับการดูแล

ตามปกต ิอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.01 

2. ผลการศึกษา ผลของการประคบสมุนไพรตอการลดปวด ในอาสาสมัครท่ีมีอาการปวดหลัง พบวา การประคบ

สมุนไพรมีผลตอการลดปวด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เปนไปตาม ประโยชนของลูกประคบสมุนไพร (จากตัวยา

สมุนไพรและความรอน) ซึ่งสามารถกระตุนหรือเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อและบรรเทา

อาการปวดเมื่อย ลดการติดขัดของขอตอบริเวณที่ประคบและทาใหเนื้อเย่ือ พังผืด ยืดตัวออก ลดอาการบวมที่เกิดจาก 

การอักเสบของกลามเนื้อหรือบริเวณขอตอตาง ๆ (วงเดือน จินดาวัฒนะ, 2555) ซึ่งสอดคลองกับผลของการนวดประคบ

สมุนไพรตออาการปวด และการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในผูมีภาวะขอเขาเสื่อม ผลการศึกษาพบวาภายหลังการนวดประคบ

สมุนไพรรวมกับการใชยาครบสามวัน กลุมตัวอยางท้ังหมดมีอาการปวดลดลงเพิ่มขึ้นกวาตอนรับประทานยาอยางเดียว โดยมี

คาเฉลี่ยอาการปวดเทากับ 3.56 คะแนน ลดลงจากเดมิรอยละ 33.2 (สาธิตา ตรีสัตยตระกูล, 2552) 

3. จากการศึกษาเปรียบเทียบผลของการประคบรอนดวยลูกประคบถ่ัวเขียว และผลการประคบสมุนไพรดวย      

ลูกประคบสมุนไพร ในอาสาสมัครท่ีมีอาการปวดหลัง ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดด อําเภอปาแดด          

จังหวัดเชยีงราย นัน้ ผลการศกึษาพบวาใหผลไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงของ

ระดับอาการปวด และคาทางสรีรวิทยาระหวางแผนรอนและลูกประคบสมุนไพรในอาสาสมัครปวดหลังสวนลางแบบไมทราบ

สาเหตุ ซึ่งพบวา ระดับความเจ็บปวด (visual analog scale: VAS) ของอาสาสมัครลดลงหลังไดรับแผนประคบรอน 

(คาเฉลี่ย VAS ลดลง 1.36, P < 0.01) และลูกประคบสมุนไพร (คาเฉลี่ย Vas ลดลง 1.03, P < 0.001) ท้ังสองวิธี มีผลปวด

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ความรอนทั้งสองรูปแบบมีผลทําใหอาการปวดลดลงไมแตกตางกัน 

แตการใชลูกประคบสมุนไพรมีผลทําใหอัตราการเตนหัวใจลดลง ท้ังนี้อาจเปนผลจากกลิ่นสมุนไพรและการกดคลึงไป         

ตามกลามเนือ้หลัง อาจจะสงผลทําใหเกดิการผอนคลายไดดีกวา (พรรณี ปงสุวรรณ, 2552) และผลการประคบทั้งสองวิธี

ยังสงผลใหความยืดหยุนของรางกายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนระดับความพึงพอใจพบวา

อาสาสมัครมรีะดับความพงึพอใจ ในระดับปานกลางถงึมาก ตอการประคบท้ังสองวธีิดวย  

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 กลุมตัวอยางท่ีไดรับการประคบรอนดวยถ่ัวเขียว รูสึกมีการเจ็บปวดของกลามเนื้อหลังลดลง มีระดับชีพจรลดลง 

ความยืดหยุนของหลังเพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งใหผลไมแตกตางกันกับการประคบสมุนไพรดวย        

ลูกประคบสมุนไพร ดังนั้น สามารถประยุกตวิธีการประคบรอนดวยถ่ัวเขียวในการบริการเพื่อลดอาการปวดหลังอีกหนึ่ง

ทางเลือกในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชยีงราย ซึ่งมปีระสทิธิภาพชวยลดการปวดหลังได 

2. ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 ควรมีการศึกษาผลการเก็บความรอนระหวางลูกประคบถ่ัวเขียว และลูกประคบสมุนไพร รวมไปถึงเปรียบเทียบ

กับตัวเก็บความรอนแบบอ่ืน ๆ เชน ผาขนหนูนึ่ง และควรมีการศึกษาถึงอาการท่ีไมพึ่งประสงคท่ีกอใหเกิดขึ้นจากการ

ประคบตอผูรับริการดวย 
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บทคัดยอ 

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการสูบบุหร่ีของผูรับบริการของคลินิกอดบุหร่ี และศึกษาผล

ของโปรแกรมอดบุหร่ีสําหรับผูรับบริการของคลินิกอดบุหร่ี รูปแบบวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) แบง

การศึกษา ออกเปน 2 ระยะคือ ระยะท่ี 1 ขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 136 คน และระยะท่ี 2 ขนาดของกลุมทดลอง จํานวน 

20 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาระยะท่ี 1 คือ แบบสอบถาม และระยะท่ี 2 คือ โปรแกรมอดบุหร่ี สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล 

ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติที (Paired sample t-test) และ Binomial test วิเคราะหผลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป ผลการศกึษาไดแบงเปน 2 ระยะคือ ผลการศึกษาระยะที่ 1 ไดดําเนินการสอบถาม (Ask) พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 78.70  เพศหญิง รอยละ 21.30 กลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 51 ป มีประวัติเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกเมื่อ

อายุ 10 ป เคยพยายามเลิกบุหร่ีมาอยางนอยคนละ 1 คร้ัง และบางคนเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ีสูงสุดถึง 17 คร้ัง โดยวิธีที่เคยใช

ในการเลิกบุหร่ีคือ การคอย ๆ ลดการสูบบุหร่ีโดยสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดนานเฉลี่ย 3 เดือน และนานสูงสุด 36 เดือน แตก็

กลับมาสูบบุหร่ีซ้ํา และผลการศึกษาระยะท่ี 2 โดยใชโปรแกรมอดบุหร่ี ตามแนวคิด 5A ไดแนะนําลด ละ เลิกบุหร่ี (Advice) 

ประเมินความตั้งใจหรือความพรอมท่ีจะเลิกบุหร่ีของผูสูบบุหร่ี (Assess) การชวยเหลือเลิกบุหร่ีใหกับผูท่ีพรอมจะเลิกสูบบุหร่ี 

(Assist) และติดตามผูสูบบุหร่ี (Arrange follow up) พบวา ระดับการติดนิโคตินของผูสูบบุหร่ีหลังการทดลองนอยกวากอนการ

ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และกอนการใชโปรแกรมอดบุหร่ีกลุมทดลองสูบบุหร่ีเฉลี่ยคนละ 9 มวนตอวัน 

และหลังใชโปรแกรมอดบุหร่ี กลุมทดลองสูบบุหร่ีเฉลี่ยคนละ 5 มวนตอวัน กลุมทดลองสามารถลดการสูบลงได จํานวน 16 คน 

และกลับไปสูบซ้ําเทาเดิม จํานวน 4 คน โดยสัดสวนของกลุมทดลองท่ีลดการสูบบุหร่ีมากกวากลุมทดลองท่ีไมลดการสูบบุหร่ี

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้นควรมีการดําเนินการชวยเลิกบุหร่ี และมีการประยุกตโปรแกรมอดบุหร่ีตาม

แนวคิด 5A อยางตอเน่ือง และเพิ่มระยะเวลาดําเนนิการชวยเลกิบุหร่ีใหมากกวา 3 เดือน  
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คําสําคัญ: โปรแกรมอดบุหร่ี คลนิกิอดบุหร่ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  

Abstract  

The objective of this study was to investigate the smoking situation of smokers in smoking cessation clinic 

and the effectiveness of smoking cessation programs for smokers in smoking cessation clinic. The quasi–experimental 

research was divided into 2 phases. Phase 1, the sample size included 136 people. Phase 2, the experimental group 

included 20 people. The research instruments used in this study were questionnaires and smoking cessation 

programs. Descriptive statistics were percentage, mean, standard deviation and inferential statistics were paired 

sample t-test and binomial test. The results were divided into 2 stages. Phase 1, according to the inquiries (Ask), the 

results showed that 78.70% of the samples were male and 21.30% of the samples were female. The average age 

was 51 years and smoking history on first time at the age of 10 years. The smokers have tried to quit smoking at 

least one time and some of them have tried to quit up to 17 times. The method used to help to quit smoking. The 

smokers quit were gradually decreased smoking. The smokers quitted smoking for an average of 3 months and a 

maximum of 36 months, but smokers returned to smoking again. The results of Phase 2 using by the cessation 

program of the concept 5A that were advised to quit smoking (Advise), assess the willingness or readiness to quit 

cigarette smokers (Assess) to help smokers to those who are ready, quit smoking (Assist) and follow smokers 

(Arrange follow up). The results showed that Nicotine level of smokers after experiment was less than before 

experiment with statistical significance at level 0.05. Before using the smoking cessation program, the experimental 

group had average of 9 cigarettes per day and after the smoking cessation program, they had smoking average of 

5 cigarettes per day. 16 smokers can reduce amount of smoking, but 4 smokers did not. The proportion of 

experimental group reduces smoking more than those who had not reduce smoking statistically significant at 0.05 

levels. Therefore, the implementation of smoking cessation, application of the concept 5A cessation program 

continues and increase the period of time using the cessation programs help smokers stop smoking for more than 3 

months.      
 

Keywords: smoking cessation programs, cessation services clinic, health promoting hospital  
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บทนํา 

องคการอนามัยโลกไดกําหนดใหการบริโภคยาสูบเปนปญหาสุขภาพ และจําเปนตองไดรับการรักษาเชนเดียวกับ

โรคเร้ือรังอ่ืน ๆ จากสถิติขององคการอนามัยโลกพบวา ในป 2556 มีผูเสียชีวิตท่ีเปนผูสูบบุหร่ี จํานวน 5 ลานคนและเสียชีวิต

เพราะรับควันบุหร่ี 600,000 คน หากแนวโนมท่ีมีคนสูบบุหร่ีเพิ่มมากขึ้นและไมไดรับการควบคุมตอไปยอดผูเสียที่มีสาเหตุ

มาจากการสูบบุหร่ีจะเพิ่มขึ้นเปน 8 ลานคนในป 2573 และจากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากรไทยป 2554 

พบวา ประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไปของประเทศไทย จํานวน 53.9 ลานคน สูบบุหร่ี 11.5 ลานคน คิดเปน รอยละ 21.4 โดยอัตรา

การสูบบุหร่ีของผูชาย รอยละ 41.7 และผูหญิงรอยละ 2.1 อัตราการสูบบุหร่ีของผูชายจึงมากกวาผูหญิง 20 เทา 

(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) และคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปละประมาณ 52,000 คน เฉลี่ยวันละ 142 คน 

ช่ัวโมงละ 6 คน และท่ีนาเปนหวงคือผลสํารวจยังพบวามีคนไทยท่ีสูดควันบุหร่ีมือสองในตลาดสดหรือตลาดนัดมากท่ีสุด

รอยละ 68.8 ในบานรอยละ 36 และท่ีทํางานรอยละ 30.5 (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค) จังหวัด

พะเยา มีผูสูบบุหร่ีเปนอันดับท่ี 39 ของประเทศ และโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญอันดับท่ี 6 

ของจังหวัดพะเยา และจากขอมูลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปาฝาง มีผูปวยดวยโรคหอบหืดจํานวน 29 คน 

โรคถุงลมโปงพอง จํานวน 17 คน และมีผูสูบบุหร่ีจํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 5.6 ของประชากรทั้งหมด การสูบบุหร่ี 

มีผลกระทบตอสุขภาพท้ังผูสูบและผูท่ีอยูใกลชิดโดยมีนิโคตินท่ีทําใหเกิดการเสพติดและรางกายจะตองการนิโคติน 

ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น และถาไมไดสูบบุหร่ีจะเกิดอาการอยากบุหร่ี (nicotin withdrawal syndrome) ซึ่งอาการนี้ทําให    

การเลิกบุหร่ีสําหรับผูสูบเปนเร่ืองยาก ในบางคร้ังก็กลับมาสูบอีก ไมสามารถเลิกได ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข 

มีแนวทางการใหบริการชวยเลิกบุหร่ีโดยใชแนวคิด5A ชวยใหเลิกสูบบุหร่ี (วราภรณ ภูมิสวัสดิ์ และคณะ, 2546) 

มีแนวทางปฏิบัติคือสอบถามสถานภาพการสูบบุหร่ี แนะนําใหเลิกบุหร่ี ประเมินความพรอมในการเลิกบุหร่ี ชวยเลิก 

สูบบุหร่ี โดยใชเทคนิคแรงจูงใจ และติดตามผลการเลิกสูบบุหร่ีในโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุข ดังนั้น การ

ชวยผูที่ติดบุหร่ีทุกกลุมอายุใหเลิกบุหร่ีไดสําเร็จจึงมีความจําเปนและเปนสิ่งท่ีเปนประโยชน เพื่อลดความเสี่ยงจาการ

เจ็บปวยท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ลดความสูญเสียชีวิตกอนวัยอันควร และเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตของ

ประเทศชาต ิลดภาระการใชเวชภัณฑ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปาฝางซึ่งเปนหนวยบริการในเครือขายบริการโรงพยาบาลพะเยา  

ไดดําเนินการตามนโยบายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปลอดบุหร่ี และยังมีเปาหมายในการสงเสริมสุขภาพประชาชน

ในหมูบานหรือชุมชนใหลด ละ เลิกบุหร่ีไดอยางนอย หนวยปริการปฐมภูมิละ 10 คน การใหบริการสงเสริมสุขภาพ 

ผูสูบบุหร่ีจึงไดดําเนินการตามแนวคิด 5A แตปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีผานมา คือ บทบาทของผูใหบริการ

คลินิกอดบุหร่ีไดดําเนินการสอบถาม และไดใหคําแนะนําในการเลิกบุหร่ี จํานวน 30 ราย ไมพบผูเลิกสูบบุหร่ีสําเร็จ และ

การดําเนินการสงตอผูสูบบุหร่ีเขารับการบําบัดเลิกบุหร่ีท่ีคลินิกอดบุหร่ีโรงพยาบาลพะเยา ผูรับบริการไมสามารถเดิน

ทางเขารับบริการตอเนื่องได จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสถานการณการสูบบุหร่ีของผูสูบบุหร่ีในพื้นท่ีรับผิดชอบ และเพื่อ

ศึกษาผลของโปรแกรมอดบุหร่ีตามแนวคิด 5A สําหรับผูรับบริการของคลินิกอดบุหร่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บานปาฝาง ตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลการสูบบุหร่ีของประชาชนในพื้นท่ี

รับผิดชอบ และใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปาฝางในการ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดบริการชวยลด ละ เลิกบุหร่ี รวมกับการควบคุมการจําหนายบุหร่ี และจัดกิจกรรม

รณรงคเพ่ือชวยลด ละ เลกิบุหร่ีตอไป 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศึกษานี้เปนการศึกษาการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research) แบบศึกษากลุมเดียว (Single 

Subject Research Design) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล และศึกษาทดลองโดยวัดผลกอนการทดลอง และหลังการทดลอง

ระยะเวลาที่ทําการศกึษา ระหวางเดือน มถุินายน 2557-มกราคม 2558 

 

 

วัสดุอุปกรณ  

ไดแบงเคร่ืองมือในการศึกษาคนควาออกเปน 2 ระยะคือ ระยะท่ี 1 ประกอบดวยแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม              

ในการใหบริการใหคําปรึกษา ลด ละ เลิกบุหร่ี ในคลินิกอดบุหร่ี ผูวิจัยไดดัดแปลงจากโครงการพัฒนาใหบริการใหคําปรึกษา       

ลด ละ เลกิบุหร่ี เปนงานประจําในหนวยบริการสาธารณสุข ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แบงออก 3 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนาระดับการศกึษา อาชพี 

สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหร่ี จํานวน 17 ขอ ไดแก ปริมาณการสูบตอวันระยะเวลาท่ีสูบ อายุท่ีเร่ิมสูบลักษณะ

การสูบ ชนิดของบุหร่ีท่ีสูบ การสูบบุหร่ีขณะเจ็บปวยประสบการณการเลิกสูบบุหร่ี จํานวนสมาชิกในครอบครัว และการขอรอง       

จากครอบครัว เพื่อเลกิบุหร่ี อาการท่ีทําใหหลับไปสูบซ้ํา และผลของการไดรับคําแนะนําและการยินยอม ใหติดตามการเลิกสูบบุหร่ี 

โดยเปนคําถามแบบใหเลือกตอบ 

สวนท่ี 3 แบบประเมนิสภาวะการตดินโิคตินของผูสูบบุหร่ี(Fagerstromtest for nicotine dependence) ของมูลนิธิรณรงค เพื่อ

การไมสูบบุหร่ี นํามาใชในการประเมินระดับการติดนิโคตินของกลุมทดลอง โดยการแปลผลคะแนนคือ คะแนนเทากับ 0-3            

ตดินโิคตนิในระดับต่ํา คะแนนเทากับ 4-6 ตดินโิคตนิระดับปานกลาง คะแนนเทากับ 7-10 ตดิสารนโิคตนิในระดับสูงมาก  

 รูปแบบการทดลอง 

     O1          X1 X2    X3      X4         X5         O2 

 

 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาวจัิยระยะท่ี 2 คือ โปรแกรมอดบุหร่ี โดยมรูีปแบบการทดลองในระยะเวลา 3 เดือน ดังนี้ 

  O1 การบรรยายใหความรูเร่ืองพษิภัยของบุหร่ี และโรคตาง ๆ ท่ีเกดิจากการสูบบุหร่ีและผลดขีองการเลกิบุหร่ี  
  ดูวิดิทัศนเกี่ยวบุหร่ี แจกเอกสาร แผนพับเกี่ยวกับบุหร่ี และอันตรายของบุหร่ี สัมภาษณพฤติกรรมการสูบบุหร่ีโดยใชแบบ

ประเมนิสภาวะการตดินโิคตนิของผูสูบบุหร่ี(Fagerstromtest for nicotine dependence) 
 X1 จัดกิจกรรมกลุม และสรางการมีสวนรวมโดยเชิญวิทยากรในการเลาประสบการณและความรูสึกเกี่ยวกับปญหาการ

เลิกบุหร่ีใหสําเร็จ ,ตั้งเปาหมายในการเลิกบุหร่ี โดยใชแนวทาง 5R ในการจูงใจชวยเลิกบุหร่ี และบันทึกติดตามพฤติกรรม

การสูบบุหร่ี หลังทดลอง 1 สัปดาห 
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 X2 ติดตามเยี่ยมบานหลังทดลอง 2 สัปดาห ในกลุมทดลองจํานวน 20 คน เพื่อกระตุนแรงสนับสนุนจากครอบครัว              

รวมชวยเลกิบุหร่ี โดยใชแบบบันทึกตดิตามพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 

 X3 ตดิตามเยี่ยมบานหลังทดลอง 1 เดือน มอบกระเปาผา และเสือ้ยืดท่ีมขีอความรณรงคงดสูบบุหร่ี   

 X4 ตดิตามเยี่ยมบานหลังทดลอง 2 เดือน ในกลุมทดลองจํานวน 20 คน โดยเยี่ยมเพื่อตดิตามพฤตกิรรมการเลกิสูบบุหร่ี 

 และใหคําแนะนําเสริมความเช่ือมั่นในการเลกิบุหร่ีและวธิผีอนคลายเมื่อมอีาการอยากบุหร่ี 

X5 ตดิตามหลังการทดลอง 3 เดือน ในกลุมทดลองจํานวน 20 คน เกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหร่ี สัมภาษณพฤติกรรม

การสูบบุหร่ีโดยใชแบบประเมินสภาวะการติดนิโคตินของผูสูบบุหร่ี ซักถามปญหาและอุปสรรคในการเลิกบุหร่ี และวิธีแกไข

ปญหา โดยใชแบบบันทึกตดิตามพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี  

O2 จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรสําหรับผูเลิกบุหร่ีสําเร็จช่ืนชมยินดีและสําหรับผูท่ีลดการสูบบุหร่ี เพื่อเปนการสรางเสริม

แรงจูงใจในการพยายามเลกิบุหร่ีในคร้ังตอไป 

การทดสอบคุณภาพเครื่องมอื 

ทําการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการทดสอบความตรงหรือความถูกตอง และทดสอบความเช่ือถือได 

การตรวจสอบความตรง 

 โดยนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณ จํานวน 3 ทานเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง 

ความครอบคลุมเชิงเนื้อหาของขอคําถาม ผูเชี่ยวชาญใหคะแนนคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) นํามาวิเคราะหและแปลผล             

โดยการศกึษาคร้ังนี้กําหนดคาดัชนคีวามสอดคลองมากกวา 0.5 ขึ้นไป จงึจะถือวาขอคําถามนัน้มคีวามสอดคลองตามเนื้อหา แตถา           

ขอคําถามใดท่ีไดคาดัชนคีวามสอดคลองต่ํากวา 0.5 จะพจิารณาตัดขอคําถามท้ิง 

การตรวจสอบความเชื่อมั่น 

นําขอมูลมาวเิคราะหหาคาความเช่ือมั่นโดยใชวธีิสัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 0.71 

วธีิการศกึษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนผูสูบบุหร่ีท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานปาฝาง ตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาโดยแบงการศกึษาออกเปน  2 ระยะคือ 

ระยะท่ี 1 เพื่อศึกษาสถานการณการสูบบุหร่ีของผูรับบริการคลินิกอดบุหร่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล          

บานปาฝาง ตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 136 คน จากประชากรท่ีศึกษา 

จํานวน 210 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610) 

โดยวธีิการสุมตัวอยาง ใชการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random samping) โดยวธีิการจับฉลาก 

ระยะท่ี 2 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมอดบุหร่ีสําหรับผูรับบริการของคลินิกอดบุหร่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานปาฝาง กลุมทดลอง จํานวน 20 คน คัดเลือกกลุมทดลองโดยเปนผูสูบบุหร่ีท่ีสมัครใจ และแสดงความจํานงขอ

เขารวมโปรแกรมอดบุหร่ี ในระยะ 3 เดือน คัดเลือกกลุมทดลองแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นเตรยีมการ ผูศกึษาตดิตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปาฝาง ตําบลหวยแกว 

อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา คลินิกอดบุหร่ี โรงพยาบาลพะเยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อขอความรวมมือ 



 

81 

 

ในการดําเนินการวิจัย และประสานงาน ชี้แจงการดําเนินการแกผูรับบริการคลินิกอดบุหร่ี ถึงวัตถุประสงคในการทําวิจัย

และวธิกีารวจัิย เพ่ือสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน 

ขั้นดําเนินการวิจัย ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ใหกลุมตัวอยางตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล จัดเก็บ

ขอมูลพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง  

กลุมทดลอง 

ดําเนนิการตามกจิกรรมโปรแกรมอดบุหร่ี ดังนี้ 

  1. บรรยายใหความรูเร่ืองพษิภัยของบุหร่ี โรคตาง ๆ ท่ีเกดิจากการสูบบุหร่ี และผลดขีองการเลกิบุหร่ี  
  2. สัมภาษณพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีโดยใชแบบประเมนิสภาวะการตดินโิคตนิของผูสูบบุหร่ี 
 3. จัดกิจกรรมกลุม และสรางการมีสวนรวมโดยเชิญวิทยากรในการเลาประสบการณและความรูสึกเกี่ยวกับ

ปญหาการเลกิบุหร่ีใหสําเร็จ ,ตัง้เปาหมายในการเลกิบุหร่ี โดยใชแนวทาง 5R ในการจูงใจชวยเลกิบุหร่ี  
 4. การติดตามกลุมทดลอง ผลการจัดโปรแกรมอดบุหร่ีตามแนวคิด 5A และผลการติดตามพฤติกรรม                  

การสูบบุหร่ีในสัปดาหท่ี 1, 2, 4, 8 และสัปดาหท่ี 12 

5. จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรสําหรับผูเลิกบุหร่ีสําเร็จช่ืนชมยินดีและสําหรับผูท่ีลดการสูบบุหร่ี เพื่อเปน                

การสรางเสริมแรงจูงใจในการพยายามเลกิบุหร่ีในคร้ังตอไป 

ขั้นรวบรวมขอมูล วเิคราะหขอมูล และแปรผลขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอร และเขยีนรายงานการวจัิย 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

คาสถติท่ีิใชในการวเิคราะห คือ  

1. การวิเคราะหขอมูล ระยะท่ี 1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของประชากร โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพในครอบครัว ศาสนา อาชีพหลัก และสถิติเชิงวิเคราะห ไดแก 

การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. การวิเคราะหขอมูล ระยะท่ี 2 วิเคราะหพฤติกรรมการสูบบุหร่ี กอนการทดลองและหลังการทดลอง และ 

ผลของโปรแกรมอดบุหร่ีโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และสถิติเชิงวิเคราะห (Analytical statistics) คือ 

คาสถติทีิ (paired sample t-test) และคาสัดสวนเชงิกลุม (Binomial test)  
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาคนควาอิสระ เร่ืองการศึกษาผลของโปรแกรมอดบุหร่ีในผูรับบริการคลินิกอดบุหร่ี โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานปาฝาง ตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จากกลุมตัวอยาง 136 คน ไดขอมูลท่ัวไปของ

กลุมตัวอยางจากแบบสอบถามครบสมบูรณ จํานวน 136 ชุด และกลุมทดลอง จํานวน 20 คน สรุปผลการศกึษาได ดังนี้ 

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

ไดใหบริการสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพการสูบบุหร่ี (Ask) โดยไดดําเนินการสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และ

ขอมูลพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของผูมารับบริการคลนิกิอดบุหร่ี ผลการศกึษา ดังนี้ 
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1. ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางผูสูบบุหร่ีเปนเพศชาย รอยละ 78.70 เพศหญิง  

รอยละ 21.30 การประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 80.88 รองลงมาคือ อาชีพรับจางท่ัวไป รอยละ 

16.91 ธุรกิจสวนตัว รอยละ 1.40 คาขาย รอยละ 0.74 ตามลําดับ โดยสวนใหญมีสถานภาพสมรสคู รอยละ 73.50 นับถือ

ศาสนาพุทธ รอยละ 99.30 จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา รอยละ 78.70 ผูสูบบุหร่ีมีอายุระหวาง 50-59 ป รอยละ 33.82 

อายุระหวาง 40-49 ป รอยละ 28.68 อายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 23.53 อายุระหวาง 30–49 ป รอยละ 9.56 อายุระหวาง 

20-29 ป รอยละ 3.68 และอายุตํ่ากวา 19 ป รอยละ 0.70 ตามลําดับ โดยอายุเฉลี่ย คือ 51 ป  

ขอมูลพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ 

1. ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางพบวา ปริมาณมวนบุหร่ีท่ีสูบเฉลี่ย 9 

มวนตอวัน (S.D. = 4.98) ระยะเวลาในการสูบ สูบมานานกวา 20 ป รอยละ 59.56 อายุท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีเฉลี่ย 23 ป (S.D. = 10.4) 

ลักษณะการสูบเปนประจําทุกวัน รอยละ 91 ชวงเวลาท่ีสูบสวนใหญสูบทุกชวงเวลา รอยละ 46.32 หลังชวงอาหารเย็น         

รอยละ 37.50 ชวงเวลาวาง รอยละ 5.88 ขณะดื่มสุราและอยูในงานเลี้ยง รอยละ 2.21 และ 1.47 ตามลําดับ ชนิดบุหร่ีท่ีสูบ 

เปนบุหร่ีไทย รอยละ 61.76 บุหร่ีมวนเอง รอยละ 37.50 และบุหร่ีนอก รอยละ 0.74 ตามลําดับ แตในขณะเจ็บปวยจะ       

ไมสูบบุหร่ี รอยละ 94.12 แสดงใหเห็นวาผูสูบบุหร่ีสวนใหญจะงดสูบบุหร่ีเมื่อเกิดการเจ็บปวยตาง ๆ ซึ่งกลุมตัวอยาง 

จํานวน 76 คน รอยละ 55.88 ไมเคยเลกิสูบบุหร่ี และเคยเลกิสูบบุหร่ี จํานวน 60 คน รอยละ 44.12 
2. ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางพบวา ไมมีสมาชิกในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี

ในบานของกลุมตัวอยาง รอยละ 1.47 จํานวนผูสัมผัสในครอบครัวเฉลี่ย 3 คนตอครอบครัว (S.D. = 1.47) และกลุม

ตัวอยาง มเีพื่อนรวมงานท่ีสูบบุหร่ี รอยละ 76.47 โดยบุคคลในครอบครัวไดเคยขอรองใหกลุมตัวอยางเลิกสูบบุหร่ี รอยละ 

62.50 การไดรับคําแนะนําเลิกบุหร่ีในคลินิกอดบุหร่ีของสถานบริการของรัฐ เคยไดรับคําแนะนําเลิกบุหร่ี จํานวน 91 คน 

รอยละ 66.91 เคยถูกซักถามถามประวัติ ในการสูบบุหร่ีแตไมไดรับคําแนะนําในการเลิกสูบบุหร่ี จํานวน 45 คน รอยละ 

33.09 ผลของการไดรับคําแนะนําของคลินิกอดบุหร่ีในคร้ังนี้ กลุมตัวอยางมีความตองการคอย ๆ ลดการสูบบุหร่ี             

รอยละ 35.29 รองลงมาคือ ไมแนใจหรือลังเลใจในการเลิกสูบบุหร่ี รอยละ 34.56 ไมตองการเลิก รอยละ 28.68 ตั้งใจ

เลิกทันที รอยละ 1.47 โดยกลุมตัวอยางยินยอมใหติดตามการเลิกสูบบุหร่ีไดรอยละ 69.12 ไมยินยอมใหติดตามการเลิก           

สูบบุหร่ี รอยละ 29.41 และไมแนใจ รอยละ 1.47 
 

ผลของโปรแกรมอดบุหรี่ของกลุมทดลองกอนการทดลองและหลังการทดลอง 

1. ผลการศึกษาตามแผนการจัดโปรแกรมอดบุหร่ีคร้ังท่ี 1 วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 เวลาท่ีใช 6 ช่ัวโมง ไดใหบริการแนะนําให

หยุดสูบบุหร่ี (Assess) โดยการจัดกจิกรรมใหความรูเร่ืองบุหร่ีและพษิภัยของบุหร่ี 
 

ตาราง 1 แสดงการเปรยีบเทยีบความรูเรื่องบุหรี่ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง 

ความรูเรื่องบุหรี ่ จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
t df p-value 

กอนการอบรม 20 9 3.11 -4.442 19 0.000 

หลังการอบรม 20 11 2.78 
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ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกอนทดลองและหลังทดลอง พบวา เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย

ความรูเร่ืองบุหร่ีของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง พบวา กอนการทดลองกลุมตัวอยางมีคะแนนความรูเฉลี่ย (Χ ) 

เทากับ 9 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.11 และหลังการทดลองกลุมตัวอยางมีคะแนนความรูเร่ืองบุหร่ีเฉลี่ย (Χ ) 

เทากับ 11 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.78 จะเห็นไดวา เมื่อทดสอบคะแนนเฉลี่ยดานความรูเร่ืองบุหร่ี 

ของกลุมตัวอยาง พบวา คะแนนเฉลี่ยดานความรูเร่ืองบุหร่ีกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05  

2. ผลการศกึษาตามแผนการจัดโปรแกรมอดบุหร่ีคร้ังท่ี 2 วันท่ี 8 ตุลาคม 2557 เวลาท่ีใช 6 ช่ัวโมง ไดใหบริการประเมิน

ความพรอมท่ีจะเลิกบุหร่ีของผูสูบบุหร่ี (Assess) และชวยเหลือในการเลิกสูบบุหร่ีใหกับผูท่ีพรอมจะเลิกสูบ (Assist) โดยมี

การประเมนิระดับการตดินโิคตนิและจัดกจิกรรมกลุมสัมพันธ รวมกับการเชิญตัวแบบซึ่งเปนชาวบานที่ประสบความสําเร็จ

ในการเลิกสูบบุหร่ี โดยมุงเนนถึงวิธีการเลิกการจัดการตอความอยากบุหร่ีขณะเลิกบุหร่ีและหลังจากท่ีเลิกบุหร่ีสําเร็จ 

ตลอดจนถึงผลดีท่ีตัวแบบไดรับหลังจากเลิกสูบบุหร่ีสรางการมีสวนรวมโดยเชิญวิทยากรในจัดการกับปญหาการเลิกบุหร่ี

ใหสําเร็จการตั้งเปาหมายในการเลิกบุหร่ีและเปดโอกาสใหซักถาม ผลการศึกษากลุมตัวอยางใหขอมูลวา การไดพบปะ 

ผูท่ีสูบบุหร่ีเหมือนกัน และไดพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณการสูบบุหร่ีและความตั้งใจท่ีจะเลิกบุหร่ี ตลอดจนถึง 

การชักชวนกันเลิกบุหร่ี ทําใหกลุมตัวอยางมีกําลังใจในการเร่ิมตนเลิกบุหร่ีซึ่งเปนเร่ืองท่ีทําใจยาก แตหากมีความตั้งใจจริง

ท่ีจะเลิกบุหร่ีก็จะสามารถเลิกบุหรี่ไดโดยวิธีการเลิกบุหร่ีท่ีกลุมตัวอยางสนใจกอนการเขาโปรแกรมอดบุหร่ี คือการเลิกบุหร่ี          

ดวยตนเอง โดยสวนใหญตองการคอย ๆ  ลดการสูบลง และเลิกบุหร่ีใหไดในระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ กลุมตัวอยางไดมีความสนใจ

ซักถามถงึการเลกิบุหร่ีดวยวธีิอ่ืน ๆ  เชน การใชหมากฝร่ัง การใชยาชวยเลกิบุหร่ี หรือสมุนไพรชวยเลกิบุหร่ี  

3. ผลการศึกษาแผนการจัดโปรแกรมอดบุหร่ีคร้ังท่ี 3 การติดตามผลในรูปแบบการติดตามเยี่ยมบาน (Arrange follow-up) 

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2557 หลังการทดลอง 1 เดือนเวลาท่ีใช 2 ช่ัวโมงตอราย ติดตามเยี่ยมบานหลังทดลอง 1 เดือนในกลุมทดลอง

จํานวน 20 คน เพ่ือกระตุนแรงสนับสนุนจากครอบครัวรวมชวยเลิกบุหร่ี และมอบกระเปาผาเสื้อยืดที่มีขอความรณรงคงดสูบบุหร่ี 

ผลการดําเนินงานตามโปรแกรม โดยการกระตุนแรงจูงใจท่ีเกิดจากตัวผูสูบเองหรือผูใกลชิดเชนลูกคูสมรสขอรองใหเลิก และ

บุคลากรดานสุขภาพเปนอีกหนึ่งแรงจูงใจ ท่ีทําใหผูสูบบุหร่ีลงมือเลิกสูบจากการศึกษาการติดตามการเขารวมโครงการเปนระยะ      

ผูสูบบุหร่ีรูสกึวาผูจัดโปรแกรมนี้คือกําลังใจสําคัญในการเลกิสูบบุหร่ีและดใีจท่ีใสใจและใหความสําคัญกับสุขภาพของเขาเอง 

4. ผลการศึกษาแผนการจัดโปรแกรมอดบุหร่ีคร้ังท่ี 4 วันท่ี 1 ธันวาคม 2557 เวลาท่ีใช 2 ช่ัวโมงตอราย โดยมีการจัด

กิจกรรมติดตามเยี่ยมบานหลังทดลอง 2 เดือนในกลุมทดลองจํานวน 20 คน โดยเยี่ยมเพื่อติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีคร้ังท่ี 3  

ใหขอมูลและคําแนะนําเสริมความเช่ือมั่นในการเลิกบุหร่ี เชน วิธีการเลิกบุหร่ีและสูตรสําเร็จในการเลิกบุหร่ีดวยตนเอง และ          

วิธีผอนคลายเม่ือมีอาการอยากบุหร่ี และแผนการจัดโปรแกรมอดบุหร่ี คร้ังท่ี 5 วันท่ี 6 มกราคม 2558 เวลาท่ีใช 2 ช่ัวโมง ตอราย 

โดยเก็บรวมรวมขอมูลหลังสิ้นสุดการทดลองในกลุมทดลองจํานวน 20 คนเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหร่ีปญหาและอุปสรรค

ในการเลิกบุหร่ี วิธีแกไขปญหาและบันทึกติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองจํานวนท้ังหมด 20 คน                 

มรีะดับพฤตกิรรมท่ีเขาหลักเกณฑการประเมนิระดับนโิคตนิ จําแนกเปน 6 ดาน ดังแสดงในตาราง 
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ตาราง 2 สรุปการวัดระดับนโิคตนิของกลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลอง 

         
  กอนการทดลอง                   หลังการทดลอง                                                             

        
Χ  S.D.     Χ  S.D.         t                 p-value 

1. คุณสูบบุหรี่มวนแรก หลังต่ืน

นอนตอนเชาเมื่อใด 
1 9.73 0 8.90 5.7 0.000 

2. คุณรูสกึอยางไร หากไม

สามารถสูบบุหรีใ่นเขตหามสูบ

เปนเวลานาน 

0.9 0.37 0.6 0.50 2.5 0.020 

3. ในแตละวันบุหรี่มวนได ที่คุณ

คิดวาถาไมไดสบแลวจะหงดหงดิ

 

0.70 0.47 0.4 0.49 3.2 0.010 

4. คุณสูบบุหรี่เฉลี่ยก่ีมวนตอวัน    0.50 0.51 0.20   0.37  2.9    0.010 

5. โดยเฉลี่ยคุณสูบบุหรี่จดัในชวง 

2-3 ช่ัวโมงแรกหลังตื่นนอน

มากกวาชวงอ่ืนของวัน 

0.3 0.44 0.1 0.22 2.18 0.42 

6. คุณคงสูบบุหรี่ แมคุณกําลัง

เจ็บปวยซึ่งตองพักบนเตยีงเกือบ

ตลอดทัง้วัน 

0.1 0.22 0 0.00 1 0.33 

 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายขอ พบวา ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายขอ พบวา ดานการสูบบุหร่ีมวนแรก      

ดานความรูสึกผูสูบบุหร่ีหากไมสามารถสูบบุหร่ีในเขตหามสูบเปนเวลานาน ดานบุหร่ีมวนท่ี คิดวาถาไมไดสูบแลว จะทําให

หงุดหงิดมาก ดานปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ยตอวัน กอนการทดลองแตกตางกับหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ                

ท่ีระดับ 0.05 ดานความถี่ในการสูบบุหร่ี และดานการสูบบุหร่ีขณะเจ็บปวย พบวา กอนการทดลอง ไมแตกตางกับหลัง            

การทดลองอยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05  
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ตาราง 3 เปรยีบเทยีบการวัดระดับนโิคตนิของกลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลอง 

กลุม จํานวน คาเฉล่ีย S.D. ระดับนัยสําคญั 

1. คะแนนประเมนิการตดินโิคตนิ  

กอนการทดลอง 

20 4.5 2.28 0.001 

2. คะแนนประเมนิการตดินโิคตนิ 

กอนการทดลอง 

20 2.25 2.05  

รวม 20 3.38   
 

ผลการศึกษาระดับการติดนิโคตินกอนการทอลองของกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย4.5 หมายถึง กลุมทดลองสวนใหญติด

นโิคตนิในระดับปานกลาง และหลังการทดลองตดินโิคตนิในระดับต่ํา และระดับการติดนิโคตินของผูสูบบุหร่ีหลังการทดลองนอย

กวากอนการทดลอง อยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05  

ตาราง 4 การทดสอบสัดสวนของกลุมตัวอยางที่ลดการสูบบุหรี่ไดหลังการทดลองโดยใชการทดสอบคาสัดสวนเชงิกลุม  

  Category N 
Observed    

Prop. 

Test 

Prop. 
p-value 

ผลสําเร็จ

โปรแกรม 

Group 1 ลดการสูบ          16 0.80 0.80 0.589 

Group 2 ไมลดการสูบ           4 0.20   

  รวม   20 1.00   

จากตาราง 4 พบวา กอนการเขาโปรแกรมอดบุหร่ีของกลุมทดลอง มีกลุมทดลองผูสูบบุหร่ีทั้งหมด 20 คน และหลังจาก

การเขาโปรแกรมอดบุหร่ี กลุมทดลองสามารถลดการสูบลงไดจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 80 กลับไปสูบซ้ํา  เทาเดิม จํานวน 4 คน 

คิดเปนรอยละ 20 แตเม่ือทดสอบทางสถติโิดยใชสถติิ Binomial test ทดสอบสัดสวนของกลุมทดลองท่ีลดการสูบบุหร่ีได สัดสวนท่ีใชใน

การทดสอบคือ สัดสวนของกลุมทดลองท่ีลดการสูบบุหร่ีตอกลุมทดลองท่ีไมลดการสูบบุหร่ีหลังเขาโปรแกรมอดบุหร่ี มากกวาหรือ

เทากับ 0.8 อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (p = 0.589)  
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ตาราง 5 แสดงปรมิาณการสูบบุหรี่ จําแนกปรมิาณมวนตอวัน และคาเฉลี่ยจํานวนมวนตอวันตอคน 

การตดิตาม 
ปรมิาณการสูบบุหรี่ (มวน) ตอวัน 

จํานวนมวน 
เฉลี่ย 

(มวน/วัน/คน) 1-10 มวน 11-20 มวน 21-30 มวน มากกวา 30 มวน 

กอนใชโปรแกรม 11  9 0 0 176 9 

ตดิตามคร้ังท่ี 1 10 10 0 0 168 8 

ตดิตามคร้ังท่ี 2 14  6 0 0 137 7 

ตดิตามคร้ังท่ี 3 16  4 0 0 112 7 

ตดิตามคร้ังท่ี 4 17  3 0 0  95 5 
 

จากการเขาโปรแกรมอดบุหรี่ กอนการใชโปรแกรมอดบุหร่ีกลุมทดลองสูบบุหร่ีเฉลี่ยคนละ 9 มวนตอวัน และหลัง

ใชโปรแกรมอดบุหร่ีจากการตดิตามคร้ังท่ี 4 กลุมทดลองสูบบุหร่ีเฉลี่ยคนละ 5 มวนตอวัน  
  

วิจารณและสรุปผล 

ผลการศึกษาระยะท่ี 1 ไดดําเนินการสอบถาม (A1: Ask) ตามแนวคิด 5A เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูล

พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของผูมารับบริการคลนิกิอดบุหร่ี ผลการศกึษา พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูรับบริการคลินิกอดบุหร่ี 

สวนใหญเปนเพศชาย มรีะดับการศึกษาประถมศึกษา และประกอบอาชีพเกษตรกรรม สถานภาพสมรสคู โดยกลุมตัวอยาง ผูสูบ

บุหร่ีมีอายุต่ําสุด 19 ป และอายุสูงสุด 81 ป โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 51 ป แสดงใหเห็นวาผูสูบบุหร่ีสวนใหญอยูในชวงวัย

ทํางาน สอดคลองกับการศึกษาของ Hoefer, Rebecca Murphy (Hoefer, Rebecca Murphy, 2004, อางอิงใน กฤษณวรรณ            

สนิทมวง, 2549, หนา 84) ไดศึกษาการรับรูความเขาใจอันตรายท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีในกลุมนักศึกษา ท่ีพบวา กลุมผูสูบบุหร่ีไม 

ใสใจเร่ืองของอันตรายของบุหร่ี เนื่องจากผูสูบบุหร่ีสวนใหญเปนกลุมวัยทํางาน มีอาชีพเกษตรกรรม และ  มีการศึกษานอย ทําใหมี

ระดับความรูเกี่ยวกับบุหร่ี และพิษภัยของบุหร่ีอยูในระดับต่ํา ไมมีความใสใจในขอมูลขาวสาร ซึ่งทําใหยังคงมีพฤติกรรมการสูบ

บุหร่ี ดังนั้น การใหความรูควรทําควบคูกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกบุหร่ี ซึ่งเปนเร่ืองท่ีดําเนินการไดคอนขางยาก 

เน่ืองจากวัยแรงงานมักจะใหความใสใจกับอาชีพมากกวาสุขภาพ ประกอบกับวัยแรงงานในภาคเกษตรกรรม มักมีลักษณะการ

ทํางานท่ีไปทํางานตั้งแตเชาของวัน และกลับบานไมตรงเวลา นอกจากนี้  ปจจัยทางดานสังคม และสิ่งแวดลอม เชน การ

สังสรรคหลังเลิกงานอาชีพเกษตรกรรม ท่ีประชาชนทางภาคเหนือจะมีคานิยมในการดื่มสุราหลังเลิกงาน และมีคานิยมใน

การสูบบุหร่ีรวมกับการดื่มสุรา ดังนั้น การใหความรูในเร่ืองตาง ๆ จึงตองอาศัยความสมัครใจ และความพรอมของกลุม

ผูรับบริการซึ่งการใหบริการบําบัดเพื่อชวยเลิกบุหร่ีในชุมชน ควรมีการดําเนินงานควบคูกับการควบคุมกํากับการจําหนาย

บุหร่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ที่มีสาระสําคัญในการหามจําหนายบุหร่ีใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป และ           

ควรมีการควบคุมกํากับใหเปนไปตามกฎหมาย และเพื่อเปนการชวยลดจํานวนผูสูบบุหร่ีหนาใหมท่ีเปนวัยรุน และ           

วัยแรงงาน เช่ือมโยงกับผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางท่ีมีประวัติเร่ิมสูบบุหร่ีเมื่ออายุ
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นอยสุด คือ อายุ 10 ป อายุเร่ิมสูบบุหร่ีเฉลี่ย 23 ป ซึ่งแสดงใหเห็นวา ท่ีผานมาผูสูบบุหร่ีมักเร่ิมสูบตั้งแตอายุยังนอย และกลุม

ตัวอยางมลีักษณะการสูบเปนประจําทุกวัน สวนใหญสูบทุกชวงเวลาของวัน และบุหร่ีท่ีนิยมสูบกันมากคือ บุหร่ีไทย และบุหร่ี

ชนดิมวนเอง แตผูสูบบุหร่ีสวนใหญจะงดสูบบุหร่ีเมื่อเกดิการเจ็บปวยตาง ๆ เพราะมีความเช่ือวาการสูบบุหร่ีขณะท่ีเจ็บปวย

หรือไมสบาย อาจทําใหอาการปวยท่ีมีอยูนั้นไมหายหรือรุนแรงขึ้นได เช่ือมโยงกับขอมูลแรงจูงใจท่ีทําใหเลิกบุหร่ีสําเร็จท่ี

ผานมาของกลุมตัวอยางท่ีเคยเลิกสูบบุหร่ี ท่ีพบวา ผูสูบบุหร่ีเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ีดวยสาเหตุจากจากการเจ็บปวย   

กลัวอันตรายของบุหร่ี และแรงจูงใจจากครอบครัวขอรองใหเลิกบุหร่ี โดยกลุมตัวอยางท่ีเคยเลิกสูบบุหร่ีเคยพยายาม          

เลิกบุหร่ีมาอยางนอยคนละ 1 คร้ัง และบางคนเคยพยายามเลิกสูงสุดถึง 17 คร้ัง แตก็กลับมาสูบบุหร่ีซ้ําเหมือนเดิม โดยบางคน

สามารถเลิกสูบบุหร่ีไดนานเฉลี่ย 3 เดือน และนานสูงสุด 36 เดือน โดยวิธีท่ีผูสูบบุหร่ีเคยเลิกบุหร่ีใชคือ คอย ๆ ลดการสูบบุหร่ี 

หรือใชวิธีเลิกทันที สวนนอยจะมีการใชหมากฝร่ัง ซึ่งมีความเปนไปไดวา หมากฝร่ังชวยเลิกบุหร่ีไมมีจําหนายในชุมชน ผูสูบ

บุหร่ีไมสามารถหาซือ้ไดงายเทากับการหาซื้อบุหร่ี ประกอบกับคานยิมในการใชยังคงมนีอย ผูสูบบุหร่ีสวนใหญท่ีอยากเลิกสูบ

บุหร่ีจึงเคยใชวิธีท่ีงาย ไมซับซอน สะดวกในการเลิกบุหร่ีดวยตนเอง และการใชยาชวยเลิกบุหร่ีก็ยังคงเปนวิธีที่ผูสูบบุหร่ี

ไมไดใหความสนใจ และกลาวถึงมากนัก รวมถึงความนิยมในการบําบัดบุหร่ีสําหรับประชาชนในพื้นท่ีนั้นก็ยังไมแพรหลาย 

เน่ืองจาก ผูสูบบุหรี่ไมคิดวา การสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมการเสพติด ท้ังในมุมมองทางการแพทย และมุมมองทางสังคม          

ของคนในพื้นท่ี ก็ไมไดชี้ชัดวา การสูบเปนการติดสารเสพติด และผูสูบบุหร่ีเปนผูปวยโรคเร้ือรังท่ีตองไดรับการบําบัด

เชนเดียวกับผูติดสารเสพติดชนิดอ่ืน ๆ โดยกลุมตัวอยางสวนใหญท่ีเคยพยามยามเลิกบุหร่ีไมสามารถเลิกสูบบุหร่ีได 

เนื่องจากมีอาการเครียด หงุดหงิดเกิดขึ้นขณะเลิกสูบบุหร่ี และการแกไขอาการท่ีเกิดขึ้นนั้นคือ กลับมาสูบบุหร่ีซ้ํา ซึ่งเปน  

ผลมาจากรางกายตองการนิโคตินในปริมาณท่ีเพิ่มมากขึ้น และถาไมไดสูบบุหร่ีจะเกิดอาการอยากบุหร่ี (nicotin withdrawal 

syndrome) ซึ่งอาการนี้ทําใหการเลิกบุหร่ีสําหรับผูสูบบุหร่ี เปนเร่ืองยาก จากผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีจะ            

ชวยในการเลิกบุหร่ีของกลุมตัวอยางพบวา ในครอบครัวท่ีสมาชิกครอบครัวไมสูบบุหร่ีนั้นจะมีผูสัมผัสอยูในครอบครัวเฉลี่ย 3 คน

ตอครอบครัว ถึงแมวาบุคคลในครอบครัวเคยมีการขอรองใหกลุมตัวอยางเลิกสูบบุหร่ี แลวก็ตาม ก็ยังมีการกลับมาสูบซ้ํา

เชนเดิม บงชี้ถึงสภาพแวดลอมท่ีมีความเสี่ยงสูงตอสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี เปนอันตรายตอเด็ก เยาวชน ผูหญิง และ

คนชรา ท่ีเปนผูสัมผัสใกลชดิในครอบครัว  

คลินิกอดบุหร่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปาฝาง จึงมีการใหคําแนะนํา การเลิกสูบบุหร่ี (A2: Advice) แก กลุม

ตัวอยางทุกคน และประเมินความตั้งใจ หรือความพรอมท่ีจะเลิกบุหร่ีของผูสูบบุหร่ี โดยกลุมตัวอยาง ท่ีเคยไดรับการสอบถาม และ

ใหคําแนะนําเลกิบุหร่ีนัน้บางสวนมคีวามตองการท่ีจะเลกิสูบบุหร่ีทันที แตบางสวนตองการคอย ๆ ลดการสูบบุหร่ีลง สวนนอยท่ียัง

ไมแนใจ ลังเลใจ หรือไมตองการเลิกสูบบุหรี่ โดยหากมีกิจกรรมการติดตามการเลิกสูบบุหร่ี กลุมตัวอยางบางสวนยินยอมให         

มีการติดตามการเลิกสูบบุหร่ีได แตบางสวนไมยินยอมใหติดตาม ดังนั้น คลินิกอดบุหร่ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล                

บานปาฝาง จึงจัดเตรียมความชวยเหลือในการเลิกสูบบุหร่ีใหกับผู ท่ีพรอมจะเลิกสูบบุหร่ี ซึ่งตองอาศัย ความสมัครใจ                     

โดยมกีลุมตัวอยางสมัครใจเขารวมลด ละ เลกิบุหร่ี จํานวน 20 คน  

ผลการศึกษาระยะท่ี 2 ผลของโปรแกรมอดบุหร่ีกอนการทดลอง และหลังการทดลอง ในดานกิจกรรม           

การบรรยายประกอบสื่อวิดิทัศนใหความรูเร่ืองพิษภัยของบุหร่ี และโรคตาง ๆ  ท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี และประโยชน             

ท่ีผูสูบบุหร่ีจะไดรับหลังจากเลิกสูบบุหร่ี ผลการวิเคราะหความรูเร่ืองบุหร่ีเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกอนทดลอง และ     

หลังทดลอง พบวา กอนการอบรมใหความรูกลุมทดลองสวนใหญมีความรูเร่ืองบุหร่ีในระดับต่ํา และหลังการอบรมใหความรู           
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เร่ืองบุหร่ี กลุมทดลองมีความรูเร่ืองบุหร่ีในระดับต่ําลดลง และมีความรูในระดับสูงเพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนน

เฉลี่ยความรูเร่ืองบุหร่ี คะแนนเฉลี่ยดานความรูเร่ืองบุหร่ี หลังการทดลองมากกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ            

ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สอดคลองกับการศึกษาของเพ็ญศรี วิเศษพันธพงศ (2552) ท่ีไดศึกษาการหาประสิทธิผล

โปรแกรมการลด ละ เลิกบุหร่ีของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โปรแกรมเปนแบบพักคางคืน 4 คืน 5 วัน และติดตามผล

หลังเขารวมโปรแกรม 1 เดือน 2 เดือน 6 เดือน พบวา บุคลากรสาธารณสุขลด ละ เลิกบุหร่ีหลังเขารวมโปรแกรม 6 เดือน          

ไดรอยละ 58 และระดับความรูเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของบุหร่ี สูงกวาเขารวมโปรแกรม แตระดับเจตคติท่ีมีตอบุหร่ี กอนการ

ทดลอง และหลังการเขารวมโปรแกรม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของยลฤดี ตัณฑสิทธ์ิ 

และคณะ (2549) ในการศกึษาการจัดการความรูในโครงการชีวิตไมสูญเปลาถารูเทาทันเร่ืองราย ๆ จากภัยบุหร่ี โดยมีการ

จัดกิจกรรมใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุหร่ี การจัดการความรูจากการรับฟงประสบการณการติดบุหร่ี และการเลิกบุหร่ีได

สําเร็จ และแนวทางการรณรงคการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคบุหร่ี และยาสูบดวยกิจกรรม และโครงการโดยใชกรอบแนวคิด 

CIPP model ผลการวจัิย พบวา หลังการอบรมนักศกึษามคีะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกวากอนการอบรม 8.82 คะแนน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของเพ็ญศรี วิเศษพันธพงศ (2552) ไดศึกษาการหาประสิทธิผลโปรแกรมการลด ละ เลิก 

บุหร่ีของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โปรแกรมเปนแบบพักคางคืน 4 คืน 5 วัน และติดตามผลหลังเขารวมโปรแกรม          

1 เดือน,  2 เดือน และ 6 เดือน พบวา บุคลากรสาธารณสุขลด ละ เลิกบุหร่ีหลังเขารวมโปรแกรม 6 เดือน ไดรอยละ 58 

และระดับความรูเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของบุหร่ีสูงกวาเขารวมโปรแกรม แตระดับเจตคติท่ีมีตอบุหร่ี กอนการทอลอง และ             

หลังการเขารวมโปรแกรม ไมแตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิตอมาเดือนทิพย เขษมโอภาส และ พรทิพย ชีวะพัฒน. 

(2555 ไดศกึษาประสทิธิผลของโปรแกรมการใหคําปรึกษาเพื่อครอบครัวปลอดควันบุหร่ี โดยกิจกรรมของโปรแกรม มีการ

อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเร่ืองบุหร่ี และพิษภัยของบุหร่ี การใหคําปรึกษา และติดตามในวันท่ี 3, 7, 14, 21 วัน และ

เดือนท่ี 1, 3, 4 ตามลําดับ ซึ่งการติดตามสอดคลองกับระยะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พบวา ผูเขารวมโปรแกรมการให

คําปรึกษาเพื่อครอบครัวปลอดควันบุหร่ี มีคะแนนความรูเกี่ยวกับบุหร่ี และความตั้งใจเลิกบุหร่ีสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม 

และมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ยังเสนอแนะใหมีการใหคําปรึกษาเลิกบุหร่ีเปนงาน

ประจํา ติดตามผูท่ีเลิกสูบบุหร่ีในระยะเวลา 1 ป และเสนอแนะใหมีการศึกษาเชิงคุณภาพในผูเลิกบุหร่ีไดและผู ท่ี           

เลกิบุหร่ีไมได 

ผลการศึกษาตามแผนการจัดโปรแกรมอดบุหร่ีในการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ และเชิญตัวแบบซึ่งเปนชาวบานท่ี

ประสบความสําเร็จในการเลิกสูบบุหร่ีโดยมุงเนนถึงวิธีการเลิก  การจัดการตอความอยากบุหร่ีขณะเลิกสูบบุหร่ี และ

หลังจากที่เลิกบุหร่ีสําเร็จตลอดจนถึงผลดี ท่ีตัวแบบไดรับหลังจากเลิกสูบบุหร่ี สรางการมีสวนรวมโดยเชิญวิทยากรในจัดการ

กับปญหา การเลิกบุหร่ีใหสําเร็จ การตั้งเปาหมายในการเลิกบุหร่ี และเปดโอกาสใหซักถาม ผลการศึกษา พบวา การไดพบปะ           

ผูที่สูบบุหร่ีเหมือนกัน และไดพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณการสูบบุหร่ี และความตั้งใจท่ีจะเลิกบุหร่ี ตลอดจนถึงการชักชวน

กันเลิกบุหร่ี ทําใหกลุมตัวอยางมีกําลังใจในการเร่ิมตนเลิกบุหร่ี การเลิกสูบบุหร่ีเปนเร่ืองท่ีทําใจยากแตหากมีความตั้งใจจริง          

ท่ีจะเลิกบุหร่ี ก็สามารถเลิกบุหร่ีได โดยวิธีการเลิกสูบบุหร่ีที่กลุมตัวอยางใหความสนใจกอนการเขาโปรแกรมอดบุหร่ีคือ 

การเลิกบุหร่ีดวยตนเอง โดยสวนใหญตองการคอย ๆ ลดการสูบลง และเลิกบุหร่ีใหไดในระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้                

กลุมตัวอยางไดมีความสนใจซักถามถึงการเลิกบุหร่ีดวยวิธีอ่ืน ๆ เชน การใชหมากฝร่ัง การใชยาชวยเลิกบุหร่ี หรือสมุนไพร

ชวยเลิกบุหร่ี สอดคลองกับการศึกษาของนัทธินี วัฒนวราสันติ์ และคณะ (2554) ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตร          
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การบําบัดรักษานักเรียนท่ีสูบบุหร่ีในสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย ไดใหความเห็นวา หลักสูตรท่ีจัดทําขึ้นสามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนไดแตควรจัดกิจกรรมเสริมดานอ่ืน ๆ ใหกับกลุมตัวอยางดวย ตัวอยาง

กิจกรรมเสริม เชน การศึกษาดูงานผูท่ีปวยเปนโรคจากการสูบบุหร่ี การจัดกิจกรรมรณรงคในโรงเรียน และควรติดตาม

นักเรียนหลังรวมโครงการเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อใหคําปรึกษาในกรณีท่ีกลับไปสูบซ้ํา  

ผลการศึกษาตามแผนการจัดโปรแกรมอดบุหร่ี การติดตามเยี่ยมบาน และติดตามผูสูบบุหร่ี (A5: Arrang follow up) 

ดําเนินการติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ี จํานวน 3 คร้ัง ในระยะเวลา 12 สัปดาห โดยติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ี               

ในสัปดาหท่ี 1, 4, 8 และสัปดาหท่ี 12 เพ่ือกระตุนแรงสนับสนุนจากครอบครัวใหมีสวนรวมชวยเลิกบุหร่ี และมีการมอบ

กระเปาผา เสื้อยืดท่ีมีขอความรณรงคงดสูบบุหร่ี และใหขอมูลหรือคําแนะนําเสริมความเช่ือมั่นในการเลิกบุหร่ี เชน วิธีการ  

เลิกบุหร่ี สูตรสําเร็จในการเลิกบุหร่ีดวยตนเอง และวิธีผอนคลายเม่ือมีอาการอยากบุหร่ี แนะนําวิธีการเลิกสูบบุหร่ี และ

ขอเสนอแนะดานกฎหมายดานบุหร่ี เชนการหามสูบในท่ีหามสูบ การคุมครองสทิธิผูไมสูบบุหร่ี โดยการศึกษาไดประยุกตใช

ทฤษฎีแรงจูงใจ เพื่อปองกันโรคของโรเจอร (Ronald W.Rogers, 1975) ซึ่งไดกลาวไววา การเร่ิมตนจากการกระตุนใหเกิดความกลัว 

โดยใชสื่อกระตุนใหเกดิความกลัวมากกวาการใชสื่อกระตุนตามปกต ิเพื่อใหเกดิการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค หรือสิ่งท่ี

กําลังคุกคามท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงตอโรคและความเจ็บปวย การไดรับทราบถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นจากปฏิบัติตามคําแนะนํา   

วาจะลดความรุนแรงของการเกิดโรคได แรงจูงใจเพื่อปองกันโรคจะสูงสุดเมื่อบุคคลเห็นวา ความนากลัวที่เกิดขึ้น              

กับสุขภาพนั้นรุนแรง บุคคลจะรูสึกถึงอันตราย การตอบสนองท่ีเหมาะสม และบุคคลมีความเช้ือมั่นวา เขามีความสามารถพอท่ีจะ

ตอบสนองใหเหมาะสมได ดังนั้น การจูงใจชวยเลิกบุหร่ี โดยใชเทคนิค 5R และการติดตามเยี่ยม และกระตุนเตือน                  

ใหเกิดแรงจูงใจ เพื่อการใหขอมูลและโนมนาวใหไมทอแทในการเลิกสูบบุหร่ี ทําใหผูสูบบุหร่ีซึ่งเปนกลุมทดลองยังคง              

เขารวมกิจกรรมโปรแกรมอดบุหร่ีจนครบระยะเวลาการศึกษา และการกระตุนแรงจูงใจท่ีเกิดจากตัวผูสูบเองหรือผูใกลชิด 

เชน บุตร คูสมรส เพื่อขอรองใหเลิก และบุคลากรดานสุขภาพเปนอีกหนึ่งแรงจูงใจท่ีกระตุนใหผูสูบบุหร่ีลงมือเลิกสูบบุหร่ี 

และจากการติดตามการเขารวมโครงการเปนระยะของผูสูบบุหร่ี ผูสูบบุหร่ีรูสึกวา ผูจัดโปรแกรมนี้คือ กําลังใจสําคัญในการ

เลิกสูบบุหร่ี และดีใจ ท่ีใสใจและใหความสําคัญกับสุขภาพของกลุมทดลองท่ีสูบบุหร่ี และผลการศึกษาตามแผนการ                

จัดโปรแกรมอดบุหร่ีตลอดระยะเวลา 3 เดือนนั้น กลุมทดลองสามารถลดการสูบลงไดจํานวน 16 คน และกลับไปสูบซ้ํา

เทาเดิม จํานวน 4 คน โดยสัดสวนของกลุมทดลองท่ีลดการสูบบุหร่ีมากกวากลุมทดลองท่ีไมลดการสูบบุหร่ี                        

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งกอนการใชโปรแกรมอดบุหร่ีกลุมทดลองสูบบุหร่ีเฉลี่ยคนละ 9 มวนตอวัน 

และหลังใชโปรแกรมอดบุหร่ีจากการติดตามคร้ังท่ี 5 กลุมทดลองสูบบุหร่ีเฉลี่ยคนละ 5 มวนตอวัน สอดคลองกับการศึกษาของ          

โสมรัตน บัณฑิตเลิศรักษ (2551) ท่ีไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคลากรชาย

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จํานวน 47 คน พบวา หลังเขารวมโปรแกรมกลุมตัวอยางพยายามลดจํานวนมวนบุหร่ีลง และ

สัดสวนของบุคลากรชายโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตท่ีเลิกสูบบุหร่ีภายหลังใชโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ี              

สูงกวากอนใชโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของ ProchaskaJ and Diclemente (1996)           

ไดศึกษาการปองกันกลับไปสูบบุหร่ี พบวา คนท่ีเลิกสูบบุหร่ีจะมีการกลับไปสูบบุหร่ีซ้ําได คาเฉลี่ยในการเลิกประมาณ           

7 คร้ัง กวาจะหยุดสูบไดอยางตอเนื่องได ดังนัน้ ความลมเหลวในการเลกิสูบบุหร่ีอาจเกดิขึ้นได จงึควรเขาใจและใหกําลังใจ

กับผูท่ีตองการเลิกบุหร่ี อีกท้ังการศึกษาของศุลีวงศ สนสุผล (2551) ศึกษาการประยุกตทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมท่ีมีผลตอการสูบบุหร่ี ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา โดยโปรแกรมดําเนินการ 10 สัปดาห มีการะบวนการ 



 

90 

 

10 ขั้นตอน และติดตามทุกสัปดาห ผลการศึกษา พบวา กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อการเลิกสูบบุหร่ี 

การรับรูความสามารถ  แหงตนในการเลิกสูบบุหร่ีดีกวากลุมควบคุม และผลของการศึกษา ยังพบวา นักเรียนกลุมทดลอง

สามารถลด ละ เลิกบุหร่ี มากกวากลุมควบคุม รวมถึงการศึกษาของศิริกุล รัตนะเร่ือง ประสิทธิผลการใชยา Nortrityline สําหรับ           

ผูสูบบุหร่ีท่ีมีภาวะติดสารนิโคตินในหนวยบริการปฐมภูมิ พบวา การชวยเลิกบุหร่ีในกลุมตัวอยางท่ีติดสารนิโคตินในระดับต่ํา

หรือระดับปานกลาง ควรใชพฤติกรรมบําบัดซึ่งเปนวิธีที่เหมาะสม ที่จะชวยพัฒนาการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณการเลิก

สูบบุหร่ีไดดี สวนผูสูบบุหร่ี ท่ีติสารนิโคตินในระดับมาก ควรใชวิธีพฤติกรรมบําบัดรวมกับการใชยา ซึ่งมีความแตกตางจาก

การศึกษาของศิราณี อิ่มน้ําขาว และคณะ (2555) ไดศึกษารูปแบบพฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ีของผูสูบบุหร่ีท่ีเขารับ            

การบําบัดในคลินิกเลิกบุหร่ี โรงพยาบาลมหาสารคาม พบวา รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบจําลองทฤษฎ ี

ขามขัน้ไมสนใจปญหาในระยะเวลา 8 สัปดาห มีผูเลิกสูบบุหร่ีได รอยละ 40 โดยเหตุผลท่ีทําไดสําเร็จคือ ตั้งใจจริง มีความเช่ือวา 

สามารถเลกิบุหร่ีได และกลัวอันตราย ตามลําดับ 

การศึกษาหลังสิ้นสุดโปรแกรม พบวา กลุมตัวอยางท่ีไมสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดสําเร็จ แตพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

เปนไปในทิศทางท่ีดี รวมท้ังการกระตุนเตือนเปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีทําใหกลุมตัวอยางมีความพยายามท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี 

โดยผูท่ีเลิกสูบบุหร่ีจะกลับมาสูบซ้ํา ในขณะท่ีกําลังพยายามเลิกสูบหรือเลิกสูบสําเร็จไปแลวได โดยบางคนอาจตองใช             

ความพยายามหลายคร้ังจึงจะเลิกสูบบุหร่ีไดสําเร็จ หากมีผูท่ีจะพยายามเลิกบุหร่ีแตประสบความลมเหลวผูใหบริการควรจะ            

ใหกําลังใจ พยายามหาสาเหตุ ชวยเหลือและหาวิธีการชวยเลิกบุหร่ีใหสําเร็จตอไป ดังนั้นคลินิกอดบุหร่ี โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานปาฝาง จึงมีการมอบเกียรติบัตรสําหรับผูท่ีเขารวมโปรแกรมอดบุหร่ี เกียรติบัตรสําหรับผูท่ีลด            

การสูบบุหร่ี เพื่อเปนการสรางเสริมแรงจูงใจในการพยายามเลกิบุหร่ีในคร้ังตอไป 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะจากการศกึษาคนควา  

1. ควรดําเนนิการชวยเลกิบุหร่ีหลากหลายวธีิ สําหรับผูสูบบุหร่ีท่ีสมัครใจ และมคีวามตัง้ใจท่ีจะเลกิสูบบุหร่ี  

2. การชวยเลิกบุหร่ีใหสําเร็จโดยวิธีพฤติกรรมบําบัด เหมาะสําหรับผูสูบบุหร่ีท่ีมีระดับการติดนิโคตินในระดับต่ํา 

แตสําหรับผูตดินโิคตนิในระดับปานกลางและในระดับสูงควรมกีารใชยาชวยเลกิบุหร่ีรวมดวย 

3. ควรมีการติดตามผลการเลิกสูบบุหร่ี และมีการจัดโปรแกรมอดบุหร่ีตามแนวคิด 5A อยางตอเนื่อง โดยเพิ่ม

ระยะเวลาการดําเนนิการใหมากกวา 3 เดือน  

ขอเสนอแนะในการศกึษาคนควาครั้งตอไป  

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในเชิงสาเหตุการกลับไปสูบซ้ํา และชวยเลิกบุหร่ีใหสําเร็จ เพื่อทําใหการ          

ชวยเลกิบุหร่ีสอดคลองกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีรายบุคคล 

กิตติกรรมประกาศ 

การศกึษาคนควาอสิระ ฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ดร.อนุกูล มะโนทน อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาเสียสละ

เวลาอันมคีาในการใหคําปรึกษาแนะนํา ขอเสนอแนะ ตลอดถงึความชวยเหลือตาง ๆ อยางดียิ่ง รวมถึงคณาจารยสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดถายทอดความรู แนวคิด วิธีการ จนสามารถ

ดําเนนิการการศกึษาคนควาอสิระไดสําเร็จลุลวงดวยดี และขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปาฝาง 
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และเจาหนาท่ีทุกทาน ท่ีใหผูวิจัยทําการเขาเก็บขอมูลผูมารับบริการและดําเนินงานโปรแกรมอดบุหร่ี รวมท้ังขอขอบคุณ 

ดร.สมชาย จาดศรี คุณสุรียภรณ เลศิวัชรกุล คุณณัฐธิดา นมิติดี ท่ีไดกรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแกไขเคร่ืองมือ

ในการวิจัย ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา และกลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพะเยา ในการสนับสนุน

งบประมาณในการดําเนินการ และขอขอบคุณผูมารับบริการทุกทานท่ีไดกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและเขารวม

กจิกรรมทุกขัน้ตอนจนสิ้นสุดการศกึษา ทําใหผูวจัิยสามารถจัดการศกึษาคนควาอสิระฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยด ี 
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 การศกึษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 อําเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยขอมูลพื้นฐาน (ไดแก) ทัศนคติ (ไดแก ทัศนคติเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี) พฤติกรรมการสูบบุหร่ี และ

ความสัมพันธระหวางปจจัยและทัศนคติ กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นักเรียนโรงเรียนราช-

ประชานุเคราะห 15 อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวนท้ังหมด 332 คน เก็บรวบรวมขอมูล

โดยใชแบบสอบถามคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.88  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย พิสัย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถติ ิ Fisher’s Exact Test  

 ผลการศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 

อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบวา สมาชิกในครอบครัวท่ีมีการสูบบุหร่ีเปนประจํา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย

โดยรวมเทากับ 9.94 ทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหร่ี อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 22.63              

และทัศนคติเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 7.40     

การวิเคราะหหาความสัมพันธพบวา ปจจัยดานขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ ระดับผลการศึกษา การสูบบุหร่ีของบุคคล

ในครอบครัว ทัศนคติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี ทัศนคติ

โดยรวมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
 

คําสําคัญ: พฤตกิรรมการสูบบุหร่ี นักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย  
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Abstract  

 The study of smoking behavior of the high school students in Rajprachanukroh 15 School, Wiang Subdistrict, 

Chiangsaen District, Chiangrai Province was a quantitative research. The purpose of the research was to find out the factors of 

background information: attitude of Non-smoker’s Health Protection Act, B.E. 2535. and danger of smoking, smoking behavior 

and the relationship between factors and attitude and smoking behavior. The population of the study was 322 high school 

students in Rajprachanukroh 15 School, Wiang Subdistrict, Chiangsaen District, Chiangrai Province. A questionnaire was 

used for data collection. The statistics applied for data analysis was percentage, average, range, standard deviation, Chi-square 

Test and Fisher’s Exact Test. 

 The findings of smoking behavior of the high school students in Rajprachanukroh 15 School, Wiang Subdistrict, 

Chiangsaen District, Chiangrai Province showed that family members who frequently smoke ware at the moderate level 

with the overall average of 9.94. The attitude of the smoking danger was moderate with the overall average of 22.63. 

Also, the attitude of Promulgated pursuant to the Tobacco Product Control Act B.E. 2535 was moderate with the overall 

average of 7.40. The analysis result to find out the relationship showed that the factors of background information 

were genders, ages, study results, smoking behavior of family members, the attitude of Promulgated pursuant to the 

Tobacco Product Control Act B.E. 2535, the attitude of smoking danger and the overall attitude was related to smoking 

behavior of high school students with statistic significance of 0.05. 
 

Keywords: smoking behavior, high school students  
 

บทนํา 

จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีป 2554 พบวาประชากรท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 53.9 ลานคน เปนผู      

ท่ีสูบบุหร่ี 11.5 ลานคน หรือรอยละ 21.4 โดยเปนผูท่ีสูบบุหร่ีเปนประจํา 9.9 ลานคน(รอยละ 18.4) และเปนผูท่ีสูบบุหร่ีนาน ๆ 

คร้ัง 1.6 ลานคน (รอยละ 2.9) โดยอัตราการสูบบุหร่ีของผูชายมากกวาผูหญิง 20 เทา คือรอยละ 41.7 และ 2.1 ในบุคคล 

ท่ีมีอายุ 15-60 ป ท่ีรวมท้ังเพศชายและหญิง เทากับ 9,535,484 คน หากไมมีการ รณรงคแกปญหาใด ๆ คาดวาในอีก 14 ป 

ขางหนา หรือในป 2563 คร่ึงหนึ่งของผูสูบบุหร่ีในวันนี้ หรือประมาณ 650 ลานคน จะเสียชีวิตกอนวัยอันควร ที่มีอัตรา

การเพิ่งขึ้นมากเร่ือย ๆ โดยเฉพาะผูท่ีสูบบุหร่ี ยังไมความตระหนักตออันตรายจากการสูบบุหร่ีท่ีมีผลตอตนเองและบุคคล

รอบขางมากแคไหน จึงเปนอีกปญหาท่ีสมควรจะไดรับการแกไขอยางยิ่ง อาจมาสาเหตุการเอาเยี่ยงอยางบุคคลในครอบครัว          

ท่ีมีการสูบใหเห็นอยูเปนประจํา นั่นเปนบอเกิดแหงการสูบบุหร่ีของเยาวชนไทย หรือนักสูบหนาใหมซึ่งมีอันตรายและ

กอใหเกิดความพิการเร้ือรัง ท่ีมีสาเหตุจากากรบริโภคยาสูบกําลังกลายเปนปญหาและเปนสาเหตุการตายที่สูงกวาสาเหตุ

อ่ืน ๆ (ภาวิณี วิสมล, 2538) โดยสวนใหญการสูบบุหร่ีมักเร่ิมสูบตั้งแตชวงวัยรุน และเยาวชน ดวยสาเหตุตาง ๆ กัน เชน 

ความอยากรูอยากลอง ความคึกคะนอง ความตองการเขากลุม ครอบครัวสูบใหเห็นเปนประจํา จากการเรียนแบบคนดังในสื่อ

ตาง ๆ หรือเพ่ือชักชวน เปนตน 
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ปจจุบันไดมีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมเสพบุหร่ี พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการ

ผลิตยาสูบ พ.ศ. 2535 และประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 17 พ.ศ. 2549 ขอ 3 (1) เร่ือง กําหนดช่ือหรือประเภท      

ของสถานท่ีสาธารณะท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีและกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของสถานท่ีสาธารณะ

ดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหรี่ และประกาศ ฉบับท่ี 18 กระทรวงสาธารณสุข หามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ     

ซึ่งผูท่ีฝาฝนอาจไดรับโทษปรับตมกฎหมายจะมีโทษปรับเจาของสถานท่ีไมเกิน 20,000บาท สวนผูสูบบุหร่ีทีมีโทษปรับไมเกิน 

2,000 บาท 

ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้น 4-6 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในการศึกษาอุบัติการณการสูบบุหรี่ในกลุม

วัยรุน สมชัย ช่ืนตา (2528) ไดศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของกลุมนักเรียนชาย

ระดับตํ่ากวาอุดมศึกษา ในจังหวัดขอนแกน พบวา อายุท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีของกลุมท่ีสูบบุหร่ี สวนใหญเร่ิมเมื่ออายุ 16 ป 

รองลงมาประมาณ 17 ป และ 18 ป พบวาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว วัยรุนมากกวา 3,000 คนเขามาเปนผูสูบประจํา การศึกษา

พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนรวมถึงปจจัยท่ีมีความเกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของนักเรียนในอําเภอเชียงแสน และตาม

นโยบายกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองโรงเรียนปลอดบุหร่ีก็เปนสวนหนึ่งของนโยบายการพัฒนา

โรงเรียนดวยตระหนักวาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายอยางยิ่งตอสุขภาพ และการสูบบุหร่ียังเปนปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูการติด

ยาเสพตดิชนดิอ่ืน ๆ นอกจากนัน้ยังมกีฎหมายคุมครองผูไมสูบบุหร่ีโดยกําหนดใหสถานท่ีสาธารณะ หนวยงานราชการและ

รวมถงึโรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีจงึมคีวามจําเปนในการศึกษาถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีซึ่งขอมูลที่ไดจากการศึกษาคร้ังนี้ 

จะนําไปใชเปนขอมูลพืน้ฐานในการวางแผนเพื่อปองกันและแกปญหาการสูบบุหร่ีของนักเรียน รวมท้ังใชเปนแนวทางในการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อปองกันการเสพยาเสพติดชนิดอ่ืนในอนาคต กับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีกับของนักเรียน

ตอไป 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก ทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยบุหร่ีและทัศนคติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ผลติภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมปลาย ไดแก พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศกึษาปท่ี 4-6 

3. เพื่อหาความสัมพันธของขอมูลพืน้ฐานสวนบุคคลและทัศนคตกัิบพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Desciptive Research) โดยทําการเก็บขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม 

2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 4-6 โรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 15 อําเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชยีงราย 

เครื่องมอื 

การศกึษาวจัิยคร้ังนี้ใชเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย 

1. สวนท่ี 1 ขอมูลพืน้ฐาน ไดแก เพศ ผลการเรียน สมาชกิในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ีเปนประจํา 
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2. สวนท่ี 2 ทัศนคติ 

 2.1 ทัศนคตเิกี่ยวกับพษิภัยบุหร่ี มท้ัีงหมด 20 ขอ ดานลบ 10 ขอ ดานบวก 10 ขอ 

 2.2 ทัศนคตเิกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลติภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 มท้ัีงหมด 15 ขอ ดานลบ 5 ขอ ดานบวก 10 ขอ 

3. สวนท่ี 3 พฤตกิรรมการสูบบุหร่ี มท้ัีงหมด 15 ขอ ดานลบ 5 ขอ ดานบวก 10 ขอ 

วธีิการศกึษา 

กลุมประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 4-6 โรงเรียน-

ราชประชานุเคราะห 15 อําเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย จํานวน 332 คน  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นเตรยีมการ จัดทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะหท่ี 15 อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

เพื่อขอเขาไปชี้แจงรายละเอียดงานวิจัยแกผูบริหารโรงเรียน และอาสาสมัครแกนนํานักเรียนเพื่อนําแบบสอบถามไปใชเก็บ

ขอมูลในกลุมประชากรการศกึษาวจัิยตอไป  

ขั้นดําเนนิการ ไดแก   

1. ใหอาสาสมัครแกนนํานักเรียนนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมประชากรในแตละระดับชั้น และรวบรวมให

ผูทําวจัิยตามกําหนด  

2. ตรวจสอบความสมบูรณ และความครบถวนของแบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน

มัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะหท่ี 15 ตามจํานวนกลุมประชากรท้ังสิ้น 332 ชุด   

3. ทําการวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประมวลผลขอมูลทางสถิติ SPSS (SPSS for Windows) 

ใชสถติไิดแก ความถี่ รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Fisher’s Exact Test  

การวิเคราะหขอมูล เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล แลวทําการวิเคราะห

ขอมูลสวนของทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี ทัศนคติเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และพฤติกรรม

การสูบบุหร่ีของนักเรียน โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปโดยมกีารกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

สถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล ผลการวจัิยคร้ังนี้มสีถติท่ีิใชในการวเิคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. ใชสถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก สถติริอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. ใชการทดสอบ Fisher’s Test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ0.05 
 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปท่ี 4-6 โรงเรียนราชประชานุเคราะหท่ี 15 

อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในชวงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง มกราคม พ.ศ. 2558 จํานวนกลุมประชากร 332 ราย 

ผูวิจัยไดทําแบบสอบถามเปน 3 ตอน โดยตอนท่ี 1 ทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี ตอนท่ี 2 ทัศนคติเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุม

ผลติภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 และตอนท่ี 3 พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน  
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมประชากร 
 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมประชากรจําแนกตามขอมูลทั่วไป (n = 332) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ 

      ชาย 

      หญิง 

 

130 

202 

 

39.20 

60.80 

อาย ุ

     อาย ุ15 ป 

 

33 

 

9.90 

     อาย ุ16 ป    

     อาย ุ17 ป  

     อาย ุ18 ปขึ้นไป                                                                                                                          

124 

92 

83 

37.30 

27.70 

25.00 

ระดับผลการเรยีน 

     ระดับตํ่า      

     ระดับปานกลาง     

     ระดับสูง                              

อาศัยอยูกบั 

     บดิา หรือมารดา  หรือญาตพิีน่อง 

     บดิา และ มารดา     

 

58 

215 

59 

 

126 

206 

 

17.50 

64.80 

17.80 

 

38.00 

62.00 

สมาชกิในครอบครับที่สูบบหุรีเ่ปนประจํา 

     บดิา หรือมารดา หรือญาตพิีน่อง      

     บดิา และมารดา        

 

146 

186 

 

44.00 

56.00 

 

จากตาราง 1 พบวา กลุมประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.80 อายุ 16 ป รอยละ 37.30 มีระดับเฉลี่ย

ผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง รอยละ 64.80 อาศัยอยูกับบิดาและมารดา จํานวน 206 รอยละ 62.00 สมาชิกในครอบครัว 

ท่ีสูบบุหร่ีเปนประจําบิดาและมารดา จํานวน 186 รอยละ 56.00 
 

ตาราง 2 รอยละทัศนคตเิกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ 

ระดับทัศนคติเกี่ยวกบัพิษภัยของบุหรี่ จํานวน รอยละ 

การสูบบุหรี่เปนสาเหตุทําใหเกดิโรคมะเร็งที่อวัยวะตาง ๆ ของรางกาย 

     ระดับตํ่า 

     ระดับปานกลาง 

การสูบบุรี่ติดตอกนัเปนระยะเวลานานทาํใหเกดิผลเสียตอสุขภาพ 

     ระดับตํ่า 

     ระดับปานกลาง 

 

19 

313 

 

26 

306 

 

5.70 

94.30 

 

7.80 

92.20 
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ตาราง 2 (ตอ) 

ระดับทัศนคตเิกี่ยวกับพษิภัยของบุหรี่ จํานวน รอยละ 

คนที่ไมสูบบุหรี่แตสูดดมควันบุหรี่เปนประจํามโีอกาสปวยเปน “โรคมะเร็งปอด” ได 

     ระดับต่ํา 

     ระดับปานกลาง 

คนเราไมรูวันตายของตนเอง เราอาจตายเร็วกวาปกตเิพราะการสูบบุหรี่ 

     ระดับต่ํา 

     ระดับปานกลาง 

การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

     ระดับต่ํา 

     ระดับสูง 

การสูบบุหรี่ทําใหมคีวามมั่นใจในตนเองมากขึ้น 

     ระดับต่ํา 

     ระดับปานกลาง 

     ระดับต่ํา 

กนกรองบุหรี่ชวยลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ได 

     ระดับต่ํา 

     ระดับปานกลาง 

     ระดับสูง 

ทัศนคตเิกี่ยวกับพษิภัยของการสูบบุหรี่โดยรวม 

     ระดับต่ํา 

     ระดับปานกลาง 

     ระดับสูง 

 

27 

305 

 

32 

300 

 

48 

284 

 

151 

69 

112 

 

80 

201 

51 

 

30 

251 

51 

 

8.10 

91.90 

 

9.60 

90.40 

 

14.50 

85.50 

 

45.50 

20.80 

33.70 

 

24.10 

60.50 

15.40 

 

9.00 

75.60 

15.40 

 

จากตาราง 2 พบวา กลุมประชากรมีระดับทัศนคติปานกลางเกี่ยวกับเร่ืองพิษภัยของบุหร่ี อันดับ 1 การสูบบุหร่ี

เปนสาเหตุทําใหเกดิโรคมะเร็งท่ีอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย อยูในระดับปานกลาง มากท่ีสุดรอยละ 94.3 อันดับท่ี 2 การสูบบุร่ี

ติดตอกันเปนระยะเวลานานทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพมีทัศนคติระดับปานกลาง รอยละ 92.20 และทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัย

ของการสูบบุหร่ีโดยรวมสูงสุดอยูในระดับปานกลาง รอยละ 75.60 
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ตาราง 3 รอยละทัศนคติของเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมผลติภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 

ระดับทัศนคติของเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมผลติภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 จํานวน รอยละ 

การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะมผีลกระทบใหผูคนที่อาศัยในบรเิวณน้ันไดรับพษิภัย 

จากควันบุหรี่ 

     ระดับต่ํา 

     ระดับปานกลาง 

 

 

 31 

301 

 

 

 9.30 

90.70 

ควรมกีารกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานศึกษา และหนวยงานราชการ หรอืที่

สาธารณะ 

     ระดับต่ํา 

     ระดับปานกลาง 

การออกกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทงิสถานศกึษาหนวยงานราชการหรอื  

ที่สาธารณะเปนการคุมครองสุขภาพผูไมสบูบุหรี่ 

     ระดับต่ํา 

     ระดับปานกลาง 

กฎหมายหามโฆษณาบุหรี่ และผลติภัณฑยาสูบเปนการควบคุมแรงกระตุนนักสูบ

หนาใหม 

     ระดับต่ํา 

     ระดับปานกลาง 

ผูไมสูบบุหรี่ สามารถเรยีกรองเจาของสถานที่ที่ไปใชบรกิารใหจัดเขตปลอดบุหรี่ได 

     ระดับต่ํา 

     ระดับปานกลาง 

การจัดเขตปลอดบุหรี่ในสถานศกึษา จะชวยสงเสรมิภาพลักษณของสถานศกึษา 

ใหดขีึ้น 

     ระดับต่ํา 

     ระดับปานกลาง 

     ระดับสูง 

ทัศนคตโิดยรวมเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 

     ระดับต่ํา 

     ระดับปานกลาง 

     ระดับสูง 
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16.90 
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15.40 
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จากตาราง 3 พบวา กลุมประชากรมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับเร่ือง พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 อันดับท่ี 1 

การสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะมีผลกระทบใหผูคนที่อาศัยในบริเวณนั้นไดรับพิษภัยจากควันบุหร่ีสูงสุดอยูในระดับปานกลาง

รอยละ 90.70 อันดับท่ี 2 ควรมีการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานศึกษา และหนวยงานราชการ หรือท่ีสาธารณะ รอยละ 90.40

อันดับท่ี 3 การออกกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทงิสถานศึกษาหนวยงานราชการหรือที่สาธารณะเปนการคุมครองสุขภาพ

ผูไมสูบบุหร่ี รอยละ 89.20 และทัศนคตโิดยรวมเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลติภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 สูงสุดอยูในระดับปานกลาง

มากท่ีสุด รอยละ 66.00  
 

ตาราง 4 รอยละของระดับทัศนคตขิองพิษภัยของบุหรี่และ พรบ. ควบคุมผลติภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 

ระดับทัศนคติพษิภัยและทัศนคต ิพรบ.ควบคุมผลติภัณฑยาสูบ 2535      จํานวน รอยละ 

       ระดับต่ํา 30 9.00 

       ระดับปานกลาง 251 75.60 

       ระดับสูง 51 15.40 
 

จากตาราง 4 พบวา กลุมประชากรมีทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ีและ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535       

อยูในระดับปานกลาง มากท่ีสุดรอยละ 75.60 รองมา คือ มทัีศนคตริะดับสูง รอยละ 15.40 
 

ตาราง 5 รอยละของระดับดานพฤตกิรรมการสูบบุหรี่  

ระดับพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ จํานวน รอยละ 

     ระดับต่ํา 51 13.30 

     ระดับปานกลาง       219 66.00 

     ระดับสูง 62 18.70 
 

จากตาราง 5 พบวา กลุมประชากรมพีฤตกิรรมเกี่ยวกับเร่ืองการสูบบุหร่ีระดับปานกลาง มากท่ีสุดรอยละ 66.00 รองมา 

คือ ระดับสูง รอยละ 18.70 

ตอนที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มผีลตอพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้นปที่ 4-6 
 

ตาราง 6 ความสัมพันธของปจจัยกับพฤติกรรมการสูบบุหรี ่

ปจจัย X2 p-value 

เพศ 

      ชาย 

      หญงิ 

 

12.50 

 

0.001 
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ตาราง 6 (ตอ) 

ปจจัย X2 p-value 

ผลการเรยีน 

     ระดับผลการเรียนออน 

     ระดับผลการเรียนปานกลาง 

     ระดับผลการเรียนดี 

 

7.61 

 

0.076 

อายุ 

    นอยกวา 17 ป 

    มากกวาหรือเทากับ 17 ป 

สมาชกิในครอบครัวที่มกีารสูบบุหรี่เปนประจํา 

     บิดาหรือมารดาหรือญาตพิี่นอง 

     บิดารและมารดา 

 

3.77 

 

 

9.94 

 

0.128 

 

 

0.003 

ทัศนคตเิกี่ยวกับพษิภัยของบุหรี่ 

     ระดับต่ํา 

     ระดับปานกลาง 

     ระดับสูง 

 

22.63 

 

0.000 

 

ทัศนคตเิกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลติภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535                    

     ระดับต่ํา 

     ระดับปานกลาง 

     ระดับสูง       

 

7.40 

 

0.084 

ทัศนคตเิกี่ยวกับพษิภัยบุหรี่และ พรบ. ควบคุมผลติภัณฑยาสูบ      

พ.ศ. 2535 

     ระดับต่ํา 

     ระดับปานกลาง 

     ระดับสูง 

 

 

22.63 

 

 

0.000 

 

จากตาราง 6 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธ ระหวางขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ ผลการเรียน อายุ และสมาชิก                     

ในครอบครัวท่ีมกีารสูบบุหร่ีเปนประจํา กับพฤตกิรรมการการสูบบุหร่ีของประชากร พบวา เพศ สมาชิกในครอบครัวท่ีมีการ

สูบบุหร่ีเปนประจํา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และพบวา ผลการ

เรียน อายุ ไมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ความสัมพันธ ระหวางระดับ

ทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี กับพฤติกรรมการการสูบบุหร่ีของประชากร พบวา ระดับทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ความสัมพันธระหวางระดับทัศนคติ
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เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 กับพฤติกรรมการการสูบบุหร่ีของประชากร พบวา ระดับทัศนคติ

เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลติภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p < 0.05)             
  

วิจารณและสรุปผล 

 พฤตกิรรมการสูบบุหรี่และปจจัยที่มผีลตอพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ 

 1. ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของกลุมประชากร 

  พบวากลุมประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.80 อายุ 16 ปรอยละ 37.3 มีระดับการศึกษาปานกลาง

รอยละ 64.80 อาศัยอยูกับบิดาและมารดา รอยละ 62.00 มีบิดาและมารดาที่สูบบุหร่ีเปนประจํา รอยละ 56.00 ระดับทัศนคติ

เกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี รอยละ 75.60 ระดับทัศนคติเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 รอยละ 66.00 

ระดับทัศนคติโดยรวม รอยละ 75.60 ระดับพฤติกรรมระดับกลาง รอยละ 66.00 สอดคลองกับภาวิณี วิสมล (2538) ไดศึกษา

ถึงปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหร่ี และไมสูบบุหร่ีของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 

จํานวน 162 คน พบวาการสูบบุหร่ีของสมาชิกในครองครัวมีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยมขีนาดของความสัมพันธระดับปานกลางคอนไปทางต่ําเล็กนอย 

  ธิติ รัตนโชติ (2539) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนหญิงศึกษาเฉพาะนักศึกษา

หญงิในโรงเรียนอาชวีศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 433 คนพบวาเพื่อนสนิทท่ีสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การสูบบุหร่ีของวัยรุนหญงิอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 

  วิภารัตน สุวรรณไวพัฒนะ และคณะ (2556) ความสัมพันธระหวางความรูและทัศนคติของผูสูบบุหร่ีในการปองกัน

การสัมผัสควันบุหร่ีมือสองใหกับสมาชิกในครอบครัวผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา รอยละ 45.6 มีอายุอยูในชวง 41 ถึง 60 ป รอยละ 35.6 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100 ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมรอยละ 61.1 มีรายไดตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท รอยละ 72.2 ผูสูบบุหร่ีสวนใหญคือบิดารอยละ 52.7   

สูบบุหร่ีวันละ 16-20 มวนรอยละ 41.1 มีการปองกันการสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในครอบครัวและชุมชนโดยสวนใหญ     

สูบบุหร่ีนอกบานรอยละ 71.1 แตขณะสูบมีสมาชิกในครอบครัวอยูดวยรอยละ 28.9 และสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะถึงรอยละ 11.1 

กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 96.7 มีความรูอยูในระดับดี (M = 10.89, S.D. = 1.22) รอยละ 82.2 มีทัศนคติอยูในระดับด ี

(M = 46.14, S.D. = 3.36) และพบวาความรูและทัศนคติของผูสูบบุหร่ีไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     

(r = -0.101, p > 0.05) 

  ชูชัย ศุภวงค, สุภกร บัวสาย และนวลอนันต ตันติเกตุ (2541) ไดศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน

ไทยท่ัวประเทศ จํานวน 5,598 คน พบวา เยาวชนชายท่ีมีผลการเรียนดี มีอัตราการสูบบุหร่ีเพียงรอยละ 2.1 ในขณะท่ีกลุมท่ีมี

การเรียนไมดี มีอัตราการสูบบุหร่ีถึงรอยละ 21.2 ในกลุมเยาวชนหญิงก็เชนเดียวกันโดยพบวา เยาวชนหญิงท่ีมีผลการเรียนดี 

มีอัตราการสูบบุหร่ีเพียงรอยละ 0.3 ในขณะท่ีกลุมท่ีมีการเรียนไมดี มีอัตราการสูบบุหร่ีถึงรอยละ 4.6 การท่ีสมาชิกในครอบครัว 

สูบบุหร่ีหรือสนับสนุนใหสูบบุหร่ีจะทําใหวัยรุนมีโอกาสติดบุหร่ีสูง โดยพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบิดาสัมพันธกับการสูบบุหร่ี

ของท้ังบุตรชาย และบุตรหญงิสวนพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีมารดาจะมอีทิธิพลตอการสูบบุหร่ีของบุตรหญิงมากกวาบุตรชาย 

และบุคคลท่ีมอีทิธิพลตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนมากท่ีสุด คือ เพื่อนสนทิ โดยสวนใหญแลวการสูบบุหร่ีในคร้ังแรกจะเกิดจาก
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การชักนําของเพ่ือนและหัดสูบบุหร่ีคร้ังแรกท่ีบานเพื่อน และผูท่ีสูบบุหร่ีมักมีเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมอันไมเหมาะสมโดยพบวา

รอยละ 52 ของเยาวชนชายท่ีสูบบุหร่ีมีเพ่ือนท่ีเคยลองเสพยาเสพติดมากอน และรอยละ 60 ของเยาวชนหญิงท่ีสูบบุหร่ี      

มีเพื่อนสนิทที่ดื่มเหลาเปนประจํา และพบวาการมีรายไดเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงเสริมใหเยาวชนไทยสูบบุหร่ีโดยเยาวชนท่ีมี

รายไดตํ่าสูบบุหร่ีในอัตราเพียงรอยละ 4.9 ในขณะท่ีผูท่ีมีรายไดสูงสูบบุหร่ีจํานวนถึง รอยละ 14.5 และยังพบวายิ่งเยาวชน

มรีายไดหรือฐานะดเีทาไร อัตราการลองสูบบุหร่ีของเยาวชนก็จะยิ่งมากขึ้น 

 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ และประภาพรรณ เอี่ยมอนันต (2554) สรุปสถานการณการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ของประเทศไทย พ.ศ.2554 กลุมอายุท่ีมีอัตราการลดการสูบบุหร่ีอยางตอเนื่องในรอบ 18 ป คือ กลุมอายุ 41-59 ป และ

กลุมอายุ 60 ปขึ้นไป แสดงใหเห็นวามาตรการควบคุมยาสูบไดผลดีในกลุมอายุดังกลาว แตมาตรการดังกลาวยังใหผลไมดี

เทาที่ควรในกลุมอายุ 15-18 ป และกลุมอายุ 19-24 ป ซึ่งมีอัตราการบริโภคยาสูบเพิ่มขึ้นระหวางพ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552  

การสํารวจการสูบบุหร่ีในเยาวชนไทยในป พ.ศ.2552 อัตราการสูบบุหร่ีของเยาวชนไทยอายุ 13-15 ปสูงถึง 11.7%       

(เพศชาย 20.1% เพศหญงิ 3.8%) 

สรุปผลการวจัิย 

ผลการวิจัย เร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 4-6 โรงเรียนราช-

ประชานุเคราะหท่ี 15 อําเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย  สรุปไดดังนี้ 

1. จากผลการวเิคราะหขอมูลทัศนคตเิกี่ยวกับพษิภัยของบุหร่ีของนักเรียน 

 1.1. จากผลการวิเคราะห ทัศนคติเกี่ยวพิษภัยของบุหร่ี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 4-6 โรงเรียน-

ราชประชานุเคราะหท่ี 15 พบวา ในภาพรวมนักเรียนมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ีอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับ 22.63 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหร่ี ขอท่ีมีระดับทัศนคติอันดับ 1 

คือ การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคมะเร็งท่ีอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.94 สวนขอท่ีมีระดับ

ทัศนคติอันดับท่ี 2 คือ การสูบบุหร่ีติดตอกันเปนระยะเวลานานทําใหเกิดผลเสียตอรางกาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.92 

และคนที่ไมไดสูบบุหร่ีแตสูบควันบุหร่ีเปนประจํามีโอกาสปวยเปนโรคมะเร็งปอดได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.92 ซึ่งมีระดับ

ทัศนคติอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน และอันดับท่ี 3 คือ กนกรองบุหร่ีชวยลดอันตรายจากการสูบบุหร่ีได มีระดับ

ทัศนคตอิยูในระดับปานกลางเชนเดยีวกัน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.91  

 1.2. จากการวิเคราะหทัศนคติเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลติภัณฑยาสูบ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 4-6 

โรงเรียนราชประชานุเคราะหท่ี 15 พบวาในภาพรวมนักเรียนมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 

อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ 7.40 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทัศนคติเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ขอท่ีมีระดับทัศนคติอันดับ 1 คือ การสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะมีผลกระทบใหคนท่ีอาศัยอยูในบริเวณ

นั้นไดพิษภัยจากควันบุหร่ีไปดวย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.91 อันดับท่ี 2 ควรมีการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานศึกษา  

และในหนวยงานราชการ หรือท่ีสาธารณะ คาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.90 และอันดับท่ี 3 ควรมีการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีในสถานศึกษา

และหนวยงานราชการ หรือท่ีสาธารณะ มคีาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.89  

2. พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน 

 2.1. จากการวิเคราะหพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปท่ี 4-6 โรงเรียนราชประชา-       

นุเคราะห 15 พบวาโดยรวมนักเรียนมีระดับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ 1.90  
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เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ขอท่ีมีระดับพฤติกรรมอันดับ 1 คือ เพื่อสนิทในกลุมของทาน  

มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.90 อันดับท่ี 2 ทานสูบบุหร่ีมากกวา 2 มวนตอวัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.88 

และอันดับ 3 ทานมักสูบบุหร่ีท่ีบานตัวเองหรือในหองนอน หรือท่ีบานเพื่อน และ ทานมักสูบบุหร่ีท่ีโรงเรียน หรือในท่ีสาธารณ  

มคีาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.87 

3. จากการวเิคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมผีลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ป 4-6 โรงเรียนราชประชานุเคราะหท่ี 15 พบวา เพศ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ 12.5 ผลการเรียน อยูในระดับปานกลาง        

มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ 7.61 สมาชิกในครอบครัวท่ีมีการสูบบุหร่ีเปนประจํา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับ 9.94 ทัศนคตเิกี่ยวกับพษิภัยของบุหร่ี อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ 22.63 และ

ทัศนคตเิกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลติภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 อยูในระดับปานกลาง มคีาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ 7.40 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นปท่ี 4-6โรงเรียนราชประชา-     

นุเคราะหท่ี 15 พบวา 

1. ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสงเสริมสนับสนุน ควรจัดอบรม หรือสัมมนาท่ีจําเปนใหกับ

บุคลากร ใหมคีวามรู ความเขาใจและเกดิทัศนคตท่ีิไมดตีอการสูบบุหร่ี 

2. จัดหนวยงานใหความชวยเหลือกับนักเรียนใหเลิกบุหร่ี (การใหคําปรึกษา) เชน โรงพยาบาล สาธารณสุข จัดโปรแกรม

การเลกิบุหร่ี เปนตน 

3. ควรนําไปจัดหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูดวยความเขาใจ ในปญหา

การสูบบุหร่ีจะชวยปองกันและลดปญหาการสูบบุหร่ีได 

4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการการเลิกบุหร่ี เพื่อนําขอมูลมาใชในการแกปญหาใหกับนักเรียนตอไป 

และพัฒนารูปแบบการชวยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีในโรงเรียน เชน ฝกอาสาสมัครใหชวยเหลือ หรือฝกผูนํา

กลุมแกนนํานักเรียน 

5. ศึกษาการผลใหคําปรึกษาครอบครัวของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยนําครอบครัวเขามามีสวนรวม

ในกระบวนการใหคําปรึกษา 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณทานอาจารยท่ีปรึกษา ดร.เทียนทอง ตะแกว สาธารณสุขอําเภอเชียงแสน ผูอํานวยการโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห 15 อําเภอเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย ผูทรงคุณวุฒ ิและคณะอาจารย เจาหนาท่ีอาสาสมัครแกนนํานักเรียนผู

ท่ีเกี่ยวของทุกทานทุกหนวยงานผูซึ่งใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล จึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ 

โอกาสนี้  
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แป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลท่ัวไป ปจจัยเสริม พฤติกรรมสุขภาพ และความสัมพันธระหวาง

ขอมูลท่ัวไป ปจจัยเสริม ท่ีมีความความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนท่ีมีภาวะเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง

ในตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยาง เปนอาสาสมัครจํานวน 123 คน โดยใชการสุมอยางงาย           

โดยการจับฉลากรายช่ือ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเท่ียง ไดคาสัมประสิทธ์ิ

อัลฟาครอนบาซเทากับ 0.87 สถิติท่ีใชไดแก รอยละ และคาไคสแควร ผลการศึกษา พบวาสวนใหญ เปนเพศหญิงรอยละ 55.30 

อายุ 48-59 ป รอยละ 56.90 ดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 73.00 จบการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 48.48         

อาชีพเกษตรกรรมรอยละ 54.50 รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท รอยละ 54.50 มีประวัติการดื่มสุรารอยละ 53.70          

มีความรูระดับปานกลาง รอยละ 55.30 มีความเช่ือระดับมากท่ีสุด รอยละ 86.18 มีแรงสนับสนุนทางสังคมระดับมาก 

รอยละ 71.5 มีพฤติกรรมสุขภาพระดับดีมาก รอยละ 71.5 และความสัมพันธระหวางปจจัยกับพฤติกรรมสุขภาพ พบวา 

อายุ ระดับการศกึษา และประวัตกิารดื่มสุรา มคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมสุขภาพ อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิ 0.05  
 

คําสําคัญ: พฤตกิรรมสุขภาพ ภาวะเสี่ยง โรคความดันโลหติสูง  
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Abstract  

 The objectives of this study were to study health behavior and relationship between health behavior and factors 

affected to high risk hypertensive people in Papae Sub-district, Mae Taeng District, Chiang Mai Province. Subjects included 

123 people using simple random sampling. Research instrument included questionnaire with calculated reliability the 

Chonbach’s Alpla Coefficient at 0.87 Statistical methods employed included Percentage, and Chi–square. Results 

revealed that 55.30 percent of them is women, 56.90 percent of them is 48-59 years old, 73.00 percent of them 

have normal body mass index, 48.48 percent of them have primary school diploma, 54.50 percent of them engage 

in agriculture, 54.50 percent of them have income below 3,000 bath per month, 53.70 percent of them drink 

alcohol, 55.30 percent of them have intermediate level knowledge, 86.90 percent of them have high level belief, 

71.5 percent of have high level social support. 71.5 percent of them have a good level of health behavior and It also 

found that Age, Education level, and alcohol profile correlate with it at the 0.05 level of significance.  
 

Keywords: health behavior high, risk hypertension condition, people in high risk hypertension condition 
 

บทนํา 

ความดันโลหิตสูงเปนปญหาทางสาธารณสุขท่ีมีการระบาดไปท่ัวโลก องคการอนามัยโลกไดประมาณไววา

จํานวนผูปวยความดันโลหิตสูงท่ัวโลก จาก 194 ประเทศ มีจํานวนถึง 970 ลานคน โดย 330ลานคนอยูในประเทศพัฒนา 

และ 640 ลานคนอยูในประเทศกําลังพัฒนา ศุภวรรณ มโนสุนทร (2556) โดยประชากรวัยผูใหญท่ัวโลก 1 คน ใน 3 คน   

มภีาวะความดันโลหติสูง และประชากรวัยผูใหญในเขตเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ก็พบมี 1 คน ใน 3 คน ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง

เชนกัน และไดคาดการณวาในป พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ประชากรวัยผูใหญท่ัวท้ังโลกจะปวยเปน โรคความดันโลหิตสูง 

1.56 พันลานคน ความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเสี่ยงเดี่ยวท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับการตาย (mortality) โดยเปนสาเหตุการตาย 1 ราย 

ใน 10 รายในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต (สาล ีเปลี่ยนบางชาง, 2556) 

จากขอมูลสถติสิํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวาใน ป 2554 มีผูเสียชีวิต

จากสาเหตุความดันโลหิตสูง เปนจํานวน 3,664 คน สถานการณปวยและเขารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข  

ของกระทรวงสาธารณสุขดวยโรคความดันโลหติสูงมแีนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกภาค เมื่อเปรียบเทียบ จากป 2544 

และป 2554 พบวา อัตราผูปวยในตอประชากรแสนคนดวยโรคความดันโลหิตสูงจาก 287.5 เปน 1433.61 ถือวามีอัตรา

เพิ่มขึ้น 5 เทา จากรายงานพื้นท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนพบวามีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงป พ.ศ. 2554 มีผูปวย

สะสม จํานวน 264,441 ราย อัตราความชุก เทากับ 7,444.91 ตอประชากรแสนคน มีผูปวยรายใหม จํานวน 55,542 ราย 

พบเพศหญงิมากกวาเพศชาย คิดเปนอัตราสวน 1.38: 1 กลุมอายุท่ีมอีัตราความชุกสูงสุด คือ กลุมอายุ 60 ปขึ้นไป คิดเปน 

29,716.30 ตอประชากรแสนคน รองลงมา ไดแก กลุมอายุ 50–59 ป 40–49 ป และนอยกวา 40 ป คิดเปน 13,686.61, 

5,274.52 และ 596.13 ตอประชากรแสนคน  

การดําเนินงานท่ีผานมาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแป ไดมีการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 

ตามกรอบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีใหความสําคัญตอการคนหาและคัดกรองกลุมเสี่ยง เพื่อปองกันกลุมเสี่ยง
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ดังกลาวไมใหเปนผูปวยความดันโลหิตสูง โดยมีเกณฑมาตรฐานในการดําเนินงานไวชัดเจน นอกจากจะทําการคัดกรอง

แลว ยังมีการติดตามใหความรู เพ่ือใหประชาชนท่ีเปนกลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม แตยังมีจํานวนผูปวย    

โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งดูจากจํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ป พ.ศ. 2555 จํานวน 276 คน พ.ศ. 2556 

จํานวน 283 คน พ.ศ. 2557 จํานวน 295 คน ดังนั้นผูศึกษาจึงศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนท่ีมีภาวะเสี่ยงตอ   

โรคความดันโลหิตสูง ในตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมเพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปวางแผนการดําเนินงาน

สรางเสริมสุขภาพเพื่อลดอัตราผูปวยความดันโลหติสูงตอไป 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

รูปแบบการวจัิย 

เปนวจัิยเชงิพรรณนา(Descriptive Research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ ประชากรท่ีมีอายุ 35 ป ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแป 

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เชียงใหม ท่ีไดรับการประเมินวามีภาวะเสี่ยงจากการคัดกรองภาวะโรคความดันโลหิตสูง

ดวยวาจา จํานวน 175 คน  

กลุมตัวอยาง คือ ประชากรท่ีมีอายุ35ปขึ้นไปในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแป   

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ท่ีไดรับการประเมินวามีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งไดจากการสุม

ตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane จํานวน 123 คน โดยใชวิธีสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับ

สลากรายช่ือของประชากรท่ีมภีาวะเสี่ยงโรคความดันโลหติสูง 

เครื่องมอืที่ใช 

ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนท่ีมีภาวะเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง          

ในตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชยีงใหม ประกอบดวย 3 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี 2 ขอมูลปจจัยเสริม  

 1. ความรูเร่ืองโรคความดันโลหติสูงมลีักษณะเปนแบบเลือกตอบถูกและผดิ   

 2. ความเช่ือเกี่ยวกับความดันโลหติสูง มคํีาตอบใหเลือก 3 ระดับ เปนคําถามเชงิบวกและเชงิ 

 3. แรงสนับสนุนทางสังคมของผูปวยโรคความดันโลหติสูงของกลุมตัวอยาง 

สวนท่ี 3 ขอมูลพฤตกิรรมสุขภาพ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยในคร้ังนี้มีผูชวยเก็บคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําบาน เร่ิมแรกโดยการนัดประชุมอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําบาน ท้ัง 13 หมูบาน เพื่ออธิบายเคร่ืองมือที่ใชคือแบบสอบถามที่จะนําไปใชกับประชากรกลุมตัวอยาง 

หลังจากนั้นใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําบาน นําเคร่ืองมือไปใช แลวก็รอรับคืน เมื่อคืนตามระเวลาที่กําหนด        

เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท้ัง 123 ชุด นําเคร่ืองมือท่ีไดจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําบาน            

มาวเิคราะหประเด็นท่ีตองการศกึษา โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประมวลผลขอมูลทางสถติ ิSPSS  
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สถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลท่ัวไป ไดแก คารอยละ 

2. วเิคราะหหาความสัมพันธ โดยสถติ ิChi-square เพื่ออธบิายความสัมพันธ 

ผลการศึกษา 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไป (n = 123) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ 

      ชาย 

      หญงิ 

 

55 

68 

 

44.7 

55.3 

อายุ 

     ต่ํากวา 35 ป 

     อายุ 36–47 ป    

 

2 

29 

 

1.6 

23.6 

     อายุ 48–59 ป  

     อายุ 60 ปขึ้นไป     

70 

22 

56.9 

17.9 

ดัชนีมวลกาย 

     ผอม 

     ปกต ิ

     อวน 

 

18 

90 

15 

 

14.6 

73.2 

12.2 

ระดับการศึกษา 

     ไมไดเรยีนหนังสือ/อานเขยีนไมได      

     ประถมศกึษา         

     มัธยมศกึษาตอนตน                              

     มัธยมศกึษาตอนปลาย                   

     ปรญิญาตร ี    

 

31 

60 

10 

16 

6 

 

25.2 

48.8 

8.1 

13.0 

4.9 

อาชีพ 

     ไมมีอาชพี/แมบาน      

     คาขาย               

     เกษตรกรรม (ทํานาทาํไรทําสวน)                

     รับจางระบ ุ ทั่วไป 

     อ่ืน ๆ ระบ ุรับราชการ 

 

14 

13 

67 

28 

1 

 

11.4 

10.6 

54.5 

22.8 

0.8 

รายได 

     ต่ํากวา 3,000 บาท 

     3,001-6,000 บาท 

     6,001 บาทขึ้นไป 

 

67 

41 

15 

 

54.5 

33.3 

12.2 
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ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ประวัตกิารดื่มสุรา 

     ดื่ม           

     ไมดื่ม    

 

66 

57 

 

53.7 

46.3 

 

จากตาราง 1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 55.3 อายุอยูชวง 48-59 ป รอยละ 56.9 ดัชนีมวลกาย

ปกติรอยละ 73.2 มีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา รอยละ 48.8 มีอาชีพเกษตรกรรม (ทํานา ทําไร ทําสวน) 

รอยละ 54.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท รอยละ 54.5 และมปีระวัตกิารดื่มสุรา รอยละ 53.7 
 

ตาราง 2 รอยละของระดับความรู ของกลุมตัวอยาง 

     ระดับความรูเรื่องโรคความดันโลหติสูง จํานวน รอยละ 

     ความรูระดับต่ํา 2 1.6 

     ความรูระดับปานกลาง 68 55.3 

     ความรูระดับมาก 53 43.1 
 

จากตาราง 2 กลุมตัวอยางสวนใหญมคีวามรูอยูในระดับปานกลาง รอยละ 55.3 รองมาคือมคีวามรูระดับมาก 43.1 
 

ตาราง 3 รอยละของระดับดานความเชื่อ ของกลุมตัวอยาง 

ระดับความเชื่อเรื่องโรคความดันโลหติสูง จํานวน รอยละ 

     ความเช่ือระดับปานกลาง 17 13.82 

     ความเช่ือระดับมาก 106 86.18 
 

จากตาราง 3 กลุมตัวอยางสวนใหญมคีวามเช่ือในระดับมาก รอยละ 86.18 รองมาคือ มคีวามเช่ือระดับปานกลาง 13.82 
 

ตาราง 4 รอยละของระดับดานการสนับสนุนทางสังคม ของกลุมตัวอยาง 

     ระดับแรงสนับสนุนทางสังคมเรื่องโรคความดันโลหติสูง จํานวน รอยละ 

     แรงสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลาง 35 28.9 

     แรงสนับสนุนทางสังคมระดับมาก 88 72.1 
 

จากตาราง 4 กลุมตัวอยางสวนใหญมีแรงสนับสนุนทางสังคมสูงอยูในระดับมาก รอยละ 72.1 รองมาคือ          

มแีรงสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลาง 28.9 
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ตาราง 5 รอยละของระดับดานพฤตกิรรมสุขภาพ ของกลุมตัวอยาง 

     ระดับพฤติกรรมสุขภาพเรื่องโรคความดันโลหติสูง จํานวน รอยละ 

     พฤติกรรมสุขภาพดรีะดับปานกลาง 35 28.5 

     พฤติกรรมสุขภาพดรีะดับมาก 88 72.1 
 

จากตาราง 5 กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพอยในระดับดีมาก รอยละ 72.1 รองมาคือ มีพฤติกรรม

สุขภาพระดับปานกลางรอยละ 28.5 
 

ตอนที่ 2 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพกับปจจัยที่มผีลตอพฤตกิรรมของผูตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 6 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพกับปจจัยที่มผีลตอพฤตกิรรม 

ปจจัย N 𝑥2 p-value 

เพศ 

      ชาย 

      หญงิ 

 

55 

68 

 

1.812 

 

0.178 

อายุ 

      ต่ํากวา 50 ป 

     มากกวา 51 ป 

 

79 

44 

 

9.729 

 

 

0.002 

ดัชนีมวลกาย 

     ปกต ิ

     ไมปกติ 

 

90 

33 

 

    1.161 

 

0.281 

ระดับการศึกษา 

     ไมไดเรยีนหนังสือ/อานเขยีนไมได      

     ไดเรยีนหนังสือ/อานเขยีนได     

 

31 

92 

 

8.088 

 

0.04 

อาชีพ  

     เกษตรกรรม (ทํานาทาํไรทําสวน)                

     ทั่วไป  

 

67 

56 

 

0.001 

 

0.979 

รายได 

     ต่ํากวา 3,000 บาท 

     มากกวา 3,001 

 

67 

56 

 

2.493 

 

0.114 

ประวัตกิารดื่มสุรา 

     ดื่ม           

     ไมดื่ม    

 

66 

57 

 

13.651 

 

0.001 

ความรูกับพฤตกิรรมสุขภาพ 

     ความรูระดับต่าํถงึปานกลาง 

     ความรูระดับมาก 

 

70 

53 

 

0.705 

 

0.401 
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ปจจัย N 𝑥2 p-value 

ความเช่ือกับพฤตกิรรมสุขภาพ 

     ความเชื่อระดบัปานกลาง 

     ความเชื่อระดบัมาก 

 

17 

106 

 

3.354 

 

0.067 

การสนับสนุนทางสังคมกับพฤตกิรรมสุขภาพ 

     แรงสนับสนุนทางสังคมระดบัปานกลาง 

     แรงสนับสนุนทางสังคมระดบัมาก 

 

35 

88 

 

0.021 

 

0.884 

 

จากตาราง 6 อายุ ระดับการศึกษา และประวัติการดื่มสุรามีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิ 0.05   
 

วิจารณและสรุปผล 

พฤตกิรรมสุขภาพและปจจัยที่มผีลตอพฤตกิรรมสุขภาพ 

1. ขอมูลทั่วไป ของกลุมตัวอยาง 

   พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 55.3 อายุอยูชวง 48-59 ปรอยละ 56.9 ดัชนีมวลกายปกต ิ

รอยละ 73.0 มีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา รอยละ 48.48 มีอาชีพเกษตรกรรม (ทํานา ทําไร ทําสวน)      

รอยละ 54.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท รอยละ 54.5 และมีประวัติการดื่มสุรา รอยละ 53.7 ซึ่งสอดคลอง

กับบุบผาชาติ ทีงามและคณะ (2555) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติในการปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต

สูงของประชากรกลุมเสี่ยง ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีอนามัยบานโพนมวง อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร พบวา 

ประชากรกลุมเสี่ยงสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 52.4 ป จบประถมศึกษา อาชีพเกษตรกรรม รายได 7,928.70 บาท 

ซึ่งสอดคลองกับคณะเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดาวเรือง (2554) ศึกษาปจจัยและพฤติกรรมสุขภาพ

เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ของประชากรกลุมเสี่ยงในตําบลดาวเรือง อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 48 ป ระดับการศึกษาสวนใหญจบชั้นประถมศึกษา และมีอาชีพ   

ทําไร นาสวน โดยสวนใหญมรีายได ต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน และมดีัชนมีวลกายอยูในระดับปกติ 

2. ความรูเรื่องโรคความดันโลหติสูงของกลุมตัวอยาง 

  พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับปานกลาง มากท่ีสุดรอยละ 55.3 

รองลงมาคือ มีความรูระดับมากรอยละ 43 อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา รอยละ 48.8 

ทําใหไมสนใจท่ีจะอานหรือศึกษาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ประกอบกับกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบ

อาชพีเกษตรกรรม (ทํานา ทําไร ทําสวน) รอยละ 54.5 ไมไดเกี่ยวของกับเทคโนโลยีจึงไมไดติดตามขอมูลขาวสารเทาท่ีควร 

ซึ่งสอดคลองกับ คณะเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดาวเรือง (2554) ศึกษาปจจัยและพฤติกรรมสุขภาพ

เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ของประชากรกลุมเสี่ยงในตําบลดาวเรือง อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

พบวามรีะดับความรูอยูในระดับปานกลาง 

  



 

113 

 

3. ความเชื่อดานสุขภาพ ของกลุมตัวอยาง 

               พบวา กลุมตัวอยางมีความเช่ือดานสุขภาพเกี่ยวกับเร่ืองโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับมาก มากท่ีสุด     

รอยละ 86.18 รองมาคือ มีความเช่ือระดับปานกลางรอยละ 13.82 อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางเปนชนเผา ทําใหมีวัฒนธรรม 

ความเช่ือที่แตกตางจากชุมชนในเมือง จึงทําใหกลุมตัวอยางมีความเช่ือกับกลุมในชุมชนและเรียนรูจากประสบการณ ท่ีพบเจอ 

ซึ่งสอดคลองกับ ศศิธร อุตตมะ (2548) ศึกษาความเช่ือดานสุขภาพและพฤติกรรมการใชยาของผูท่ีมีความดันโลหิตสูง 

โรงพยาบาลเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม พบวา กลุมตัวอยางมคีวามเช่ือดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับมาก 

4. แรงสนับสนุนทางสังคม ของกลุมตัวอยาง 

               พบวา กลุมตัวอยางมีแรงสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับเร่ืองโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับมาก มากท่ีสุด  

รอยละ 71.5 รองมาคือ มีแรงสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลางรอยละ 28.5 อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางเปนชนเผาจึงมี

วิถีชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คอยชวยเหลือกัน รวมท้ังการใหบริการสาธารณสุขท่ีเนนการทํางานแบบเชิงรุก

มากกวาเชิงรับ ซึ่งสอดคลองกับ ดุษฏี พงศอุดม (2549) ศึกษาความสามารถในการดูแลตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม

และความเครียดของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลแมคคอรมิค จังหวัดเชียงใหม พบวากลุมตัวอยางมี     

แรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมาก  

5. พฤตกิรรมสุขภาพ ของกลุมตัวอยาง 

               พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับเร่ืองโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับดีมาก มากท่ีสุด       

รอยละ 71.5 รองมาคือ มีพฤติกรรมสุขภาพดีปานกลาง รอยละ 28.5 อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางไดรับความรูจาก

เจาหนาท่ีสาธารณสุขและอสม. ในเร่ืองการคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงดวยวาจาจาก อสม. เปนประจํา    

รอยละ 54.9 ไดรับขอมูลการปองกันโรคความดันโลหิตสูงจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขทุกคร้ังท่ีไปรับบริการ รอยละ 52.5 

และเจาหนาที่สาธารณสุข ใสใจหาขาวสารเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงมาบอกทานเปนประจํา เปนประจํารอยละ 51.6 

ซึ่งสอดคลองกับเนาวรัตน จันทานนท และคณะ (2555) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

ในอําเภอเมืองจังหวัดชุมพร พบวา พฤตกิรรมสุขภาพอยูในระดับดมีาก 

ความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมสุขภาพกับปจจัยที่มผีลตอพฤตกิรรม 

 พบวา อายุ ระดับการศึกษา และ ประวัติการดื่มสุรามีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญ    

ทางสถติท่ีิระดับ 0.05  

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากผลการศกึษา 

 1.1 จากผลการศกึษาพบวา กลุมตัวอยางมคีวามรูระดับปานกลางและมาก รอยละ 55.3 และ 43.1 ตามลําดับ  

แตก็พบวากลุมตัวอยาง มีความรูเร่ือง อาการปวดศีรษะในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมักเปนตอนเย็น ปวดบริเวณทายทอย  

ผูสูบบุหร่ีเปนประจําไมมผีลตอการเกดิโรคความดันโลหติสูง และเมื่อมีอาการใจสั่น แขนขาออนแรง ตาพรามั่ว ตองรับประทานยา

ลดความดันโลหิตเพิ่มเปน 2 เทา ตอบผิดรอยละ 70.7, 50.4 และ 41.5 ตามลําดับ ซึ่งตองสงเสริมใหกลุมตัวอยางดูแล

ตนเอง โดยการใหความรูในประเด็นดังกลาวตอไป 
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 1.2 จากผลการศกึษาพบวา กลุมตัวอยางมคีวามเช่ือระดับมากและปานกลาง รอยละ 86.18 และ 13.82 ตามลําดับ 

แตก็พบวากลุมตัวอยาง มีความเช่ือเร่ือง คนอวนมีโอกาสเกิดโรคความดันโลหิตสูงเทากับคนปกติ ผูท่ีมีความดันโลหิตสูง 

จะทําใหเสนเลือดแดงออนตัว เพิ่มความเร็วในการไหลเวียนเลือด และ ผักและผลไมมีกลิ่นเหม็น รสชาติไมอรอย ควรทาน

นาน ๆ คร้ัง ไมเขาใจรอยละ 55.7, 51.6 และ 40.2 ตามลําดับ ควรใหความรูในประเด็นดังกลาวเพื่อใหกลุมตัวอยางมีความเขาใจ

เร่ืองดังกลาวไดถูกตองและสามารถปรับเปลี่ยนความเช่ือ 

 1.3 จากผลการศกึษาพบวา กลุมตัวอยางมแีรงสนับสนุนทางสังคมระดับมากและปานกลาง รอยละ 71.5 และ 28.5 

ตามลําดับ แตก็พบวากลุมตัวอยางยังไมไดรับแรงสนับสนุนดาน ไดเขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย กับคนในชุมชน ไดรับ

คําปรึกษาการรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข และ อสม. มีการใหความรูเร่ืองความดันโลหิตสูง       

ทางเสียงตามสาย รอยละ 27.0, 19.7 และ 19.7 ตามลําดับ ควรมีการกระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการปองกันโรค โดยมีการ

ประชาสัมพันธโดยใชหอกระจายขาว และการออกตดิตามเยี่ยมบาน โดย อสม. อยางตอเนื่อง 

 1.4 จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับดีมากและดีปานกลาง รอยละ 71.8 

และ 28.5 ตามลําดับ แตก็พบวามีกลุมตัวอยาง มีพฤติกรรมสุขภาพในเร่ือง ทานรับประทานอาหารท่ีผานการถนอมอาหาร  

เชน เนือ้เค็ม ปลาเค็ม ไขเค็ม ปลารา กะป น้ําปู ดื่มกาแฟ หรือชา ทานใชเวลาวางในการนั่งพักผอนอยูกับที่ ไมทํากิจกรรม

เคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งไมเคยปฎิบัติเลย รอยละ 42.3, 39.0 และ 35.0 ตามลําดับ ควรมีการจัดทําโครงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมใหกับกลุมตัวอยาง เชน การออกกําลังกาย การแนะนําเร่ืองเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อใชเปนขอมูลท่ีสามารถ

นําไปใชไดจริงในชวีติประจําวัน 

2. ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป 

 2.1 ควรขยายพืน้ท่ีในการศกึษาใหครอบคลุมในระดับอําเภอหรือจังหวัด  

 2.2 รูปแบบการศึกษาในงานวิจัยควรศึกษาเปนโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิตสูง 

เชนการออกกําลังกาย การบริโภคอาหาร การจัดการสุขภาพจติใจ เปนตน  

 2.3 ควรมีการทําวิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิตสูงของแตละชนเผาในตําบล       

เพื่อนํามาเปนแนวทางในการใหสุขศกึษาเกี่ยวกับพฤตกิรรมการปองกันโรคความดันโลหติสูงไดเหมาะสมกับชนเผา 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผูบริหารโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปาแป และเจาหนาท่ีผูท่ีเกี่ยวของทุกทานทุกหนวยงาน           

ผูซึ่งใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล จงึขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  
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การศึกษาระดับและปจจัยของการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

ของกลุมองคกรตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเวียงแกว ตําบลแมตืน อําเภอลี้ 

จังหวัดลําพูน 

The study of levels and factors of participation in dengue fever prevention and 

control of organizations in Weangkeaw subdistrict administration organization, 

Maetuen Subdistrict, Li District, Lamphun Province 

สิงหนาท พรามจร 10

1* และสมคิด จูหวา2 

Singhanat Pramjorn1* and Somkid Juwa2 

บทคัดยอ 

โรคไขเลือดออก พบการแพรระบาดและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย รวมถึงอําเภอลี้ 

จังหวัดลําพูน จึงเปนท่ีมาของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวม และปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม   

ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ของกลุมองคกรตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเวียงแกว ตําบลแมตืน 

อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยใชวิธีวิจัยเชิงพรรณา ในกลุมตัวอยางจํานวน 380 คน คัดเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชเปน

แบบสอบถามท่ีผูวจัิยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

ผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวม ดานการวิเคราะหปญหาและการวางแผน อยูในระดับปานกลาง รอยละ 63.16 

ดานการดําเนินงาน อยูในระดับสูง รอยละ 79.48 และดานการติดตามประเมินผล ระดับต่ํา รอยละ 92.11 จากการวิเคราะห

หาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลดานตาง ๆ กับระดับการมีสวนรวม พบวา อายุ และการดํารงตําแหนง มีความสัมพันธ

กับระดับการวิเคราะหปญหาและการวางแผน การดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

ตอเดือน และระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน มีความสัมพันธกับระดับการวิเคราะหปญหาและการวางแผน และการดําเนินงาน  

เพศ มีความสัมพันธกับระดับการดําเนินงาน สวนสถานภาพสมรส และการรับรูขอมูลขาวสาร ไมมีความสัมพันธกับระดับ

การวเิคราะหปญหาและการวางแผน การดําเนนิงาน และการตดิตามประเมนิผล 

 ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงาน และพัฒนารูปแบบการดําเนินงานให     

ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมดําเนินในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก และการรวมแกไขปญหาและติดตาม

ประเมนิผล อันจะนําไปสูการมสีุขภาพดอียางย่ังยืนตอไป 
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คําสําคัญ: การมสีวนรวม การปองกันและควบคุม โรคไขเลือดออก 
 

Abstract  

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) was found outbreak and rising in various province of Thailand including Li District, 

Lamphun Province. Thus, it led to the aims of research to studied the rate and Factors of participation for DHF prevention 

and control of the organization in Weangkeaw Subdistrict Administration Organization, Maetuen Subdistrict of Li District, 

Lamphun Province. The survey research of 380 enrolled samples determined to answer the questionnaire. 

The result of rate of cooperation divied into three groups, namely (1) the problem analysis and planning, (2) the 

operation process, and (3) the monitoring and evaluation, which data showed (1) the moderate rate (63.16%), (2) the high 

rate (79.48%) and (3) the low rate (92.11%), respectively. However, the correlation analysis of factors to degree 

participation found that age and position of person were related to all group of rate cooperation. then, the degree of 

education, job salaly and period time of stay in the community were related to (1) and (2) groups of rate participation, 

while the gender was related to only the operation process. Furthermore, marital status and perceived the informating 

were non related to all groups of rate correlation. 

This research could be the database for planning and developing process to incressing participation of 

organization in term of DHF prevention and control that led to the people good health in the long term period. 
 

Keywords: Participation, Prevention and Control, Dengue Fever   
 

บทนํา 

โรคไข เ ลือดออกเดงกี่ (Dengue Hemorrhagic Fever) หรือ DHF เปนโรคติดเ ช้ือไวรัสชนิดหนึ่ง มี ยุงลาย 

(Aedes Species) เปนพาหะนําโรค ในประเทศไทยเร่ิมมีการระบาด คร้ังแรกในป พ.ศ. 2501 มีรายงานผูปวย 2,158 ราย 

คิดเปนอัตราปวยเทากับ 8.8 ตอประชากรแสนคน มีอัตราปวยตายรอยละ 13.9 มีรายงานผูปวยสูงสุดในป พ.ศ. 2530 

คือ 174,285 ราย (กระทรวงสาธารณสุข, 2548, หนา 2) จากการศึกษาทางระบาดวิทยาของสํานักงานสาธารณสุขลําพูน

พบวา มีอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก 85.82, 38.47, 131.44, 25.15, 58.44 และ 308.55 ตอแสนประชากร และมีผูปวยตาย 

จํานวน 1 ราย ในปพ.ศ.2556 (งานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน, 2556) จากขอมูลระบาดของอําเภอลี้ 

พบอัตราปวยในป พ.ศ. 2552-2556 จํานวน 85.77, 290.97, 92.23, 46.85, 259.11 ตอแสนประชากร และในพื้นท่ี

รับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลเวียงแกว ตําบลแมตืน พบอัตราปวยในป พ.ศ.2552-2556 จํานวน 63.12, 515.59, 

36.51, 88.02, 250.49 ตอแสนประชากร และมีแนวโนมสูงขึ้นทุก 3 ป (กลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน 

โรงพยาบาลลี้, 2556) 

จากการเจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออก สงผลกระทบมากมาย ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ  

เชน เปนภาระของครอบครัว เสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล และคาใชจายอ่ืน ๆ   ท่ีสําคัญอาจทําใหเสียชีวิต ในการปองกัน

และควบคุมโรคไขเลือดออกนัน้ จะไมสามารถประสบผลสําเร็จไดถาหากขาดการมสีวนรวมของประชาชนและชุมชน 
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 จากสภาพปญหาดังกลาว มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนปญหาท่ีตองดําเนินการแกไข ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวม และปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของกลุม

องคกรตาง ๆ เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงาน และพัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหทุกภาคสวนเขามามีสวน

รวมดําเนินในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยมุงใหประชาชนพึ่งตนเองและมีโอกาสไดเขามามีสวนรวม           

ในกระบวนการตาง ๆ ทําใหเกิดการรับรูถึงปญหา การระดมความคิด การนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และรวม

แกไขปญหาตดิตามประเมนิผล อันจะนําไปสูการมีสุขภาพดอียางย่ังยืนตอไป 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศกึษาระดับการมสีวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของกลุมองคกรตาง ๆ 

2. เพื่อศกึษาปจจัยท่ีมผีลตอการมสีวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของกลุมองคกรตาง ๆ 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

วธีิดําเนนิวจัิย 

การวจัิยในคร้ังนี้ เปนการวจัิยเชงิพรรณนา (Descriptive Research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ ประชากรท่ีใชในการศึกษา แบงเปน 4 กลุม ไดแก 1. กลุมผูนําทองถิ่น ประกอบดวย คณะผูบริหาร

องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเวียงแกว ตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 2. กลุมผูนํา

ทองท่ี ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลเวียงแกวตําบลแมตืน 

อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนจํานวน 3. กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในพื้นที่เขตรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบล

เวียงแกวตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 4. กลุมบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย บุคลากรทางการศึกษา ครูผูชวย 

นักการภารโรงครูผูดูแลเด็ก ในพืน้ท่ีเขตรับผดิชอบองคการบริหารสวนตําบลเวยีงแกวตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

กลุมตัวอยาง ใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Study) ประกอบดวย 1. กลุมผูนําทองถิ่น จํานวน 30 คน   

2. กลุมผูนําทองท่ี จํานวน 39 คน 3. กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 234 คน 4. กลุมบุคลากร         

ทางการศกึษาจํานวน 77 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 380 คน 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ท่ีผูศึกษาสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานท่ัวไป ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของกลุมองคกรตาง ๆ ในการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก ดานการวิเคราะหปญหาและการวางแผน การมีสวนรวมในการดําเนินงาน และการมีสวนรวมในการติดตาม

ประเมนิผล ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวน 5 ระดับความคิดเห็น มีผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตองของภาษา 

ความตรงของเนือ้หา กอนท่ีจะนําไปทดลองใชกับกลุมประชากรท่ีคลายกับประชากรในพื้นท่ีตําบลใกลเคียงจํานวน 30 ราย 

ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.89 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

เม่ือไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา 

แลวผูวิจัยจึงประสานงานกับผูศึกษาติดตอประสานงานกับกลุมผูนําทองถิ่น กลุมผูนําทองที่ กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน  และกลุมบุคลากรทางการศึกษา ตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เพื่อขอขอมูลและขอความรวมมือ        

ในการดําเนินการวิจัย มีการชี้แจงแบบสอบถามกับกลุมประชากร เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม มีการวิเคราะหขอมูล 

แปลผลขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และเขยีนรายงานการวจัิย 

การวเิคราะหขอมูล 

วเิคราะหดวยคอมพวิเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังตอไปนี้  

1. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลการมีสวนรวมของกลุมองคกรตาง ๆ ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

วเิคราะหโดยใชสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. หาระดับการมสีวนรวมและปจจัยท่ีมผีลตอการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วิเคราะห

โดยใชสถติเิชงิอนุมาน ไดแก วเิคราะหขอมูลดวยสถติ ิChi-Square Test 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาระดับและปจจัยของการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของ

กลุมองคกรตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเวียงแกว ตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน 

380 คน โดยใชแบบแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ไดแก 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.32 และเปนเพศชาย รอยละ 43.68 มีชวงอายุระหวาง 41-50 ป 

รอยละ 35.26 มสีถานภาพสมรส คู รอยละ 73.16  มรีะดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือ ปวช. รอยละ 49.74ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม รอยละ 37.63 มีรายได 5,001-10,000 บาทตอเดือน รอยละ 64.74 ดํารงตําแหนงเปนอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน รอยละ 61.58 มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบาน 31 – 40 ป รอยละ 71.84 มีการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก รอยละ 97.37สวนใหญรับรูจาก หอกระจายเสียง รอยละ 43.56 ในหมูบานหรือท่ีทํางานม ี

คนปวยเปนไขเลือดออก รอยละ 52.89 มีการระบาดของโรคไขเลือดออก รอยละ 65.79 มีแหลงเพาะพันธยุงลาย 

ในหมูบาน รอยละ 55.00 สวนใหญพบใน กะลามะพราวหรือถังสี รอยละ 29.01 และในครัวเรือนมีการกําจัดขยะมูลฝอย

โดยการ ทิ้งกับรถจัดเก็บขยะในหมูบาน รอยละ 45.96 
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ตาราง 1 ระดับการมสีวนรวมดานการวเิคราะหปญหาและการวางแผน  

การวเิคราะหปญหาและการวางแผน จํานวน          รอยละ 

ระดับต่ํา 88 23.16 

ระดับปานกลาง 240 63.16 

ระดับสูง 52 13.68 

รวม 380   100.00 
  

จากตาราง 1 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวม ดานการวิเคราะหปญหาและการวางแผน อยูในระดับ

ปานกลาง (รอยละ 63.16) ระดับต่ํา (รอยละ 23.16) และระดับสูง (รอยละ 13.68)  กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวม ดานการ

วิเคราะหปญหาและการวางแผน เกี่ยวกับเร่ือง ไดรวมวิเคราะหปญหาและสาเหตุการเกิดไขเลือดออกในหมูบานหรือ 

ในท่ีประชุมอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือ ไดเขารวมการประชุมเร่ืองไขเลือดออก 

ของหมูบานหรือในท่ีประชุมอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ย 3.46 และ ไดรวมใหขอมูลในท่ีประชุมเกี่ยวกับชนิดและจํานวนของภาชนะ       

ท่ีเปนแหลงเพาะพันธยุงลายในบริเวณบาน/ท่ีทํางาน มีคาเฉลี่ย 3.46 และพบวาไดติดตามผูท่ีมีอาการไขสูงลอยนาน 2-7 วัน  

ไมมีน้ํามูก แนนทอง มีจุดเลือดตามผิวหนังหรือมีเลือดกําเดาไหล อาเจียนเปนเลือดซึ่งสงสัยวาเปนไขเลือดออก มีคาเฉลี่ย

ต่ําท่ีสุด 1.03   
 

ตาราง 2 ระดับการมสีวนรวมดานการดําเนนิงาน 

การดําเนนิงาน จํานวน รอยละ 

ระดับต่ํา   77 20.26 

ระดับปานกลาง     1  0.26 

ระดับสูง 302 79.48 

รวม 380  100.00 
 

จากตาราง 2 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวม ดานการดําเนินงาน อยูในระดับสูง (รอยละ 79.48)   

ระดับตํ่า (รอยละ 20.26) และระดับปานกลาง (รอยละ 0.26) กลุมตัวอยางสวนใหญมีการดําเนินงาน เกี่ยวกับเร่ือง ไดสํารวจ

แหลงเพาะพันธุยุงลายในบริเวณบาน/ท่ีทํางานของทุกสัปดาห มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.38 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือ  

ไดขัดลางภาชนะบรรจุน้ํา เปลี่ยนน้ําทุก 7 วัน มคีาเฉลี่ย 4.37 และ ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการพนหมอกควันกําจัด

ยุงลายในบาน/ท่ีทํางาน มีคาเฉลี่ย 4.36 และพบวาไดรวมใหความรูเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ การปองกัน ของโรคไขเลือดออก

แกคนในครอบครัวและคนอ่ืน ๆ มคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 3.05   
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ตาราง 3 ระดับการมสีวนรวมดานการตดิตามประเมนิผล 

การตดิตามประเมนิผล จํานวน รอยละ 

ระดับต่ํา 350 92.11 

ระดับปานกลาง   20  5.26 

ระดับสูง   10  2.63 

รวม 380  100.00 
 

จากตาราง 3 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวม ดานการติดตามประเมินผล ระดับต่ํา (รอยละ 92.11) 

ระดับปานกลาง  (รอยละ 5.26) และระดับสูง (รอยละ 2.63)  กลุมตัวอยางสวนใหญดานการติดตามประเมินผล เกี่ยวกับเร่ือง  

ไดรวมดําเนินการในการรวบรวมและสรุปจํานวนและชนิดของแหลงเพาะพันธุยุงลายในหมูบาน/ท่ีทํางานทุกสัปดาห  

มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 1.69 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือ ไดติดตามการระบาดของโรคไขเลือดออกในหมูบาน/ท่ีทํางาน  

มีคาเฉลี่ย 1.49 และไดรวมสรุปการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในหมูบาน หรือท่ีประชุมอ่ืน ๆ  

มีคาเฉลี่ย 1.46 และพบวา ไดติดตามขอมูลเกี่ยวกับผูท่ีปวยเปนโรคไขเลือดออกในหมูบาน/ท่ีทํางานทุกสัปดาห มีคาเฉลี่ย

ต่ําท่ีสุด 1.43 
 

ตาราง 4 การวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศกึษา อาชพี 

รายไดตอเดอืน การดํารงตําแหนง ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร กับระดับ           

การมสีวนรวมดานการวเิคราะหปญหาและการวางแผน 

ปจจัย   df χ2 P-Value 

เพศ 2 4.502        0.105 

อายุ 6 84.633 0.000* 

สถานภาพสมรส 8   13.624 0.092 

ระดับการศกึษา 10 26.732 0.003* 

อาชพี 8 28.851 0.000* 

รายไดตอเดือน 6 25.861        0.000* 

การดํารงตําแหนง 16 79.698 0.000* 

ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน 6 22.123 0.001* 

การรับรูขอมูลขาวสาร 2 0.222        0.895 

หมายเหตุ: *p-value < 0.05 
 

จากตาราง 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดตอเดือน การดํารงตําแหนง ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสารกับระดับการมีสวนรวม 

ดานการวิเคราะหปญหาและการวางแผน พบวาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมดานการวิเคราะหปญหา
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และการวางแผน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน การดํารงตําแหนง ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน      

อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (P-value = 0.000, 0.003, 0.000, 0.000 และ 0.001 ตามลําดับ) และพบวา เพศ 

สถานภาพสมรส การรับรูขอมูลขาวสาร ไมมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมดานการวิเคราะหปญหาและการวางแผน 

อยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (P-value = 0.105, 0.092 และ 0.895 ตามลําดับ) 
 

ตาราง 5 การวเิคราะหความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศกึษา อาชพี  

รายไดตอเดอืน การดํารงตําแหนง ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร กับระดับ        

การมสีวนรวมดานการดําเนนิงาน 

ปจจัย df χ2 P-Value 

เพศ 2   9.199 0.010* 

อายุ 6 69.692 0.000* 

สถานภาพสมรส 8       5.686          0.682 

ระดับการศกึษา 10 28.216 0.002* 

อาชพี 8 25.452 0.001* 

รายไดตอเดือน 6 15.485 0.017* 

การดํารงตําแหนง 16 78.999 0.000* 

ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน 6 55.543 0.000* 

การรับรูขอมูลขาวสาร 2 0.704          0.703 

หมายเหตุ: *p-value < 0.05 
 

จากตาราง 5 การวิเคราะหหาความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดตอเดือน การดํารงตําแหนง ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร กับระดับการมีสวนรวม    

ดานการดําเนินงาน พบวาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมดานการดําเนินงาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดตอเดือน การดํารงตําแหนง และระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05           

(P-value = 0.010, 0.000, 0.002, 0.001, 0.017, 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ) และพบวา สถานภาพสมรส การรับรู

ขอมูลขาวสาร ไมมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมดานการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05       

(P-value = 0.682 และ 0.703 ตามลําดับ) 
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ตาราง 6 การวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศกึษา อาชพี 

รายไดตอเดอืน การดํารงตําแหนง ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร กับระดับ       

การมสีวนรวมดานการตดิตามประเมนิผล 

ปจจัย df χ2 P-Value 

เพศ 2 2.926      0.231 

อายุ 6 21.128 0.000* 

สถานภาพสมรส 8      5.137 0.743 

ระดับการศกึษา 10 13.574      0.193 

อาชพี 8 10.638      0.223 

รายไดตอเดือน 6 10.955      0.090 

การดํารงตําแหนง 16 40.045 0.001* 

ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน 6 10.426      0.108 

การรับรูขอมูลขาวสาร 2 0.880      0.644 

หมายเหตุ: *p-value < 0.05 
 

จากตาราง 6 การวิเคราะหหาความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดตอเดือน การดํารงตําแหนง ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร กับระดับการมีสวนรวม      

ดานการติดตามประเมินผล พบวาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมดานการติดตามประเมินผล ไดแก อายุ 

และการดํารงตําแหนง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P-value = 0.000 และ 0.001 ตามลําดับ) พบวา เพศ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร ไมมี

ความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมติดตามประเมินผล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P-value = 0.231, 

0.743, 0.193, 0.223, 0.090, 0.108 และ 0.644 ตามลําดับ) 
 

วิจารณและสรุปผล 

จากผลการวิจัย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับการมีสวนรวม ดานการวิเคราะหปญหาและการวางแผน 

อยูในระดับปานกลาง ดานการดําเนินงาน อยูในระดับสูง ดานการติดตามประเมินผล ระดับต่ํา สอดคลองกับการศึกษา 

ของดาราวรรณ นันทะ (2551) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของประชาชน อําเภอเกาะคา 

จังหวัดลําปาง พบวาการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของประชาชนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

สอดคลองกับการศึกษาของพูนสุข ชวยทอง (2556) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน 

และควบคุมโรคไขเลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ พบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก โดยรวมอยูในระดับดี สอดคลองกับการศึกษาของสุดใจ มอนไข (2556) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ   

กับการมีสวนรวมตอการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของชุมชนบานวังไทร ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอกําแพงแสน  
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จังหวัดนครปฐม พบวา ระดับการมสีวนรวมของชุมชนตอการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง โดยการมีสวนรวม ดานเนินงานอยูอยูในระดับสูง สวนการมีสวนรวมดานการคนหาปญหา ดานการประเมินผล 

และดานการวางแผนงานอยูในระดับปานกลาง จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา อายุ และการดํารงตําแหนง มีความสัมพันธ

กับระดับการวิเคราะหปญหาและการวางแผน การดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ท่ี p < 0.05 ระดับการศึกษา 

อาชพี รายไดตอเดือน และระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน มีความสัมพันธกับระดับการวิเคราะหปญหาและการวางแผน และ

การดําเนินงาน ท่ี p < 0.05 เพศ มีความสัมพันธกับระดับการดําเนินงาน ท่ี p < 0.05 สถานภาพสมรส และการรับรูขอมูลขาวสาร 

ไมมีความสัมพันธกับระดับการวิเคราะหปญหาและการวางแผน การดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ท่ี p > 0.05 

สอดคลองกับการศึกษาของพูนสุข ชวยทอง (2556) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ พบวา เพศ อายุ และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน

และควบคุมโรคไขเลือดออก สวน สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตกตางกับการศึกษาของสุดใจ มอนไข (2556) ไดศึกษาปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับการมีสวนรวมตอการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของชุมชนบานวังไทร ตําบลวังน้ําเขียว       

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และรายได ไมมีความสัมพันธกับ

การมสีวนรวมของชุมชน  

ขอเสนอแนะ 

1. ควรสรางความตระหนักและสรางการมีสวนรวมของประชาชนใหมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ จัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู อบรมใหความรู เพื่อใหประชาชนเห็นความสําคัญและเขามามีสวนรวมเปนเจาของปญหาและแกไข

ปญหาดวยตนเอง โดยเนนปจจัยสําคัญคือความครอบคลุมสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

2. ควรมีการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกเชิงรุก โดยมุงเนนการพัฒนา

กระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในชุมชน เพื่อใหสามารถแกไขปญหาโรคไขเลือดออกไดอยางมีประสิทธิภาพ  

และกระตุนใหภาคีเครือขายเขามามสีวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

3. ควรมกีารแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกระดับตําบลใหชัดเจน เพื่อทําหนาท่ี

ดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคณะกรรมการจะตองเขามามีสวนรวม          

ในการบริหารทรัพยากรกําลังคนและงบประมาณรวมท้ังการสนับสนุนเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
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บทคัดยอ 

การศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action research) คร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทชุมชนดานการจัดการขยะของ

ชุมชน รูปแบบการมีสวนรวมการจัดทําแผนในการจัดการขยะชุมชน และประเมินผลจากการจัดทําแผนในการจัดการขยะ

ชุมชนชาวเขาเผาอิ้วเมี่ยน บานน้ําตม ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา มีกลุมตัวอยางจํานวน 60 คน ไดแก  

ผูรวมกระบวนการท่ีเปนตัวแทนครัวเรือน 54 คน และผูมีสวนเกี่ยวของ 6 คน โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เก็บขอมูล

โดยใช การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ การสังเกต การบันทึกภาพ การประชุมกลุมโดยใชเทคนิคเอไอซี (A-I-C)  

การจดบันทึกการสนทนา รวมถึงการศึกษาเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา และ

เชงิพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาการใชกระบวนการเอไอซี พบวา ผูรวมกระบวนการมีสวนรวมในการรับรูถึงปญหา กําหนด

วิสัยทัศน เปาหมาย เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา และผูรับผิดชอบ ซึ่งนําไปสูการกําหนดแผนปฏิบัติการในการจัดการ

ขยะนั่นคือ “โครงการรวมสรางชุมชนและทองถิ่นใหนาอยู บานน้ําตม หมูท่ี 5 ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา” 

ผลการศึกษาการประเมินความเหมาะสมของแผนงาน/ โครงการ พบวา ในภาพรวมมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสม 

อยูในระดับมาก โดยประเด็นท่ีผูเขารวมจัดทําแผน ประเมินความเหมาะมากท่ีสุดคือประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม 

ท่ีเหมาะสม ผลการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมการจัดทําแผนในการจัดการขยะชุมชนในคร้ังนี้ สามารถสรุปไดวา การใช

รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (A-I-C) ในการจัดทําแผนการจัดการขยะชุมชน เปนรูปแบบท่ีเปน

กระบวนการท่ีทําใหเกดิการการยอมรับ รูสกึเปนเจาของปญหา ซึ่งจะนําไปสูการรวมกันแกไขปญหาตอไป  
ผลลัพธจากการศกึษาคร้ังนี้ไดเพยีงแผนปฏิบัติการท่ีเปนท่ียอมรับของชุมชนเทานั้น แตยังไมเกิดผลการแกปญหา

ท่ีเปนรูปธรรม ดังนัน้การศกึษาคร้ังตอไปควรเปนการศกึษาเชงิประเมนิผล เพื่อใหเห็นผลลัพธของแผนท่ีวางไว 
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คําสําคัญ: การมสีวนรวม การจัดทําแผน การจัดการขยะ 
 

Abstract  
This study aimed to investigate community context in waste management, explore participatory model for 

waste management planning and evaluate waste management plan of Iu Mien hill tribe community in Namtom 

village, Phachangnoi Subdistrict, Pong District, Phayao Province. Subjects consisted of 54 represented household 

villagers and 6 related person selected by purposive sampling. Data were collected by using informal interview, 

observation, photograph taking, workshops by using A-I-C techniques, note-taking of information included taken 

from files and documents and other related research studies, analysis the data by using content analysis and 

descriptive statistics.          

  The results after using A-I-C techniques showed that participants perceived problems, set vision and goal 

for problem solving as well as undertaker finding out which led to formulate community waste management action 

plan that is "The creating community and local to livable project Namtom village, Phachangnoi Subdistrict,  

Pong District, Phayao Province." The results of plan/project evaluation showed that overall opinion was at high level. 

The most appropriate issue that participants evaluated was activity of planning. The result of this participatory model 

for community waste management planning can be concluded that A-I-C techniques is appropriate model for 

acceptable and ownership feeling that lead to solve problems in the further. 

  The result of this study was only action plan, no effect tangible solutions, so the next study should be 

evaluation study for to see output of this plan. 
 

Keywords: Participation, Planning, Waste management   
 

บทนํา 

ในปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอม เปนปญหาที่มีความจําเปนอยางเรงดวนที่จะตองแกไขปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ขยะมูลฝอยท่ีเปนปญหาท่ีนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น สาเหตุมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศท่ีเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่อง การเพิ่มขึ้นของประชากร รวมถงึการนําเทคโนโลยใีหมๆ มาใชในชวีติประจําวัน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางดานตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต และสุขภาพของประชาชน เชน น้ําเสีย เกิดแหลงเพาะพันธุแมลงและ     

สัตวนําโรค เปนตน สถานการณมลพิษในป 2556 ท่ีผานมา จากการสํารวจขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ โดยมี

กลุมเปาหมาย คือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ัวประเทศ 7,782 แหง โดยใชแบบสํารวจลงพื้นท่ีพบวามีจํานวนขยะ 

มูลฝอย 26.77 ลานตัน ซึ่งเพิ่มจากป 2555 ถึง 2 ลานตัน โดยขยะดังกลาวไดเก็บขนและนําไปจํากัดจากองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจํานวน 4,179 แหง โดยถูกกําจัดแบบถูกตอง 7.2 ลานตัน กําจัดไมถูกตอง 6.9 ลานตัน และยังมีขยะตกคาง

อกี 7.6 ลานตัน นอกจากนี้ยังมขียะท่ีถูกนํากลับมาใชประโยชน 5.1 ลานตัน (ทีมขาวไทยรัฐออนไลน. 2557)  

ในการดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยชุมชนท่ีผานมา องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานหลัก ใน

การดําเนนิการภายใตการสนับสนุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน ทั้งนี้พบวาปญหา
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สําคัญในการดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยท่ีผานมา ไดแก ขอจํากัดดานงบประมาณ ขอจํากัด  ในดานสมรรถนะ

องค ก ร  ปญหาด านการผลั กดั นน โยบายสู ก า รปฏิ บั ติ  ปญหาข อ จํ า กัดด านสถาน ท่ี  ปญหาผลกระทบ 

ของสารเคมีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ปญหาดานการประชาสัมพันธ (ปยชาติ ศิลปะสุวรรณ, 2557) ทําใหการปกครอง   

สวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นปญหามูลฝอยจึงเปนปญหาท่ีทุก 

ๆ หนวยงานไมวาภาครัฐ ภาคเอกชน รวมท้ังประชาชนตองมีสวนรวมในการจัดการปญหาขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 87 กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการ มีสวน

รวมของประชาชน ดังตอไปนี้ (1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมท้ังในระดับชาติและระดับทองถิ่น (2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ ทาง

การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกจิ และสังคม รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ (พรีิยุตม วรรณพฤกษ, 2555) 

ชุมชนบานน้ําตม หมูท่ี 5 ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา ประกอบดวยบานเรือนท้ังสิ้น 68 หลังคา

เรือน มีประชากรอาศัยอยู 325 คน เปนชุมชนชาวเขาเผาอิ้วเมี่ยน (เยา) สภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบสูงเชิงเขา ทําใหประสบ

ปญหาในเร่ืองตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาขยะในหมูบานท่ีมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากการกําจัดไมถูกวิธี เชน การท้ิงเร่ียราด

บริเวณบานเรือน และท่ีสาธารณะ ท้ังนี้มสีาเหตุประการหนึ่ง คือการขาดความรับผิดชอบ ขาดระเบียบวินัย การขาดมีสวน

รวมของประชาชนในชุมชน ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดการลงทุนในการจัดการสิ่งแวดลอม และไมมีการ

จัดการขยะอยางเปนระบบ ท้ังนี้ในการแกไขปญหาดังกลาวจะตองอาศัยการมีสวนรวมของปะชาชน และทุกภาคสวน 

ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมการจัดทําแผนในจัดการขยะชุมชนบานน้ําตม โดยใชรูปแบบการศึกษาเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (A-I-C) เนื่องจากเปนกระบวนท่ีการเปดโอกาสใหชุมชนมีการเรียนรู สามารถวิเคราะห

สถานการณตางๆ และไดประสบการณทํางานรวมกันของคนในชุมชน ทําใหเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเอง 

ของชุมชน โดยท่ีชุมชุมเปนผูรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ สงผลใหเกิดความรูสึกเปนเจาของผลงานโครงการ 

หรือกิจกรรมท่ีดําเนินการอยู และขยะไดรับการกําจัดท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน สามารถนําผลงานศึกษาไปใช

ประโยชน และเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการขยะในชุมชนตอไป 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาบริบทดานการจัดการขยะของชุมชน ชาวเขาเผาอิ้วเมี่ยนบานน้ําตม ตําบลผาชางนอย อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศกึษารูปแบบการมสีวนรวมการจัดทําแผนในการจัดการขยะชุมชนชาวเขาเผาอิ้วเมี่ยนบานน้ําตม ตําบลผา

ชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

3. เพื่อประเมินผลการจัดทําแผนในการจัดการขยะชุมชนชาวเขาเผาอิ้วเมี่ยนบานน้ําตม ตําบลผาชางนอย อําเภอ

ปง จังหวัดพะเยา 
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

วธีิดําเนนิวจัิย 

การศกึษาในคร้ังนี้ เปนศกึษาเชงิปฏบัิตกิาร (Action research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชน 325 คน 68 หลังคาเรือน เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

ผาชางนอย เจาหนาท่ีสาธารณสุข และเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมสีวนเกี่ยวของ ในตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

กลุมตัวอยาง เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก หัวหนาครอบครัว หรือสมาชิกในครอบครัวที่อาศัย อยูใน

ชุมชนบานน้ําตม 68 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 คน รวม 68 คน แตมีผูสมัครใจเขารวมโครงการเพียง 54 คน ดังนั้น              

มีกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนในชุมชน รวม 54 คน และเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย 2 คน เจาหนาท่ี

สาธารณสุข 2 คน เจาหนาท่ีโครงการหลวง 1 คน ครู กศน. 1 คน รวมท้ังสิ้น 60 คน 
 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 3 สวน คือ 

สวนที่ 1 ประเด็นการสัมภาษณบริบทชุมชน 

1.1 วถิชีวีติ/ วัฒนธรรม/ ความเช่ือ 

1.2 พฤตกิรรมการท้ิงขยะ และกําจัดขยะของคนในชุมชน 

สวนที่ 2 กจิกรรมตามกระบวนการ AIC 

  2.1 ขัน้ตอนการสรางความรู (Appreciation:A) 

 A1 : การวเิคราะหสภาพการของหมูชุมชนในปจจุบันเกี่ยวกับการจัดการขยะ (ใชเวลา 15 นาที)  

 A2 : การกําหนดอนาคตหรือวิสัยทัศน อันเปนภาพพึงประสงคในการพัฒนารูปแบบ 

การจัดการขยะของชุมชน (ใชเวลา 20 นาที) 

  2.2 ขัน้ตอนการสรางแนวทางการพัฒนา (Influence:I) 

   I1 : การคิดเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการการจัดการขยะที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค ตามภาพท่ี

พงึประสงค (ใชเวลา 30 นาที) 

   I2 : การจัดลําดับความสําคัญของกจิกรรม/ โครงการ (ใชเวลา 30 นาที) 

  2.3 ขัน้ตอนการสรางแนวทางปฏบัิต ิ(Control:C) 

   C1 : การแบงความรับผดิชอบ (ใชเวลา 30 นาที) 

   C2 : การตกลงใจในรายละเอยีดของการดําเนนิการจัดทําแผนปฏบัิติ (ใชเวลา 30 นาที) 

สวนที่ 3 แบบประเมนิความเหมาะสมของแผนการดําเนนิงาน 

 โดยการสัมภาษณผูเขารวมโครงการ เกี่ยวกับความคิดเห็นดานความเหมาะสมของแผนงาน/ โครงการ 

ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 6 ขอ ประกอบดวยขอความเชงิบวก 5 ระดับ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เม่ือไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา 

แลวผูศึกษาจึงประชุมชี้แจงและทําความเขาใจในการศึกษาคร้ังนี้กับผูรวมกระบวนการศึกษา และประชาชน ในชุมชน 

บานน้ําตม ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งมขีัน้ตอนดังนี้ 

1. ศึกษาบริบทชุมชนโดยการใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สัมภาษณอยางไมเปนทางการ โดยมีผูนําชุมชน

เปนผูใหขอมูลหลัก แบบบันทึกขอมูล และกลองบันทึกภาพ  

2. เก็บรวบรวมขอมูลกจิกรรมตามกระบวนการ AIC 6 ขัน้ตอน 

3. เก็บรวบรวมขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นดานความเหมาะสมของแผนงาน/ โครงการ โดยการใช              

แบบสัมภาษณแบบมโีครงสราง สัมภาษณอยางไมเปนทางการ 
 

การวเิคราะหขอมูล 

ในการศกึษาคร้ังนี้ไดแบงการวเิคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ 

1. การวิเคราะหขอมูลจากเก็บรวบรวมได โดยวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และสรางเปนขอสรุป 

ในลักษณะพรรณนาวเิคราะห  

2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ในลักษณะเชิงปริมาณวิเคราะห เพื่อประเมินความเหมาะสมของ

แผนการดําเนนิงาน โดยใชสถติเิชงิพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการศึกษา 

 ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลแลวการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน        

4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลบรบิทชุมชนและสภาพปญหาของชุมชน 

ชุมชนบานน้ําตม หมูท่ี 5 ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา เปนชุมชนชาวเขาเผาอิ้วเมี่ยน (เยา)  

สภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบสูงเชิงเขา มีลําหวยน้ําตมไหลผาน ซึ่งเปนแหลงน้ําสําหรับการทําประปาหมูบาน และใชประโยชน 

ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมพืีน้ท่ีปาชุมชนประมาณ 1,500 ไร ครอบคลุมพื้นท่ีแหลงตนน้ํา มีบานเรือนท้ังสิ้น 68 หลังคา

เรือน มีประชากรอาศัยอยู 325 คน ซึ่งจํานวนประชากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ชาวบานมีฐานะคอนขางยากจน สวน

ใหญประกอบอาชีพทําไรขาวโพด แตก็มีการทําสวนลิ้นจี่ และยางพาราเปนบางสวน ดานการศึกษา พบวาประชาชนสวน

ใหญ ไม ได รับการศึกษา  โดย เฉพาะผู สู งอา ยุจะมีปญหาคอนข างมากเ นื่ อ งจากเปนชน เผ ามีปญหาด าน 

การสื่อสาร และไมมีโรงเรียนอยูในหมูบานถาตองการเรียนหนังสือจะตองไปเรียนอีกหมูบานหนึ่งซึ่งหางออกไปประมาณ  

6 กโิลเมตร 

วิถีชีวิตในปจจุบันชาวบานมุงออกไปทํางานหารายไดเปนหลัก นิยมความสะดวก รวดเร็ว จึงมีคานิยมซื้ออาหาร

บริโภคจากรถเรท่ีเขามาขายในหมูบานทุกวัน เชน กับขาวถุง ขนมขบเค้ียว อาหารแหง นอกจากนี้ยังไดนําเอาวัสดุ 

ท่ียอยสลายยาก เชน ถุงพลาสติกตาง ๆ เขามาใชในชุมชนมากขึ้น ทําใหปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และชาวบาน ยังขาดความ

ตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม จากการสังเกตและสอบถามจากคนในชุมชน ทําใหทราบวามีการนําขยะไปท้ิงตาม
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ขางทาง ท่ีสาธารณะ บริเวณรอบ ๆ บานเรือน และมักจะมีสัตวมาขุดคุย ทั้งสุนัข ไก และหมู ที่ชาวบานไดเลี้ยงไว จึงทําให

เกิดความไมนาดู สูญเสียทัศนียภาพของชุมชน  ชาวบานสวนใหญมีวิธีการจัดการขยะท่ีมีท้ังขยะมูลฝอยท่ัวไป และขยะ

อันตราย มพีษิจากการทําเกษตรกรรม โดยวธีิการเผา หรือนําไปท้ิงท่ีหลุมขยะของชุมชน ซึ่งอยูในที่สาธารณประโยชน หาง

จากหมูบานไปราว 3 กิโลเมตร และจากการเก็บขอมูลยังพบวามีปริมาณขยะทั้งหมูบานเฉลี่ย  วันละ 200 กิโลกรัม (เฉลี่ย

ครัวเรือนละ 3 กิโลกรัม) หากชาวบานยังขาดการคัดแยกขยะ การจัดการขยะท่ีดี ก็จะสงผลใหหลุมขยะเต็มเร็วมากขึ้น 

และกอใหเกิดมลพิษตาง ๆ ตามมา เปนแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค หรือพาหนะนําโรคตาง ๆ เชนโรคอุจจาระรวง โรค

ไขเลือดออก เปนตน และเนื่องจากเปนหมูบานท่ีอยูตนน้ํา ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอหมูบานอ่ืน ๆ  ท่ีอยูถัดไปดวยและดาน

การมสีวนรวมของคนในชุมชน ยังขาดกฎกตกิาและมาตรการในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

สวนที่ 2 ขอมูลกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมและสรางสรรค (A-I-C) ในการจัดทํา

ทําแผนจัดการขยะชุมชน 

การกําหนดแผนการดําเนินงานใหชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการขยะชุมชนบานน้ําตม ตําบลผา

ชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา ในชวงแรกของกระบวนการผูศึกษาไดติดตอประสานงานกับผูนําชุมชน ชุมชน เพื่อเสนอ

ตัวผูศกึษา และแนะนําตัวอยางเปนทางการดวยการจัดประชุมแกกลุมเปาหมาย เพื่อรับรูถึงความเปนมา วัตถุประสงคของ

การศึกษาคร้ังนี้ และเปนการสรางความคุนเคย และความไววางใจจากชุมชนมากขึ้น โดยผูศึกษาไดจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ในวันท่ี 21 กันยายน 2557 ณ หอประชุมหมูบานน้ําตม ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมี

กลุมเปาหมายท่ีเปนตัวแทนครอบครัวจากชุมชนบานน้ําตม หรือคณะกรรมการชุมชน เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล

ผาชางนอย เจาหนาท่ีสาธารณสุข และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของในพื้นท่ี รวมผูศึกษาจํานวนท้ังสิ้น  

61 คน เพ่ือดําเนนิการประชุมเชงิปฏบัิตกิารแบบมสีวนรวมและสรางสรรค (A-I-C) ดังรายละเอยีดดังตอไปนี้ 

1. ขั้น Appreciation (A) 

 ผูศึกษาไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหปญหา ในวันท่ี 21 กันยายน 2557 ณ หอประชุม  หมูบานน้ํา

ตม ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยแบงผูเขารวมประชุม เปนกลุมยอยจํานวน 6 กลุม ๆ ละ 10 คน แลว

แจกกระดาษใหผูเขารวมประชุมสําหรับเขียนความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับปญหาขยะในชุมชนเพื่อเสนอเปนภาพรวม

ของกลุม ขัน้ตอนนี้ผูศกึษาตัง้กตกิาท่ีสงเสริมใหผูเขาประชุมแตละคนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ สรางบรรยากาศท่ีมี

การรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไมโตแยงความคิดของสมาชิกคนอ่ืน จนไดประเด็นปญหาท่ีหลากหลาย ไดวิสัยทัศน

ในการแกปญหา และเปาหมายในการแกปญหาท่ีทุกคนยอมรับ แลวสรุปเปนภาพรวมของกลุม 

2. ขั้น Influence (I) 

  จากการท่ีผูศึกษาไดสํารวจพื้นดานกายภาพ พบวา ชุมชนบานน้ําตมประสบปญหาขยะในชุมชน และขาดการ

มีสวนรวมในการจัดการขยะ ดังนั้นในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 เปนกระบวนการหนึ่ง 

ที่สําคัญ ในการระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดกิจกรรมท่ีจะนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใหชุมชนไดเสนอปญหาและ

ผลกระทบจากขยะในกลุมใหญ ตอเนื่องจากกระบวน appreciation จากนั้นผูศึกษาไดดําเนินการนําเขาสูกระบวนกําหนด

เปาหมาย และวิสัยทัศนรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการแกไขปญหาขยะ ดวยคําถาม “อยากใหมีการการจัดการขยะ

อยางไรในอนาคต” เพื่อใหชุมชนไดจนิตนาการถงึอนาคตท่ีพงึประสงค ท่ีชุมชนอยากเห็น อยากใหเปนในอนาคต 
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3. ขั้น Control (C) 

  ขั้นตอนของการหาผู รับผิดชอบ และกําหนดแผนปฏิบัติการ ผู เขารวมประชุมไดชวยกันพิจารณาหา

ผูรับผดิชอบ ท่ีจะสามารถนําไปสูการปฏบัิตกิารตามแผนงานท่ีไดวางแผนไวแลว 
 

สวนที่ 3 ขอมูลผลลัพธที่เกิดจากกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมและสรางสรรค  

(A-I-C) 

ตาราง 1 แสดงผลลัพธการประชุมเชงิปฏบัิตกิาร AIC ในการจัดทําแผนการจัดการขยะชุมชน 

ขั้นตอน ภารกจิหลัก ผลกจิกรรม 

A-1 เขาใจสถานการณ สภาพ      

ที่แทจรงิ (reality) 

1. กลุมเปาหมาย รับรูถงึความเปนมา วัตถุประสงคของการศกึษา 

2. ไดประเด็นปญหาการจัดการขยะ คือ  

- ในชุมชนขาดการมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการในดานการดูแล

สิ่งแวดลอม 

- คานิยมสมัยใหมในการซื้ออาหารบริโภคจากรถเร แทนท่ีจะมีการ

ปลูกพืชผักกนิเอง  

- ชาวบานขาดความรูความตระหนัก เกี่ยวกับการจัดการขยะ ทําให

ท้ิงขยะเร่ียราด 

- หนวยงานทองถิ่นขาดการลงทุนในการจัดการสิ่งแวดลอม และไมมี

การจัดการขยะอยางเปนระบบ-ไมมีการเก็บขยะ ไมมีแหลงฝงกลบ

หรือทําลาย 

A-2 สรางวสิัยทัศน สภาพที่

คาดหวังในอนาคต (ideal 

vision หรอื Scenario) 

 

1. วสิัยทัศน-ชุมชนบานน้ําตมมรีะบบการจัดการขยะท่ีถูกวิธี และเหมาะสม

กับสภาพพืน้ท่ี เพื่อสุขภาพและลดปญหาสิ่งแวดลอมไดย่ังยืน 

2. เปาหมาย-ชุมชนบานน้ําตมมีระบบการจัดการขยะท่ีถูกวิ ธี  และ

เหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ี 

I-1 คิดคน หากลวธีิ (solution 

design) 

1. การมสีวนรวมในการจัดการขยะท้ังระดับครัวเรือน และชุมชน 

2. ไดแนวทางการแกไขปญหาในการจัดทําแผนงาน/ โครงการ 

I-2 จัดความสําคัญ จําแนก

กจิกรรม (priority) 

 

1. แนวทางแกไขปญหาขยะโดยชุมชน 

- การจัดการในการท้ิงขยะใหถูกวธีิ 

- ใชถังขยะ 

- การคัดแยกขยะ 

- การแยกขยะสรางรายได 

 

ตาราง  1 (ตอ) 
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ขั้นตอน ภารกจิหลัก ผลกจิกรรม 

C-1 วางแผน หาผูรับผดิชอบ 

(responsibility) 

 

1. นายเกรียงศักดา เกียรติชางนอย นายกองคการบริหารสวนตําบล 

ผาชางนอย เปนประธานโครงการ 

2. นายสุทิน ศรีสมบัต ิผูใหญบานบานน้ําตม ผูรับผดิชอบโครงการ 

3. นายรุงโรจน พันธดี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

บานปางคา ท่ีปรึกษาโครงการ 

4. ครู กศน. 

5. เจาหนาท่ีโครงการหลวงปงคา 

6. คณะกรรมการชุมชน จํานวน 5 คน 

7. ประชาชนในชุมชนบานน้ําตม 

C-2 จัดทําแผน/ กิจกรรม/ 

โครงการ (Action Plan) 

แผนงาน/ โครงการรวมสรางชุมชนและทองถิ่นใหนาอยู บานน้ําตม หมูท่ี 5 

ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

 

สวนที่ 4 ขอมูลดานความคิดเห็นตอความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ 
 

ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินระดับของความเหมาะสม 

              ของแผนการดําเนนิงานในการจัดการขยะชุมชน 

ความคิดเห็น 
ระดับความเหมาะสม  

𝑋� S.D. ระดับ 

1. แผนงาน/ โครงการนี้มคีวามชัดเจน 4.08 0.28 มาก 

2. แผนงาน/ โครงการนี้มคีวามสอดคลองกับสภาพปญหาท่ีแทจริง 4.83 0.38 มาก 

3. แผนงาน/ โครงการนี้มคีวามเหมาะสมในดานระยะเวลา 4.08 0.28 มาก 

4. แผนงาน / โครงการนี้มีความยืดหยุนสามารถตอบสนองตอสภาวะแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลงได  

4.08 

 

0.46 

 

มาก 

 

5. มรูีปแบบกจิกรรมท่ีเหมาะสม 4.85 0.36 มาก 

6. การไดมสีวนรวมในการวางแผน 4.58 0.50 มาก 
 

จากตาราง 2 ระดับความเหมาะสมของแผนงาน/ โครงการ ในภาพรวมมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสม 

อยูในระดับมาก อยูในชวงคะแนนเฉลี่ย (mean) 3.67-5.00 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกประเด็นการประเมิน 

อยูในระดับเหมาะสมมาก โดยประเด็นท่ีผูเขารวมจัดทําแผนประเมินและมีความเหมาะมากท่ีสุดคือประเด็นเกี่ยวกับ
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รูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม รองลงมาคือมีความสอดคลองกับสภาพปญหาท่ีแทจริง โดยมีคาเฉลี่ย 4.85 และ 4.83 

ตามลําดับ 
 

วิจารณและสรุปผล 

1. บรบิทชุมชน 

วิถีชีวิตในปจจุบันชาวบานมุงออกไปทํางานหารายไดเปนหลัก นิยมความสะดวก รวดเร็ว จึงมีคานิยม ซื้อ

อาหารบริโภคจากรถเรท่ีเขามาขายในหมูบานทุกวัน นอกจากนี้ยังไดนําเอาวัสดุท่ียอยสลายยาก เชน ถุงพลาสติกตาง ๆ 

เขามาใชในชุมชนมากขึ้น ทําใหปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ขอจํากัดดานความรูความเขาใจของชาวบาน ท่ีสวนใหญ 

ไมไดเรียนหนังสือ รวมถึงการขาดความความตระหนักในการจัดการขยะ และดานการมีสวนรวมในชุมชน ก็ยังขาด 

กฎกติกา มาตรการในการในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของอดิศักดิ์ รัตนะ (2552)  

ท่ีไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะของเทศบาลเมืองบานพรุ พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 

บานพรุ มีสวนรวมในการจัดการขยะไมมาก เพราะประชาชนสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจในเร่ืองการจัดการขยะ 

ชาวบานสวนใหญมีวิธีการจัดการขยะท่ีมีท้ังขยะมูลฝอยท่ัวไป และขยะอันตราย มีพิษจากการทําเกษตรกรรม โดยวิธี 

การเผา หรือนําไปท้ิงท่ีหลุมขยะของชุมชน ซึ่งอยูในท่ีสาธารณประโยชน หางจากหมูบานไปราว 3 กิโลเมตร จากการ

สํารวจปญหาขยะในชุมชน พบวา มีการท้ิงขยะตามขางทาง ท่ีสาธารณะ ทําใหเกิดความไมนาดู สูญเสียทัศนียภาพ 

ของชุมชน การท้ิงขยะบริเวณรอบ ๆ บานเรือน และมักจะมีสัตวมาขุดคุย ทั้งสุนัข ไก และหมู ที่ชาวบานไดเลี้ยงไว จึงทําให

เกิดความไมนาดู เปนแหลงกอโรค และเนื่องจากชุมชนบานน้ําตมเปนหมูบานท่ีอยูตนน้ํา ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอ 

หมูบานอ่ืน ๆ ท่ีอยูถัดไปดวย  

2. กระบวนการประชุมปฏบัิตกิารอยางมสีวนรวมและสรางสรรค (A-I-C) 

จากการทํากระบวนการประชุมปฏิบัติการอยางมีสวนรวมและสรางสรรค (A-I-C) ในการจัดทําแผน         

การจัดการขยะชุมชนรวมกับผูเขารวมศกึษา สามารถสรุปเปนขัน้ตอนไดดังนี้ 

2.1 ขัน้ Appreciation (A) 

ผูศึกษาไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหปญหา ในวันท่ี 21 กันยายน 2557 ณ หอประชุม  

หมูบานน้ําตม ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยแบงผูเขารวมประชุม เปนกลุมยอยจํานวน 6 กลุม ๆ ละ     

10 คน แลวแจกกระดาษใหผูเขารวมประชุมสําหรับเขียนความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับปญหาขยะในชุมชนเพื่อเสนอเปน

ภาพรวมของกลุม ขั้นตอนนี้ผูศึกษาตั้งกติกาท่ีสงเสริมใหผูเขาประชุมแตละคนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ สราง

บรรยากาศที่มกีารรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไมโตแยงความคิดของสมาชกิคนอ่ืน จนไดประเด็นปญหาที่หลากหลาย 

ไดวสิัยทัศนในการแกปญหา และเปาหมายในการแกปญหาท่ีทุกคนยอมรับ แลวสรุปเปนภาพรวมของกลุม  

2.2 ขัน้ Influence (I) 

จากการท่ีผูศึกษาไดสํารวจพื้นดานกายภาพ พบวา ชุมชนบานน้ําตมประสบปญหาขยะในชุมชน และ

ขาดการมีสวนรวมในการจัดการขยะ ดังนั้นในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 เปนกระบวนการ

ที่สําคัญ ในการระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดแผนงาน (Planning) โครงการ หรือกิจกรรมท่ีจะนําไปสูเปาหมาย 

ที่กําหนดไว โดยใหชุมชนไดเสนอปญหาและผลกระทบจากขยะในกลุมใหญ ตอเนื่องจากกระบวน appreciation จากนั้น       
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ผูศึกษาไดดําเนินการนําเขาสูกระบวนกําหนดเปาหมาย และวิสัยทัศนรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการแกไขปญหาขยะ    

ดวยคําถาม “อยากใหมีการการจัดการขยะอยางไรในอนาคต” เพื่อใหชุมชนไดจินตนาการถึงอนาคตท่ีพึงประสงค  

ท่ีชุมชนอยากเห็น อยากใหเปนในอนาคต 
 

2.3 ขัน้ Control (C) 

ขั้นตอนของการหาผูรับผิดชอบ และกําหนดแผนปฏิบัติการ ผูเขารวมประชุมไดชวยกันพิจารณา        

หาผูรับผดิชอบและวธีิการท่ีจะสามารถนําไปสูการปฏบัิตกิารตามแผนงานท่ีไดวางแผนไวแลว 

3. ผลลัพธที่เกดิจากกระบวนการประชุมปฏบัิตกิารอยางมสีวนรวมและสรางสรรค (A-I-C) 

จากการจัดกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (A-I-C) ทําใหไดผลลัพธในการจัดทําแผน     

การจัดการขยะชุมชน สรุปเปนประเด็นดังนี้ 

3.1 สถานการณ สภาพท่ีแทจริง (reality) ในประเด็นปญหาการจัดการขยะของชุมชน ไดแก 

3.1.1  คานยิมสมัยใหมในการซือ้อาหารบริโภคจากรถเร แทนท่ีจะมกีารปลูกพืชผักกนิเอง 

3.1.2  ชาวบานขาดความรูความตระหนัก เกี่ยวกับการจัดการขยะ ทําใหท้ิงขยะเร่ียราด 

3.1.3  ชุมชนขาดการมสีวนรวมในการกําหนดมาตรการในดานการดูแลสิ่งแวดลอม 

3.1.4  หนวยงานทองถิ่นขาดการลงทุนในการจัดการสิ่งแวดลอม และไมมกีารจัดการขยะอยางเปนระบบ

ไมมกีารเก็บขยะ ไมมแีหลงฝงกลบหรือทําลาย 

3.2 สรางวสิัยทัศน สภาพท่ีคาดหวังในอนาคต 

ในการระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดแผนงาน (Planning) โครงการนั้น ผูศึกษา และผูเขารวมศึกษา       

ไดกําหนดเปาหมาย และวสิัยทัศน โดยการมสีวนรวมในการจัดการขยะท้ังระดับครัวเรือน และชุมชน ไดดังนี้ 

วิสัยทัศน (vision)-ชุมชนบานน้ําตมมีระบบการจัดการขยะท่ีถูกวิธี และเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  

เพื่อสุขภาพและลดปญหาสิ่งแวดลอมไดย่ังยืน 

เปาหมาย (GOAL)-ชุมชนบานน้ําตมมรีะบบการจัดการขยะท่ีถูกวธีิ และเหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ี 

3.3 กลวธีิ กจิกรรมการแกไขปญหาขยะชุมชน 

3.3.1 แนวทางแกไขปญหาขยะโดยชุมชน 

3.3.2 การจัดการในการท้ิงขยะใหถูกวธีิ 

3.3.3 ใชถังขยะ 

3.3.4 การคัดแยกขยะในครัวเรือน 

3.3.5 การแยกขยะสรางรายได 

3.4 แนวทางการแกไขปญหาโดยคณะกรรมการชุมชน 

3.4.1 การมท่ีีท้ิงขยะ/ ถังขยะชุมชน 

3.4.2 จัดตัง้กฎกตกิาของชุมชนดานการจัดการขยะ 
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3.4.3 การจัดทําธนาคารขยะ 

3.4.4 ศกึษาดูงานในชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการขยะ 

3.5 แนวทางการแกไขปญหาขยะโดยเจาหนาท่ีหรือองคกรภายนอกชุมชน 

3.5.1 อบรมใหความรูแกประชาชน 

3.5.2 จัดสรร/ สนับสนุนงบประมาณ ดานการจัดการขยะ 

3.5.3 มกีารจัดการขยะท่ีเปนระบบ 

4. การกําหนดแผนปฏบัิตกิาร และผูรับผดิชอบ 

 ในการกําหนดแผนปฏิบัติการ และผู รับผิดชอบ จากการระดมความคิดสรุปไดวาควรใหมีกิจกรรม  

“โครงการรวมสรางชุมชนและทองถิ่นใหนาอยู บานน้ําตม หมูท่ี 5 ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา” โดยจัด

กจิกรรมใหชุมชนไดมสีวนรวมในการจัดการขยะ โดยมกีจิกรรมดังนี้ 

4.1 กจิกรรม-ประชุมชี้แจงโครงการแกประชาชนในชุมชนทราบถงึผลด ีและประโยชนท่ีจะเกดิขึ้น 

 ผูรับผดิชอบ–ผูนําชุมชน คณะกรรมการโครงการ 

4.2 กิจกรรม-อบรมใหความรูแกประชาชนในชุมชน ตัวแทนหลังคาเรือนละ 1 คน เกี่ยวกับการกําจัดขยะ  

คัดแยกขยะ ธนาคารขยะ 

 ผูรับผดิชอบ–คณะกรรมการโครงการ ผูเชี่ยวชาญในดานสาขา 

4.3 กิจกรรม-ศึกษาดูงานชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการขยะท่ีบานตาสุขเกษม อําเภอขุนตาล 

จังหวัดเชยีงราย 

 ผูรับผดิชอบ–คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการหมูบาน 

4.4 กจิกรรม-จัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดตัง้กตกิาของชุมชน เกี่ยวกับการจัดการขยะ 

 ผูรับผดิชอบ–คณะกรรมการโครงการ ประชาชนในพืน้ท่ี 

4.5 กจิกรรม-จัดตัง้ธนาคารขยะ 

 ผูรับผดิชอบ–คณะกรรมการโครงการ ประชาชนในพืน้ท่ี 

4.6 กจิกรรม–สงเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมทุีกหลังคาเรือน 

 ผูรับผดิชอบ–เจาหนาท่ีโครงการหลวง ประชาชนในพืน้ท่ี 

4.7 กจิกรรม–ตดิตามประเมนิผล 

 ผูรับผดิชอบ–คณะกรรมการโครงการ 

4.8 กจิกรรม–ประชุมคณะทํางานโครงการ 

 ผูรับผดิชอบ–คณะกรรมการโครงการ 

4.9 กจิกรรม–จัดเวทีถอดบทเรียน สรุปผลการดําเนนิงาน และวางแผนการดําเนนิงานในปตอไป 

 ผูรับผดิชอบ–คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการโครงการ  

ซึ่งสอดคลองกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2538) ท่ีไดใหความหมายวา การวางแผนเปนกิจกรรมท่ีคาดหวัง 

จะตองปฏิบัติ ซึ่งเปนผลจากการคนหาและกําหนดวิธีทํางานในอนาคตเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย บรรลุวัตถุประสงค และ
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เปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมปีระสทิธิภาพ เกดิประโยชนตอหนวยงานและองคกรมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาจะมีการทําอะไร 

ทําที่ไหน เมื่อใด ใหใครทํา ทําอยางไร และใหรายละเอยีดอ่ืน ๆ ที่จําเปนชวยใหการปฏิบัติงานลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ กัญญา จาอาย (2549) ท่ีไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย 

ของชุมชนสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การใชกระบวนการเอไอซี (A-I-C) ทําให    

กลุมตัวอยางมีสวนรวมในการรับรูถึงปญหา คนหาวิธีการแกปญหา และดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอย นําไปสู

กิจกรรมโครงการ ดังนี้ 1) โครงการการใหความรูเกี่ยวกับขยะและการจัดการขยะ 2) โครงการจัดตั้งกองทุนขยะ และ      

3) โครงการนาบานนามอง ปจจัยท่ีนําไปสูผลสําเร็จในการจัดทําแผนในคร้ังนี้ คือการมีสวนรวมของคนในชุมชน ซึ่ง 

Szentendre (สานิตย  บุญชุ , 2527)  ไดกลาวถึงการแบงกระบวนการการมีสวนรวมออกเปน 4 ขั้นตอน คือ  

1) การมีสวนรวมในการวางแผน 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ 3) การมีสวนรวมในการจัดสรรผลประโยชน  

3) การมสีวนรวมในการตดิตามและประเมนิผล 
 

5. ระดับความคิดเห็นตอความเหมาะสมของแผนงาน/ โครงการ 

ในภาพรวมมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก อยูในชวงคะแนนเฉลี่ย (mean) 3.67-5.00    

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกประเด็นการประเมินอยูในระดับเหมาะสมมาก โดยประเด็นท่ีผูเขารวมจัดทําแผน 

ไดประเมินแลวมีความเหมาะมากท่ีสุด คือ ประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม รองลงมา คือ มีความสอดคลอง

กับสภาพปญหาท่ีแทจริง โดยมคีาเฉลี่ย 4.85 และ 4.83 ตามลําดับ 
6. สรุป จากผลการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมการจัดทําแผนในจัดการขยะชุมชนในคร้ังนี้ สามารถสรุปไดวา 

การใชรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (A-I-C) ในการจัดทําแผนการจัดการขยะชุมชนชาวเขาเผาอิ้วเมี่ยน 

บานน้ําตม ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา เปนรูปแบบท่ีทําใหเกิดกระบวนการการยอมรับ และรูสึก 

เปนเจาของปญหา อันนําไปสูการรวมกันแกไขปญหาตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 
1. จากการศึกษาพบวากระบวนการ AIC เปนกระบวนการท่ีสงเสริมการมีสวนรวมในการวางแผนแกปญหา

ขยะในชุมชนไดเปนอยางดี ซึ่งสะทอนไดจากผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจในระดับสูงทุกประเด็น ดังนั้นเราสามารถ     

นํากระบวนการ AIC ไปใชในการวางแผนแกไขปญหาอ่ืนๆ ของชุมชนได 

2. ในการดําเนินตามกระบวนการ AIC มีขอสังเกตวาผูดําเนินการจะตองมีความสามารถในการสราง

บรรยากาศท่ีสงเสริมใหผูเขารวมประชุม มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดังนั้น

ผูดําเนนิการท่ีนํากระบวนการ AIC ไปใช จะตองมคีวามสามารถในการสรางบรรยากาศดังกลาว  

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

1. ผลลัพธจากการศึกษาคร้ังนี้ไดเพียงแผนปฏิบัติการท่ีเปนท่ียอมรับของชุมชนเทานั้น แตยังไมเกิดผล        

การแกปญหาท่ีเปนรูปธรรม ดังนั้นการศึกษาคร้ังตอไปควรเปนการศึกษาเชิงประเมินผล เพื่อใหเห็นผลลัพธของแผน                   

ท่ีวางไว  
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2. ควรมีการศึกษาในลักษณะท่ีมีการนํากระบวนการ AIC ไปใชในการแกปญหาอ่ืน ๆ ในชุมชน เพื่อเปนการ

ยืนยันวากระบวนการ AIC เปนกระบวนการท่ีแกปญหาของชุมชนอยางไดแทจริง 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิถีชีวิตดานสุขภาพชนเผาบีซู ในบานดอยชมภู หมูท่ี 7 ตําบลโปงแพร 

อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย โดยเก็บขอมูลดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group Discussions) และการสังเกตวิถีชีวิต 

ในชุมชน ผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยไดคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งประกอบไปดวย 3 กลุมคือ กลุมวัยรุน จํานวน 7 ราย 

กลุมวัยแรงงาน จํานวน 10 ราย และกลุมผูสูงอายุ จํานวน 9 ราย กรอบในการศึกษาตามแนวคิดของ Kleinman และการ

ดูแลสุขภาพองครวม 4 มิติ คือ การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ และ

วเิคราะหขอมูล โดยวธีิวเิคราะหเนือ้หา (Content Analysis)  

 ผลการศึกษาวิถีชีวิตดานสุขภาพชนเผาบีซู ในบานดอยชมภู ในเร่ืองของการสงเสริมสุขภาพ พบวา การบริโภค

อาหารที่ดีตอสุขภาพ เชน ผักพื้นบานท่ีปลูกเอง และไมมีการใชเคร่ืองปรุงรส การดูแลสุขภาพของตนเองชนเผาบีซู       

ดานการปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ชนเผาบีซูในอดีตมีความเช่ือเกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาต ิ

การเจ็บปวยดวยโรคท่ีเปนและรักษาดวยแพทยแผนปจจุบันไมหายเนื่องมาจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิลงโทษ เมื่อเจ็บปวย เพียงเล็กนอย    

จะมีการดูแลตนเองเบ้ืองตน ท้ังดานรางกายและจิตใจ เมื่อการเจ็บปวยท่ีรุนแรงจะเลือกเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 

แมวาความเช่ือ ประเพณี วถิชีวีติชาวบานนัน้ จะมผีลตอภาวะสุขภาพของชนเผาบีซู แตเมื่อไดทําการศึกษาในเชิงลึกลงไปก็

พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ก็มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิตดานสุขภาพ 

ของชนเผา ดังนั้นการทําความเขาใจในมิติของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะทําใหการดูแลสุขภาพในองครวมของชาวบาน

ไดผลดยีิ่งขึ้น  
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Abstract  

 The objective of a qualitative study was to investigate the health care lifestyle of Bisu tribe’s in Doichomphu 

Village, Moo. 7, Pongphrae Subdistrict, Maelao District, Chiangrai Province. The samples were the purposive sampling 

which were divided into 3 groups (7 teenagers, 10 workers, 9 elders) following by framework of Kleinman and  4 

dimensions of holistic health; there are health promotion, disease prevention, medical care and medical rehabilitation.          

The data of this study was analyzed by content analysis.  

The results were found as follows: the health care lifestyle of Bisu tribe’s in Doichomphu Village in term of health 

promotion showed that the villagers ate healthy food  such as own grown vegetables or non-monosodium glutamate 

food. They had talked and shared with each other. Besides, Buddhism was mental centre for everyone. In the past, 

disease prevention, medical care and medical rehabilitation of Bisu tribe were related to ghost or supernatural. They were 

believed that their illness were gotten by punishing of holy things. They will take care of their physical and mental 

for first aid. Besides, most villagers went to the health promotion and prevention center first for primary care and 

went to the hospital for being in a coma. According to the results of this study, they were seen that although 

villagers’ belief, festival, ceremony, eating lifestyle impacted on health care lifestyle of Bisu tribe but deep-studying 

was presented that changed factors of economic, social and culture impacted on not only changing which affected to 

health care lifestyle but also it affected to lifestyle of tribe. Thus making the understanding for changed dimension can 

make holistic health is better. 
 

Keywords: health care lifestyle, Bisu tribe  
 

บทนํา 

ความสําคัญและที่มาของปญหา  

จากกระแสหลักของการพัฒนาท่ีนําไปสูภาวะความทันสมัย ในกระแสโลกาภิวัฒน ทิศทางการพัฒนาประเทศ      

ที่ขาดความสมดุล กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrialization) และการเปนเมือง (Urbanization) เปนสาเหตุหลักท่ีทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตท่ีกําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิตแบบบริโภคนิยม วัตถุนิยม ท่ีใหความสําคัญแกวัตถุ

มากกวาจิตใจ คือ มีความพร่ังพรอมทางวัตถุ ยึดถือวัตถุมากกวาจิตใจหรือคุณคาของความเปนคน ท่ีมิไดทําใหคน         

ในสังคมมวีถิชีวีิตท่ีเปนสุข กลับนําไปสูการบ่ันทอนสุขภาพท้ังทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณอยางมาก โดยละเลยกับ

สุขภาพมุงแสวงหาความสนุกสนานทางวัตถุและความสะดวกสบาย อีกท้ังเมื่อโครงสรางทางสังคมเปลี่ยนไปทําใหวิถีชีวิต

ของคนเปลี่ยน เชน การทํามาหากินท่ีจําเปนตองดิ้นรนตอสูกับความฝดเคืองทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการแกงแยงกัน        

ในอาชีพการงานและรายไดทําใหเกิดความเครียด ปญหาสุรา ยาเสพติด อาชญากรรม ฆาตัวตาย การเอารัดเอาเปรียบ 

รวมท้ังอิทธิพลทางลบของสื่อมวลชนและการรับวัฒนธรรมตางชาติเขามาโดยขาดการเลือกสรรคัดกรอง เหลานี้             

ลวนมีผลกระทบตอสุขภาพตามมา เชนเดียวกับศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ และจูน เจริญเสียง (2547) กลาววา ภาวะความเปน

เมืองหรือภาวะความทันสมัยไมไดมีผลตอประชากรในดานเศรษฐกิจเทานั้น แตยังมีผลตอรูปแบบทางสังคมอ่ืน ๆ ดวย ไดแก
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การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ในดานคานิยม รูปแบบการประกอบอาชีพ และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ 

ความเรงรีบ ความเครียดจากการทํางาน คานิยมตะวันตก และลักษณะอาชีพท่ีไมตองใชแรง ตางเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิด

ปญหาสุขภาพ การดูดซับวัฒนธรรม (Cultural assimilation) Sen, (2000) กลาวถึงประเด็นนี้ไววา “ท้ังหมดนี้เกี่ยวของกับ

อํานาจคุกคามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบตะวันตก ท่ีจะฝงกลบวิถีการดํารงชีวิต (Models of living) และ ขนบธรรมเนียม

ทางสังคม (Social norms) แบบดั้งเดิม” แตก็ไมอาจปฏิเสธไดวามีอิทธิพลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการดําเนินชีวิต       

การพัฒนาที่ผดิพลาดท่ีเนนความมั่งค่ัง ในท่ีสุดตกเปนเหย่ือของโลกาภิวัฒน ในขณะเดียวกันสังคมไทยยังไมสามารถนําเอา

วัฒนธรรมของประเทศอุตสาหกรรมท่ีอาศัยความรู ความคิดความเขาใจ ทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานมาเปนเคร่ืองนําทาง 

ประกอบกับความออนแอของระบบตาง ๆ จึงทําใหเราไมสามารถรับมือกับแรงกดดันของกระแสโลกาภิวัฒนได ความมั่งค่ัง        

เปนระบบการผลิตและบริโภคท่ีมีนัยวาฟุมเฟอยไรขีดจํากัด ไมคํานึงถึงความสิ้นเปลืองของทรัพยากร นําไปสูปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและการดํารงชีวิตของมนุษย จึงนํามาสูปญหามากมาย โดยเฉพาะปญหาสุขภาพตาง ๆ มากมาย หากเปลี่ยน

กระบวนการคิดท่ีเนนความมั่งค่ังมาเปนการมีวิถีชีวิตท่ีพอดี เปนการอยูกินอยางพอดี มีการผลิตและบริโภคท่ีไมฟุมเฟอย

คํานึงถึงความสมดุลระหวางความตองการของมนุษยกับความสามารถรองรับของฐานทรัพยากร ท่ีนําไปสูความย่ังยืน          

ท้ังของทรัพยากรและการดํารงชีวิตของมนุษย ความพอเพียง คือ พอดีพอประมาณ มีเหตุมีผล  มีความอิสระและพึ่งตนเองได 

ไมเบียดเบียนผูอ่ืน เพื่อการมวีถิชีวีติท่ีดเีปนเงื่อนไขท่ีจําเปนตอภาวะสุขภาพ 

ในพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสานพลับพลา ซึ่งมีจํานวน 5 หมูบาน คือ หมูท่ี 5–9 

ตําบลโปงแพร อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย มีประชากรรับผิดชอบจํานวน 3,248 คน มีผูปวยเบาหวานจํานวน 55 ราย 

คิดเปนรอยละ 1.69 และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 4.43 และจากการ คัดกรองสุขภาพประจําป 

พบวามีผูปวยเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงรายใหม เพิ่มจํานวนขึ้นในทุก ๆ ป ในพื้นท่ีจํานวน 4 หมูบาน คือ 

บานหวยสานพลับพลา หมูท่ี 5, 6 บานเหมืองลึก หมูท่ี 8 และบานหวยสานอาขา หมูท่ี 9 แตมีเพียงหมูบานเดียว คือ บาน

ดอยชมภู หมูท่ี 7 ซึ่งเปนหมูบานชนเผาบีซู จากรายงานการคัดกรองโรคไมติดตอเร้ือรังของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บานหวยสานพลับพลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552–พ.ศ. 2557 ไมพบผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม มีเพียงผูปวย

ความดันโลหิตสูงรายเดิม จํานวน 10 ราย ซึ่งสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดอยูในระดับปกติ จึงเห็นไดวา ประชากร 

ในหมูบานแหงนี้ มภีาวะสุขภาพท่ีด ีแตกตางจากหมูบานอ่ืน ๆ ในละแวกเดียวกัน จากการสังเกตของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสานพลับพลาซึ่งรับผิดชอบดูแลชุมชนแหงนี้ พบวาประชาชนในชุมชนแหงนี้

สวนใหญ ยังคงใชชีวิตแบบวิถีดั้งเดิม คือการทําไรนาโดยไมใชสารเคมี การปลูกผักไวบริโภคเอง และการหาของปาบริโภค

และจําหนายใหแกเพ่ือนบานและชุมชนใกลเคียง จึงเปนท่ีมาของความเช่ือท่ีวา การใชชีวิตในแบบฉบับของชนเผาบีซูนี่เอง 

นาจะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหประชากรในชุมชนแหงนี้ มีภาวะสุขภาพที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนใกลเคียงอ่ืน ๆ จึงจะได

ทําการศกึษาถงึภาวะวถิชีวีติดานสุขภาพชนเผาบีซู ในบานดอยชมพู หมูท่ี 7 ตําบลโปงแพร อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 

ในประเด็นการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสุขภาพ วาเปนอยางไร เพื่อนําขอมูลท่ีไดไป

เปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับวถิชีวีติใหแกชุมชนใกลเคียงตอไปไดในอนาคต 
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วัตถุประสงคของการศกึษา 

เพ่ือศกึษาวถิชีวีติดานสุขภาพชนเผาบีซู ในบานดอยชมภู หมูท่ี 7 ตําบลโปงแพร อําเภอแมลาว จังหวัดเชยีงราย 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแบบแผนการศึกษา รายกรณี (Case Studies)   

เก็บขอมูลดวยวธีิการสนทนากลุม (Focus Group discussions) และการสังเกตวถิชีวีติในชุมชน โดยมขีอบเขตการศกึษาดังนี้ 
1. ขอบเขตประชากรและผูใหขอมูลหลัก ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ ประชาชนท่ีมีอายุ 15 ป ขึ้นไปในชนเผาบีซู    

ที่มีช่ืออยูในทะเบียนบานและอาศัยอยูจริงในบานดอยชมภู หมูท่ี 7 ตําบลโปงแพร อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ผูให

ขอมูลหลัก ผูวิจัยไดคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งผูวิจัยจะใหความสําคัญโดยอาศัยหลักการเปนตัวแทนที่ดีของปรากฏการณ

นั้น ๆ โดยเปนบุคคลท่ี ผูวิจัยไปทําความรูจัก และการแนะนําแบบเครือขายและแบบกอนหิมะ (Network or Snowball selection) 

และมีคุณสมบัติท่ีจะสามารถใหขอมูลในการวิจัยได และเปนแกนนําของกลุมในชนเผาบีซู ซึ่งประกอบไปดวย 3 กลุม คือ 

กลุมวัยรุนจํานวน 7 ราย กลุมวัยแรงงานจํานวน 10 ราย และกลุมผูสูงอายุจํานวน 9 ราย 
2. ขอบเขตเนื้อหาประเด็นท่ีศึกษา การวิจัยคร้ังนี้ทําการศึกษาวิถีชีวิตดานสุขภาพของชนเผาบีซู ในบานดอยชมภู 

ตามแนวคิดของ Kleinman (1980) และการดูแลสุขภาพองครวม 4 มติ ิในประเด็นตาง ๆ ดังนี้  
 2.1 การสงเสริมสุขภาพ เปนกลไกการสรางความเขมแข็งใหแกสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคมและ

สุขภาพจติวญิญาณ 
 2.2 การปองกันโรค ไดแก มาตรการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมท้ังการสรางภูมิคุมกันเฉพาะโรค          

ดวยวธีิการตาง ๆ นานา เพ่ือมใิหเกดิโรคกาย โรคจติ โรคสังคม และโรคจติวญิญาณ 
 2.3 การรักษาโรค เมื่อเกิดโรคขึ้นแลว เราตองเรงวินิจฉัยโรควาเปนโรคอะไร แลวรีบใหการรักษาดวยวิธี        

ที่ไดผลดีที่สุดและปลอดภัยท่ีสุดเทาท่ีมนุษยจะรูและสามารถใหการบริการรักษาได เพื่อลดความเสียหายแกสุขภาพ หรือ

แมแตเพื่อปองกันมใิหเสยีชวีติ 
 2.4 การฟนฟูสภาพ หลายโรคเมื่อเปนแลวก็อาจเกิดความเสียหายตอการทํางานของระบบอวัยวะหรือทําให

พกิาร จงึตองเร่ิมมาตรการฟนฟูใหกลับมามสีภาพใกลเคียงปกตท่ีิสุดเทาท่ีจะทําได 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีสําคัญมากคือตัวของผูวิจัยเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญ เนื่องจากผูวิจัยจะตอง

พยายามศึกษาหาความรูกับผูใหขอมูลหลัก เพื่อใหไดขอมูลใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด ดังนั้นผูวิจัยจึงจําเปนตอง

สรางทักษะใหไดเขาใกลผูใหขอมูลหลักมากท่ีสุด จนกระท่ังผูใหขอมูลหลักไววางใจ เปดใจ และยอมใหขอมูลเชิงลึกของ

เหตุผลท่ีมาท่ีไป การกอเกดิอารมณความรูสกึในแตละเหตุการณในชวงชวีติท่ีผานมา รวมถึงใชอุปกรณภาคสนาม ท่ีจําเปน

ในการเก็บบันทึกขอมูลไดแก สมุดบันทึก กลองถายรูป และเคร่ืองบันทึกเสียง ผูวิจัยมีการเตรียมความพรอมในการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยการศึกษาคนควาหาความรูในเร่ืองท่ีจะทําการศึกษา รวมถึงกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล

อยางรอบคอบ เพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตอง เปนความจริง ตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา ใชกระบวนการสนทนากลุม 

ผูวิจัยไดกําหนดคําถามหลักไวแลว ในแนวคําถามแบบกึ่งโครงสราง ซึ่งไดมีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 3 ทานเพื่อใหไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ท้ังนี้ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหผูรวมสนทนาไดอธิบายหรือเลา
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ประสบการณโดยละเอียด โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาวิจัยระหวางวันท่ี 10 มกราคม  ถึงวันท่ี 2 

กุมภาพันธ 2558 

การวเิคราะหขอมูล 
ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลของโคไลซซี (Colaizzi, 1978 cited in Streubert and Carpenter, 2007) ประกอบดวย 

ขัน้ตอน ดังนี้  
ผูวจัิยนําขอมูลท่ีไดจากการถอดเทปคําใหสัมภาษณของการสนทนากลุมมาเขียนบรรยายและบันทึกไว ผูวิจัยอาน

ขอความที่ไดจากการถอดเทปการสนทนากลุมท้ังหมดเพื่อทําความเขาใจเนื้อหาในภาพรวมเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดและ

ประสบการณของผูใหขอมูล ผูวิจัยดึง (Extracting) คํา กลุมคํา ประโยคหรือแนวคิดสําคัญที่เกี่ยวของจากขอมูลที่ได จากการ

ถอดเทปบทสัมภาษณไปบันทึกในตารางขอมูลท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ผูวิจัยอานแตละขอความหรือกลุมคําท่ีคนพบทุกคําท่ีมี

ความสําคัญบรรทัดตอบรรทัด คําตอคําแลวใหความหมาย (Formulate Meaning) หรือใหรหัส (Coding) ใหแกประโยค

สําคัญท่ีเกี่ยวของกับปรากฏการณท่ีดึงออกมาในขั้นตอนของการดึงคําหรือประโยคสําคัญ ซึ่งในแตละประโยคอาจมี

ความหมายซึ่งเกี่ยวกับประสบการณวิถีชีวิต มากกวา 1 ประเด็น ผูวิจัยนําขอความท่ีใหความหมายหรือใหรหัสแลวไป

บันทึกไว และผูวิจัยวิเคราะหวายังมีขอมูลใดท่ียังไมชัดเจนหรือยังขาดก็จะทําการวางแผนกําหนดประเด็น และเตรียมแนว

คําถามเพ่ือใชสัมภาษณเพิ่มเตมิเปนรายบุคคลตอไป 
หลังจากท่ีผูวิจัยไดถอดความคําพูดของผูใหขอมูล และวิเคราะหขอมูลเพื่อใหความหมายแลว เพื่อปองกันความลําเอียง

ของผูวจัิย ผูวจัิยจงึนําขอมูลท้ังหมดของการสนทนากลุมแรกใหผูทรงคุณวุฒิ ชวยตรวจสอบการตั้งคําถาม ในการแกะรอย

ขอมูลวามีความเหมาะสม ถูกตองหรือไม ผูวิจัยมีความลําเอียงในการถาม การสรุป หรือการวิเคราะหขอมูลหรือไม อยางไร 

และนําขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุงในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังตอไป  
ผูวิจัยทบทวนความหมายท่ีไดจากสนทนากลุมทั้ง 3 กลุม นําความหมายที่ไดมาจัดกลุมเปนแตละประเด็นสําคัญ 

(Cluster of Themes) เพื่อนําไปสูการสรางขอสรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ทําใหไดขอสรุปท่ีเปนความคิดรวบยอด   

ท้ังกลุมใหญ (Themes) และกลุมยอย (Sub-Themes) ท่ีอยูภายใตความหมายเดียวกันกับกลุมใหญนั้น ๆ ผูวิจัยนําขอสรุป   

ท่ีไดจากการวิเคราะหมาผสมผสานกัน และเขียนคําอธิบายปรากฏการณแตละขอสรุปอยางละเอียด (Exhaustive Description) 

ตามวัตถุประสงคการวิจัย และนําคําอธิบายปรากฏการณที่ศึกษาอยางละเอียดมาลดรูป (Reduce) ใหเปนโครงสรางท่ีสําคัญ

ของปรากฏการณท่ีศึกษา (Essential Structure) โดยใชคําพูดของผูใหขอมูลมาเปนตัวอยางเพื่อแสดงวาขอมูลนั้นมีความจริง   

มหีลักฐานที่สามารถตรวจสอบได แสดงถงึความนาเช่ือถือ ความชัดเจนของขอมูลท่ีได  

การสรางความนาเชื่อถือของขอมูล  
เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวผูวิจัยถือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล และเปนผูวิเคราะหขอมูล 

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดใชวิธีการในการสรางความนาเช่ือถือของขอมูลโดยใชหลักเกณฑของ Lincoln และ Guba (1985)           

ซึ่งกลาวถึงวิธีการในการพิจารณาตรวจสอบความนาเช่ือถือ (Trustworthiness) ของขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพไว             

4 ประการ ดังนี้  
ความนาเช่ือถือ (Credibility) ผูวิจัยตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลโดยการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) 

ทั้งดานวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดานทฤษฎี และโดยผูเชี่ยวชาญดานระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

และความลุมลึกของขอมูล นอกจากนี้แลวผูวิจัยยังตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูลโดยใหผูใหขอมูลตรวจสอบ 
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(Member Checks) โดยผูวิจัยนําประเด็นท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนยอนกลับมาตรวจสอบความเขาใจ                

ของการสรุปและตีความของขอมูลกับผูใหขอมูล เพื่อใหแนใจวาขอสรุปท่ีไดเปนขอมูลจากประสบการณของผูใหขอมูลจริง

ในการสนทนากลุม 
ความสามารถในการถายโอน (Transfer ability) ในการทําวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลท่ีมีความหลากหลาย 

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครอบคลุม  
ความสามารถในการพึ่งพา (Depend ability) ผูวิจัยไดใชหลายวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก การสัมภาษณ            

เชิงลึก (In-depth interview) การสังเกตแบบไมมีสวนรวมและการจดบันทึก และเช่ือมโยงขอมูลดังกลาวเขาดวยกัน      

เพื่อเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นอยางแทจริง ตลอดจนนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลอภิปรายรวมกับผูทรงคุณวุฒิ 

เพื่อลดอคตจิากการวเิคราะหและตคีวามขอมูล  
ความสามารถในการยืนยัน (Conform ability) โดยผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบกระตุน

แนวความคิดในการสรางแนวคําถามเพื่อใหครอบคลุมประเด็นท่ีตองการศึกษา และผานการตรวจสอบคุณภาพ          

ของเคร่ืองมือจากผูทรงคุณวุฒิ และภายหลังสิ้นสุดการเก็บขอมูล ผูวิจัยทําการถอดเทปดวยตนเองและนําขอมูลท่ีไดมา

บันทึกใหเปนระเบียบ เปนหมวดหมูทุกคร้ังภายหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณในแตละวัน  

การพทิักษสทิธ์ิของผูใหขอมูล  
การศึกษาคร้ังนี้ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการดําเนินการ

ศึกษากระทําภายใตความยินยอมจากผูใหขอมูล ซึ่งผูใหขอมูลทุกคนไดรับทราบวัตถุประสงคของการศึกษาจากผูวิจัย และ

รับทราบวาผูใหขอมูลมีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการใหสัมภาษณได ผูใหขอมูลจะไดรับการแจงวา การนําขอมูลท่ีไดจากการ

การศึกษาไปอภิปรายหรือพิมพเผยแพรจะกระทําในภาพรวม เพื่อจุดมุงหมายในศึกษาภายใตขอบเขตท่ีไดรับอนุญาต   

จากผูใหขอมูลเทานัน้ 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวจัิยไดขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูลหลักใน 3 กลุมคือ กลุมวัยรุน กลุมวัยทํางาน และกลุมผูสูงอายุ ดังนี้ 
1. กลุมวัยรุน (อายุ 15–24 ป) มีผูใหขอมูลหลัก จํานวน 7 ราย แบงเปนชาย 5 ราย และหญิง 2 ราย จํานวน 4 ราย 

ยังอยูในชวงของวัยเรียนและเดินทางกลับบานเฉพาะในชวงวันหยุด อีก 2 รายพักอาศัยอยูในชุมชน แตตองออกไปทํางาน

นอกหมูบานในตอนกลางวัน มีเพียง 1 ราย ท่ียังคงทํางานอยูในชุมชน ทั้ง 7 อาศัยอยูกับครอบครัวท่ีประกอบดวยพอ แม 

และบางรายอาศัยอยูในครอบครัวใหญท่ีม ีปู ยา ตา ยาย อาศัยรวมดวย 
2. กลุมวัยทํางาน ผูใหขอมูลหลัก จํานวน 10 ราย แบงเปน เพศชาย 5 ราย เพศหญิง 5 ราย ท้ัง 10 ราย ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําสวนขาวโพด สวนมัน และรับจางท่ัวไป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 4,000-12,000 บาท 

และมพืีน้ที่เกษตรกรรมอยูในละแวกหมูบาน และจํานวน 7 ราย จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจํานวน 3 ราย ท่ีเปน

ผูนําชุมชน จบการศกึษาในระดับมัธยมศกึษาตอนตน 
3. กลุมผูสูงอายุ ผูใหขอมูลหลัก จํานวน 9 ราย แบงเปน เพศชาย 3 ราย เพศหญิง 6 ราย จํานวน 2 รายใน 9 ราย 

ซึ่งเปนเพศชาย สามารถอานออกเขียนได โดยไดรับการศึกษาจากการบวชเรียน สวนอีก 7 รายท่ีเหลือ ไมสามารถอาน

ออกเขียนได โดยเฉพาะเพศหญิง เนื่องจากคานิยมของชุมชนในยุคกอนท่ีไมนิยมใหเพศหญิงศึกษาเลาเรียน และชนเผาบีซู
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เปนชนเผาที่รักความสันโดษ ชอบอาศัยอยูหางไกลผูคนและไมนิยมปฏิสัมพันธกับชนชาติอ่ืนซึ่งในปจจุบันเร่ิมมีการเปดรับ

มากขึ้น 

วถีิชวีติดานสุขภาพชนเผาบีซูในบานดอยชมภู สรุปไดวา  

1. การสงเสรมิสุขภาพ 
 การบริโภคอาหารท่ีดีตอสุขภาพเชนผักพื้นบานท่ีปลูกเอง โดยไมมีการใชเคร่ืองปรุงรส เชน ผงชูรสหรือรสดี 

ในอาหารเลย เนื่องจากเปนสิ่งท่ีไมคุนชินและมักรูสึกไมสบายเมื่อทานสิ่งเหลานี้ ดังคํากลาวท่ีวา “ผงชูรส รสดีหมูนี้ เปน 

ของตี้เฮาบาเกยกิ๋นมากอน สมัยเปนละออนก็บาเกยมี กําลังมามีบาเมินนี่ เฮาตึงบากิ๋น เวลาลูกยะกิ๋นใสผงชุรส รสดี หรือ

วาคนอรอิปออิแมจะตองยะกิ๋นของตัวเกาตางหาก จะบกิ๋นตวยเขา” และมีความตระหนักวาการบริโภคสงผลตอการมีสุขภาพท่ี

ดีหรือไมดีดวย ดังคํากลาวท่ีวา “พยาธิมันมากับของกิ๋น ถาบาอยากเปนโรค เปนพยาธินัก ก็ตองเลือกกิ๋นกิ๋น ของบานเฮา ผัก

ก็มีอยูทุกบาน ลําก็ลํา สตางคก็บไดจาย” มีการบริโภคสมุนไพรในมื้ออาหารเปนประจํา “เกือบทุกมื้อ จะขาดบไดเลย คือ ขิง 

ขา ขมิ้น เพราะกิ๋นแลวมันสบายทอง อาหารท่ีทานบอย ๆ ก็มีผักและสมุนไพรเปนสวนประกอบ เชน ลาบพริกสมุนไพร ตี้

ถือวาเปนอาหารประจําชนเผาของเฮา” แตในกลุมวัยรุน พบวามีความนิยมในการบริโภคผัก แตมีความแตกตางในการ

บริโภคเคร่ืองปรุงรส ดังคํากลาวท่ีวา “พออุยแมอุยบาชอบกิ๋นผงชูรส รสดี ยะกิ๋นก็มีแตตมผักใสเกลือเม็ดกับหอม  กิ๋นตวย

บาลํา บางคร้ังก็ยะกิ๋น คนละท่ี แลวเอามานั่งกิ๋นตวยกัน” 
การเขาสังคม ชาวบีซูในบานดอยชมภู จะอาศัยเวลาวางในตอนกลางวันรวมกลุมกันในชุมชน เพื่อการพูดคุย

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและไถถามเร่ืองราวชีวิต รวมไปถึงการสรางความบันเทิงดวยการจอยซอตามแบบฉบับของ     

ชาวลานนา ทําใหเกิดการผอนคลายไดดังคํากลาวท่ีวา “ตอนเมื่อวัน ถามีเวลา ก็จะไปแอวหากั๋น รวมหมูอูกั๋น     ชอบไป

หมั่นท่ีสุดก็คือ บานหนานบุญ เพราะมคีนนัก มท่ีีนั่งสบาย แลวเปนก็ใจด ีบางวันก็แซวกันเปนจอยเปนซอ มวนดขีนาด” 
การพักผอน เนื่องจากชุมชนบีซู เปนชุมชนเล็กๆและอยูหางไกลจากชุมชนอ่ืน มีความเงียบสงบ คนในชุมชนแหงนี้ 

จึงนอนแตหัวคํ่า ประมาณ 1–3 ทุม ซึ่งกอนนอนมักจะดูโทรทัศนรวมกันเปนครอบครัวตั้งแตราว 1 ทุม และทยอยกันเขานอน  

ซึ่งผูสูงอายุมักจะนอนกอนและกลุมวัยรุนมักจะนอนดึกท่ีสุด แตท้ังนี้ไมเกิน 5 ทุม เพราะหากเกินกวานี้ มักจะถูกตําหนิ 

จากพอ แม หรือปู ยา ตา ยาย 
การหาสิ่งยดึเหนี่ยวจติใจ เน่ืองจากชาวบีซู ในชุมชนนี้ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ และมีความเครงครัดในการปฏิบัติ

ในหลักพุทธศาสนา ทุก ๆ วันพระ และวันสําคัญทางพุทธศาสนา ชาวบีซูทุกหลังคาเรือน จะมารวมตัวกันท่ีวัดดอยชมภู   

ซึ่งเปนวัดแหงเดียวของชุมชนและเปนท่ีเลื่อมใสศรัทธาของทุกคนในชุมชน เพื่อประกอบพิธีกรรม และรับฟงคําสอนจาก

พระอาจารยโชคชัย พุทธญาโณ พระนักพัฒนาของชุมชนแหงนี้ และในกลางคืนของวันพระ โดยเฉพาะในชวงเทศกาล

เขาพรรษา ชาวชุมชนแหงนี้ก็จะมานอนท่ีวัด เพื่อปฏิบัติธรรมและทําสมาธิ โดยพระอาจารยโชคชัย พุทธญาโณ เปนผูนํา

กจิกรรม 

2. การปองกันโรค 
 การออกกําลังกาย ชนเผาบีซูมีวิธีการปองกันโรคดวยการออกกําลังกายจากการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน 

การเดินไปตลาดหรือไรนา แทนการใชรถ เนื่องจากสวนใหญโดยเฉพาะผูสูงอายุไมสามารถขับรถจักรยานยนตไดและมัก

อาศัยการเดนิเปนกลุมใหญ พูดคุยเปนเพื่อนกันขณะเดนิทาง ทําใหเกิดความเพลิดเพลินระหวางเดินทาง และนอกจากนี้ยัง

อาศัยเวลาวางขณะรอขาวท่ีนึ่งไวในตอนเชาสุก ออกกําลังกายดวยการเดินไปสนทนากับเพื่อนบานหรือการแวะไปดูพืชผัก
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ในเรือกสวนไรนา ดังคํากลาวท่ีวา “ตอนเชา ถานึ่งขาวแลว รอขาวสุก ก็ยางไปกาดพอง ไปแอวตามบานพอง บางเตื้อก็ไปสวน

ไปนา แลวคอยปกมาผอขาวท่ีนึ่งไววาสุกหรือยัง”  
 ความเช่ือดานไสยศาสตรในการปองกันโรคและความเจ็บปวย เชนการเลี้ยงผีปูบานในเดือน 4 8 และ 12 เหนือ 

เพื่อขอพรใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรงไมเจ็บไมปวยซึ่งเปนพิธีกรรมท่ีทุกคนในหมูบานจะมีสวนรวม และหามทํางานหรือกิจกรรม

อ่ืน ๆ ในวันนี้ แมกระท่ังฟนทอนเดียวก็ไมอนุญาตใหนําเขามาในบาน ดังคํากลาวท่ีวา “ในเดือน 4 เดือน 8 เดือน 12 ของ

ชาวเหนือเฮา ในหมูบานเฮาจะมกีานเลี้ยงผ ีทุกคนจะมาชวยกันในพิธี และหยุดทํางานทุกอยาง แมแตหลัวดุนเดียว   ก็หาม

เอาเขาบาน ทุกคนจะตองไปชวยกันในงานเลี้ยงผกีานเลี้ยงผนีี้ จะยะฮือ้คนในหมูบานอยูดมีแีฮง บเมื่อยบไข   มคีวามสุข” 
 นอกจากนี้ยังพบวา ชุมชนยังขาดความตระหนักในการปองกันอุบัติเหตุบนทองถนน เนื่องจากชาวบีซูสวนใหญ 

มักไมสนใจท่ีจะสวมใสหมวกกันน็อค เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต เนื่องจากมองวาไมจําเปน ดังคํากลาวท่ีวา “เวลาขี่รถเคร่ือง

บจําเปนตองใสหมวกกันน็อคก็ไดเพราะวาเฮาขับบเร็ว และก็บไดไปไหนไกล ๆ แถว ๆหมูบานเฮา รถก็บคอยมี ” “บานเฮาอยู

ไกล ตํารวจบมาจับหมวกกันน็อคหรอก” 
 การปองกันโรคท่ีไดรับจากระบบสุขภาพภาควิชาชีพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสานพลับพลา 

ทํางานเชิงรุกในพื้นท่ีดวยการสอนการออกกําลังกายอยางงายดวยฤษีดัดตน และการรําไมพอง รวมถึงการคัดกรองสุขภาพ

โดยเจาหนาที่โรงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสานพลับพลารวมกับ อสม.ดังคํากลาวท่ีวา “หมอท่ีอนามัยก็มา

สอนใหออกกําลังกาย เปนมีหมอแผนไทยมาชวยสอนเหยียดแขนเหยียดขา เปนฮองวาฤษีดัดตน  บางเตื้อก็พาแมอุยบาง บาน

หวยสานหมู 6 มาสอนรําไมพอง ท่ีบานตะกอนมไีมพองเกือบทุกหลัง แตตอนนี้บคอยไดรวมกลุมกันทําแลว” 

3. การรักษาพยาบาล  
 มกีารพึ่งพงิตนเองดานสุขภาพ เมื่อเกิดความเจ็บปวยเล็กนอยมักจะมีการรักษาสุขภาพตนเอง ดวยการทานยา

สมุนไพรท่ีมีอยูในพื้นท่ี เพราะสวนใหญ มีความรูพื้นฐานทางดานสมุนไพร หรือบางทีก็อาศัยหมอเมืองในชุมชน ซึ่งมีอยู

จํานวน 5 ราย หากอาการไมดขีึ้นจงึไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสานพลับพลา ดังคํากลาว

ท่ีวา “เวลาเม่ือย เวลาไข ถาบนักบหนา ก็จะเซาะหายาสมุนไพรกิ๋นกอน ถาบดีขึ้น คอยไปหาหมอท่ีอนามัยหวยสาน 

พลับพลา” 
 ความเช่ือทางดานไสยศาสตรกับการรักษา หากทําการรักษาดวยการแพทยแผนปจจุบันไมหาย มักอาศัย

ศาสตรทางดานไสยศาสตรเขามาชวย เชน การเลี้ยงผี การแกบน แกวงหมอขาว การสงเคราะห หรือการฮองขวัญ เปนตน 

ดังคําใหสัมภาษณท่ีวา “ถาไปหาหมอท่ีอนามัยหรือโฮงยาบหาย ก็จะไปดูเมื่อดูหมอ ฮื้อเปนชวยเซาะหาสาเหตุ ถาไดทําพิธี

หยังเหยีอาการก็จะดขีึ้น” 
 การชวยเหลือกันในชุมชน เมื่อมีคนในชุมชนเจ็บปวย ก็จะมีการแบงปนสมุนไพรใหกัน หากอาการปวยไมสามารถ

รักษาได ก็จะมีการสงตอมายังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสานพลับพลา โดยมีจิตอาสาเปนผูนําสง ดังคํา

กลาวท่ีวา “ถาเมื่อยถาไข บานใกลบานไกล ตึงชวยกันเอาสมุนไพรมาแบงฮื้อกิ๋น ถาอาการหนัก กินสมุนไพร กินยาเมืองบ

หาย ลูกหลานก็จะพาไปสงอนามัย ถาลูกหลานบอยู พอหลวงกับ อสม.ก็จะไปสง คนที่ชอบไปสงตลอดก็เปนบัวขาว ไปสง 

ตังก็บเอาสักบาท มันมนี้ําใจดี ” 
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 4. การฟนฟูสุขภาพ 
 การฟนฟูจิตใจดวยความเช่ือทางดานไสยศาสตร มีการจุดเทียนสะเดาะเคราะห การเลี้ยงผี การอาบน้ํามนต 

พิธีเรียกขวัญ ซึ่งพิธีกรรมจะประกอบขึ้นในชุมชนโดยมีพี่หนานบุญ เปนผูดําเนินการเรียกขวัญ สวนการอาบน้ํามนตจะทํา

ในวัดโดยพระอาจารยโชคชัย เปนผูดําเนนิการ สวนการเลี้ยงผปูีบาน จะมพีอคํามา ซึ่งเปนปูตัง้ เปนผูดําเนนิการให 
 การชวยเหลือกันในชุมชน เม่ือมีใครเจ็บปวยหรือออกจากโรงพยาบาล ชาวบานก็จะพากันไปเยี่ยมใหกําลังใจกัน  

มีของฝากใหกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระอาจารยโชคชัย เจาอาวาสวัดดอยชมภู มักมีของฝากของเยี่ยมท่ีไดจากการเก็บของถวาย

สังฆทานไปมอบใหผานทาง อสม. จิตอาสา หรือผูนําชุมชน โดยเฉพาะกลุมผูปวยติดเตียงหรือผูพิการ มักจะไดรับสิ่งของเหลานี้

เสมอ  
การมีเครือขายผูดูแลผูพิการและผูปวยเร้ือรัง หากมีผูปวยพักฟน ผูปวยเร้ือรังหรือผูพิการเกิดอาการผิดปกต ิ

เครือขาย อสม. และจิตอาสา ก็จะประสานเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสานพลับพลา หรือท่ีเรียกกัน

จนตดิปากวา “หมออนามัยหวยสานพลับพลา” ใหมาชวยดูแลผูปวยถงึท่ีบาน 
 

วิจารณและสรุปผล 

จากผลการศึกษาสรุปวา วิถีชีวิตดานสุขภาพชนเผาบีซู ในบานดอยชมภู ในเร่ืองของการสงเสริมสุขภาพ พบวา

การบริโภคอาหารท่ีดีตอสุขภาพ เชน ผักพื้นบานที่ปลูกเอง และไมมีการใชเคร่ืองปรุงรส ยังคงปฏิบัติกันอยู การรวมสังคม

ดวยการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและไถถามเร่ืองราวชีวิต รวมไปถึงการสรางความบันเทิงดวยการจอยซอ         

ตามแบบฉบับของชาวลานนา มสีิ่งยดึเหนี่ยวจติใจ ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ และมีความเครงครัดในการปฏิบัติในหลักพุทธ

ศาสนา ซึ่งขอมูลดานการสงเสริมสุขภาพของชนเผานี้ สงผลใหประชากรในหมูบานแหงนี้ มีภาวะสุขภาพท่ีดี แตกตางจาก

หมูบานอ่ืน ๆ ในละแวกเดยีวกัน จากการสํารวจขอมูลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสานพลับพลา พบวา

ตั้งแตป พ.ศ. 2552–พ.ศ. 2557 ไมพบผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม มีเพียงผูปวยความดันโลหิตสูงรายเดิม 

จํานวน 10 ราย ซึ่งสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดอยูในระดับปกติ อาจเปนชนเผาบีซูในบานดอยชมภู ยังคงมีวิถีชีวิต

ดานการบริโภคท่ีใกลเคียงวิถีชีวิตแบบเดิม ยังไมไดรับกระแสตะวันตก หรืออิทธิพลจากสภาวะแวดลอมภายนอก มากนัก 

เพราะวิถีชีวิตการรับประทานอาหาร  ของสังคมยุคใหมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคซึ่งจะสงผลตอ

ภาวะสุขภาพ (Health Status) ดังเชนท่ี Nelson (1956) อางอิงใน เกื้อ วงศบุญสิน,2545) สรุปความสัมพันธระหวางการพัฒนา

เศรษฐกจิ และสังคม ตามกระแสตะวันตกวามผีลตอภาวะสุขภาพ 

ดานรักษาพยาบาล การปองกันโรคและการฟนฟูสุขภาพ พบวา ยังคงความเช่ือดานไสยศาสตรในการปองกันโรค

และความเจ็บปวย เชน การเลี้ยงผีปูบานในเดือน 4, 8 และ 12 เหนือ เพื่อขอพรใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรงไมเจ็บไมปวย ซึ่งเปน

พิธีกรรมท่ีทุกคนในหมูบานจะตองมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเองชนเผาบีซู ไมวาจะเปนระบบความคิดเร่ือง     

การเจ็บปวย ความเช่ือ เกี่ยวกับการนับถือผีหรือความเช่ือเกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาติ มีอิทธิพลตอระบบความคิดเร่ือง

การเจ็บปวย การวเิคราะหสาเหตุของการเจ็บปวย (สุธาทิพย สวางผล, 2531) เร่ิมจากความเช่ือในการ รับรูวาเขามีโอกาส

เสี่ยงตอการเกิดโรค และความรุนแรงของการเกิดโรค ชนเผาบีซูในอดีตมีความเช่ือเกี่ยวกับการนับถือผีหรือความเช่ือ

เกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาติคอนขางมาก ทําใหชาวชนเผาบีซู รับรูความรุนแรงของโรคและอันตรายของโรคท่ีเกิดขึ้น

เปนประจําอยางตอเนื่องกับตนเอง วามสีาเหตุจากสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ โดยเช่ือวาการเจ็บปวยเปนสวนหนึ่งจากการลงโทษ
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ของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เชน อาการปวดทองมาก ๆ ท่ีเกิดขึ้นเปนประจําจะเกิดจากการโดนของ การเจ็บปวยดวยโรคที่เปนและ

รักษาดวยแพทยแผนปจจุบันไมหายเนื่องมาจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิลงโทษ ดังนั้นการรักษาสวนใหญ จึงใชการรักษาดวยหมอ

โบราณ หมอมด หมอมนต โดยการพนใชอาคม หรือการใชยาสมุนไพร นอกจากนี้เมื่อบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

การใหความรูดานสุขภาพมกีารขยายวงกวาง เขาถงึทุกกลุม ทําใหประชาชนสวนใหญ โดยเฉพาะในประชาชนกลุมที่เกี่ยวของกับ

การใหบริการสุขภาพ เชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ท่ีไดรับการอบรมใหความรูในเร่ืองการดูแลสุขภาพของตนเอง

และชุมชนมีความรู กลุมประชาชนท่ัวไปในชุมชน ท่ีไดรับขาวสารดานสุขภาพเมื่อเจ็บปวยเพียงเล็กนอยจะมีการ ดูแลตนเอง

เบ้ืองตนดวยการรักษาดูแล ท้ังรางกายและจิตใจ โดยสวนใหญเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล      

เม่ือการเจ็บปวยท่ีรุนแรงจะเลือกเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล นอกจากนี้ในปจจุบันยังมีทางเลือกในการรับบริการดานสุขภาพ

จากหลากหลายแหลงบริการไมวาจะเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน 

รวมถึงคลินิก เมื่อเจ็บปวยจะเลือกสถานบริการดานสุขภาพท่ีตนเองสะดวก ไมตองรอคอย โดยไมคํานึงวาจะมีราคาแพง

หรือมรีะยะทางไกลจากชุมชนของตนเอง เชน โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก ซึ่งสอดคลองกับโรเซนสตอก

และเบคเกอร (1974) กลาวไววา ความเช่ือของบุคคลท่ีมีผลโดยตรงตอการปฏิบัติตามคําแนะนําดานสุขภาพ ท้ังในภาวะปกติ

และเจ็บปวย แตละบุคคลจะมีความเช่ือระดับท่ีไมเทากัน ดังนั้นบุคคลเหลานี้ จึงหลีกเลี่ยงตอการเปนโรคดวยการปฏิบัติ

ตามเพ่ือปองกันและรักษาสุขภาพท่ีแตกตางกัน 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา แมวาความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิตดานการบริโภคของชาวบานนั้นจะมีผลตอ 

ภาวะสุขภาพของชนเผาบีซู แตเมื่อไดทําการศึกษา วิเคราะหในเชิงลึกลงไปก็พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม ก็มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีไมเพียงแตการสงผลตอวิถีชีวิตดานสุขภาพ หากแตสงผลตอชีวิตของพวกเขา

เลยทีเดียว ดังนั้นการทําความเขาใจในมิติของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะทําใหการดูแลสุขภาพในองครวม หรือสุขภาวะ

ของชาวบาน และชุมชนนาจะไดผลดยีิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1.1 จากผลการวิจัยพบวา ชนเผาบีซู ในบานดอยชมภู มีการสงเสริมสุขภาพดวยการบริโภคอาหารท่ี

ประกอบดวยสมุนไพร และเนนการใชพืชผักท่ีปลอดสารเคมีในการประกอบอาหาร จึงสงผลใหมีสุขภาพท่ีดี ดังนั้นจึงควร

สงเสริมเมนูอาหารชนเผา เชน ยําดอกแค ลาบพริกสมุนไพร ซึ่งเปนอาหารท่ีใชวัตถุดิบธรรมชาติ และมีสวนประกอบของ

สมุนไพรหลากหลายชนดิ ใหเปนเมนูชูสุขภาพของชุมชน และขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนในการนํามาประกอบอาหารรับประทาน 

 1.2 จากผลการวิจัยพบวา กลุมวัยรุนในชุมชนเผาบีซูในบานดอยชมภู ไมมีความตระหนักถึงประโยชนในการใช

วถิชีวีติแบบชาวบีซูดัง้เดมิ เพราะวัยรุน   ในชุมชนแหงนี้ เร่ิมถูกกระแสสังคมสมัยใหมครอบงํา มีวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม 

อาจสงผลทางลบตอสุขภาพได จึงควรมีการสรางความตระหนักในการใชวิถีชีวิตท่ีดีในแบบฉบับของชาวบีซูใหแกกลุม

วัยรุนในชุมชน 

   1.3 จากผลการวิจัยท่ีพบวา ชุมชนยังขาดความตระหนักในการปองกันอุบัติเหตุบนทองถนน เนื่องจากชาวบีซู

สวนใหญ มักไมสนใจท่ีจะสวมใสหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อค เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต ดังนั้นควรมีการจัดทําโครงการ

เพ่ือสรางความตระหนักในการปองกันอุบัตเิหตุบนทองถนนใหแกชาวบีซู 
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวจัิยครั้งตอไป 

 2.1 ควรมีการศึกษา และวิเคราะหปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมท่ีมีผลตอความเช่ือ 

และวถิชีวีติดานสุขภาพของชนเผา 

 2.2 ควรมีการศึกษาโดยใชรูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพของเผาใหเหมาะสม           

กับวถิชีวีติแบบดัง้เดมิของชนเผา 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.ประจวบ แหลมหลัก อาจารยท่ีปรึกษาในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูทรงคุณวุฒิท่ีได     

ใหคําแนะนําปรึกษาและตรวจสอบเคร่ืองมือในการทําวิจัย ประกอบดวย นายนอม ปจมิตร สาธารณสุขอําเภอแมลาว       

ดร.พิษณุรักษ กันทวี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และท่ีสําคัญอยางยิ่ง           

ดร.สมนึก หงษยิ้ม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ จากโรงพยาบาลทัพทัน ท่ีคอยใหความชวยเหลือและเปนท่ีปรึกษา

ตลอดระยะเวลาท่ีผูวิจัยไดเร่ิมตนงานวิจัย จนงานวิจัยบรรลุผลสําเร็จไปไดดวยดี รวมไปถึงเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานหวยสานพลับพลาทุกทานท่ีคอยใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจมาโดยตลอด ตลอดจนผูนําชุมชน ประชาชน

บานดอยชมภูทุกคน ท่ีไดใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล ทําใหการศกึษาวจัิยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี 
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ความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล : กรณีศึกษา

โรงพยาบาลทั่วไป 

The satisfaction of pay for performance among nurses : a case of general hospital  

สุพรรณี ไชยวงศ 13

1* และ ทวีวรรณ ชาลีเครือ2 

Suphannee Chaiwong1* and Taweewun Chaleekrua2 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานและศึกษา

ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอความพึงพอใจของการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป  

คัดเลือกกลุมตัวอยางจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic random sampling) ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 

2557–15 ตุลาคม 2557 ได ขนาดของกลุ มต ัวอยาง จํานวน 212 คน เครื ่องมือที ่ใช ในการเก็บข อม ูลเป น

แบบสอบถาม ที่มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.96   ผลการศึกษาพบวาระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจาย

คาตอบแทนตามผลการปฏบัิตงิานโดยรวม อยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.30, S.D. = 0.92) เม่ือพจิารณารายขอแลวพบวา ขอ

ที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ นโยบายการบริหารคาตอบแทนตามภาระงาน  เพื่อชวยสรางแรงจูงใจและพัฒนา

ระบบงาน มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย อยูในระดับมาก (Χ  = 3.58, S.D. = 0.95) ปจจัยที่มีความสัมพันธตอระดับ

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง ไดแก อายุ  วุฒิการศึกษา  
ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน ปจจัยจูงใจ และ ปจจัยคํ้าจุนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.05)  
 

คําสําคัญ: ความพงึพอใจ การจายคาตอบแทนตามผลการปฏบัิตงิาน พยาบาล ปจจัยจูงใจ ปจจัยคํ้าจุน 
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Abstract  

 This research aims to study the satisfaction of pay-for-performance and study the relationship of individual 

factors on the pay-for-performance for nurses in a general hospital. Samples were selected from the sampling 

system (Systematic random sampling) from 1 October 2557-15 October 2557. The size of the sample were 212 

persons. Tool was used to collect this information is a questionnaire. The reliability of the questionnaire was 0.96.  

The result showed that the level of satisfaction with pay-for-performance overall was moderate (Χ  = 3.30,SD = 

0.92). As considering the survey in detail, compensation policy to the workload to help motivate and develop the 

system had an average of the satisfaction level high (Χ  = 3.58,SD = 0.95). Factors that were related to the level 

of satisfaction with pay-for-performance were age, educational background, work experience, job position. 

Motivation factors and supporting factors were statistically significantly relation (p-value <0.05). 
 

Keywords: satisfaction, pay-for-performance, nurses, motivation factors, supporting factors  
 

บทนํา 

กระทรวงสาธารณสุขนําการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมาใช มีเปาหมายหลักเพื่อแกไขปญหา    

ดานกําลังคน  นั่นคือปญหาการกระจายบุคลากรทางการแพทย ซึ่งเปนปญหาเร้ือรังของประเทศ โดยเฉพาะการกระจาย

ระหวางเมืองกับชนบท และระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังนี้ วิธีการดําเนินการของกระทรวง เปนการมุงพัฒนาและ

แกปญหาระบบการสราง “แรงจูงใจ” ในสวนท่ีเรียกวา “เบี้ยเลี้ยงเหมาจาย” ท่ีผานมากระทรวงไดใชมาตรการตาง ๆ    

เพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทางการแพทย (โดยเฉพาะแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล) ใหคงอยูในหนวยงาน

รัฐ และมกีารกระจายไปตามพืน้ท่ีตาง ๆ อยางเหมาะสม การใหคาตอบแทนในสวน “เบ้ียเลี้ยงเหมาจาย” เปนขวัญกําลังใจ

สวนหนึ่ง ท่ีใหเพิ่มเติมจากเงินรายไดท่ีมีอยูเดิม คือเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนการทํางานนอกเวลา

ราชการ โดยเบ้ียเลี้ยงเหมาจายนี้ กําหนดในอัตราแตกตางกัน ระหวางพื้นท่ีปกติกับพื้นท่ีพิเศษ ซึ่งรวมถึงพื้นท่ี 

“ทุรกันดาร” และพื้นท่ีเสี่ยงภัยดวย (เชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต) ดังนั้น จึงกลาวไดวา เบ้ียเลี้ยงเหมาจายนี้ ยังทํา

หนาท่ีเปนคาตอบแทนความยากลําบาก (hardship allowance) ในการทํางานในพื้นที่พิเศษดวย เพราะจะไดรับในอัตราสูง

กวาพืน้ท่ีปกต ิ(วรุิฬ, 2556) 

กระทรวงฯ มีการพัฒนาปรับหลักเกณฑในเร่ืองเบ้ียเลี้ยงเหมาจายนี้มาเปนระยะ จนกระท่ังในป 2551-2552     

มีการเพิ่มอัตราเบ้ียเลี้ยงเหมาจายใหสูงขึ้น เพื่อใหบุคลากรภาครัฐมีรายไดในระดับพอทัดเทียมไดกับภาคเอกชนท่ีกําลัง

เติบโตอยางมาก (กระทรวงสาธารณสุข, 2552)  อยางไรก็ตามการเพิ่มดังกลาวทําใหคาตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกัน

ระหวางตางพื้นท่ีและตางวิชาชีพ มีความแตกตางกันมากยิ่งขึ้น จึงทําใหเกิดกระแสเรียกรองวา ระบบดังกลาว “ไมเปน

ธรรม” ดังนั้นนับแตป 2554 กระทรวงฯ จึงหาแนวทางพัฒนาระบบดังกลาว จึงมีการนําแนวทางของการจายคาตอบแทน

ตามผลการปฏิบัติงานเขามาใชในระบบคาตอบแทน โดยมุงใหเกิดประโยชนท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ (ซึ่งเปน

เปาหมายเดิมของการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานท่ีใชในตางประเทศ) และสรางขวัญกําลังใจ (สรางความเปน
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ธรรม) ทั้งนี้โดยมีบทเรียนจากโรงพยาบาลบางแหงท่ีไดทดลองดําเนินการเร่ืองนี้มาแลวกวาสิบป (คณะทํางานจัดทําคูมือ

การจายคาตอบแทนตามผลการปฏบัิตงิาน, 2554) 

กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินโครงการทดลอง “จายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน หรือ Pay for 

Performance” โดยไดดําเนินการนํารองท่ีโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย และ โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

ตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนมา จากการประเมินผลเบ้ืองตน พบวา การจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

สามารถสรางแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท้ังสองแหง และใชศักยภาพของตนเองไดมากขึ้น จึงไดดําเนินการ

ขยายพื้นที่ทดลองรูปแบบเพิ่มเติม ในปงบประมาณ 2551 ในโรงพยาบาลแกงคอย จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลมะการักษ 

จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลแมจัน จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลพนมสารคามและโรงพยาบาลบางคลา            

จังหวัดฉะเชงิเทรา เปนตน และจากประสบการณการดําเนินการทดลองในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่ผานมา  

ไดเกิดองคความรูในการกําหนดเกณฑการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในลักษณะแตกตางกัน และ เหมาะสม

กับบริบทของโรงพยาบาลแตละแหง (สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 2556) 

ในโรงพยาบาลท่ัวไปท่ัวประเทศ จึงใชแนวคิดท่ีจะจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  

เพิ่มคุณภาพและ สรางแรงจูงใจ ใหกับบุคลากรท่ีทํางานหนัก โดยคํานึงถึงงานบริหาร บริการ วิชาการและงานพัฒนา

คุณภาพท้ังในและนอกราชการ (กระทรวงสาธารณสุข, 2552) จากการทบทวนงานวิจัยท่ีผานมาไมพบวา มีงานวิจัย

เกี่ยวกับความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ในมุมมองของผูใหบริการ ดังนั้นการวิจัยเร่ือง ความพึง

พอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลท่ัวไป  ผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัย

สามารถนําไปใชเปนฐานขอมูล เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการใหบริการในมิติตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก ความพึง

พอใจในภาพรวมของผูรับบริการ ความพึงพอใจและขอคิดเห็นของบุคลากรผูใหบริการ ผูบริหารตอนโยบายการบริหาร

การจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาคุณภาพระบบงานท่ีเปนรูปธรรม โดยสอดคลองกับความ

ตองการของผูรับบริการชวยใหการดําเนนิงานและพัฒนาระบบงานมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความพงึพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏบัิตงิานของพยาบาลโรงพยาบาลท่ัวไป  

2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ของ

พยาบาลโรงพยาบาลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา รายไดเฉลี่ย ประสบการณในการทํางาน ตําแหนง

งาน ปจจัยจูงใจ และปจจัยคํ้าจุน  
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

ในการศกึษาคร้ังนี้เปนการวจัิยเชงิสํารวจแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional survey research) เก็บขอมูลโดยการ

ใชแบบสอบถาม ระยะเวลาในการเก็บขอมูลอยูในชวงระยะเวลาตัง้แตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถงึ 15 ตุลาคม 2557 

ประชากรท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี้  มาจากการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic random sampling) จากจํานวน

พยาบาลทัง้หมดท่ีสังกัดกลุมการพยาบาล ประจําเดือน สงิหาคม 2557 ซึ่งมจํีานวนรวม 468 ราย นํามาคํานวณตามสูตร 



 

153 

 

ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ไดผลลัพธเปนจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองทําการเก็บรวบรวมขอมูล 212 ราย และการวจัิย

คร้ังนี้ไดรับใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจัิยในมนุษย มหาวทิยาลัยพะเยา  

เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม (Questionaire) ท่ีไดพัฒนาจากเคร่ืองมือของ พรศลิป อุปนันท และ วราภรณ 

ภัทรมงคลเขตต (2556) เพื่อใชเก็บขอมูลในการศกึษา ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพงึพอใจ         

ในการปฏิบัตงิานของพยาบาลในโรงพยาบาลท่ัวไป ประกอบดวย คําถามเกี่ยวกับปจจัยจูงใจดานตาง ๆ ปจจัยคํ้าจุน   

ดานตาง ๆ และแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพงึพอใจในการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัตงิานของพยาบาล   

โดยผูวจัิยไดนําปรึกษากับผูเชี่ยวชาญรวมจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หา (Content 

Validity) ไดคาความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หาแตละขอคําถาม >0.5  ทุกขอ และทําการวเิคราะหหาความเช่ือมั่น (Reliability)ของ

แบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (ศริิชัย พงษวชัิย, 2544) 

ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ 0.96   เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคร้ังนี้ แบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ มีลักษณะคําถามท้ังปลายปดและปลายเปด 

(Close/Open-Ended Questions) ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา รายไดเฉลี่ย ประสบการณในการทํางาน 

ตลอดจน ตําแหนงงาน โดยเปนคําถามแบบใหผูตอบเลือกตอบเพยีงขอเดยีว และเตมิขอมูลในชองวาง 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาล

ท่ัวไป ประกอบดวย คําถามเกี่ยวกับปจจัยจูงใจดานตาง ๆ จํานวน 20 ขอ และ คําถามเกี่ยวกับปจจัยคํ้าจุนดานตาง ๆ  

จํานวน 18 ขอ มีลักษณะคําถามปลายปด (Close-Ended Questions) แบบมาตรวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 

Scale) โดยมีอยู 5 ระดับ และทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุ ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน    

ปจจัยจูงใจ ปจจัยคํ้าจุน กับ ความพึงพอใจของพยาบาลตอนโยบายการบริหารคาตอบแทนตามภาระงาน และมีเกณฑ 

การพิจารณาระดับความสัมพันธ (Munro, 2001) ดังนี้ 0.00-0.25 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับต่ํามาก, 0.26-0.49 

หมายถึง มีความสัมพันธในระดับต่ํา, 0.50-0.69 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับปานกลาง, 0.70-0.89 หมายถึง       

มคีวามสัมพันธในระดับสูง 0.90-1.00 หมายถงึ มคีวามสัมพันธในระดับสูงมาก  

 สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของพยาบาลตอนโยบายการบริหารคาตอบแทนตามภาระงาน

โรงพยาบาลท่ัวไป จํานวน 13 ขอ มีลักษณะคําถามปลายปด (Close-Ended Questions) แบบมาตรวัดขอมูลประเภท   

อันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีอยู 5 ระดับ นําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ แปลผลโดยใช

เกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ย 

3.50-4.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจมาก และ คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจมากท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นเตรยีมการ ทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจากคณะผูบริหารโรงพยาบาลท่ัวไปแหงหนึ่ง เพื่อขอสํารวจ

ขอมูล พรอมโครงรางการวจัิย 

ขั้นดําเนนิการ ผูวจัิยดําเนนิการการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเองตามวันท่ีกําหนด คือ วันท่ี 1 ตุลาคม 2557–15 

ตุลาคม 2557 จนไดจํานวนตัวอยางครบตามจํานวนอยางนอย 212 ฉบับ จากนั้นจึงนําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากกลุม
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ตัวอยางตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ แลวนําขอมูลท่ีไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล เพื่อวิเคราะหประมวลผล         

ดวยเคร่ืองคอมพวิเตอรตอไป 

การวเิคราะหขอมูล เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบ ทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล แลวทําการวเิคราะห

โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป คาสถติิท่ีใชในการวเิคราะห คือ  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการอธิบายตัวแปร เพื่อจัดหมวดหมู และใหทราบลักษณะ

พื้นฐานท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผล         

การปฏิบัติงานของพยาบาล ไดแก สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

และ Chi-square 

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาคนควาอิสระ เร่ืองความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล : 

กรณีศึกษาโรงพยาบาลท่ัวไป จากกลุมตัวอยาง 212 คน ไดแบบสอบถามกลับคืนมาครบ สมบูรณ จํานวน 212 ชุด 

สรุปผลการศกึษาได ดังนี้ 

ผลการวเิคราะหขอมูลทั่วไป 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 97.2 สวนใหญ มีอายุในชวง 36-40 ป 

จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 28.8 โดยอยูในสถานภาพสมรส จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 59.0 มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 85.4 ซึ่งสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-20,000 บาท 

จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 21.7 โดยสวนมากมีประสบการณในการทํางาน 1-5 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 22.6  

ท้ังนี้มตีําแหนงงานเปนพยาบาลระดับปฏบัิตกิารเปนสวนใหญ จํานวน  201 คน คิดเปนรอยละ 94.8    

ผลการวเิคราะหระดับความพงึพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏบัิตงิานของผูตอบแบบสอบถาม        

พบวา พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่ัวไป มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทน  ตามผล

การปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอแลวพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ 

นโยบายการบริหารคาตอบแทนตามภาระงาน เพื่อชวยสรางแรงจูงใจและพัฒนาระบบงาน มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   

อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ภาระงานท่ีไดรับมอบหมายหลังจากมีนโยบายการบริหารคาตอบแทนตามภาระงาน         

มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย อยูในระดับมาก และขอท่ีมีความพึงพอใจต่ําสุด คือ ชองทางการสื่อสาร ขอมูล ขาวสาร     

มุมสื่อสาร ของคณะกรรมการการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ในการเขาถึงการวิเคราะหขอมูลเพื่อความโปรงใส 

ของระบบบริหารจัดการกรณีท่ีมขีอสงสัยหรือสอบถามขอมูล มรีะดับความพงึพอใจเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

ของผูตอบแบบสอบถาม 

ที่ การจายคาตอบแทนตามผลการปฏบิัตงิาน 
ระดับความพงึพอใจ 

 S.D. ระดับ 

1. 

 

นโยบายการบรหิารคาตอบแทนตามภาระงาน (P4P) เพ่ือชวยสราง

แรงจูงใจและพฒันาระบบงาน 

3.58 0.95 มาก 

2. การจัดสรรงบประมาณของโรงพยาบาลทั่วไปแหงนี้ ในการจายเงนิ 

คาตอบแทนตามภาระงาน 

3.51 0.91 มาก 

3. ภาระงานที่ไดรับมอบหมายหลังจากมนีโยบายการบรหิารคาตอบแทน

ตามภาระงาน 

3.52 0.86 มาก 

4. 

 

การไดรับเงนิคาตอบแทนสอดคลองกับภาระงานที่ไดรับมอบหมาย  ใน

หนวยงาน 

3.39 

 

1.01 

 

ปานกลาง 

 

5. 

 

การไดรับขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับ ระบบการบรหิารคาตอบแทนตาม

ภาระงาน (P4P) 

3.29 

 

0.84 

 

ปานกลาง 

 

6. 

 

ประเด็นการพจิารณาคาแตมที่เหมาะสม ยุตธิรรม และสอดคลองกับ

งานที่ทาํ 

3.20 

 

0.93 

 

ปานกลาง 

 

7. 

 

กระบวนการแกไขปญหา และการยุตคิวามขัดแยงในองคกรตอระบบ

การบรหิารคาตอบแทนตามภาระงาน (P4P) 

3.18 

 

0.86 

 

ปานกลาง 

 

8. 

 

9. 

 

การตรวจสอบ ตดิตาม ของคณะกรรมการบรหิาร ทมีนํา และ

คณะกรรมการ (P4P) ที่เขามาตรวจสอบในหนวยงานของทาน 

การเปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็นตอการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการ

บรหิารคาตอบแทนตามภาระงาน 

3.15 

 

3.11 

 

0.89 

 

0.92 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

10. 

 

 

ชองทางการส่ือสาร ขอมูล ขาวสาร มุมส่ือสาร ของคณะกรรมการ 

(P4P) ในการเขาถงึการวเิคราะหขอมูล เพ่ือความโปรงใสของระบบ

บรหิารจัดการกรณีที่ทานมขีอสงสัย หรือ สอบถามขอมูล 

3.08 

 

 

0.92 

 

 

ปานกลาง 

 

 

11. 

 

เงนิคาตอบแทนตามภาระงานในแตละเดือนที่ทานไดรับนัน้ ทานคดิวามี

ความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทานไดทาํ/ไดรับผิดชอบ 

3.28 

 

0.93 

 

ปานกลาง 

 

12 

 

 

เงนิคาตอบแทนตามภาระงานในแตละเดือนที่ทานไดรับเม่ือเปรยีบเทยีบ

กับผูอื่นที่ทาํงานในลักษณะงานเดยีวกันแลว ทานมีความพงึพอใจ 

3.25 

 

0.95 

 

 

ปานกลาง 

 

 

13. 

 

ความพงึพอใจในภาพรวมทัง้หมดของทานที่มตีอนโยบายการบรหิาร

คาตอบแทนตามภาระงาน (P4P) 

3.32 0.98 ปานกลาง 

 

 เฉลี่ยรวม 3.30 0.92 ปานกลาง 
 

Χ
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การวิเคราะหขอมูล ปจจัยที่มีผลกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผล           

การปฏบัิตงิาน 

จากการวเิคราะหโดยใชสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient )   

สรุปไดวา ปจจัยท้ังหมด ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน 

ปจจัยจูงใจ และปจจัยคํ้าจุน พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผล

ปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก  อายุ วุฒิการศึกษา  ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน ปจจัยจูงใจ 

และ ปจจัยค้ําจุน สวนปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธ ไดแก เพศ สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน จึงสรุปไดวา ปจจัยท่ีมี

ผลกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลท่ัวไป : 

กรณีศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p-value < 0.05) ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนง

งาน ปจจัยจูงใจ และ ปจจัยคํ้าจุน ดังตาราง 2  โดยอธิบายไดดังนี้ 

1. การทดสอบอายุดวยการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน ไดคา r เทากับ -0.181   โดยมีนัยสําคัญ

ทางสถิติเทากับ 0.004** ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไวท่ี 0.05 จึงสรุปไดวา ความสัมพันธระหวางปจจัย

ดานอายุกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธเชิงผกผันตอกันและมี

ความสัมพันธในระดับต่ํามาก 

2. การทดสอบประสบการณในการทํางานดวยการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน ไดคา r เทากับ      

-0.142 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.019* ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไวท่ี 0.05  จึงสรุปไดวา 

ความสัมพันธระหวางปจจัยดานประสบการณในการทํางานกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผล

การปฏบัิตงิานมคีวามสัมพันธเชงิผกผันตอกันและมคีวามสัมพันธในระดับต่ํามาก 

3. การทดสอบปจจัยจูงใจดวยการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน ไดคา r เทากับ 0.457 โดยมี

นัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.000*** ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไวท่ี 0.05 จึงสรุปไดวา ความสัมพันธ

ระหวางปจจัยจูงใจกับระดับความพงึพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน  มีความสัมพันธทางตรงตอ

กันและมคีวามสัมพันธในระดับต่ํา 

4. การทดสอบปจจัยคํ้าจุนดวยการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน ไดคา r เทากับ 0.485 โดยมี

นัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.000*** ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไวท่ี 0.05 จึงสรุปไดวา ความสัมพันธ

ระหวางปจจัยคํ้าจุนกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน  มีความสัมพันธทางตรง

ตอกันและมคีวามสัมพันธในระดับต่ํา 
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ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆตอความพงึพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏบัิติงาน 

            ของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยที่มผีลกับระดับความพงึพอใจเกี่ยวกับการ

จายคาตอบแทนตามผลการปฏบัิติงาน 

ความพงึพอใจ 

r p-value ระดับ 

อายุ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ประสบการณในการทํางาน 

ปจจัยจูงใจ 

ปจจัยค้ําจุน 

-0.181 

-0.048 

-0.142 

0.457 

0.485 

0.004** 

  0.243 

  0.019* 

  0.000*** 

  0.000*** 

ต่ํามาก 

 

ต่ํามาก 

ต่ํา 

ต่ํา 

หมายเหตุ: *p-value <0.05, **p-value <0.01, ***p-value <0.001 
 

สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาคนควาอิสระเร่ืองความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล : กรณีศึกษา

โรงพยาบาลท่ัวไป มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล

โรงพยาบาลท่ัวไป และศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของ

พยาบาลโรงพยาบาลท่ัวไป ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน ปจจัยจูงใจ และ ปจจัยคํ้า

จุน ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาล

ท่ัวไป อยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.30, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณารายขอแลวพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 

คือ นโยบายการบริหารคาตอบแทนตามภาระงาน เพื่อชวยสรางแรงจูงใจและพัฒนาระบบงาน มรีะดับความพงึพอใจเฉลี่ย อยู

ในระดับมาก (Χ  = 3.58, S.D. = 0.95) นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของการจายคาตอบแทนตาม

ผลการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลท่ัวไป ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน 

ปจจัยจูงใจ และ ปจจัยคํ้าจุน มีผลตอความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

(p-value < 0.05) 
 

วิจารณและอภิปรายผล 

จากการศึกษาความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลท่ัวไปแหงหนึ่ง 

ผลจากการวเิคราะหขอมูลไดขอสรุป ซึ่งอภปิรายผลได ดังนี้  

1. ระดับความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล พบวา พยาบาลท่ีปฏิบัติงาน      

ในโรงพยาบาลท่ัวไปแหงหนึ่ง มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานโดยรวม           

อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอแลวพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ นโยบายการบริหาร

คาตอบแทนตามภาระงาน เพื่อชวยสรางแรงจูงใจและพัฒนาระบบงาน มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย อยูในระดับมาก    

สอดคลองกับงานวิจัยของพรศิลป อุปนันท และวราภรณ ภัทรมงคลเขตต (2556) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ผลการศึกษาการนํา

ระบบการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ โรงพยาบาลแมจัน จังหวัดเชียงราย 
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พบวา ความพึงพอใจมากท่ีสุด 2 อันดับแรก ไดแก ความพึงพอใจท่ีมีตอภาระงานในการสรางแรงจูงใจและพัฒนางาน  

รองลงมาไดแกความพึงพอใจท่ีมีตอภาระงานท่ีไดรับมอบหมายหลังจากมีนโยบายการบริหารคาตอบแทนตามผล       

การปฏิบัติงาน เปนไปตามทฤษฎีเฮอรซเบิรก ท่ีกลาววามีปจจัยอยู 2 ประการ ท่ีเปนแรงจูงใจทําใหคนอยากทํางาน คือ 

ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน (Motivator factors) และปจจัยคํ้าจุน หรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) ซึ่งนโยบายและ

การบริหารงาน (Company Policy and Administration) เปนปจจัยคํ้าจุนท่ีใชในการจัดการและการบริหารงานขององคกร  

การใหอํานาจแกบุคคลในการดําเนนิงานไดสําเร็จ รวมท้ังการตดิตอสื่อสารในองคการ เชน การใหบุคคลไดทราบวาทํางาน

ใหใคร นั่นคือ นโยบายขององคการจะตองแนชัดเพื่อใหบุคคลดําเนินงานไดอยางถูกตอง ยอมรับความสามารถของบุคคล 

ใหบุคคลไดมีสวนรวม การเปดโอกาสใหมีผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการบริหารงาน ทําใหคนเกิดความพึงพอใจ         

ปจจัยเหลานี้มีสวนชวยใหการทํางานสุขสบายมากขึ้น ปองกันมิใหคนผละออกจากงาน ขณะเดียวกันยังมีสวนในการสราง

ขวัญ และกําลังใจใหแกคนทํางานไดดวย 

2. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล พบวา อายุ วุฒิ

การศึกษา  ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน รวมท้ังปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน มีผลตอความพึงพอใจการจาย

คาตอบแทนตามผลการปฏบัิตงิานแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ(p-value < 0.05) สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

อธิบายไดดังนี้ 

2.1 ปจจัยดานอายุ จากการศึกษาพบวา อายุกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผลการ

ปฏิบัติงานมีความสัมพันธเชิงผกผันตอกัน (r = -0.181, p-value = 0.004) อธิบายไดวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุนอยมีความ

พงึพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุมาก ในขณะที่กลุมตัวอยางที่มีอายุมากมี

ความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานนอยกวากลุมตัวอยางที่มีอายุนอย ซึ่งเมื่อพิจารณาปจจัยดาน

อายุมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะสอดคลองกับการศึกษาของศิริลักษณ พรหมเมศ (2551) ท่ีไดศึกษาปจจัย

ที่มีผลตอความพึงพอใจ   ในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ จาก

การศึกษาพบวา อายุ ท่ีแตกตางกัน มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value 

< 0.05) และ ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เนสท

เล (ไทย) จํากัด โรงงานนวนคร ของภาสณีย ปญญารัตนเมธี และคณะ (2550) ท่ีพบวา อายุท่ีแตกตางกันมีความสัมพันธตอ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของจันทรแรม พุทธนุกูล (2556), วราภรณ คําเพชรดี 

(2552), ณัทฐา กรีหิรัญ (2550), สุภาณี จินดาหลวง (2550), วงศวริศ สมฤทธ์ิฐิติกุล (2550) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีจากหลากหลายอายุ พบวา อายุท่ีแตกตางกันไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

ปฏบัิตงิาน  
2.2 ปจจัยดานวุฒิการศึกษา จากการศึกษาพบวา วุฒิการศึกษากับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ การจาย

คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกัน สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการใหการ

รักษาพยาบาลผูปวยจะทํางานเปนทีม พยาบาลกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีความคาดหวัง

ในงานและมีความรับผิดชอบในหนาท่ีการงานท่ีไดรับมอบหมายใกลเคียงกับพยาบาลกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี/สูงกวา ซึ่งการจายคาตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) ท่ีเปนการจาย

คาตอบแทนแกบุคลากร  ดานสุขภาพแตละคน ตามผลการปฏิบัติงานทั้งงานบริการ งานบริหารและงานวิชาการ  ผลการ
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ปฏิบัติงานนั้นตอง ประกอบดวย ปริมาณภาระงานและคุณภาพงานท่ีเพิ่มขึ้นเกินจากมาตรฐานท่ีหนวยงานกําหนด โดยมี

หลักการพื้นฐาน คือ คาตอบแทนนี้ เปนคาตอบแทนเพื่อการจูงใจ (Incentives) ท่ีใหเพิ่มเติมนอกเหนือจากคาตอบแทน

พื้นฐานที่เปนการจายสําหรับปริมาณภาระงานปกติตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนดไว โดยคาตอบแทนเพื่อการจูงใจนี้  

จะจายเพิ่มเติมสําหรับปริมาณภาระงานท่ีมากกวามาตรฐาน ท้ังในดานของผลงาน ภาระงาน คุณภาพงาน หรือความ

ชํานาญในงานท่ีเพิ่มขึ้น ตามตําแหนงงานนั้น ๆ เชน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค 

คาตอบแทนดังกลาวจะผันแปรตามผลงาน โดยยึดหลักพื้นฐานของความเปนธรรมภายใน หมายถึง การจายคาตอบแทนท่ี

เทากันสําหรับกําลังคนท่ีมีผลการปฏิบัติงานเทากัน และจายคาตอบแทนสูงกวาสําหรับกําลังคนท่ีทําผลงานไดมากกวา 

หรือดีกวา หรือท่ีมีความยากมากกวา ดังนั้น จึงตองมีการวิเคราะหงานและการประเมินคางานอยางโปรงใส ดวย

หลักเกณฑเชิงประจักษท่ีจะสามารถเปรียบเทียบกันไดระหวาง งานทุกงาน และทักษะของกําลังคนทุกคนและทุกสาขา 

(คณะทํางานจัดทําคูมือการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน, 2554) ดวยหลักการดังกลาวจึงอาจทําใหมีผลตอ

ความพงึพอใจในการปฏบัิตงิานอยางมนีัยสําคัญทางสถิติได สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศิริลักษณ พรหมเมศ (2551), 

วงศวริศ สมฤทธ์ิฐิติกุล (2550) และบรรพต ศรีวิเศษ (2549) แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของจันทรแรม พุทธนุกูล 

(2556), วราภรณ คําเพชรดี (2552), ณัทฐา กรีหิรัญ (2550), ภาสณีย ปญญารัตนเมธี (2550), ศักดิ์พงศ ธรรมอาชวกุล 

(2550), สุภาณี จนิดาหลวง (2550) และวรรณา  คูณชัยพาณิชย (2540) ที่ไดทําการศึกษาพบวา วุฒิการศึกษาที่แตกตาง

กัน ไมมคีวามสัมพันธตอความพงึพอใจในการปฏบัิตงิาน  

2.3 ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน จากการศึกษาพบวา ประสบการณในการทํางานกับระดับ     

ความพงึพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธเชิงผกผันตอกัน (r = -0.142, p-value = 

0.019)  อธิบายไดวา กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณในการทํางานนอยมีความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการ

ปฏิบัติงานมากกวา    กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณในการทํางานมาก ในขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณในการ

ทํางานมากมีความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานนอยกวากลุมตัวอยางที่มีอายุนอย ซึ่งเมื่อพิจารณา

ปจจัยดานประสบการณ    ในการทํางานมผีลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะสอดคลองกับการศึกษาของศิริลักษณ 

พรหมเมศ (2551) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ จากการศึกษาพบวา ประสบการณในการทํางาน ท่ีแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานโดยรวม  ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และจากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของอาจารยวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ พบวา ประสบการณในการทํางาน

ที่แตกตางกัน มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ซึ่งไม

สอดคลองกับการศึกษาของณัทฐา กรีหิรัญ (2550) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวโิรฒ  พบวา ความพงึพอใจในการปฏบัิตงิานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีประสบการณในการ

ทํางานที่แตกตางกัน ไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เชนเดียวกับผลการศึกษาของศักดิ์พงศ          

ธรรมอาชวกุล (2550) เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหาร

สวนตําบล ในเขตจังหวัดลพบุรี ท่ีพบวา ระยะเวลาในการทํางานท่ีแตกตางกัน ไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการ

ปฏบัิตงิาน 
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2.4 ปจจัยดานตําแหนงงาน จากการศึกษาพบวา ตําแหนงงานกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจาย

คาตอบแทนตามผลการปฏบัิตงิานมคีวามสัมพันธกัน อธิบายไดวา เปนไปตามเจตนารมณของการจายคาตอบแทนตามผล

การปฏิบัติงานสวนท่ี 1 ท่ีกําหนดใหคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน เปนคาตอบแทนที่เปนเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนง (Basic Salary) จายตามประสบการณการทํางานและความเชี่ยวชาญของกําลังคน ซึ่งเปนคาตอบแทนพื้นฐานท่ี

เปนการจายใหกับเจาหนาท่ีตามคุณวุฒิ ประสบการณและระดับความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีอัตราตามบัญชีเงินเดือน เงินประจํา

ตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด (คณะทํางานจัดทําคูมือการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน, 2554) และเปนไปตาม

หลักการพื้นฐาน ท่ีกําหนดใหคาตอบแทนนี้ เปนคาตอบแทนเพื่อการจูงใจ (Incentives) ท่ีใหเพิ่มเติมนอกเหนือจาก

คาตอบแทนพื้นฐานท่ีเปนการจายสําหรับปริมาณภาระงานปกติตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนดไว       โดยคาตอบแทน

เพื่อการจูงใจนี้ จะจายเพิ่มเติมสําหรับปริมาณภาระงานที่มากกวามาตรฐาน ท้ังในดานของผลงาน     ภาระงาน คุณภาพ

งาน หรือความชํานาญในงานท่ีเพิ่มขึ้น คาตอบแทนดังกลาวจะผันแปรตามผลงาน ซึ่งเปนไปตามขอตกลงในแตละ

โรงพยาบาล โดยจะมีการจายคาตอบแทนนี้ภายหลังจากมีการประเมินผลงานแลว (คณะทํางานจัดทําคูมือการจาย

คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน, 2554) ซึ่งแตกตางกับผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในองคการบริหารสวนตําบล อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ของ สุภาณี จินดาหลวง(2550) ท่ีพบวา ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน จําแนกตามตําแหนงงาน พบวา 

ตําแหนงงานท่ีตางกัน ไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด โรงงาน นวนคร ของภาสณีย 

ปญญารัตนเมธี (2550) พบวาพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด โรงงาน นวนคร ที่มีตําแหนงท่ี

แตกตางกัน ไมมคีวามสัมพันธตอความพงึพอใจในการปฏบัิตงิาน เชนกัน 

2.5 ปจจัยจูงใจ พบวา ปจจัยจูงใจ มีความสัมพันธทางบวกกับระดับความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผล

การปฏบัิตงิาน (r = 0.457, p-value = 0.000) สอดคลองกับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ปจจัยจูงใจท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 

คือ ดานความรับผิดชอบ มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X̅ = 3.96, S.D. = 0.59) ท้ังนี้เปนไปตามท่ี                  

เฟรดเดอริค เฮอรชเบิรก (Frederick Herzberg) นักจิตวิทยาซึ่งไดคิดคนทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางาน ไดกลาวไววา ความ

รับผิดชอบเปนความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นจากการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจในงานท่ีรับผิดชอบ 

เน่ืองจากเปนการไดแสดงความรูความสามารถอยางเต็มท่ี ความรับผิดชอบ รวมถึงขอผูกพันของผูใตบังคับบัญชา               

อันสืบเน่ืองมาจากการท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีใหกระทําอยางใดอยางหนึ่ง จุดสําคัญของความรับผิดชอบ คือ ขอผูกพัน 

ความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นไดก็เนื่องมาจากสาเหตุของความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ความ

รับผิดชอบอาจเปนขอผูกมัดท่ีมีลักษณะตอเนื่องกันไปหรืออาจสิ้นสุดดวยการที่ไดกระทําตามที่ไดรับมอบหมายจนประสบ

ผลสําเร็จ กอใหเกิดความพึงพอใจ เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจ ก็จะปฏิบัติงานอยางมีความสุขและปฏิบัติงานอยางเต็ม

กําลังความสามารถ จงึเปนเหตุใหแรงจูงใจในดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ 

คําเพชรดี (2552), สุภาณี จินดาหลวง (2550) ที่พบวา ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ

ในการปฏบัิตงิานอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ(p-value < 0.05)  
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ปจจัยคํ้าจุน พบวา ปจจัยคํ้าจุน มีความสัมพันธทางบวกกับระดับความพึงพอใจ การจายคาตอบแทนตามผล

การปฏิบัติงาน (r = 0.485, p-value = 0.000) สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ปจจัยคํ้าจุนท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

สูงสุด คือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย อยูในระดับมาก (X̅ = 3.99, 

S.D. = 0.63) ท้ังนี้อธิบายไดวา พยาบาลในโรงพยาบาล และ เพื่อนรวมงาน มีความสามัคคีและเปนกันเอง เนื่องจาก

ลักษณะงาน ท่ีตองทํางานรวมกันเปนทีม และเกี่ยวของกับสหวิชาชีพ ตองไดรับคําแนะนําหรือคําปรึกษาจากเพื่อนรวมงาน 

นอกจากนี้เม่ือประสบปญหา เพื่อนรวมงานก็ใหความชวยเหลือ ดังทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลวในขั้นท่ี 3  

(Maslow’s Hierarchy of Need) ท่ีกลาววา มนุษยมีความตองการที่จะเปนสวนหนึ่งของสังคมตองการเขารวมและไดรับการ

ยอมรับในสังคม ตองการไดรับความเปนมิตร และ ไดรับความรักจากเพื่อนรวมงาน (Maslow, 1970) ซึ่งสอดคลองกับ

งานวจัิยของ จันทรแรม พุทธนุกูล (2554), ณัทฐา กรีหิรัญ (2550), สุภาณี จินดาหลวง (2550), ภาสณีย ปญญารัตนเมธี 

(2550) และวรรณา คูณชัยพาณิชย (2540) ท่ีพบวา ปจจัยคํ้าจุน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยาง

มนัียสําคัญทางสถติ ิ(p-value < 0.05) 

สวนปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ ไดแก เพศ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จึงไมสอดคลองกับ

สมมตฐิานท่ีตัง้ไว 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาจะพบวา ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานโดยรวม อยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอแลวพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ชองทางการสื่อสาร ขอมูล 

ขาวสาร มุมสื่อสาร ของคณะกรรมการการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ในการเขาถึงการวิเคราะหขอมูล      

เพ่ือความโปรงใสของระบบบริหารจัดการกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือสอบถามขอมูล และปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ      

การจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณารายขอแลวพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ     

ปจจัยคํ้าจุนดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา จงึมขีอเสนอแนะดังนี้ 

ในเชิงนโยบาย หนวยงานควรมีการจัดตั้งศูนย หรือ เพิ่มชองทางการสื่อสารโดยเฉพาะระหวางผูปฏิบัติงานกับ

กรรมการแกนนํา หรือ ผูปฏิบัติงานกับหัวหนาฝาย/งาน ในการสอบถาม วิเคราะหขอมูล ของคณะกรรมการการจาย

คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อความโปรงใสของระบบบริหารจัดการกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือสอบถามขอมูล และ 

ควรมทีีมประเมนิเพื่อพัฒนาระบบเปนลักษณะ R2R 

ในเชิงปฏิบัติ สงเสริมการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในการกําหนดคะแนน หรือกิจกรรม กอใหเกิดความชัดเจน

เกี่ยวกับหลักเกณฑในการกําหนดคะแนน ควรจัดใหมีการประชุมของกรรมการแกนนําอยางสม่ําเสมอ เพื่อติดตามแกไข

ปญหาของผูปฏิบัติงานไดอยางทันเวลาและเหมาะสม อาจเปดโอกาสใหผูสนใจและผูปฏิบัติงานเขารวมประชุม           

การพจิารณา defend แตมหรือคะแนน เปนลักษณะเปดกวางแบบเวทีสาธารณะตลอดจนมีระบบการสื่อสารท้ังในแนวราบ

และแนวดิ่งอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ ความสามัคคี 

ระหวางเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เชน การจัดการอบรม Organization Development     

การจัดการแขงขันกฬีาระหวางหนวยงาน หรือแผนก เปนตน 
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กิตติกรรมประกาศ 

การศกึษาคนควาอสิระฉบับนี้สําเร็จได ดวยความกรุณา และ การอนุเคราะหของอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคา ในการใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ ตลอดถึงความชวยเหลือตาง ๆ อยางดียิ่ง และ

ขอขอบคุณ ผูอํานวยการและหัวหนาฝายการพยาบาล โรงพยาบาลท่ัวไปแหงหนึ่ง ท่ีใหความเอื้อเฟอเปนอยางดีในการ

อนุญาตใหผูวิ จัยทําการเขาเก็บขอมูลของพยาบาลในโรงพยาบาล รวมท้ังขอขอบคุณ ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย             

คุณประกาย สุทธธง ท่ีไดกรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแกไข เคร่ืองมือในการวิจัย และใหคําแนะนํา             

ในการปรับปรุงใหงานวจัิยฉบับนี้มคีวามสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวจัิยรูสกึซาบซึ้งและขอขอบพระคุณอยางสูงมาในโอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ คุณไพฑูรย เรืองสรรงามสิริ ที่ไดสละเวลาในการตรวจสอบ ขัดเกลา บทคัดยอ ภาษาอังกฤษ ทําให

งานวจัิยฉบับนี้มคีวามสมบูรณมากยิ่งขึ้น  
ขอขอบคุณ คณะพยาบาล ในโรงพยาบาลท่ัวไปแหงหนึ่ง ท่ีไดกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ทําให

ผูวจัิยสามารถจัดทํางานวจัิยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 
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ความสัมพนัธระหวางการรับรูกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี

กําจัดศัตรพืูช ของเกษตรกรตําบลเชียงแรง อําเภอภซูาง จังหวัดพะเยา 

The relationship between perception and prevention behaviors of the use of chemical 

pesticides of farmers in Chiangrang Subdistrict,Phusang District, Phayao Province 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม การรับรูของเกษตรกรและศึกษาความสัมพันธระหวาง    

การรับรูกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง 

จังหวัดพะเยา โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ ในกลุมตัวอยางจํานวน 162 คน พบวา มีระดับพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอน

การใชสารเคมี ระดับสูง รอยละ 77 สวนขณะใชและหลังใชสารเคมีอยูใน ระดับปานกลาง รอยละ 72.2, 49.4 ตามลําดับ 

นอกจากนี้การรับรูประโยชนอยูในระดับสูง รอยละ 95.7 ดานการรับรูอุปสรรคอยูใน ระดับต่ํา รอยละ 49.4 และการรับรู

ความสามารถแหงตนอยูในระดับปานกลาง รอยละ 98.1 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธ พบวาการรับรูประโยชน       

มคีวามสัมพันธเชงิบวกในระดับต่ํามากตอพฤตกิรรมการปองกันอันตรายกอนและหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แตไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมขณะใช สวนการรับรูอุปสรรคมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงมาก ตอพฤติกรรมกอนและ

หลังการใช แตไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมขณะใช ในดานการรับรูความสามารถแหงตนนั้น มีความสัมพันธเชิงบวก        

ในระดับต่ํามากตอพฤติกรรมกอนการใช แตกลับไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมขณะใชและหลังการใช อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิ 0.05   

ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดรูปแบบของการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร 

เพ่ือใหมพีฤตกิรรมการปองกันอันตราย จากการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืชท่ีถูกตอง 
  

คําสําคัญ: พฤตกิรรมการปองกันสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช สารเคมกํีาจัดศัตรูพืช เกษตรกร  
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Abstract  

This study aimed to find the perception behaviors of farmers and the relationship between perception and prevention 

behaviors of the use of chemical pesticides behavior of farmers in Chiangrang Subdistrict, Phusang District, Phayao Province. 

This research was a survey. According to 162 surveyed samples, it was found that the prevention behavior before use 

chemical pesticides was in high level at a percentage of 77. The prevention behaviors while use and after use chemical 

pesticides were in intermediate levels at percentages of 72.2 and 49.4, respectively. The perception of advantage of prevention 

was in high level at a percentage of 95.7 while the perception of obstacles was in low level at a percentage of 49.4.       

In addition, the perception of self-ability was in an intermediate level at a percentage of 98.1. Based on such statistical 

analyzed, it can be concluded that the perception of advantages had a positive relationship at relatively low level to behaviors     

at before and after use of chemical pesticides, but it had not relationship at an instant use of chemical pesticides. However, 

the perception of obstacles had a relationship at high level to behaviors at before and after use of chemical pesticides,      

but it had not relationship at an instant use of chemical pesticides. Besides, the perception of self-ability had a positive 

relationship at relatively low level to behaviors only at before the use of chemical pesticides, but it had not relationship      

at an instant and after used at a significant level of 0.05.  

The results of this study can be applied as fundamental information for determining the solutions that support 

farmers to have appropriate behaviors in use chemical pesticides. 
 

Keywords: prevention behaviors, chemical pesticides, farmer 

 

บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร มีการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชในการเกษตรมีแนวโนมสูงขึ้น จากป 2548 มีการนําเขา 80,166 ตัน เพิ่มเปน 118,152 ตัน ในป 2552 หรือเพิ่มขึ้น

กวารอยละ 47 (กรมวิชาการเกษตร, 2553) ปริมาณการใชที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ไมถูกตอง

และไมเหมาะสมของเกษตรกร สงผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรเอง เชน ในรายงานการเจ็บปวยดวยโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม จากป 2548 ท่ีมี 5,249 คน เพิ่มเปน 6,299 คนในป 2552 หรือเพิ่มกวารอยละ 20        

ในจํานวนนี้ 1 ใน 3 มีอาชีพรับจางและเกษตรกรรม เมื่อจําแนกตามกลุมโรคพบวารอยละ 5.5 เกี่ยวกับสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช ท่ีไดรับพษิขณะทํางานและอุบัตเิหตุ (แสงโฉม ศริิพานชิ, 2552)  

การใชสารเคมใีหสารพษิแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมกอใหเกิดปญหาตอคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญในระบบนิเวศ 

เนื่องจากการใชสารเคมใีนท่ีตางกันการฟุงกระจายของสารเคมจีะแตกตางกันอกีดวย ปญหาเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ท่ีกระทบตอสิ่งแวดลอมนั้นมิไดเกิดขึ้นเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีการใชสารเคมีเทานั้น แตอาณาเขตพื้นท่ียังสามารถท่ีจะขยายและ

กระจายในพื้นท่ีบริเวณกวางได ซึ่งกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมและท่ีสําคัญอยางยิ่งคือกอใหเกิดพิษภัยตอสุขภาพ

อนามัยของผูใชและผูบริโภคอกีดวย  
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          จากสภาพปญหาและอุบัตกิารณ ของการใชสารเคมทีางการเกษตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เปนปญหาที่ตองดําเนินการ

แกไข ดงันัน้การศกึษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรม การรับรูของเกษตรกรและความสัมพันธระหวางการรับรู

กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัด

พะเยา เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปกําหนดรูปแบบของการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรมีพฤติกรรมการปองกันการสัมผัส

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตอง ตลอดจนลดผลกระทบตอ สุขภาพจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผูบริโภค 

รวมท้ังผลกระทบดานเศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดลอม 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

ในการศกึษาคร้ังนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวจัิย โดยมตีัวแปรตางๆ ท่ีสัมพันธกันดังนี้ 
 

                  ตัวแปรตน                                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แผนภูมแิสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา เปนกลุมเกษตรกรในพื้นท่ี 8 หมูบาน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลเชยีงแรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยขึ้นทะเบียนของสํานักงานเกษตรจังหวัด 1 ป ขึ้นไป จํานวน 280 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย โดยคํานวณเพ่ือหาขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรท้ังหมด โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน 

(Taro Yamane) ในระดับความเช่ือมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน 0.05 ดังนั้น จะไดกลุมตัวอยางจากการคํานวณ 162 คน 

ในการสุมตัวอยางจากขนาดกลุมตัวอยางแตละหมูบานมาศึกษา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบจัดชั้น (Stratified sampling) 

โดยกําหนดใหขนาดกลุมตัวอยางของแตละชั้นภูมิใหไดสัดสวนกัน จากนั้นนํามาสุมตัวอยางจากขนาดกลุมตัวอยางแตละ

หมูบานมาศกึษา ใชวธีิการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยการจับฉลาก (รัตนา ทรัพยบําเรอ, 2556, หนา 89)   
 

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ แบบสอบถามท่ีผูศึกษาไดสรางขึ้น ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานท่ัวไป ขอมูล

ขอมูลพฤตกิรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยใชแบบประเมิน ชนิดเลือกตอบแบบ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

การรับรูพฤตกิรรมการปองกันอันตรายจาการใช

สารเคมกํีาจัดศัตรูพืช 

- การรับรูประโยชน  

- การรับรูอุปสรรค  

- การรับรูสมรรถนะแหงตน  

 

 

  

 

พฤตกิรรมการปองกันอันตรายจากการใช

สารเคมกํีาจัดศัตรูพืช 

- พฤตกิรรมกอนใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช 

- พฤตกิรรมระหวางใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช 

- พฤตกิรรมหลังใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
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ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ลักษณะขอคําถามเปนแบบชนิด

เลือกตอบแบบ เห็นดวย ไมเห็นดวย   
 

วธีิการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาติดตอประสานงานกับสาธารณสุขอําเภอภูซาง ผูนําหมูบาน ประชาชนกลมตัวอยาง และผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อขอขอมูลและขอความรวมมือในการ

ดําเนินการวิจัย มีการชี้แจงแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม มีการวิเคราะหขอมูล แปรผล

ขอมูล โดยใชโปรแกรม SPSS และเขยีนรายงานการวจัิย  
 

ผลการศึกษา 

การศกึษาคร้ังนี้เปนการศกึษา พฤตกิรรม การรับรูของเกษตรกรและความสัมพันธระหวางการรับรูกับพฤติกรรม

การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีการเก็บ

กลุมตัวอยาง จํานวน 162 คน โดยใชแบบแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามไดแก 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 92.60 และเปนเพศหญิง รอยละ 7.40 มีชวงอายุระหวาง 31-40 ป 

รอยละ 50.00 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 47.50 มีรายได 100,001-150,000 บาทตอป รอยละ 38.30 

ประกอบอาชีพเกษตรกรมาเปนระยะเวลา นอยกวา 5 ป จํานวน 74 คน (รอยละ 45.70) มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมา

เปนระยะเวลานอยกวา 5 ป รอยละ 63.60 มีการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช รอยละ 75.30 โดยชนิดที่ใชมากที่สุด คือ กรัมมอกโซน 

รอยละ 74.70 มีการใชสารเคมีกําจัดแมลง รอยละ 96.30 โดยชนิดท่ีใชมากท่ีสุดคือ อะบาแมกติน ไทเกอร และไซเปอรเมททิน 

รอยละ 95.10 และไมใชสารเคมกํีาจัดเช้ือรา รอยละ 96.30    

กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับสูง 

รอยละ 79 สวนใหญมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกี่ยวกับเร่ือง อานฉลากการใช      

จนเขาใจกอนเปดใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีคาคะแนนตอบถูกมากท่ีสุด รอยละ 100 รองลงมาคือ ปฏิบัติตามขอกําหนด      

ท่ีระบุไวในฉลากทุกขั้นตอน รอยละ 99.40 และตรวจสอบอุปกรณเคร่ืองพนกอนการใชงาน และใสหนากาก/ผาปดปาก

และจมูกขณะเตรียมสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช รอยละ 98.80 ตามลําดับ และพบวาพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกี่ยวกับเร่ืองทานผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหลาย ๆ ชนิดในถังเดียวกัน มีคาคะแนนตอบถูกตํ่าท่ีสุด 

รอยละ 50.60   

กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับปานกลาง 

รอยละ 72.2 พบวา มีพฤติกรรมสวมรองเทาบูตขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ใสหนากาก/ผาปดปากและจมูกขณะใช

สารเคมกํีาจัดศัตรูพืช มีคาคะแนนตอบถูกมากที่สุด รอยละ 100 รองลงมาคือ สวมถุงมือยางขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 99.40 และสวมแวนตา หรือที่ครอบตาขณะใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 98.80 ตามลําดับ และพบวาพฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

เกี่ยวกับเร่ืองทานสูบบุหร่ีขณะฉดีพนสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช มคีาคะแนนตอบถูกต่ําท่ีสุด รอยละ 85.20 
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กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับปานกลาง 

รอยละ 49.4 กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรม ทําความสะอาดภาชนะบรรจุสารเคมีเพื่อนํากลับมาใชอีก มีคาคะแนน

ตอบถูกมากที่สุด รอยละ 98.80 รองลงมาคือ เก็บสารเคมีฯไวในท่ีสูงหรือท่ีลับพนมือเด็ก อาบน้ํา สระผมดวยสบูและ

แชมพู ทันทีหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  เปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมหลังการอาบน้ํา สระผม ชําระรางกาย ซักเสื้อผาชุดท่ี

สวมใสพน สารเคมีทุกคร้ัง รอยละ 98.10 และทําความสะอาดแวนตาและ ถุงมือดวยน้ําสบูหลังการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช รอยละ 95.70 ตามลําดับ และพบวาพฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกี่ยวกับ

เร่ืองทานกําจัดสารเคมฯีท่ีผสมแลวใชไมหมดโดยเทท้ิงลงดนิหรือแหลงน้ํา มคีาคะแนนตอบถูกต่ําท่ีสุด รอยละ 51.90 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการรับรูประโยชนจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับสูง รอยละ 95.7        

มกีารรับรูประโยชน เกี่ยวกับเร่ือง การงดรับประทานอาหาร งดสูบบุหร่ีขณะใชสารเคมีกําจัด การสวมหมวก/ผาโพกศีรษะ 

ชวยปองกันการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสู รางกาย การสวมแวนตา หรือท่ีครอบตาชวยปองกันสารเคมีกําจัด         

การสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวชวยลดการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูผิวหนัง การสวมรองเทาบูตและ     

การสวมถุงมือยางชวยลดการสัมผัสกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกาย มีคาคะแนนตอบถูกมากท่ีสุด รอยละ 100 

รองลงมาคือ การเปดขวดหรือผสมสารเคมีอยางระมัดระวังเปนการปองกันไมใหสารเคมีสัมผัสเขาสูรางกาย การอาบน้ํา

หลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทันทีชวยลดการสัมผัสสารเคมีเขาสูผิวหนัง การใสหนากาก/ผาปด ปากและจมูกชวยปองกัน

การสูดดมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 99.40 และการอานฉลากใหเขาใจกอนใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทําใหใชไดถูกตอง 

รอยละ 98.80 ตามลําดับ และพบวาการรับรูประโยชนจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกี่ยวกับเร่ืองการปฏิบัติตามท่ี

ฉลากระบุทุกคร้ังในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชวยลดการสัมผัสสารเคมีเขาสู รางกาย มีคาคะแนนตอบถูกต่ําท่ีสุด      

รอยละ 97.50 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการรับรูอุปสรรคจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับต่ํา รอยละ 49.4  

สวนใหญการรับรูอุปสรรค เกี่ยวกับเร่ือง หลังฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไม จําเปนตองอาบน้ําทันทีเพราะทําใหเสียเวลา

ทํางานอ่ืน การสวมหนากาก/ผาปดปากและจมูกทําใหหายใจลําบากเหนื่อยงาย การสวมแวนตา หรือที่ครอบตาทําใหรอน 

กระจกเปนฝาทําใหมองเห็นไมสะดวก มีคาคะแนนตอบถูกมากท่ีสุด รอยละ 50.60 รองลงมาคือ หลังฉีดพนสารเคม ี

กําจัดศัตรูพืชไมจําเปนตองซักผาท่ีสวมใสทุกคร้ังเพราะทําใหสิ้นเปลือง การสวมหมวก/ผาโพกศีรษะทําใหรอนและเหงื่อ

ออกมาก การสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวทําใหรอน อึดอัด รอยละ 50.00 การงดรับประทานอาหาร งดสูบบุหร่ี

ขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทําใหยุงยาก และการสวมรองเทาบูตและการสวมถุงมือทําใหทํางานลําบาก คิดเปนรอยละ 48.80 

ตามลําดับ และพบวา การรับรูอุปสรรคจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกี่ยวกับเร่ือง ฉลากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อานเขาใจ

ยากมคีาคะแนนตอบถูกต่ําท่ีสุด รอยละ 1.92 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการรับรูความสามารถแหงตนจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับปานกลาง 

รอยละ 98.1 สวนใหญมีการรับรูความสามารถแหงตน เกี่ยวกับเร่ือง เช่ือมั่นวาสามารถอานและปฏิบัติตามคําแนะนํา     

ทุกคร้ังในการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช เช่ือมั่นวาสามารถงดการรับประทานอาหาร ดื่มน้ําและสูบบุหร่ีขณะใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชทุกคร้ังเช่ือมั่นวา สามารถใชอุปกรณปองกันตนเอง เชน ผา/หนากาก ปดปากและจมูก แวนตา เสื้อแขนยาวกางเกง

ขายาวถุงมือ รองเทาบูตไดอยางถูกตองทุกคร้ังกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีคาคะแนนตอบถูกมากที่สุด  รอยละ 

100 รองลงมา คือ เช่ือมั่นวาสามารถอาบน้ําทันที หลังการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกคร้ัง รอยละ 99.40 และเช่ือวา
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สามารถจัดหาหรือซื้ออุปกรณปองกันตนเอง เชน ผา/หนากาก  ปดปากและจมูก แวนตา เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวถุงมือ       

รองเทาบูต มาใชงานได เช่ือมั่นวา ขณะทําความสะอาดอุปกรณท่ีใชฉีดพนสารเคมี ทานสามารถใชอุปกรณปองกันตนเอง 

เชน แวนตาเสือ้แขนยาวกางเกงขายาว ถุงมือ รองเทาบูต ทุกคร้ังและอยางถูกตอง รอยละ 98.80 ตามลําดับ  
 

ตาราง 1 แสดงความสัมพันธระหวางการรับรู กับพฤตกิรรมการปองกันอันตรายกอนใชสารเคมกีําจัดศัตรูพชื (n = 162) 

การรับรู r p-value 

การรับรูประโยชน 

การรับรูอุปสรรค 

การรับรูความสามารถแหงตน 

0.158* 

0.911* 

0.185* 

0.045 

0.000 

0.018 
 

จากตาราง 1 ผลการศกึษาความสัมพันธระหวางการรับรู ไดแก การรับรูประโยชนการรับรูอุปสรรค และการรับรู

ความสามารถแหงตน กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวาการรับรูประโยชน และ

การรับรูความสามารถแหงตนมีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับต่ํามาก กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) การรับรูอุปสรรค มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับสูงมาก 

กับพฤตกิรรมการปองกันอันตรายกอนการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช อยางมนีัยสําคัญทางสถติิ (p < 0.05)  
 

ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางการรับรู กับพฤตกิรรมการปองกันอันตรายขณะใชสารเคมกีําจัดศัตรูพชื (n = 162) 

การรับรู r p-value 

การรับรูประโยชน 

การรับรูอุปสรรค 

การรับรูความสามารถแหงตน 

0.086 

0.011 

0.058 

0.275 

0.892 

0.465 
 

จากตาราง 2 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู ไดแก การรับรูประโยชนการรับรูอุปสรรค และการรับรู

ความสามารถแหงตน กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวาการรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค 

และการรับรูความสามารถแหงตน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  

อยางมนัียสําคัญทางสถติิ (p < 0.05)  
 

ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางการรับรู กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพชื 

(n = 162) 

การรับรู r p-value 

การรับรูประโยชน 

 การรับรูอุปสรรค 

การรับรูความสามารถแหงตน 

0.172* 

0.942* 

0.115 

0.029 

0.000 

0.145 
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จากตาราง 3 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู ไดแก การรับรูประโยชนการรับรูอุปสรรค และการรับรู

ความสามารถแหงตน กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวา การรับรูประโยชน         

มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับต่ํามาก กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) การรับรูอุปสรรค มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับสูงมาก กับพฤติกรรมการปองกันอันตราย

หลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และการรับรูความสามารถแหงตน ไมมีความสัมพันธ 

กับพฤตกิรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช อยางมนีัยสําคัญทางสถติิ (p < 0.05) 
 

วิจารณและสรุปผล 

จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช อยูในระดับสูง รอยละ 79 สอดคลองกับการศึกษาของ นนทชา มานะวิสาร (2551) พบวาเกษตรกรผูปลูกขาวโพด 

ตําบลนาทะนุง อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน  มีระดับพฤติกรรมกอนการฉีดพนพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตอง อยูใน

ระดับสูงและการศึกษาของ ณิตชกมล นันตะแกว (2548) พบวาเกษตรกรผูปลูกหอมแดง ในตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง 

จังหวัดลําพูน มีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในขั้นตอนกอนการฉีดพนสารเคมีท่ีถูกตองอยูในระดับสูง        

กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับปานกลาง รอยละ 72.2 

สอดคลองกับการศึกษาของ วราพันธุ พรวิเศษศิริกุล (2548) พบวา เกษตรกรหมูบานทุงแดง ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม มีพฤติกรรมขณะฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในระดับปานกลาง กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ

พฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับปานกลาง รอยละ 49.4 สอดคลองกับ

การศึกษาของ ณิตชกมล นันตะแกว (2548) พบวา เกษตรกรผูปลูกหอมแดง ในตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน     

มพีฤตกิรรมการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช ในขัน้ตอนหลังการฉดีพนสารเคมมีพีฤตกิรรมท่ีถูกตองอยูในระดับปานกลาง 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการรับรูประโยชนจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับสูง (รอยละ 95.7) 

สอดคลองกับการศึกษาของ นนทชา มานะวิสาร (2551) ไดศึกษาความรู ความเช่ือดานสุขภาพ และพฤติกรรมการใช

สารเคมกํีาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกขาวโพด ตําบลนาทะนุง อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ผลการศึกษาพบวา การรับรู

ประโยชนของการปองกันตนเอง อยูในระดับสูง  

พบวา ระดับการรับรูอุปสรรคจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับต่ํา รอยละ 49.4 แตกตางกับการศึกษา 

ของ นนทชา มานะวิสาร (2551) พบวาเกษตรกรผูปลูกขาวโพด ตําบลนาทะนุง อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน มีการรับรู

อุปสรรคในการปองกันตนเอง อยูในระดับสูง และพบวา กลุมตัวอยางมีระดับการรับรูความสามารถแหงตนจากการใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับปานกลาง รอยละ 98.1 จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวาการรับรูประโยชน และ

การรับรูความสามารถแหงตนมีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับต่ํามาก กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) การรับรูอุปสรรค มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับสูงมาก 

กับพฤตกิรรมการปองกันอันตรายกอนการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช อยางมนีัยสําคัญทางสถติิ (p < 0.05)  

พบวา การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค และการรับรูความสามารถแหงตน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การปองกันอันตรายขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของ    

อนุเทพ แซเลา และคณะ (2548) พบวา เกษตรกรผูปลูกผัก อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ มีการรับรูประโยชน และการรับรู



 

171 

 

อุปสรรค มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และพบวา

การรับรูประโยชน มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับต่ํามาก กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) การรับรูอุปสรรค มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับสูงมาก กับพฤติกรรม

การปองกันอันตรายหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และการรับรูความสามารถแหงตน 

ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)  

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อนุเทพ แซเลา และคณะ (2548) พบวาเกษตรกรผูปลูกผัก อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูม ิ
มีการรับรูประโยชน ท่ีไดจากการปฏิบัติตนตามหลักการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกัน

อันตรายจากสารเคมกํีาจัดศัตรูพืชท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

ขอเสนอแนะ  

ผลที่ไดจากการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช ของเกษตรกรตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวาการรับรูดานตาง ๆ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

ขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผูวิจัยจึงไดจัดทําโครงการท่ีจะแกไขปญหาพฤติกรรมขณะใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช เพ่ือเสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเชียงแรง และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ี         

เพื่อเสริมสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกท่ีดีใหแกเกษตรกรในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหถูกวิธี โดยชี้ใหเห็นถึง

ผลเสยีและพษิภัยของสารเคมตีอสุขภาพอนามัยและตอสิ่งแวดลอมใหมากยิ่งขึ้น และนําไปสูการปฏบัิตติัวในการใชสารเคมี

กําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัยของเกษตรกร สงเสริมใหเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยการให

ความรูใหสอดคลองกับความพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ชี้ใหเห็นผลดีของการปฏิบัติตนในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ี

ถูกตองและกอใหเกิดผลดีตอสุขภาพของตนเอง โดยการเรียนรูแบบมีสวนรวมระหวางเจาหนาท่ีของรัฐ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรเกิดความตระหนักตอความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเพื่อใหมีการคงอยูของพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตอง

เหมาะสมตามหลักวิชาการและนําไปสูการมีสุขภาพดีตอไป และสงเสริมใหเกษตรกรลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน

การเกษตร หรือการอบรมปรับเปลี่ยนเกษตรกรรมแบบเดิมใหเปนเกษตรกรรมแบบผสมผสาน มีการใชเกษตรแบบชีวภาพ

เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอม ชี้ใหเห็นขอดขีองการลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในดานตนทุนการผลิตและความปลอดภัย

ตอสุขภาพเพื่อใหเกษตรกรลดความเสี่ยงท่ีจะไดรับพษิจากสารเคม ีลดตนทุนการผลติ และไมกอใหเกิดมลพิษตอประชาชน

ในพืน้ท่ีและสิ่งแวดลอม 
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พะเยา ผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีชวยตรวจสอบความถูกตอง ผูนําชุมชน เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน

เชียงแรง และประชาชนกลุมตัวอยาง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเชียงแรง ท่ีไดเขารวมการ

วจัิยในคร้ังนี้  
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey study) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

ความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด ของกลุมเกษตรกร     

ผูปลูกลําไย ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จํานวน 120 คน รวบรวมขอมูลโดยแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความรู 

พฤติกรรม และการเจาะเลือด เพื่อตรวจหาระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสโดยใชกระดาษทดสอบ วิเคราะหขอมูล

ดวยสถิติเชิงพรรณนา (ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงวิเคราะห (ไดแก 

สถิติไคว-สแควร) ผลการศึกษา พบวา ความรู พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมมีความสัมพันธกับระดับ

เอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร แตพบความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมขณะใชและหลังการใช

สารเคมี กําจัดศัตรูพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

จากผลการศึกษาควรมีการใหความรูเกี่ยวกับหลักการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองเหมาะสมตามหลัก

วิชาการผานสื่อและแหลงความรูตาง ๆ รวมถึงการตรวจหาระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร 

เพื่อใหเกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นและการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช สงผลใหเกษตรกรมีสุขภาพดี สามารถดํารงชีวิต และประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดอยางปลอดภัย 
 

คําสําคัญ: ความรู พฤติกรรม เอนไซมโคลีนเอสเตอเรส สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  
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Abstract  

The purposes of this survey study were to study the relationship between knowledge and behavior with 

blood cholinesterase enzyme level among 120 agriculturists in Longan farm, Lee Subdistrict, Lee District, Lumphun 

Province. Pesticide sprayers were collected by interview regarding knowledge, behavior and blood tests for pesticide 

exposure effect levels using reactive paper. The data were analyzed and presented by using descriptive statistics 

(i.e. frequency, percentage, mean and standard deviation) and analytical statistics. (i.e. Chi-square). The result 

found that knowledge and behavior spraying pesticides were not associated with blood cholinesterase enzyme level. 

Remarkable findings were found that knowledge was associated with behavior during and after spraying pesticides 

at the level of .05.  

The results suggested that the knowledge of safety and the use of pesticide should be provided via various 

media, including the determination of blood cholinesterase enzyme level hould be frequently done in order to rise up 

the health impact awareness for agricultural workers and occupational disease awareness including personal 

protection from exposure to pesticides. This would subsequently result in good health and safety in agriculturists. 
 

Keywords: knowledge, behavior, cholinesterase enzyme, pesticide 

 

บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมซึ่งตั้งอยูในเขตรอน สามารถทําการเกษตรไดท้ังป จากผูท่ีมีงานทําท้ังหมด 

37.79 ลานคน ประกอบอาชีพทางการเกษตร 11.71 ลานคน คิดเปนรอยละ 31.0 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557)        

จากวิวัฒนาการท่ีเปลี่ยนไปไดมีการพัฒนาการดานเกษตรกรรมอยางรวดเร็ว เกษตรกรสวนใหญมีจุดมุงหมายในการ

จัดการเพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อความอยูรอดและเพิ่มพูนรายได สารเคมีชนิดตาง ๆ กอใหเกิดพิษตอผูใช        

ไดเขามามีบทบาท และถูกนํามาใชเปนจํานวนมากขึ้น เกษตรกรสวนใหญจึงนึกถึงสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนสิ่งแรก          

ท่ีนํามาใชในการกําจัดแมลงและวัชพืช โดยถือวาเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มผลผลิต เพื่อใหมนุษยอยูรอดจากแมลง

ศัตรูพืชกวา 10,000 ชนดิ วัชพืชอกี 600 ชนดิ โรคพืช 1,500 โรค และไสเดือนฝอยอกี 1,500 ชนดิ (Brady, 1990)  

การสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกาย ทางผิวหนัง ชองปาก และการหายใจ ทําใหเกิดพิษไดท้ังแบบ

เฉียบพลันและเร้ือรัง ถาไดรับในปริมาณมาก ๆ ทําใหเสียชีวิตไดงาย รายงานผูปวยพิษจากสารเคมีปองกันและ        

กําจัดศัตรูพืชระหวางป พ.ศ. 2546–2555 ผูปวยไดรับสารพิษจากสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช เฉลี่ยปละ 1,734 ราย 

เสียชีวิตเฉลี่ยปละ 19 ราย อัตราตายเฉลี่ย 0.03 ตอประชากรแสนคน มีรายงานผูปวยสูงขึ้นในชวงเดือนพฤษภาคม– 

สิงหาคม ของทุก ๆ ป ซึ่งเปนชวงฤดูฝน เกษตรกรเร่ิมมีการเพาะปลูก และมีการใชสารเคมี ภาคเหนือมีรายงานสูงสุด  

569 ราย คิดเปนรอยละ 37.70 (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2556) จากรายงานผูปวยพิษจากสาร

ปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช ระบบรายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปริมาณการใชสารเคมี

กําจัดศัตรูพืชอยางตอเนื่องและเพิ่มขึ้นในภาคเกษตร พบวายังมีปริมาณการนําเขาคอนขางสูงถึง 120,000 ตัน คิดเปน

มูลคา 18,000 ลานบาท โดยเฉพาะสารกําจัดวัชพืช นําเขาถึงรอยละ 74 ของสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชท้ังหมด     
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(สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2553) จากขอมูลดังกลาวอาจบงชี้ถึงความเสี่ยงของประชาชนจะไดรับพิษสารเคมี

กําจัดแมลงศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมอาชีพเกษตรกรรม มีแนวโนมการไดรับพิษคอนขางสูงเมื่อเทียบกับ      

กลุมอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเนื่องจากเปนผูนําสารเคมมีาใชโดยตรงกับพืชผลทางการเกษตร มีการใชอยางหลากหลายและไมถูกวิธี 

จึงทําใหเกิดผลตอสุขภาพไดมาก จังหวัดลําพูนมีพื้นท่ีในการทําการเกษตรเพาะปลูกพืชจํานวนมากเปนอันดับตน ๆ      

ของประเทศไทย จงึพบผูปวยพษิจากสารเคมปีองกันและกําจัดศัตรูพืชเปนอันดับตน ๆ ของประเทศไทย  

ในพื้นท่ีตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เกือบท้ังหมดเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม ในการเพิ่มคุณภาพและผลผลิต

ทางการเกษตร จึงมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชปริมาณมาก ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธระหวาง

ความรูและพฤตกิรรมการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืชกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย 

ในพื้นท่ีตําบลลี้ เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลพื้นฐานและหาแนวทางการปองกันแกไขผลกระทบจากการใชสารเคมี

กําจัดศัตรูพืชของกลุมเกษตรกร ลดการสะสมของสารเคมท่ีีอาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรในพื้นท่ีตอไป 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey study) โดยทําการศึกษาจากขอมูลท่ีเกิดขึ้นจริงตั้งแต  

เดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือนตุลาคม 2557 ของเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปลูกลําไย และมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช          

ท่ีอาศัยอยูในบานนากลาง หมู 2 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  

วัสดุอุปกรณ 

การศกึษาคร้ังนี้ใชเคร่ืองมือ คือ แบบสัมภาษณท่ีผูวจัิยสรางขึ้นเอง ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดครอบครัว การเจ็บปวยหรือโรค

ประจําตัวของเกษตรกร (ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย) พฤติกรรมสุขภาพ (การสูบบุหร่ี การดื่มสุรา หรือเคร่ืองดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล) การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชระยะเวลาในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะเวลาในการใช/สัมผัสสารเคมี

กําจัดศัตรูพืช จํานวนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีผสมเพื่อใชในการฉดีพนแตละคร้ัง ชนดิของสารเคมกํีาจัดศัตรูพืชท่ีใช  

สวนท่ี 2 ความรูเร่ืองการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ลักษณะขอคําถามเปนแบบปลายปด ประเมินความรูโดย        

พจิารณาจากคะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผดิได 0 คะแนน รวมจํานวน 12 ขอ คะแนนเต็ม 12 คะแนน จัดกลุมคะแนน

แบบองิเกณฑ คือ ระดับด ี(เทากับหรือมากกวารอยละ 80) ระดับไมด ี(นอยกวารอยละ 80)  

สวนท่ี 3 พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแก การปฏิบัติตัวในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท้ังกอนการ

ฉีดพน ขณะฉีดพน และหลังการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ลักษณะขอคําถามเปนการสอบถามการปฏิบัติจริง มี 3 

ลักษณะคําตอบ คือ ปฏบัิตทุิกคร้ัง ปฏบัิตบิางคร้ัง ไมปฏิบัติ รวม 23 ขอ คะแนนเต็ม 69 คะแนน โดยผูตอบแบบสัมภาษณ

จะตองเลือกตอบคําถามเพยีงขอละ 1 คําตอบ ท่ีตรงกับการปฏบัิตจิริงของผูตอบ โดยมเีกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ขอคําถามเชงิบวก  ขอคําถามเชงิลบ 

ปฏบัิติทุกคร้ัง ใหคะแนน       3 คะแนน      1 คะแนน 

ปฏบัิติบางคร้ัง ใหคะแนน       2 คะแนน      2 คะแนน 

ไมปฏบัิต ิ ใหคะแนน       1 คะแนน      3 คะแนน 
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จัดกลุมคะแนนแบบอิงเกณฑ คือ พฤติกรรมถูกตอง (เทากับหรือมากกวารอยละ 80) พฤติกรรมไมถูกตอง (นอยกวา  

รอยละ 80)  

สวนท่ี 4 ผลตรวจหาระดับเอนไซมโคลนีเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร  

แบบสัมภาษณไดทําการตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยอาจารยที่ปรึกษา

การคนควาแบบอิสระจํานวน 1 ทาน และผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ จากนั้นนําแบบ

สัมภาษณไปทดลองใชกับเกษตรกรผูปลูกลําไยบานโฮง หมู 11 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จํานวน 30 ราย แลวนํามา

วิเคราะหหาความเช่ือมั่น (reliability) โดยแบบสัมภาษณความรู เร่ือง การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีคูเดอรริชารดสัน 

(Kuder–Richardson, KR–20) ไดเทากับ 0.84 และแบบสัมภาษณเร่ืองพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวยสูตร

สัมประสิทธ์ิคอนบราคอัลฟา (cronbach’s alpha coefficients) ไดเทากับ 0.73 สวนในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล        

ผูวิจัยไดดําเนินการโดยทําการชี้แจงวัตถุประสงคในการทําวิจัยคร้ังนี้แกเกษตรกรผูปลูกลําไยพรอมท้ังขออนุญาตเก็บ

รวบรวมขอมูล 

วธีิการศกึษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปลูกลําไย และ

อาศัยอยูในหมูบานนากลาง หมูท่ี 2 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรทาโรยามาเน 

จากประชากรจํานวน 170 คน กําหนดความคลาดเคลื่อน 5%ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 120 คน โดยเจาะจงเลือกเกษตรกรท่ีทํา

หนาท่ีฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสวนลําไย และการวิจัยคร้ังนี้ไดรับใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย มหาวทิยาลัยพะเยา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นเตรียมการ จัดทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนากลาง เพื่อขอเก็บ

ขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศกึษา  

ขั้นดําเนนิการ มรีายละเอยีดในการดําเนนิงานท่ีสําคัญ 3 ขัน้ตอน ไดแก   

1. ชี้แจงวัตถุประสงค แนวทาง และกิจกรรมการดําเนินงานในการวิจัย แกสาธารณสุขอําเภอลี้ ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนากลาง ผูนําในพืน้ท่ี และเกษตรกร ในการสัมภาษณ และเจาะเลือดจากปลายนิ้ว  

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรกลุมตัวอยางโดยใชแบบสัมภาษณ และเจาะเลือดจากปลายนิ้ว 

เพื่อตรวจวัดระดับเอนไซมโคลนีเอสเตอเรสในเลือด 

3. ทําการวเิคราะหขอมูล สรุป อภปิรายผล 

การวิเคราะหขอมูล เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล แลวทําการวิเคราะห

ดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป (SPSS) โดยมกีารกําหนดนัยสําคัญท่ี 0.05 และใชสถติใินการศกึษา 2 รูปแบบ ไดแก 

1. ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของประชากร ขอมูลความรูเร่ืองการใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ขอมูลพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ขอมูลอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะใช หรือภายหลังใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ขอมูลผลตรวจหาระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 2. ใชสถิติเชิงวิเคราะห (Analytical statistics) ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรกับระดับความรู 

พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร ความสัมพันธระหวางความรู 

และพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร โดยใชสถิติไคว-สแควร 

(Chi–square) 
 

ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไป 

ลักษณะท่ัวไปของเกษตรท่ีทําการศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 83.3 เปนเพศหญิง    

รอยละ 16.7 สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 41–60 ป อายุเฉลี่ย 49.24 ป มีสถานภาพสมรสคู คิดเปนรอยละ 86.7           

จบการศกึษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด รอยละ 58.3 สวนมีรายไดจากสวนลําไยตอปต่ํากวา 50,000 บาท รายไดเฉลี่ย 

51,016.67 บาทตอป (ดังตาราง 1) เกษตรกรทุกคนมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยทําหนาท่ีฉีดพน ผสม หรือไดใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวมกับจางคนอ่ืนฉีดพน และใชท้ังสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และสารชีวภาพ รอยละ 25.8 สวนใหญ

เกษตรกรเพาะปลูกลําไยเปนระยะเวลามากท่ีสุด 6–10 ป รอยละ 56.7 รองลงมาคือ ชวงเวลา 1–5 ป รอยละ 22.5     

สวนใหญมีการฉีดพน ใช สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชคร้ังหลังสุดนอยกวา 7 วัน รอยละ 55.0 รองลงมาคือ 7–14 วัน   

รอยละ 25.0 จํานวนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีผสมเพื่อใชในการฉีดพนแตละคร้ัง โดยผสมกัน 3 ชนิดขึ้นไปมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ผสมกัน 2 ชนิด และใชเพียง 1 ชนิด รอยละ 55.0, 28.3 และ 16.7 ตามลําดับ ปริมาณและลักษณะของการ

ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชซึ่ง พบวา ความถี่ในการใชสวนใหญ คือ ระหวาง 16–20 คร้ังตอป คิดเปนรอยละ 55.8           

ปริมาณการใชสวนใหญ คือ 11-15 แกลลอนตอป คิดเปนรอยละ 46.7 เกษตรกรมีคาใชจายในการซื้อสารเคมีฯ คือ       

ต่ํากวา 5,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ 36.7 รองลงมา คือ ระหวาง 5,001–10,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ 31.7       

(ดังตาราง 2) 
 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของเกษตรกรผูปลูกลําไย จําแนกตามเพศ กลุมอายุ สถานภาพสมรส  

 ระดับการศกึษา รายไดครอบครัว  

ลักษณะทั่วไปของประชากร จํานวน (N = 120) รอยละ 

เพศ   

    ชาย 100 83.3 

    หญงิ 20 16.7 

อายุ (ป)   

    ต่ํากวา 20 ป 1 0.8 

    20–40 ป 11 9.2 

    41–60 ป 98 81.7 

    มากกวา 60 ป 10 8.3 

    อายุเฉลี่ย 49.24 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.91 ป ต่ําสุด 19 ป  สูงสดุ 69 ป  

สถานภาพสมรส   

    โสด 8 6.7 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ลักษณะทั่วไปของประชากร จํานวน (N = 120) รอยละ 

    คู 104 86.7 

    หมาย/หยาราง/แยก 8 6.7 

ระดับการศึกษา   

    ไมไดเรยีน 2 1.7 

    ประถมศกึษา 70 58.3 

    มัธยมศกึษา 34 28.3 

    อนุปรญิญา/ประกาศนยีบัตร 10 8.3 

    ปรญิญาตรหีรือสูงกวา 4 3.3 

รายไดครอบครัวตอป    

    ต่ํากวา 50,000 บาท          64 53.3 

    50,000–100,000 บาท 48 40.0 

    100,001–150,000 บาท 6 5.0 

    มากกวา 150,000 บาท 2 1.7 

    รายไดเฉลี่ย 51,016.67 บาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 34,611.53 บาท ต่ําสุด 7,500 บาท สูงสุด 200,000 บาท 

 

ตาราง 2 จํานวนและรอยละการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพชืของเกษตรกรผูปลูกลําไย จําแนกตามการใช ระยะเวลา 

 ในการใช ฉดีพน/ใช/สัมผัสครั้งหลังสุด และจํานวนสารเคมกํีาจัดศัตรูพชืที่ผสม เพื่อใชในการฉดีพน 

 แตละครั้ง ความถ่ี ปรมิาณ และคาใชจายในการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพชื 

ลักษณะทัว่ไปของการใชสารเคมี จํานวน (N = 120) รอยละ 

การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช   

    ฉดีพน ผสม หรือไดใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช           120 100.0 

    จางคนอ่ืนฉดีพน 15 12.5 

    ใชทัง้สารเคมกํีาจัดศัตรูพืช และสารชวีภาพ 31 25.8 

ระยะเวลาในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช   

    1-5 ป          27 22.5 

    6–10 ป 68 56.7 

    11–15 ป 14 11.7 

    มากกวา 15 ป 11 9.2 

    ระยะเวลาเฉลีย่ 9.65 ป สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 5.54 ป ต่ําสุด 2 ป  สูงสุด 30 ป 

ระยะเวลาฉดีพน/มีการใช/สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชคร้ังหลังสุด 

    นอยกวา 7 วัน           66 55.0 

    7–14 วัน 30 25.0 

    มากกวา 14 วัน 24 20.0 
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ตาราง 2 (ตอ) 

ลักษณะทัว่ไปของการใชสารเคมี จํานวน (N = 120) รอยละ 

จํานวนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ผสม เพ่ือใชในการฉีดพนแตละคร้ัง 

    ใชเพยีง 1 ชนดิ 20 16.7 

    ผสมกัน 2 ชนดิ 34 28.3 

    ผสมกัน 3 ชนดิขึ้นไป 66 55.0 

ความถี่ในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใชตอป   

    นอยกวา 5 ครัง้           11 9.2 

    5–10 ครัง้           24 20.0 

    11–15 ครัง้           15 12.5 

    16–20 ครัง้ 

    มากกวา 20 ครัง้           

67 

3 

55.8 

2.5 

    ความถีเ่ฉลี่ย 13.24 ครัง้ สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 6.25 ครัง้ ต่ําสุด 2 ครัง้  สูงสุด 36 ครัง้  

ปริมาณการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตอป   

    นอยกวา 5 แกลลอน          11 9.2 

    5–10 แกลลอน 24 20.0 

    11–15 แกลลอน 56 46.7 

    16–20 แกลลอน 27 22.5 

    มากกวา 20 แกลลอน 2 1.7 

    ปรมิาณเฉลี่ย 11.57 แกลลอน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.12 แกลลอน ต่ําสดุ 3 แกลลอน  สูงสดุ 30 แกลลอน 

คาใชจายในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช   

    ต่ํากวา 5,000 บาท          44 36.7 

    5,000–10,000 บาท 38 31.7 

    10,001–15,000 บาท 24 20.0 

    15,001–20,000 บาท 8 6.7 

    มากกวา 20,000 บาท 6 5.0 

    คาใชจายเฉลี่ย 8,598.33 บาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6,007.99 บาท ต่าํสุด 1,500 บาท สูงสุด 25,000 บาท 

 

 ความรูเรื่องการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพชื 

 สวนใหญเกษตรกลุมตัวอยางมีความรูเร่ืองการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับดี (ดังตาราง 3) คาคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 10.12 (S.D. = 1.486) เม่ือพิจารณาถึงขอคําถามท่ีเกษตรกรตอบถูกทุกคน ไดแก การเก็บสารเคม ี       

กําจัดศัตรูพืชควรแยกเก็บใหหางจากท่ีเก็บอาหารคน สัตวและพนมือเด็กคิดเปนรอยละ 100 สวนขอคําถามที่เกษตรกร

ตอบผิดมากท่ีสุด ไดแก การฉีดพนสารเคมี ตองอยูเหนือลมเทานั้น และเสื้อผาท่ีสวมขณะฉีดพนสารเคมีนํามา             

ทําความสะอาดรวมกับเสือ้ผาโดยท่ัวไปได คิดเปนรอยละ 40 
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ตาราง 3 จํานวนและรอยละของเกษตรกรผูปลูกลําไย จําแนกตามคะแนนและระดับความรูเรื่องการใชสารเคมี 

 กําจัดศัตรูพชื 

ระดับความรู คะแนน จํานวน (N = 120) รอยละ 

ไมด ี ต่ํากวา 9 คะแนน 16 13.3 

ด ี 9–12 คะแนน 104 86.7 

รวม  120 100.0 

    คาเฉลี่ยเทากับ 10.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.486  

 

พฤตกิรรมการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพชื 

สวนใหญเกษตรกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยรวมถูกตอง (ดังตาราง 4)               

คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 59.43 (S.D. = 4.367) จําแนกตามพฤติกรรมการปฏิบัติ กอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ขณะใช

สารเคมกํีาจัดศัตรูพืช และหลังการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช ดังนี้ 

1. พฤติกรรมกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกลําไย พบวา เกษตรกรมีการปฏิบัติถูกตอง 

มากท่ีสุด ไดแก ตรวจสอบอุปกรณเคร่ืองมือกอนการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมใชมือเปลาในการผสมสารเคม ี  

กําจัดศัตรูพืช เลือกซื้อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีฉลาก หรือรายละเอียดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบนภาชนะบรรจุ และ  

อานฉลาก หรือรายละเอียดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหเขาใจกอนใช คิดเปนรอยละ 86.7, 76.7 และ 71.7 ตามลําดับ      

สวนขอท่ีเกษตรกรปฏบัิตไิมถูกตองมากท่ีสุด ไดแก ผสมสารเคมฯีมากกวา 2 ชนิดในการฉีดพนคร้ังเดียว ไมยืนอยูเหนือลม

ในขณะผสมสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช คิดเปนรอยละ 48.3 และ 33.3 ตามลําดับ 

2. พฤติกรรมขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกลําไย พบวา เกษตรกรปฏิบัติไดถูกตองมากท่ีสุด 

ไดแก ไมสูบบุหร่ีในขณะทําการฉีดพนหรือใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และไมกินอาหาร หรือดื่มน้ําขณะทําการฉีดพนหรือ   

ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สวมเสื้อผา หมวก แวนตา ถุงมือและหนากากใหมิดชิดขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช         

ยืนเหนือลม หรือดูทิศทางลมในขณะฉีดพนสารเคมีฯ คิดเปนรอยละ 93.3, 75 และ 70 ตามลําดับ สวนขอท่ีเกษตรกร

ปฏบัิตไิมถูกตองมากท่ีสุด ไดแก ไมใชแปรงขัด หรือใชน้ําฉดีชิ้นสวนอุปกรณ เมื่อเกดิการอุดตัน รอยละ 48.3  

3. พฤติกรรมหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกลําไย พบวา เกษตรกรปฏิบัติไดถูกตอง     

มากท่ีสุด ไดแก เก็บสารเคมีฯและอุปกรณในท่ีปลอดภัยหางไกลจากเด็กและสัตวเลี้ยง อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผาทันที       

หลังการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมเผาภาชนะบรรจุสารเคมีฯท่ีมีความดันภายใน คิดเปนรอยละ 88.3, 76.7และ 73.3 

ตามลําดับ สวนขอท่ีเกษตรกรปฏิบัติไมถูกตองมากท่ีสุด ไดแก ไมลางภาชนะบรรจุสารเคมีฯท่ีหมดแลวกอนนําไปกําจัด  

ทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมฯีท่ีใชหมดแลว คิดเปนรอยละ 66.7 และ 20 ตามลําดับ 
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ตาราง 4 จํานวนและรอยละของเกษตรกรผูปลูกลําไย จําแนกตามระดับพฤตกิรรมในการฉดีพน 

 สารเคมกํีาจัดศัตรูพชืทั้ง 3 ขั้นตอน 

ระดับพฤตกิรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คะแนน จํานวน (N = 120) รอยละ 

ไมถูกตอง 0-55 คะแนน 20 16.7 

ถูกตอง 50-69 คะแนน 100 83.3 

รวม  120 100.0 

    คาเฉลี่ยเทากับ 59.43 สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 4.367 

 

ผลตรวจหาระดับเอนไซมโคลนีเอสเตอเรสในเลอืด 

ผลตรวจหาระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรผูปลูกลําไย พบวา ระดับเอนไซม-            

โคลนีเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรท่ีพบมากท่ีสุด คือ ระดับปลอดภัย คิดเปนรอยละ 30.8 รองลงมา คือ ระดับเสี่ยง ปกต ิ

และไมปลอดภัย คิดเปนรอยละ 28.3, 27.5 และ 13.3 ตามลําดับ (ดังตาราง 5) 
 

ตาราง 5 จํานวนและรอยละของเกษตรกรผูปลูกลําไย จําแนกตามระดับเอนไซมโคลนีเอสเตอเรสในเลอืด 

ระดับเอนไซม ระดับการแพพษิ จํานวน (N = 120) รอยละ 

100 หนวยตอมิลลลิติร ปกติ 33 27.5 

87.5 หนวยตอมลิลลิติร ปลอดภัย 37 30.8 

75.5-87.5 หนวยตอมลิลลิติร เสี่ยง 34 28.3 

นอยกวา 75.5 หนวยตอมลิลลิติร ไมปลอดภัย 16 13.3 

รวม  120 100.0 
 

การวเิคราะหความสัมพันธ 

ความสัมพันธระหวางความรู กับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย พบวา 

ความรูไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตพบ

ความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05              

( =4.332, p–value=.04) (ตาราง 6) ความสัมพันธระหวางความรู และพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกับระดับ

เอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย พบวา ความรูและพฤติกรรมไมมีความสัมพันธกับระดับ

เอนไซมโคลนีเอสเตอเรสในเลือด อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05  
  

2χ
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ตาราง 6 การวเิคราะหความสัมพันธระหวางความรู กับพฤตกิรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย 

ระดับพฤตกิรรม 

ระดับความรู  

P-value ไมดี ด ี  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ  

พฤตกิรรมกอนการฉดีพนสารเคมีฯ    0.495 0.48 

     ไมถูกตอง 6 5.0 30 25.0   

     ถูกตอง 10 8.33 74 61.7   

พฤตกิรรมขณะฉีดพนสารเคมีฯ     4.332 0.04* 

     ไมถูกตอง 3 2.5 5 4.2   

     ถูกตอง 13 10.8 99 82.5   

พฤตกิรรมหลังฉีดพนสารเคมีฯ     0.548 0.46 

     ไมถูกตอง 4 3.3 18 15.0   

     ถูกตอง 12 10.0 86 71.7   

พฤตกิรรมการใชสารเคมีฯทั้ง 3 ข้ันตอน    0.923 0.34 

     ไมถูกตอง 4 3.3 16 13.3   

     ถูกตอง 12 10.0 88 73.3   

* มีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 

 

วิจารณและสรุปผล 

ความรูเรื่องการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความรูอยูในระดับดี ในเร่ือง การเก็บ

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรแยกเก็บใหหางจากท่ีเก็บอาหารคน สัตวและพนมือเด็ก การผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใชไมพาย

สําหรับคนหรือผสมสารเคมีเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอังคณา อางทอง (2545) ท่ีพบวาเกษตรกรไดเห็นถึง

ความปลอดภัยของตนเองในดานการปองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพราะวาเมื่อสารเคมีถูกผิวหนังแลวจะทํา

ใหเกิดการระคายเคืองหรืออันตรายตอผิวหนังได และขอท่ีแสดงใหเห็นวาเกษตรกรมีความรูนอยท่ีสุด คือ การฉีดพน

สารเคมี ตองอยูเหนือลมเทานั้น และเสื้อผาท่ีสวมขณะฉีดพนสารเคมีนํามาทําความสะอาดรวมกับเสื้อผาโดยท่ัวไปได 

สอดคลองกับการศึกษาของโกวิท สารโภคา (2552) ที่พบวา เสื้อผาที่ใสฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถนําไปซักรวม

กับผาอ่ืน ๆได ซึ่งการกระทําดังกลาวสงผลใหสารเคมีตกคางในเสื้อผาของคนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเด็กเล็กและผูสูงอายุซึ่งเปน

วัยท่ีออนแอ และมกีารตอบสนองของระบบภูมติุมกันดอยกวาวัยอ่ืน ๆ ทําใหเกดิอาการแพพษิไดงาย  

พฤตกิรรมการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพชื สวนใหญถูกตอง โดยแยกพฤตกิรรม ออกเปน 3 ขัน้ตอน ดังนี้ 

พฤติกรรมกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สวนใหญถูกตอง โดยพบวา เกษตรกรตรวจสอบอุปกรณเคร่ืองมือ

กอนการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจํานวนมากที่สุด เพราะเมื่ออุปกรณในการฉีดพนอยูในสภาพดี ไมร่ัวซึม จะชวยลด

การสัมผัสกับสารเคมกํีาจัดศัตรูพืชทางผวิหนังของเกษตรกรได และการศึกษายังพบพฤติกรรมท่ีปฏิบัติไมถูกตองมากท่ีสุด 

คือ ยืนอยูเหนือลมในขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จะเห็นวาการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสารเคมีปองกันศัตรูพืชของ

2χ
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เกษตรกรไมถูกตอง ในเร่ืองทิศทางลม อาจเน่ืองมาจากเกษตรกรใชความสะดวก และความเคยชิน โดยไมไดคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของตนเอง ถาหากขณะผสมสารเคมีอยูในทิศทางใตลม อาจสงผลใหละอองของสารเคมีกระเด็นมาโดนรางกาย

ของเกษตรกร ทําใหเกษตรกรไดรับพษิของสารเคมกํีาจัดศัตรูพืชเขาสูรางกายไดมากขึ้น  

พฤติกรรมขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สวนใหญถูกตอง โดยพบวา เกษตรกรสวมเสื้อผา หมวก แวนตา    

ถุงมือและหนากากใหมิดชิดขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งในการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนั้นจําเปนตองสวม

อุปกรณปองกันทุกคร้ังเพื่อปองกันมิใหรางกายไดรับสารพิษจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของวรเชษฐ ขอบใจ และคณะ (2553) ที่พบวา เกษตรกรสวนใหญสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวและสวมถุง

มือ ถุงเทา รองเทาบูทในขณะปฏิบัติงาน รอยละ 83.50 แตการศึกษายังมีเกษตรกรบางคนมีพฤติกรรมไมถูกตอง คือ ใช

ปากเปาเมื่อชิ้นสวนอุปกรณในการฉีดพนเกิดการอุดตัน ซึ่งคานกับการศึกษาของของวรเชษฐ ขอบใจ และคณะ (2553) 

พบวาเกษตรสวนใหญไมใชปากเปาหรือดูดหัวฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเมื่อประสบปญหาหัวฉีดอุดตัน รอยละ 86.4 

และจากการศึกษา ยังพบพฤติกรรมท่ีปฏิบัติไมถูกตองอีกประเด็น คือ เกษตรกรไมใชแปรงขัด หรือใชน้ําฉีดชิ้นสวน

อุปกรณ เมื่อเกิดการอุดตัน โดยพฤติกรรมเหลานี้หากยังมีการปฏิบัติเชนนี้ อาจสงผลกระทบถึงสุขภาพรางกาย          

ของเกษตรกรไดโดยตรงและการรับสารเคมีปองกันศัตรูพืชทางปากจะมีความรุนแรงมากกวาทางผิวหนัง ซึ่งอาจเกิด

อันตรายโดยเฉยีบพลัน ถารักษาไมทันอาจเสียชีวิตทันที หรืออาจเกิดการสะสมของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในรางกาย ทําให

เกิดอาการตาง ๆ เชน มะเร็ง ถาปลอยท้ิงไวอาจเสียชีวิตได หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรใหความรูกับเกษตรกรถึงอันตราย

จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการกระตุนใหเกษตรกรเกิดความตระหนักถึงอันตรายในการใชสารเคมี

ปองกันศัตรูพืชมากขึ้น 

พฤตกิรรมหลังการฉดีพนสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช สวนใหญถูกตอง โดยพบวา เกษตรกรเก็บสารเคมีฯ และอุปกรณ

ในท่ีปลอดภัยหางไกลจากเด็กและสัตวเลี้ยง เนื่องมาจากเด็กมีภูมิคุมกันต่ํา ถึงแมไดรับหรือสัมผัสสารเคมีปองกันกําจัด

ศัตรูในปริมาณเล็กนอย แตผลกระทบอาจรุนแรง เปนอันตรายถงึขัน้เสยีชวีติได และจากการศึกษายัง พบวา มีพฤติกรรมท่ี

ไมถูกตอง คือ เผาภาชนะบรรจุสารเคมีฯท่ีมีความดันภายใน ภาชนะบรรจุสารเคมีฯท่ีทําจากพลาสติก และทุบทําลาย

ภาชนะบรรจุสารเคมฯีท่ีใชหมดแลว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของโกวิท สารโภคา (2552) ที่พบวาเกษตรนําภาชนะบรรจุ

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีใชหมดแลวไปทําลายโดยการท้ิงขยะ รอยละ 28.9 โดยพฤติกรรมเหลานี้หากยังมีการปฏิบัต ิ     

อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได 

ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญมีระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส

ในเลือดอยูในระดับปลอดภัย รองลงมา คือ ระดับปกติ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวราพันธุ พรวิเศษศิริกุล(2548)       

ท่ีพบวาผลการตรวจระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด อยูในระดับปลอดภัย รอยละ 44.4 รองลงมา คือ ระดับปกต ิ

รอยละ 34.3 ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากสารเคมกํีาจัดศัตรูพืชท่ีเกษตรกรใชอาจเปนกลุมอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากกลุมออร-

แกโนฟอสเฟสและคารบาเมต ซึ่งกระดาษทดสอบพเิศษไมสามารถตรวจพบความผิดปกติของระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอ-

เรสในเลือดได ประกอบกับการศึกษาคร้ังนี้ไดเจาะเลือดเกษตรกรภายใน 1 สัปดาหจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช        

ซึ่งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมคารบาเมตมีคาคร่ึงชีวิต (half life) สั้นเพียง 2–8 ช่ัวโมง การเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับ

เอนไซมโคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกรหลังการใชสารเคมีกลุมคารบาเมตเกิน 8 ช่ัวโมงแลว จึงไมพบความผิดปกต ิ
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อยางไรก็ตาม ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีทําใหระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดลดต่ําลงไดโดยไมตองรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

เชน การเปนโรคพิษสุราเร้ือรัง การเคยเปนโรคตับ เปนตน แตไมสอดคลองกับการศึกษาของนงเยาว อุดมวงศ และคณะ

(2546) ท่ีพบวาระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสในกระแสโลหติของเกษตรกรรอยละ 37.0 อยูในระดับเสี่ยง และไมปลอดภัย  

การวิเคราะหความสัมพันธ จากการศึกษา พบวา เกษตรกรเพศชายมีระดับความรูดีกวาเพศหญิง สามารถ

อธิบายไดวากลุมเกษตรกรผูปลูกลําไยสวนใหญเปนชาย เปนผูทําหนาท่ีในการฉีดพนหรือใชสารเคมีกันกําจัดศัตรูพืช จึงทํา

ใหมีความรูทักษะและประสบการณในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มากกวาเพศหญิง การศึกษาเกษตรกรท่ีมีระยะเวลา 

ฉดีพน มกีารใช สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชคร้ังหลังสุดนอยกวา 7 วัน มีระดับความรูดีกวา เกษตรกรที่มีระยะเวลาฉีดพน 

มีการใช สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชคร้ังหลังสุดตั้งแต 7 วันขึ้นไป และเกษตรกรท่ีมีระดับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชถูกตองมรีะดับความรูดกีวาเกษตรกรท่ีมรีะดับพฤตกิรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมถูกตอง แสดงวา เกษตรกร

ท่ีมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถูกตอง อาจมีการศึกษา ไดรับความรู คําแนะนําหรือเคยไดรับการอบรม

เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จะเปนการเพิ่มเติมความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนสวนสําคัญท่ีจะทํา

ใหเกษตรกรเกดิการเรียนรูอันจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และกอใหเกิดความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรม

นัน้ ๆ  

พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวาเกษตรกรเพศหญิงมีระดับพฤติกรรมถูกตองมากกวาเพศชาย 

เนื่องมาจากธรรมชาติของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกัน เพศหญิงจะประพฤติปฏิบัติตนอยูภายใตระเบียบ

กฎเกณฑมากกวาเพศชาย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากอิทธิพลการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งในสังคมไทยสวนใหญ เพศชายจะไดรับอิสระ

มากกวาเพศหญิง และจะอบรมเลี้ยงดูใหเพศหญิงออนโยน สุภาพ มีระเบียบมากกวาเพศชาย เพศชายจะมีพฤติกรรม      

ท่ีฝาฝนกฎระเบียบมากกวาเพศหญิง จึงอาจทําใหเพศหญิงมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจักศัตรูพืชถูกตองมากกวา    

เพศชาย ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของวิชชาดา สิมลา และตั้ม บุญรอด (2555) ท่ีพบวา เกษตรกรเพศชายมีพฤติกรรมการ

ใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืชมากกวาเพศหญงิ  

ความสัมพันธระหวางความรูเร่ืองการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวา

ความรูไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกิตติยา ศิริเดชากุล

(2557) ท่ีพบวา ความรูไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมี แสดงใหเห็นวาเกษตรกรอาจมีความรูความเขาใจ 

แตไมไดมพีฤตกิรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัยอีกท้ังไมไดคํานึงถึงอันตรายอันจะเกิดขึ้นกับตัว

ของเกษตรกรเอง แตพบความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของอังคณา อางทอง (2545) ท่ีพบวา ความสัมพันธระหวางระดับความรูความเขาใจกับพฤติกรรมขณะใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สามารถอธิบายไดวาระดับความรูความเขาใจมีแนวโนมท่ีจะทําใหพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัยตามไปดวย 

ความสัมพันธระหวางความรู พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด

เกษตรกร พบวา ความรู และพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมมีความสัมพันธกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส

ในเลือดเกษตรกร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกิตติยา ศิริเดชากุล (2557) ท่ีพบวาความรู ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก

เกษตรกรมคีวามรูแตไมนําไปปฏบัิต ิเกดิจากความเคยชนิของเกษตรกร ปฏบัิตติามเพื่อนบานหรือรูเทาไมถงึการณ 
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ขอเสนอแนะ 

 1. การใหความรูแกเกษตรกร และผูเกี่ยวของ ควรเนนใหทราบถึงพิษภัยที่แทจริง มีความเขาใจในการใช และการ

ปองกันตนเองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อันจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น เชน การเลือกใชสารเคมี

อยางเหมาะสม ไมใชสารเคมีเมื่อไมจําเปน สังเกตอาการผิดปกติท่ีเกิดจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พรอมกับ

ดําเนนิการแกไข 

 2.หนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร ควรดําเนินการและสงเสริมใหมีการ

ศกึษาวจัิย เพื่อลดการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช ดวยวธีิการตาง ๆ และถายอดองคความรู และเทคโนโลยตีาง ๆ สูเกษตรกร 

 3.กระทรวงสาธารณสุข เปนหนายงานหลักท่ีรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพประชาชน จําเปนจะตองเฝาระวัง

สุขภาพเกษตรกร ท้ังเชงิรุกและเชงิรับ พัฒนาใหมคีวามครอบคลุม และรายงานสถานการณไดอยางรวดเร็ว 

 4.เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในชุมชน ท่ีมีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกพืช ควรทําการ

เก็บขอมูล เพื่อศึกษาปญหาดานสาธารณสุขเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในพื้นท่ี ซึ่งอาจจะทําใหพบผลการศึกษา

ท่ีแตกตางออกไปจากการศึกษาในคร้ังนี้ สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ แลวทําใหไดผลการศึกษาท่ีนําไปใช    

เพื่อวางแผนการดําเนนิงานดานสาธารณสุขไดดยีิ่งขึ้น  

 5.การแกไขปญหาจะตองใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ท้ังนี้เพราะปญหาการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช       

มคีวามเกี่ยวโยงกับหลายเร่ือง ท้ังเศรษฐกจิ สังคม เกษตรกรรม สุขภาพ สิ่งแวดลอมและวถิคีวามเปนอยูของชุมชน 
  

กิตติกรรมประกาศ 

ผู วิ จัยขอขอบพระคุณกลุมตั วอยาง  ผู อํ านวยการโรงพยาบาลลี้  สาธารณสุข อํา เภอลี้  เจ าหนา ท่ี         

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนากลาง ผูใหญบานนากลาง และ บานโฮง ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน         
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การศึกษาคร้ังนี้เปนอยางดี คุณคาและคุณประโยชนอันพึงจะมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบและอุทิศแดผูมี

พระคุณทุก ๆ ทาน หวังเปนอยางยิ่งวาการศกึษาคนควาฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูใฝศกึษาทุกทาน 
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คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่ไดเบ้ียยังชีพ ในเขตเทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย 

Quality of life of elders who receive subsistence allowance in Ngao Sub-district, 

Thoeng District, Chiangrai Province 

ศุภกาญจน สีมอญ 16

1* และประจวบ แหลมหลัก2 

Supakan Seemon1* and Prachuab Lamluk2 

บทคัดยอ 

การศึกษาเชิงสํารวจคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเชิงวัตถุวิสัยและคุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย 

และเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีไดรับเบ้ียยังชีพในเขตเทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และลักษณะการอยูอาศัย ประชาการท่ีศึกษา คือ ผูสูงอายุ   

ท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ จํานวน 1,340 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 309 คน 

คัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติพรรณนา    

ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชสถติอิางองิ ไดแก T-test และ One-way ANOVA 
ผลการศกึษาปจจัยสวนบุคคลของผูสูงอายุ พบวา สวนใหญเปนชาย รอยละ 51.5 อยูชวงอายุ 60-69 ป รอยละ 59.2 

มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 49.5 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป รอยละ 84.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 60.2 

และพักอาศัยอยูกับคูสมรสมากท่ีสุด รอยละ 45.6 ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิต พบวา คุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิต   

เชิงวัตถุวิสัยและคุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย อยูในระดับสูง สวนผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 

เพศตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน อายุตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัย ดานการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน 

สุขภาพกาย สภาพเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย ดานความวิตกกังวล ความซึมเศราแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

สถานภาพสมรสตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัย ดานการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน สภาพเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย 

ดานความพึงพอใจในชีวิตแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ระดับการศึกษาตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัย    

ดานการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน สุขภาพกาย สภาพเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย ดานความวิตกกังวล ความซึมเศรา 

ความพงึพอใจในชวีติแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และลักษณะการอยูอาศัยตางกัน ทําใหคุณภาพชวีติไมแตกตางกัน 
จากผลการศึกษาคร้ังนี้ สามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและ             

แนะนําการดูแลสุขภาพดานตาง ๆ ท่ีตรงตามความตองการของผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุมคุีณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 
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คําสําคัญ: ผูสูงอายุ คุณภาพชวีติของผูสูงอายุ 
 

Abstract  

This survey study aimed to explore objective and subjective quality of life and compare quality of life 

among difference personal factors; sex, age, education, marital status and existence of elder in Ngao sub-district, 

Thoeng district, Chiangrai province. The population of this study was 1340 elder who had gotten subsistence 

allowance. The 309 sample was calculated by using Taro Yamane formula and sampled by using cluster 

sampling. Data were collected by using questionnaire and analyzed by using descriptive statistics; frequencies, 

percentage, means and standard deviation and using inferential statistics; T-test and One-way ANOVA.         

  The results of the study showed personal factors that most of elders were men; 51.5 percent, 60–69 years 

of age; 59.2 percent, educated upper primary education; 84.5 percent, married; 49.5 percent, earned their life by 

agriculture; 60.2 percent and lived with spouse 45.6 percent. All of dimensions of elders’ quality of life that were 

analyzed showed that both total part and separate part; objective and subjective quality of life were in high level. 

The results of quality of life comparison among difference personal factors show that difference sex didn’t make 

difference in quality of life, difference age made difference in both objective quality of life; daily routine, health, 

economy and subjective quality of life; anxiousness and sadden (P > 0.05). The difference marital status made 

difference both objective quality of life; daily routine, economy and subjective quality of life; difference complacence 

(P > 0.05). The difference education made difference in both objective quality of life; daily routine, economy and 

subjective quality of life; anxiousness, sadness, complacence of life (P > 0.05). The living conditions didn’t make 

difference in quality of life.  

  The result will be used for suggestion, planning and development quality of elder for better quality of       

elder life. 
 

Keywords: Elder, Quality of elder life   
 

บทนํา 

ปจจุบันรัฐบาลไดกําหนดใหการเตรียมความพรอมสังคมไทยสูสังคมผูสูงอายุเปนยุทธศาสตรหนึ่งในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และมีการจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564) ไวแลว การท่ีรัฐตอง

กําหนดแผนงานเกี่ยวกับผูสูงอายุไวอยางเปนทางการนั้น เปนเพราะการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทางประชากรของ

ประเทศแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ประเทศไทยกําลังเผชิญหนากับภาวการณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากรสูงอายุ 

การประมาณการเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุ โดยองคการสหประชาชาติระหวางป พ.ศ. 2533 ถึงพ.ศ. 2593 แสดงวา

เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรไทยท้ังหมดในป พ.ศ. 2523 รอยละการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ คิดเปนรอยละ 47      

ในป พ.ศ. 2533 และเพิ่มขึ้นเปนประมาณรอยละ 770 ในป พ.ศ. 2593 นอกจากนี้ องคการสหประชาชาติ ยังพบวา          
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การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุของประเทศไทย มีระยะเวลาท่ีจะเขาสูภาวะประชากรสูงอายุคอนขางสั้น สังเกตจาก 

การเพิ่มจํานวนประชากรสูงอายุจากรอยละ 8 ในป พ.ศ. 2543 เปนรอยละ 16 ของในป พ.ศ. 2563 ซึ่งใชเวลาเพียงประมาณ 

20 ป ในการเพิ่มสัดสวนประชากรสูงอายุเปนเทาตัว ในขณะท่ีประเทศพัฒนาแลว สวนใหญใชเวลาประมาณ 70 ป ถึงกวา 

100 ป (ศริิวรรณ ศริิบุญ, 2551) 

จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553–2583 พบวา สัดสวนของประชากรสูงอายุ    

วัยปลาย (อายุ 80 ปขึ้นไป) มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจน สังเกตไดจากสัดสวนของผูสูงอายุวัยปลาย จะเพิ่มจาก

ประมาณรอยละ 12.7 ของประชากรสูงอายุท้ังหมดเปนเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรสูงอายุซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากร

ผูสูงอายุนี้จะสะทอนถึงการสูงอายุขึ้นของประชากรสูงอายุและนําไปสูการเพิ่มขึ้นของประชากรท่ีอยูในวัยพึ่งพิง ท้ังในเชิง

เศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ เมื่อพิจารณาสัดสวนเพศของประชากรสูงอายุพบวาประชากรสูงอายุเพศหญิง มีสัดสวน รอย

ละ 55.1 ในป พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 56.8 ในป พ.ศ. 2583 โดยเฉพาะประชากรสูงอายุวัยปลายเพศหญิงมี

แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดจากรอยละ 13.9 ในป พ.ศ. 2553 เปนรอยละ 21.3 ในป พ.ศ. 2583 เนื่องจากเพศหญิงจะมี

อายุยืนยาวกวาเพศชาย 

ตําบลหงาว เปนตําบลหนึ่งท่ีประชากรสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ พบวา ป พ.ศ. 2540 มีผูสูงอายุ 

เพียงรอยละ 3.21  ของประชากรท้ังหมด ตอมาในป พ.ศ. 2550 จํานวนผูสูงอายุไดเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 5.23 (สถิตผูสูงอายุตําบลหงาว, 

2550) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัย ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน ปญหาสุขภาพกาย ปญหาสุขภาพจิต ปญหา

เศรษฐกิจ ปญหาสังคม เปนตน และยังมีผลทําใหอัตราสวนภาระพึ่งพิงวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นดวย จึงทําใหวัยแรงงาน ตองหา

งานเพิ่มขึ้น เพื่อใหมีรายไดเพียงพอกับการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไป สงผลใหวัยแรงงานตองยายถิ่นฐานไปทํางานในตัวเมือง

มากขึ้น ซึ่งการยายถิ่นฐานดังกลาว ทําใหเกิดปญหาดานสังคมตามมา คือ ผูสูงอายุจะถูกทอดท้ิงใหอยูเพียงลําพังหรือถูก

ละเลย ขาดท่ีพึ่งขาดคนดูแลทําใหสภาพจิตใจของผูสูงอายุเสื่อมลง ดังนั้นถามีการเตรียมพรอมตั้งรับกับปญหา ท่ีเกิดขึ้นได

กอน ยอมจะเปนประโยชนตอชีวิตความเปนอยูของผูสูงอายุและมีผลใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดีขึ้นดวย เพราะคุณภาพชีวิตถือ

เปนตัวชี้วัดอยางหนึ่ง ท่ีสะทอนใหเห็นสภาพชีวิตความเปนอยูของของผูสูงอายุ และสําคัญอยางยิ่งตอความมั่นคงและการพัฒนา

ประเทศ (วรรณา กุมารจันทร, 2543) 

ดังนั้น ดวยเหตุผลท่ีแสดงถึงความสําคัญและจําเปนของเร่ืองท่ีศึกษาดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา 

เร่ือง “คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย” ซึ่งผูวิจัยคาดวาการศึกษาคร้ังนี้    

จะเปนประโยชนตอชุมชนตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและใชเปนขอมูลในการวางแนวทาง  

การดูแลชวยเหลือผูสูงอายุใหมคุีณภาพชวีติความเปนอยูใหดยีิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศกึษาคุณภาพชวีติของผูสูงอายุท่ีไดรับเบ้ียยังชพีในเขตเทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชยีงราย 

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีไดรับเบ้ียยังชีพในเขตเทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศกึษา และลักษณะการอยูอาศัยแตกตางกัน 
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

วธีิดําเนนิวจัิย 

การวจัิยในคร้ังนี้ เปนวจัิยวจัิยเชงิสํารวจ (Survey research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ ผูสูงอายุท่ีไดรับเบ้ียยังชพีในเขตเทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชยีงราย จํานวน 1,340 คน  

กลุมตัวอยาง คํานวณ โดยใชสูตร Taro Yamane (1973) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 309 คน และคัดเลือก    

กลุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม 
 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้น จากการทบทวนเอกสารและ

ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ และดัดแปลงจากแบบวัดท่ีมีผูศึกษาไวแลวบางสวน (อารีวรรณ คุณเจตน, 2541) ซึ่งแบบสอบถาม

ประกอบดวย 3 สวน คือ 

สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศกึษา อาชพี ลักษณะการอยูอาศัย 

สวนที่ 2 แบบวัดคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัย ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก การปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน           

สุขภาพกาย สภาพสังคม สภาพเศรษฐกจิ สภาพสิ่งแวดลอม  

สวนที่ 3 แบบวัดคุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก สภาพจิต ความวิตกกังวล ความซึมเศรา 

ความพงึพอใจในชวีติ 

แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยผูเชียวชาญจํานวน 3 ทาน 

คํานวณความเท่ียงตรงของเนื้อหา ไดเทากับ 0.86 และคํานวณหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) มคีาความเท่ียงเทากับ 0.77 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เมื่อไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา     

แลวผูวิจัยจึงประสานงานกับนายกเทศบาลตําบลหงาวและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยและ

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ภายหลังไดรับอนุมัติจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูวิจัยจึงทําการเก็บรวบรวมขอมูล     

ในชวงเดือน ตุลาคม 2557 

การวเิคราะหขอมูล 

วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถติิท่ีใหวเิคราะหขอมูลมรีายละเอียด ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไป โดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย    

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะหผลการเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ตามปจจัยสวนบุคคล โดยใช สถิติ T-test    

และ One-way ANOVA 
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ผลการศึกษา 

1. ขอมูลท่ัวไป พบวา ผูสูงอายุสวนใหญเปนชาย คิดเปนรอยละ 51.5 มีอายุนอยท่ีสุด 61 ป มากท่ีสุด 107 ป            

คามัธยฐานอายุเทากับ 68 ป ชวงอายุท่ีมากท่ีสุดอยูในชวงอายุ 60–69 ป รอยละ 59.2 รองลง ไดแก ชวงอายุ 70-79 ป 

รอยละ 31.1 และชวงอายุ 80 ปขึ้นไป รอยละ 9.7 ตามลําดับ มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 45.6 สวนใหญสําเร็จการศึกษา

ขั้นสูงระดับประถมศึกษา รอยละ 84.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด รอยละ 60.2 และผูสูงอายุพักอาศัยอยูกับ     

คูสมรสมากที่สุด รอยละ 45.6  

2. ระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยรวม อยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิต       

เชงิวัตถุวสิัย อยูในระดับสูง และคุณภาพชวีติเชงิจติวสิัย อยูในระดับสูง แสดงดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 ระดับคุณภาพชวีติ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนคุณภาพชวีติกลุมตัวอยาง 

องคประกอบคุณภาพชีวติ 𝑿� S.D. ระดับคุณภาพชีวติ 

เชิงวัตถุวสิัย 2.60 0.14 สูง 

- การปฏิบัตกิจิกรรมประจําวัน 2.88 0.25 สูง 

- สุขภาพกาย 2.71 0.16 สูง 

- สภาพสังคม 2.61 0.37 สูง 

- สภาพเศรษฐกจิ 1.71 0.48 ปานกลาง 

- สภาพสิ่งแวดลอม 2.64 1.15 สูง 

เชิงจติวสิัย 2.58 0.19 สูง 

- สภาพจติ 1.60 0.23 ต่ํา 

- ความวติกกังวล 2.79 0.25 สูง 

- ความซมึเศรา 2.74 0.22 สูง 

- ความพงึพอใจในชวีติ 2.22 0.40 ปานกลาง 

คุณภาพชีวติโดยรวม 2.59 0.42 สูง 

 

3. การเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชวีติของผูสูงอายุ ท่ีมปีจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ไดผลการวเิคราะหขอมูล ดังนี้ 

   3.1 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีมีเพศแตกตางกัน พบวา เพศตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน 

แสดงดังตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีเพศแตกตางกัน 

คุณภาพชีวติ 
เพศ 

t P-value 
ชาย หญงิ 

เชิงวัตถุวสิัย     

1. การปฏิบัตกิจิกรรมประจําวัน 2.87 2.88 -0.65* 0.516 

2. สุขภาพกาย 2.71 2.72 -0.27* 0.786 

3. สภาพสังคม 2.60 2.61 -0.18* 0.855 

4. สภาพเศรษฐกจิ 1.71 1.71 -0.49* 0.961 

5. สภาพแวดลอม 2.63 2.64 -0.13* 0.869 

เชิงจติวสิัย     

1. สภาพจติ 1.59 1.61 -0.73* 0.462 

2. ความวติกกังวล 2.80 2.78 0.81 0.422 

3. ความซมึเศรา 2.75 2.72 0.83 0.402 

4. ความพงึพอใจในชวีติ 2.19 2.32 -0.62* 0.340 
 

   3.2 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีมีอายุแตกตางกัน พบวา อายุตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวัตถุวิสัย 

ดานการปฏบัิตกิจิกรรมประจําวัน ดานสุขภาพกาย ดานสภาพเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย ดานความวิตกกังวล 

ดานความซมึเศรา แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีอายุแตกตางกัน 

คุณภาพชีวติ 
อายุ 

F P-value 
60-69 ป 70-79 ป 80 ปข้ึนไป 

เชิงวัตถุวสิัย      

1. การปฏิบัตกิจิกรรมประจําวัน 2.94 2.83 2.58 33.63 0.001* 

2. สุขภาพกาย 2.74 2.70 2.59 12.89 0.001* 

3. สภาพสังคม 2.60 2.61 2.52 0.74       0.477 

4. สภาพเศรษฐกจิ 1.78 1.62 1.55 5.63 0.004* 

5. สภาพแวดลอม 2.63 2.63 2.64 0.01       0.983 

เชิงจติวสิัย      

1. สภาพจติ 1.61 1.60 1.53 1.30       0.273 

2. ความวติกกังวล 2.81 2.77 2.68 5.60 0.004* 

3. ความซมึเศรา 2.79 2.67 2.62 10.46 0.001* 

4. ความพงึพอใจในชวีติ 2.22 2.20 2.19 0.10 0.903 
 

   3.3 เปรียบเทียบคุณภาพชีว ิตของผู ส ูงอายุที ่ม ีสถานภาพแตกตางกัน พบวา สถานภาพสมรสตางกัน            

ทําใหคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวัตถุวิสัย ดานสภาพเศรษฐกิจ แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน 

คุณภาพชีวติ 
สถานภาพสมรส 

t P-value 
โสด หมาย หยา แยก คู 

เชิงวัตถุวสิัย     

1. การปฏิบัตกิจิกรรมประจําวัน 2.85 2.89 -1.41* 0.159 

2. สุขภาพกาย 2.71 2.71 -0.04* 0.997 

3. สภาพสังคม 2.55 2.65 -2.47* 0.013 

4. สภาพเศรษฐกจิ 1.61 1.80 -3.49*  0.001* 

5. สภาพแวดลอม 2.63 2.64 -0.47* 0.639 

เชิงจติวสิัย     

1. สภาพจติ 1.58 1.61 -1.19* 0.235 

2. ความวติกกังวล 2.77 2.80 -1.30 0.193 

3. ความซมึเศรา 2.72 2.75 -1.30* 0.192 

4. ความพงึพอใจในชวีติ 2.16 2.26 -2.08* 0.038 

 

      3.4 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน พบวา ระดับการศึกษาตางกัน                  

ทําใหคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวัตถุวิสัย ดานการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน ดานสุขภาพกาย ดานสภาพเศรษฐกิจ และ

คุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย ดานความพึงพอใจในชีวิต แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงดังตาราง 5 
 

ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน 

คุณภาพชีวติ 
ระดับการศึกษา 

t P-value 
ไมไดเรียน ประถมศึกษาข้ึนไป 

เชิงวัตถุวสิัย     

1. การปฏิบัตกิจิกรรมประจําวัน 2.60 2.91 -6.85*  0.001* 

2. สุขภาพกาย 2.60 2.73 -4.22*  0.001* 

3. สภาพสังคม 2.45 2.62 -2.34* 0.020 

4. สภาพเศรษฐกจิ 1.47 1.75 -2.97*  0.003* 

5. สภาพแวดลอม 2.65 2.63 0.37 0.709 

เชิงจติวสิัย     

1. สภาพจติ 1.57 1.60 -0.66* 0.504 

2. ความวติกกังวล 2.71 2.79 -2.01* 0.045 

3. ความซมึเศรา 2.63 2.75 -2.37* 0.018 

4. ความพงึพอใจในชวีติ 2.01 2.22 2.99*  0.003* 
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 3.5 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีมีลักษณะการอยูอาศัยแตกตางกัน พบวา ลักษณะการอยูอาศัยตางกัน 

ทําใหคุณภาพชวีติไมแตกตางกัน แสดงดังตาราง 6  
 

ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน 

คุณภาพชีวติ 
ลักษณะการอยูอาศัย 

t P-value 
อยูคนเดยีว/อยูกับญาติ อยูกับคูสมรส/บุตร 

เชิงวัตถุวสิัย     

1. การปฏิบัตกิจิกรรมประจําวัน 2.90 2.87 0.71 0.476 

2. สุขภาพกาย 2.69 2.72 -0.73* 0.465 

3. สภาพสังคม 2.29 2.64 -5.25* 0.008 

4. สภาพเศรษฐกจิ 1.61 1.72 -1.22* 0.223 

5. สภาพแวดลอม 2.64 2.63 0.30 0.761 

เชิงจติวสิัย     

1. สภาพจติ 1.54 1.60 -13.9* 0.164 

2. ความวติกกังวล 2.76 2.79 -0.57* 0.565 

3. ความซมึเศรา 2.75 2.73 0.26 0.791 

4. ความพงึพอใจในชวีติ 2.18 2.21 -0.40* 0.683 
 

วิจารณและสรุปผล 

1. ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สปค โควาท และ

เพลเลท (Speak, Cowart, & Pellet, 1989, pp. 93-100 อางอิงใน วรรณวิมล เมฆวิมล, 2555, หนา 62) ท่ีพบวา เพศ                  

ไมมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของผูสูงอายุ แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ อารีวรรณ คุณเจตน (2541) ที่ไดทําการศึกษา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุเพศชายมีคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัยดีกวาผูสูงอายุ               

เพศหญงิในดานสภาพแวดลอมแต ผูสูงอายุเพศหญงิ มคีวามสามารถในการปฏบัิตกิจิกรรมประจําวันดกีวาผูสงอายุเพศชาย 

2. ผูสูงอายุท่ีมีอายุกลุม (1) 60-69 ป, กลุม (2) 70–79 ป และกลุม (3) อายุ 80 ปขึ้นไป เปนรายคู พบวา         

ดานการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันระหวางกลุมอายุ (1) กับกลุม (2), กลุม (1) กับกลุม (3) และกลุม (2) กับกลุม (3) พบวา 

ทั้งสามคูแตกตางกัน ดานการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันพบวากลุม (1) กับกลุม (3) และกลุม (2) กับกลุม (3) แตกตางกัน 

ดานสุขภาพกายพบวา กลุม (1) กับกลุม (3) และกลุม (2) กับกลุม (3) แตกตางกัน ดานสภาพเศรษฐกิจ พบวา กลุม (1) 

กับกลุม (2) และกลุม (1) กับกลุม (3) แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชุติเดช เจียนดอน และคณะ (2554) 

พบวา ปจจัยดานอายุสามารถทํานายคุณภาพชีวิตดานรางกายของผูสูงอายุโดยผูสูงอายุท่ีมีอายุนอยมีแนวโนม                         

มคีวามพอใจในคุณภาพชวีติมากกวาผูสูงอายุท่ีมอีายุมาก  

3. ผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรส โสด หมาย หยา แยก กับผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสคู พบวา ผูสูงอายุ           

มีคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน และดานสภาพเศรษฐกิจ แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

ทัศนยี ระยา (2537) พบวา สถานภาพสมรส ไมมคีวามสัมพันธกับความสามารถของผูสูงอายุในการปฏบัิติกจิกรรมประจําวัน 
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4. ผูสูงอายุท่ีไมไดเรียนหนังสือกับผูสูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัย

ดานการปฏบัิตกิจิกรรมประจําวัน ดานสุขภาพกาย และดานสภาพเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัย ดานความพึงพอใจในชีวิต 

แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุวิมล พนาวัฒนกุล (2534) ผลการศึกษา พบวา จํานวนปท่ีไดรับการศึกษา           

ในโรงเรียนมคีวามสัมพันธทางบวกกับอัตมโนทัศน ความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ แตผลการศึกษา

ดังกลาว ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ อารีวรรณ คุณเจตน (2541) ท่ีพบวา ผูสูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาตั้งแต            

ระดับประถมศกึษาขึ้นไป มคุีณภาพชวีติเชงิวัตถุวสิัยและเชงิจติวสิัยดกีวาผูสูงอายุท่ีไมไดรับการศกึษา 

5. ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูคนเดียว/ญาติ กับผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูกับบุตร/คูสมรส มีคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน                    

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของทาทา (Tartar, 1988 อางอิงใน ชวกร ชมภูคา, 2555, หนา 22) ท่ีกลาววา คุณภาพชีวิต               

เปนรูปทรงที่มีหนาตาท่ีหลากหลาย ซึ่งรวมความสามารถทางความรู ความเขาใจ และพฤติกรรมของคน ๆ หนึ่ง                  

ความเปนอยูที่ดีทางอารมณ และความสามารถท่ีตองการแสดงออกมาทางบทบาทภายในอาชีพและสังคม สวนฮอรนควิสต 

(Hornquist, 1982 อางอิงใน เจษฎา บุญทา, 2545, หนา 5-6) ไดใหความหมายของ คุณภาพชีวิต วาเปนเร่ืองความพึงพอใจ                  

ตอความตองการทางกาย จิตวิทยา สังคม กิจกรรม วัตถุ และโครงสราง แตผลการศึกษาดังกลาวไมสอดคลองกับ                 

ผลการศึกษาของ อารีวรรณ คุณเจตน (2541) ท่ีไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งผลการศึกษา 

พบวา ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูกับคูสมรสหรือบุตรหลาน รวมสายโลหิตทางตรง มีคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัยดีกวาผูสูงอายุ                

ท่ีอาศัยอยูคนเดียวหรือท่ีอาศัยอยูกับผูอ่ืน ท่ีไมใชสายโลหิตทางตรง นอกจากนี้ยังพบวา ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูคนเดียวหรือ              

ที่อาศัยอยูกับผูอ่ืน ท่ีไมใชสายโลหิตทางตรง มีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันดีกวาผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูกับ  

คูสมรสหรือบุตรหลาน รวมสายโลหติทางตรง  
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 
1. จากการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเชิงวัตถุโดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อยากเปนรายดานเห็นวา       

ดานสภาพเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรสนับสนุนใหแตละชุมชนมีการฝกอาชีพแกผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุ            

มีชองทางในการหารายไดเพิ่มขึ้นจากเดิมเพราะรายไดท่ีเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุชวยลดภาระใหกับบุตรหลานหรือผูท่ีคอยดูแลได

และถือเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนอีกดวย นอกจากนี้ควรนําวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปรับใชใหเขากับการดําเนินชีวิต   

ในปจจุบันของผูสูงอายุดวย  

2. จากการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัยโดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อยากเปนรายดาน เห็นวา            

ดานสภาพจติ อยูในระดับต่ํา และความพงึพอใจในชวีติ อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ครอบครัวหรือชุมชนควรเอาใจใสและ              

ใหความอบอุนกับผูสูงอายุ เพราะสถาบันครอบครัวและชุมชนมีความใกลชิดและสามารถเขาใจถึงความตองการของ

ผูสูงอายุไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในการใหการดูแลการชวยเหลือ เพื่อใหผูสูงอายุไมรูสึกวาโดดเดี่ยวและไรคุณคา                 

อันสงผลใหผูสูงอายุมสีุขภาจติท่ีดขีึ้นและมคีวามพงึพอใจในชวีติมากขึ้น 

3. จากการศึกษา พบวา อายุแตกตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตแตกตางกัน ดังนั้นควรใหการดูแลผูสูงอายุ         

ที่มีอายุมาก และผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตนเองไมได โดยใหคนในครอบครัวหรือผูใกลชิดคอยดูแลเอาใจใส เพื่อใหผูสูงอายุ   

มคุีณภาพชวีติท่ีดขีึ้น  
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4. จากการศึกษา พบวา สถานภาพสมรสแตกตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตแตกตางกัน ดังนั้นควรจะใหหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานสาธารณสุข เขาไปดูแลและสนับสนุนแนวทางการพัฒนา       

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุไปปฏิบัติกับผูสูงอายุท้ังท่ีมีคูสมรสและไมมีคูสมรส ท่ีอาศัยอยูในชุมชนหรือทองถิ่นอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหผูสูงอายุมคุีณภาพชวีติท่ีดี 

5. ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตแตกตางกัน ดังนั้น ควรเตรียมการใหความรู ความเขาใจ 

กับประชานที่กําลังจะเขาสูวัยสูงอายุ เพื่อเตรียมความพรอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ  

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

จากผลการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีไดเบ้ียยังชีพ ในเขตเทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง                

จังหวัดเชยีงราย ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป คือ ควรมีการวิจัยและประเมินผลคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

เปนรายปในดานปญหาและความตองการของผูสูงอายุกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนําผลการวิจัยดังกลาวไป

วางแผนปรับปรุงกลยุทธในการใหความชวยเหลือหรือสรางนโยบายใหมเพื่อใหสามารถแกปญหาและสอดคลองกับ      

ความตองการของผูสูงอายุตอไป 
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การศึกษาวิจัยเชิงกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม    

เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีของเกษตรกรปลูกตนหอมในพื้นท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล      

บานรองคําหลวง ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือเกษตรกรกลุมปลูกตนหอม    

ท่ีทําหนาท่ีฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จํานวน 52 คน ซึ่งถูกแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมไดรับโปรแกรมจํานวน 26 คน   

และกลุมไมไดรับโปรแกรมจํานวน 26 คน โดยไดรวบรวมขอมูล 2 คร้ัง คือ กอนและหลังไดรับโปรแกรม เคร่ืองมือท่ีใช       

ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ประกอบดวยแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ และการตรวจเลือด กอนและหลังการใช

โปรแกรม วเิคราะหขอมูล โดยใชสถติิ chi–square และ 2-Related sample test 

ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผลกระทบทางสุขภาพกาย จิตและสังคม หลังจากไดรับ

โปรแกรมการเรียนรูแบบมสีวนรวม ดขีึ้นกวากอนไดรับโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พฤติกรรมการใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผลกระทบทางสุขภาพกาย จิตและสังคม ของกลุมไมไดรับโปรแกรมพบวากอนและหลัง               

เขาโปรแกรม ไมแตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05  
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Abstract  

 The objective of a quasi-experimental study was to investigate the effectiveness of participatory learning 

program for reducing health effects from pesticide uses among onion famers in health promotion and prevention center, 

Ban Rongkumluang Subdistrict area, Maenareu Subdistrict, Muang District, Phayao Province. The study population was  

52 onion farmers who sprayed pesticides, and divided into 2 groups (26 experimental group and 26 control group). 

Research tools for collecting data were a questionnaire and blood testing.They were collected the data 2 times, 

before and after getting the program. Data was analyzed by Chi-square and 2-Related sample test. The results were 

found that the impacts on physical, mental, and social health after getting the program were better than before 

getting the program with statistical significance at the 0.05 level. However, the impacts on physical, mental, and social 

health of the control group between before and after getting the program were not different with statistical significance at 

the 0.05 level. 
 

Keywords: onion farmers, participatory process, physical health, mental health, social health  
 

บทนํา 

สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมและถือเปนอาชีพหลักท่ีสรางรายไดใหกับประชาชนสวนใหญของประเทศ

เกษตรกรมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพมีพิษท้ังแบบเฉียบพลันและเร้ือรังตั้งแตระดับ

เล็กนอยจนรุนแรงถึงแกชีวิตขึ้นอยูกับระดับความเขมขนความเปนพิษและปริมาณท่ีไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถเขาสู

รางกายไดหลายทาง ผลกระทบจากการใชสารเคมีในภาคเกษตรกรรมตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพของประชาชนไดทวี

ความรุนแรงขึ้น โครงการเฝาระวังความปลอดภัยของผักปลอดสารเคมี กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (2551) พบวาจากการตรวจผักจากภาคเหนือ มีสารตกคางสูงในระดับไมปลอดภัยสวนใหญ

ท่ีพบไดแก กะหล่ําดอก ถ่ัวลันเตา และตนหอม ในการสํารวจพบสารตกคางในตนหอมรอยละ 23.33 ของตัวอยางท้ังหมด 

90 ตัวอยาง อยูในปริมาณท่ีสูงเกิน คาความปลอดภัย โดยเฉพาะกลุมออรกาโนฟอตเฟต ซึ่งพบวาเกษตรกรปลูกตนหอมนิยม 

ใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืชอยางแพรหลาย เพื่อปองกันแมลงศัตรูตัวรายของตนหอมซึ่งจําเปนตองใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช 

เพื่อปองการความเสียหายจากผลผลิตในการทําเกษตร ไดแก เพลี้ยไฟ หนอนกินใบ เปนตน จากขอมูลผลการสถิติกระทรวง

สาธารณสุข พบวาเกษตรกรมีสารเคมีตกคางในรางกายอยูในขั้นระดับเสี่ยงและไมปลอดภัยในสัดสวนที่สูงขึ้น การตกคาง

ของสารเคมสีงผลตอความเสี่ยงของผูบริโภคมากขึ้น (รพจัินทร ภูริสัมบรรณ, 2552)  

จังหวัดพะเยา เปนจังหวัดหนึ่งท่ีประชากรสวนใหญประกอบอาชพีในภาคเกษตรกรรม โดยพื้นท่ีสําหรับการเกษตร

สวนใหญเปนพื้นท่ีทํานา ทําไร ทําสวนผลไมและปลูกผัก จากผลตรวจหาสารเคมีดานการเกษตรตกคางในป 2556 ในพื้นท่ี

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองคําหลวง ตําบลแมนาเรือในกลุมเกษตรกลุมปลูกตนหอม มรีะดับสารเคมีตกคาง

ในเลือดในระดับไมปลอดภัยและมีความเสี่ยงรอยละ 56.41 ของเกษตรกรท่ีเขารับการตรวจ ซึ่งผลการตรวจพบสารท่ีเปนอันตราย 

สะทอนใหเห็นวาเกษตรกรยังขาดความรู ความเขาใจในการปองกันกําจัดสารศัตรูพืชอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อลด

ความผิดปกติในระยะเร่ิมแรกปองกันและลดความสูญเสียจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและกระตุนใหเกษตรกรหันมาเอาใจ
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ใสปองกันตัวเองจากสารเคมีซึ่งจะเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของชาวบาน โปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม       

เปนโปรแกรมกระตุนใหเกษตรกรปลูกตนหอมใหเรียนรู รับทราบ เขาใจ ปญหา สถานการณ อันตรายจากการใชสารเคม ี

วิธีปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กอใหเกิดความสําคัญตระหนักในปญหา รวมคิด รวมทํา ตัดสินใจ      

หาแนวทางแกไขรวมกัน ตัง้แตการคิดวเิคราะหรับรูผลกระทบ รวมหาแนวทางแกไขปญหา และวางแผนดําเนินการ สอดคลอง

กับบริบทพื้นท่ีและความตองการของเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพท้ังทางรางกาย จิตใจ สังคม จากการใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในกลุมเกษตรกรปลูกตนหอม ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมี

สวนรวม เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกรปลูกตนหอมในพื้นท่ีโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานรองคําหลวง ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพ

จากการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกรปลูกตนหอมในพื้นท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองคําหลวง ตําบลแมนาเรือ 

อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพ่ือนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในการลดผลกระทบทางสุขภาพในเกษตรกร

กลุมปลูกหัวหอมท่ีสอดคลองกับพื้นท่ีและเสนอตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อประกอบการวางแผนในการสงเสริม ปองกัน 

ในเร่ืองพฤตกิรรมการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืชและการปองกันผลกระทบทางสุขภาพ 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู

แบบมีสวนรวมเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีของเกษตรกรปลูกตนหอมพื้นท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานรองคําหลวงตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา กอนและหลังการศกึษา  

วัสดุอุปกรณ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมคร้ังนี้ แบงออกเปน 2 ชุด คือ  

1. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลศกึษาวจัิยคร้ังนี้ ประกอบดวยแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ และการตรวจ

ทางหองปฏบัิตกิาร กอนและหลังการใชโปรแกรม ผูวจัิยไดสรางขึ้นจากการทบทวน แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

โดยแบบสัมภาษณม ี5 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอจาก

การเพาะปลูกในปท่ีผานมา 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามการใชและสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเกี่ยวกับระยะเวลาประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ระยะเวลาการใชการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จํานวนพื้นท่ีทําการเพาะปลูก ชนิดของพืชท่ีปลูก จํานวนเงินท่ีใชช้ือสารเคมี

กําจัดศัตรูพืช ชนิดของสารกําจัดศัตรูพืชท่ีใชความถี่ในการใช อุปกรณในการใชพนสารเคมี เหตุผลในการใชสารเคมี และ

ชองทางการไดรับขอมูลการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช  

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามพฤตกิรรมการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช  

 สวนท่ี 4 แบบสอบถามผลกระทบทางสุขภาพทางกาย  

 สวนท่ี 5 แบบสอบถามผลกระทบทางสุขภาพจติและสังคม  
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2. เคร่ืองมือท่ีใชในการกลุมศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการลดผลกระทบ

ทางสุขภาพจากการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกรปลูกตนหอม การสรางโปรแกรม ผูวิจัยไดดําเนินการโดยอาศัยเทคนิค     

การจัดประชุมชาวบาน (อรพนิธ สพโชคชัย, 2537, หนา 23–35) มาเปนแนวทางในการสรางโปรแกรม 

ประกอบดวย 5 กจิกรรม ดังนี้ 

กจิกรรมที่ 1 การคืนขอมูลสถานการณ 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมใหความรู เร่ืองสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พฤติกรรมการใชสารเคมีท่ีถูกวิธี ผลกระทบทางสุขภาพ 

โรคท่ีสําคัญปลูกตนหอมและการปองกัน 

กจิกรรมที่ 3 กจิกรรมขัน้ตอนการรับรู (Appreciation) 

 การทําใหทุกคนยอมรับ ช่ืนชม ในความคิดเห็น ความรูสึก ของสมาชิก เขาใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ เกิดการยอมรับ 

โดยไมรูสกึตอตานหรือวจิารณเชงิลบในความคิดเห็นของเพื่อนสมาชกิกอใหเกดิวสิัยทัศนรวมกัน 

 A1 วเิคราะหผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมขีองเกษตรกรปลูกตนหอม  

 วัตถุประสงค เพ่ือทราบผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมขีองเกษตรกรปลูกตนหอม 

 1. โดยใหผูเขารวมคิดถึงภาพผลกระทบทางสุขภาพ (ทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม) จากการใชสารเคมีของ

เกษตรกรปลูกตนหอมในปจจุบัน และเขียนหรือวาดภาพลงบนกระดาษ “ในปจจุบันทานคิดวาสถานการณการใชสารเคมี

ของเกษตรกรปลูกตนหอมเปนอยางไร” 

 2. พรอมท้ังใหแตละคนอธิบายภาพของตนใหสมาชิกในกลุมฟง สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได 

หามวพิากษวจิารณ เปนการเปดโอกาสการเรียนรู ใหสมองรับรู จดจํา  

 3. เมื่อสมาชิกอธิบายครบทุกคน ใหรวบรวมภาพทุกคน ใหเปนภาพผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมี

ของกลุมเกษตรกรปลูกตนหอม เปนการรวมภาพของทุกคน เปนการสรางการมีสวนรวมในแนวคิด นําไปสูการยอมรับ 

และการเปนเจาของความคิดรวมกัน พรอมนําเสนอ  

 A2 สรางภาพที่พงึประสงคสุขภาพกาย จติ และสังคม จากใชสารเคมขีองเกษตรกรปลูกตนหอม   

 วัตถุประสงค เพื่อกําหนดวสิัยทัศนรวมกันในการลดผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกรปลูกตนหอม 

 1. โดยใหผูเขารวมจินตนาการสุขภาพกาย จิตและสังคม ท่ีตองการจะเห็นของเกษตรกรปลูกตนหอมในอนาคต  

และเขียนหรือวาดภาพลงบนกระดาษ “ทานอยากเห็นสุขภาพกาย จิตและสังคม ของเกษตรกรปลูกตนหอมเปนอยางไร” 

เปดโอกาสใหผูเขารวมไดสรางจนิตนาการในอนาคต กระตุนใหมองภาพพัฒนา  

 2. พรอมท้ังใหแตละคนอธิบายใหสมาชกิในกลุมฟง   

 3. รวบรวมภาพจินตนาการทุกคนที่ตองการจะเห็นสุขภาพในอนาคตของกลุมเกษตรกรปลูกตนหอม ใหตัวแทน

กลุมคนใหมนําเสนอ 

 4. นําภาพทุกกลุมพิจาณาเหมือนหรือแตกตาง โดยวาดลงบนภาพใดภาพหนึ่ง คัดเลือกอาสาสมัครตอเติม

ภาพอนาคตท่ีตองการของทุก ๆ กลุม ผูเขารวมจะไดสรางทิศทางการพัฒนาเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมี

ของเกษตรกรปลูกตนหอมเปนภาพเดยีว ทําใหผูเขารวมมคีวามรูสกึเปนเจาของความคิด พรอมท้ังนําเสนอสรุปภาพรวม 
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กจิกรรมที่ 4 กจิกรรมกระบวนการกลุม (Influence) 

 การใชประสบการณ ความคิดสรางสรรคขอแตละคนท่ีมีอยู ชวยกันกําหนดกลวิธีเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน

รวมกัน   

 I1 ระดมความคิดกจิกรรมพัฒนา   

 วัตถุประสงค เพื่อหาแนวทางวธีิการลดผลกระทบทางสุขภาพของกลุมเกษตรกรปลูกตนหอม  

 1. ใหผูเขารวมแตละคนเขยีนรายช่ือกจิกรรม “ถาจะไปถงึเปาหมายวิธีการลดผลกระทบทางสุขภาพในอนาคต

จะตองทํากิจกรรมใดบาง” เพ่ือคิดคนกิจกรรม ท่ีจะนําไปสูเปาหมายท่ีวางไว และนําเสนอกิจกรรม โดยใหเหตุผล ความจําเปน 

ประโยชนอยางไร เพ่ือใหสมาชกิกลุมพจิารณาความสําคัญ 

 2. รวบรวมกจิกรรม โครงการ เปนหมวดหมู ท่ีเห็นพองตองกันเปนขอเสนอของกลุม พรอมตัวแทนนําเสนอ   

 I2 จําแนกประเภทกจิกรรมและคัดเลอืกจัดลําดับความสําคัญ  

 วัตถุประสงค เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางการลดผลกระทบทางสุขภาพของกลุมเกษตรกรปลูกตนหอม  

 1. รวมกจิกรรมท่ีเหมือนกันไวดวยกัน  

 2. จัดกิจกรรมแยกประเภทเปนกิจกรรมที่สมาชิกทําไดเอง และกิจกรรมที่ขอความรวมมือกับองคการบริหาร

สวนตําบลและหนวยงานอ่ืน 

 3. จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมโครงการ ใหสมาชิกแตละคนเขียนลําดับเลือกกิจกรรมท่ีคิดวาสําคัญ

ท่ีสุด 3–5 กิจกรรม หากมีงบประมาณจํากัดควรดําเนินกิจกรรมใดกอน รวมคะแนน กิจกรรมที่ไดคะแนนมากที่สุดใหเปน

ลําดับท่ี 1 กิจกรรมใดท่ีไมมีใครเลือกท่ีประชุมคิดวาไมจําเปน หรือยังไมสําคัญ หรือทําไมได อาจพิจารณาลําดับสุดทาย 

หรือตัดออก  

กจิกรรมที่ 5 กจิกรรมวางแผนเพื่อดําเนนิการ (Control) 

 กําหนดแนวทางการดําเนนิงาน โดยสมาชกิจะเลือก สมัครใจ รับผดิชอบปฏบัิตงิานจนบรรลุเปาหมายรวมกับกลุม 

 วัตถุประสงค จัดทําแผนการดําเนนิงานเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากใชสารเคมขีองเกษตรกรปลูกตนหอม 

 C1 การแสวงหาผูรับผดิชอบ   

 1. กจิกรรมท่ีผูเขารวมประชุมสมาชกิทําไดเอง เปดโอกาสใหทุกคนเลือกกจิกรรมท่ีสนใจ โดยลงช่ือทายกจิกรรม 

 2. กิจกรรมท่ีขอความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานอ่ืน สมาชิกรวมกันเสนอ มอบหมาย

บุคคลหรือกลุมดําเนนิการประสานตอ 

 C2 การทําแผนแตละกจิกรรม   

 1. จัดทําแผนการดําเนนิกจิกรรมท่ีทําไดเอง 

 2. จัดทําแผนกจิกรรม โครงการขอความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานอ่ืน 

 3. นําเสนอแผนงาน รายละเอยีด มอบหมายผูรับผดิชอบ  
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วธีิการศกึษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใช คือเกษตรกรกลุมปลูกตนหอมจํานวน 52 คน โดยมคุีณสมบัต ิดังนี้ 
1. มีภูมิลํานําอยูในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองคําหลวง จํานวน 7 หมูบาน 

ประกอบดวย หมู 2 หมู 3 หมู 4 หมู 5 หมู 12 หมู13 และหมู15 ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
2. เปนผูฉดีพนสารเคมกํีาจัดศัตรูพืชหลักในเกษตรกรปลูกฟกทอง 2 ปขึ้นไป 
3. เพศชาย 
4. อายุ 25 ปขึ้นไป 
5. มคีวามสมัครใจยนิดเีขารวมการศกึษา 
โดยแบงเกษตรกรกลุมปลูกตนหอม เปน 2 กลุม สุมตัวอยางดวยวธีิจับฉลาก ประกอบดวย กลุมท่ีไดรับโปรแกรม

การเรียนรูแบบมีสวนรวมเพ่ือลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีของเกษตรกรปลูกตนหอม (กลุมศึกษา) จํานวน 26 คน 

และกลุมที่ไมไดรับโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีของเกษตรกรปลูก

ตนหอม (กลุมควบคุม) จํานวน 26 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขั้นเตรียมการ จัดทําหนังสือขออนุญาตการเก็บรวบรวมขอมูล ติดตอประสานงานกับผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองคําหลวงตําบลแมนาเรืออําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย

ใหกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองคําหลวง ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รับทราบถึงวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการลดผลกระทบทางสุขภาพ 

จากการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกรปลูกตนหอมตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา กอนและหลังการไดรับ

โปรแกรม 

2. ขั้นดําเนนิการวจัิย 
 2.1 ผูวิจัยพบกลุมตัวอยาง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ 

พรอมท้ังแจงหลักการพทัิกษสทิธ์ิ  
 2.2 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลเกษตรกรกลุมปลูกตนหอมท้ังหมด 52 คน สุมตัวอยางดวยวิธีจับฉลาก 

โดยแบงเปน 2 กลุม ประกอบดวยกลุมท่ีไดรับโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม (กลุมศึกษา) จํานวน 26 คน และกลุมท่ี

ไมไดรับโปรแกรมการเรียนรูแบบมสีวนรวม (กลุมควบคุม) จํานวน 26 คน กอนและหลังจัดโปรแกรม 
 2.3 เก็บตัวอยางเลือดตรวจหาระดับไซมโคลีนเอสเทอเรสในเลือดเกษตรกรกลุมปลูกตนหอม ท้ังหมด 52 คน 

จํานวน 2 คร้ัง คร้ัง ๆ ละ 1 มลิลลิติร เพื่อตรวจวัดหาระดับไซมโคลนีเอสเทอเรสกอนและหลังจัดโปรแกรม 
 2.4 จัดโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกร 

ปลูกตนหอมในกลุมศกึษาจํานวน 26 คน โดยใชแนวคิดกระบวนการมสีวนรวม ( A-I-C) 
 อาศัยเทคนคิการจัดประชุมชาวบาน (อรพินธ สพโชคชัย, 2537, หนา 23–35) มาเปนแนวทางในการสรางโปรแกรม 

ประกอบดวยการสรางความรู (Appreciation: A) กระบวนการกลุม รวมสนทนา หาแนวทางแกไข (Influence: I) และ

กจิกรรมวางแผนเพื่อดําเนนิการ (Control: C) 
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3. ขั้นรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวมรวมขอมูลแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ บันทึกขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

วเิคราะหขอมูลและแปรผลการวจัิย และเขยีนรายงานการวจัิย 

การวเิคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ดวยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

คาตํ่าสุด และคาสูงสุด 
2. หาความสัมพันธระหวางของพฤตกิรรมการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช ผลกระทบทางสุขภาพทางกาย จิตใจและสังคม 

กอนและหลังการใชโปรแกรม รายขอ โดยใชสถติ ิchi-square ทดสอบโดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถติท่ีิ 0.05 
3. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม ผลกระทบทางสุขภาพทางกาย จิตใจและสังคม                       

กอนและหลังการใชโปรแกรม โดยใชสถติ ิ2-Related sample test ทดสอบโดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถติท่ีิ 0.05 
 

ผลการศึกษา 

1. ขอมูลทั่วไป 

 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุโดยเฉลี่ยเทากับ 48.33 ป อายุต่ําสุดคือ 32 ป อายุสูงสุด 61 ป 

กลุมท่ีมากท่ีสุด มีอายุอยูในชวง 46–55 ป (รอยละ 53.8) รองลงมา กลุมอายุ 36-45 ป (รอยละ 30.8) กลุมอายุ 56-65 ป   

(รอยละ 13.5) และกลุมอายุ 25–35 ป (รอยละ 1.9) ตามลําดับ สวนใหญจบการศึกษาในระดับระถมศึกษา รอยละ 57.7        

รองลงมามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 26.9 มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 9.6 อนุปริญญา/ปวส. รอยละ 3.8 และ

ปริญญาตรี รอยละ 1.9 ตามลําดับ สวนใหญสถานภาพสมรสคิดเปนรอยละ 96.2 รองลงมาโสด คิดเปนรอยละ 1.9 

 หยา/แยก คิดเปนรอยละ 1.9 และ หมายคิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ รายไดจากการเพาะปลูกโดยเฉลี่ยเทากับ 

78627.88 บาท รายไดจากการเพาะปลูกนอยท่ีสุด คือ 8000 บาท รายไดจากการเพาะปลูกมากที่สุด คือ 21,0000 บาท  

ดังตาราง 1 
 

ตาราง  1 ขอมูลแสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 ขอมูลทั่วไป จํานวน (N=52) รอยละ 

อายุ 

 25–35  ป 1 1.9 

 36-45 ป 16 30.8 

 46–55 ป 28 53.8 

 56-65 ป 7 13.5 

(คาเฉลี่ย = 48.33 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 6.47 คาต่ําสุด = 32 คาสูงสุด = 61) 

ระดับการศกึษา 

 ประถมศึกษา 30               57.7 

 มัธยมศกึษาตอนตน 5                 9.6 
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ตาราง  1 (ตอ) 

 ขอมูลทั่วไป จํานวน (N=52) รอยละ 

 มัธยมศกึษาตอนปลาย/

ปวช. 
14 26.9 

 อนุปริญญา/ปวส  2 3.8 

 ปริญญาตรี  1 1.9 

สถานภาพสมรส 

 โสด  1   1.9 

 สมรส 50 96.2 

 หมาย  0 0 

 หยา/แยก  1   1.9 

รายไดจากการเพาะปลูก (บาท/ป) 

 8,000-48,399  15 28.8 

 48,400-88,799 15 28.8 

 88,800-129,199 14 26.9 

 129,200-169,599  2   3.8 

 169,600-210,000  6  11.5 

(คาเฉลี่ย = 78,627.88 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 59,378.32 คาต่ําสุด = 80 คาสูงสุด = 210,000) 
 

2. ขอมูลการใชและสัมผัสสารเคมกํีาจัดศัตรูพชื   

 พืชท่ีปลูกนอกจากปลูกตนหอม สวนใหญเปนขาวโพด คิดเปนรอยละ 90.4 รองลงมา ขาว คิดเปนรอยละ 78.8 

ฟกทอง คิดเปนรอยละ75 พืชผัก คิดเปนรอยละ 71.2 อ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 7.7 และสวนผลไม คิดเปนรอยละ 5.8 ตามลําดับ 

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชฉีดพนตนหอม สวนใหญใชสารกําจัดแมลง คิดเปนรอยละ 84.6 รองลงมาสารกําจัดวัชพืช คิดเปน

รอยละ 82.7 สารกําจัดเช้ือรา คิดเปนรอยละ 69.2 และสารอ่ืน ๆ  คิดเปนรอยละ 11.5 ตามลําดับ อุปกรณฉีดพนสารเคมี

กําจัดศัตรูสวนใหญใชแบบสะพายหลัง คิดเปนรอยละ 73.1 รองลงมา แบบเคร่ืองยนต คิดเปนรอยละ 25 เหตุผลในการใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสวนใหญประสบปญหาแมลงและศัตรูพืช คิดเปนรอยละ 90.4 รองลงมา ปองกันการเกิดปญหา

ศัตรูพืชรบกวน คิดเปนรอยละ 88.5 ผูบริโภคนิยมผักสวยงาม คิดเปนรอยละ 53.8 เพิ่มผลผลิต คิดเปนรอยละ 46.2 และอ่ืน ๆ 

คิดเปนรอยละ 7.7 ตามลําดับ ชองทางการไดรับขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสวนใหญโทรทัศน คิดเปนรอยละ 57.7 

รองลงมา วทิยุ คิดเปนรอยละ 67.3 แผนพับ คิดเปนรอยละ 61.5 โปสเตอร คิดเปนรอยละ 44.2 เพื่อนบาน คิดเปนรอยละ 28.8 

เจาหนาท่ีเกษตร คิดเปนรอยละ 26.9 ตัวแทนจําหนาย คิดเปนรอยละ 17.3 และอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 1.9 ตามลําดับ ระยะเวลา

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเฉลี่ยปละ 18.79 ต่ําสุด 3 ป สูงสุด 50 ป ระยะเวลาประสบการณในการใชสารเคมีกําจัดศัตรู 

เฉลี่ยปละ 15 ป ต่ําสุด 2 ป สูงสุด 30 ป พื้นท่ีทําการปลูกตนหอมเฉลี่ย 4 ไร ต่ําสุด 1 ไร สูงสุด 22 ไร ซื้อสารกําจัดศัตรูพืช       
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ในการปลูกตนหอมเปนเงินเฉลี่ยปละ 7,616 บาท ต่ําสุด 1,000 บาท สูงสุด 50,000 บาท ความถี่ในการใชสารกําจัดพืช   

ในการปลูกตนหอมเฉลี่ยเทากับ 4 คร้ัง ตอรอบการปลูก ต่ําสุด 1 คร้ังตอรอบการปลูก สูงสุด 10 คร้ังตอรอบการปลูก ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 ขอมูลแสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามลักษณะการใชและสัมผัสสารเคมกํีาจัดศัตรูพชื 

การใชและสัมผัสสารเคมกีําจัดศัตรูพชื จํานวน (คน)                รอยละ 

พชืที่ปลูกนอกจากปลูกตนหอม 

 ขาวโพด 47 90.4 

 ฟกทอง 39 75.0 

 ขาว 41 78.8 

 พืชผัก 37 71.2 

 สวนผลไม 3  5.8 

 อื่น ๆ 4  7.7 

สารเคมกํีาจัดศัตรูพชืฉดีพนตนหอม 

 สารกําจัดแมลง 44 84.6 

 สารกําจัดวัชพืช 43 82.7 

 สารกําจัดเชือ้รา 36 69.2 

 สารอื่น ๆ 6 11.5 

อุปกรณฉดีพนสารเคมกํีาจัดศตัรู 

 แบบสะพายหลัง 38 73.1 

 แบบเครือ่งยนต 13 25.0 

 อื่น ๆ 0  0.0 

เหตุผลในการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพชื 

 ประสบปญหาแมลงและ

ศัตรูพืช 
47 90.4 

 เพิ่มผลผลติ 24 46.2 

 ปองกันการเกดิปญหาศัตรูพืช

รบกวน 
46 88.5 

 ผูบรโิภคนิยมผักสวยงาม 28 53.8 

 อื่น ๆ 4  7.7 

ชองทางการไดรับขอมูลเกี่ยวกบัสารเคมกีําจัดศตัรูพชื 

 โทรทศัน 30 57.7 

 วทิย ุ 23 44.2 

 แผนพับ 14 26.9 

 โปสเตอร 9 17.3 

 เพ่ือนบาน 35 67.3 

 เจาหนาที่เกษตร 15 28.8 

 ตัวแทนจําหนาย 32 61.5 

 อื่น ๆ 1   1.9 
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3. พฤตกิรรมการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพชื  

 เปรียบเทียบพฤตกิรรมการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช กลุมไดรับโปรแกรม กอนและหลังศึกษา พบวาพฤติกรรม

การเลือกช้ือสารเคมีท่ีมีฉลาก มีเคร่ืองหมายแสดงคําเตือน ช่ือสารเคมี ช่ือผูผลิต เลขทะเบียนวัตถุอันตราย พฤติกรรมการผสม

สารเคมีใหเขากันโดยใชไมกวน พฤติกรรมขณะฉีดพนอยูเหนือลม พฤติกรรมระหวางการพนสารเคมีหยุดพักดื่มน้ําหรือ

รับประทานอาหารในบริเวณฉีดพน พฤติกรรมเมื่อสารกําจัดศัตรูพืชกระเด็นเขาตาควรลางดวยน้ําสะอาดหลาย ๆ คร้ัง และ

พฤติกรรมลางภาชนะและอุปกรณการฉีดพนสารกอนเก็บกอนและหลังศึกษา สัมพันธกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ 

ท่ีระดับ 0.05 กลุมไมไดรับโปรแกรมกอนและหลังศกึษา พบวา ไมสัมพันธอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05  

4. ผลกระทบทางสุขภาพ  

 เปรียบเทียบผลกระทบทางกาย จากการตรวจระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเทอเรส (AChE) พบวากลุมไดรับโปรแกรม

และกลุมไมไดรับโปรแกรมกอนและหลังศกึษามคีาเฉลี่ยลดลงไมแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.5  

 เปรียบเทียบผลกระทบทางกาย จากการสัมภาษณ กลุมไดรับโปรแกรม กอนและหลังศึกษา พบวาอาการ เจ็บคอ 

คอแหง คันผวิหนัง ปวดศรีษะ เวยีนศรีษะ มนึงง หนามืด หายใจตดิขัด และกลามเนือ้ออนแรง กอนและหลังศึกษา สัมพันธกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลุมไมไดรับโปรแกรมกอนและหลังศึกษา พบวา ไมสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ 0.05   

 เปรียบเทียบผลกระทบทางจิตและสังคม กลุมไดรับโปรแกรม กอนและหลังศึกษา พบวา ความรูสึกกังวลวา

สารเคมีที่ใชจะสงผลตอสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และญาติพี่นอง รูสึกหงุดหงิด เครียด ท่ีตองคลุกคลี จําเปนตองใช

สารเคม ีรูสกึกังวลวาตนเองจะไดรับผลกระทบเจ็บปวยจากการใชสารเคมี รูสกึวาตนเองเจ็บปวยเนื่องจากไดรับสารเคมี 

 รูสึกไมสบายใจ ในอาการแสดง ท่ีเกิดขึ้นจากการใชสารเคมี และรูสึกกังวลวาภูมิปญญาทองถิ่นดานการกําจัด

ศัตรูพืชลดลงหรือสูญหายไปกอนและหลังศึกษาลดลงสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลุมไมไดรับ

โปรแกรมกอนและหลังศกึษา พบวา ไมสัมพันธกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05  

 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรม ผลกระทบทางสุขภาพกาย จิต และสังคม พบวา พฤติกรรม       

การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผลกระทบทางสุขภาพกาย จิตและสังคม กลุมไดรับโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม ดีขึ้น 

แตกตางกวากอนไดรับโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตามลําดับ กลุมไมไดรับโปรแกรมพบวาพฤติกรรม

การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผลกระทบทางสุขภาพกาย จิตและสังคม ไมแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตามลําดับ คาเฉลี่ย ระดับเอนไชมอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสกลุมไดรับและไมไดรับโปรแกรม กอนและหลังเขาโปรแกรม 

พบวา มคีาเฉลี่ยลดลงแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 เปรยีบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤตกิรรม ผลกระทบทางสุขภาพกาย จติและสังคม  

หัวขอ 
กอนเขาโปรแกรม หลังเขาโปรแกรม ระดับ

นัยสําคัญ Median ( P25th-P75th ) Median ( P25th-P75th ) 

พฤตกิรรม 

กลุมไดรับโปรแกรม 23.50(21-26) 28(26-29)  0.000* 

กลุมไมไดรับโปรแกรม 24(23-26) 24.50(24-26) 0.816 

ระดับเอนไชมอะซติลิโคลนีเอสเตอเรส 

กลุมไดรับโปรแกรม 8658(7956-9185) 7488(6728-3717)  0.004* 

กลุมไมไดรับโปรแกรม 8775(8190-9185) 7722(7137-8307)  0.002* 

ผลกระทบทางสุขภาพกาย 

กลุมไดรับโปรแกรม 3.50(1-8) 0.50(0-1)  0.001* 

กลุมไมไดรับโปรแกรม 3(1-6) 2(1-6) 0.638 

ผลกระทบทางจติและสังคม 

กลุมไดรับโปรแกรม 7(4-10) 5(2-6)   0.011* 

กลุมไมไดรับโปรแกรม 8(5-9) 8(5-9) 0.810 

หมายเหตุ: ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางในการวัดผล Pretest กลุมไดรับโปรแกรมและกลุมไมไดรับ

โปรแกรมการเรียนรูแบบมสีวนรวมเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมขีองเกษตรกรปลูกตนหอม 

กลุมไดรับโปรแกรม และกลุมไมไดรับโปรแกรม พบวา พฤติกรรม Ache ผลกระทบทางสุขภาพกาย ผลกระทบ

ทางจติและสังคม ไมแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
 

วิจารณและสรุปผล 

จากการศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมี

ในกลุมเกษตรกรปลูกตนหอมในพื้นท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองคําหลวง ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา โดยการอบรมใหความรูเร่ืองสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พฤติกรรมการใชสารเคมี ขอมูลผลกระทบจากการใชสารเคมี

กําจัดศัตรูพืช การปองกันโรคและศัตรูตนหอมท่ีสําคัญ และการเรียนรูแบบมีสวนรวม วิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพ 

สรางภาพท่ีพึงประสงค กระบวนการกลุม รวมสนทนา กําหนดเปาหมาย และหาแนวทางเพื่อแกปญหาผลกระทบทางสุขภาพ

จากการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกรปลูกตนหอม พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 

ผลกระทบทางสุขภาพกาย จติและสังคม พบวา พฤตกิรรมการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช ผลกระทบทางสุขภาพกาย จิตและสังคม 



 

209 

 

กลุมไดรับโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม ดีขึ้น แตกตางกวากอนไดรับโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

กลุมไมไดรับโปรแกรมพบวาพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผลกระทบทางสุขภาพกาย จิตและสังคม ไมแตกตาง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คาเฉลี่ย ระดับเอนไชมโคลีนเอสเทอเรสกลุมไดรับและไมไดรับโปรแกรม กอนและหลัง

เขาโปรแกรม พบวา มีคาเฉลี่ยลดลง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับภาคิน บัวผัน    

(2553) ศึกษากระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรการลดพฤติกรรมเสี่ยงตอการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช     

ในเขตพืน้ที่สถานอีนามัยหวยจระเข อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสมีา ผลการศกึษาพบวา กระบวนการมีสวนรวมดวย

เทคนิค AIC พบวาคะแนนเฉลี่ยความรูของเกษตรกรเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สัดสวนของเกษตรกรที่มีทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชของ

กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตนท่ีถูกตองเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชของเกษตรกร

กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชนเดียวกับ ธีรพัฒน สุทธิประภา (2550) ศึกษา

กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการลดผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมีและการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมการสารเคม ีพบวา หลังจัดกระบวนการเรียนรูแบบมสีวนรวม สารเคมตีกคางในดนิ และการตกคางของสารเคมี

ในเลือดของเกษตรกรหลังจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมลดลงจากกอนและหลังการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมี

สวนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสมศรี ภูแพง (2553) ศึกษาผลของกระบวนการมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการปลูกเห็ดกระดางของเกษตรกร ตําบลโนนสะอาด อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ 

พบวาหลังการทดลองเกษตรกรมีความรู เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติ เพิ่มขึ้นจกกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ 0.01 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกร

ปลูกตนหอมในพื้นท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองคําหลวง ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ผูเขารวมไดรวมรวมสนทนา กําหนดเปาหมาย แสดงความคิดเห็นและแนวทางคัดเลือกโครงการเพื่อแกปญหาผลกระทบ

ทางสุขภาพจากการใชสารเคมใีนกลุมเกษตรกรปลูกตนหอม ซึ่งแบงกจิกรรมออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

1. กิจกรรมท่ีทําไดเอง ไดแก ลดการใชสารสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปลี่ยนพฤติกรรมการใชสารเคมีท่ีถูกตอง 

การรวมกลุมทําปุยชวีภาพและปลูกผักปลอดสาร มแีกนนําขยายความรูใหกับชุมชน 

2. กิจกรรมโครงการขอความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล ไดแก โครงการอบรมใหความรูเร่ืองสารเคมี

และเกษตรอนิทรีย และจัดตัง้ หาตลาด จําหนายผักปลอดสาร 

ขอเสนอแนะ 

1. การเรียนรูแบบมีสวนรวม ผูดําเนินกิจกรรมตองมีความรู ความเขาใจ ลําดับขั้นตอนของกิจกรรม การสราง

ความสัมพันธและบรรยากาศไมนาเบ่ือ กระตุนใหผูรวมเกดิความคิด จนิตนาการ และหาแนวทางแกปญหารวมกัน 

2. การเรียนรูแบบมสีวนรวมสามารถนําไปประยุกตแกปญหาผลกระทบดานสุขภาพในชุมชน ซึ่งสามารถใหชุมชน

มบีทบาทรวมคิด วางแผนในการแกปญหาใหสอดคลองกับพืน้ท่ีและความตองการของชุมชน 

3. ควรนําผลการศกึษาไปใชเปนขอมูลในการวางแผนกองทุนสุขภาพเพื่อจัดทําโครงการในการแกปญหาในพืน้ท่ี 
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ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป 

1. ควรศกึษาการเรียนรูแบบมสีวนรวมเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพในกลุมเกษตรกรกลุมอ่ืน 

2. ควรศกึษาปจจัยท่ีมผีลตอระดับเอนไชมอะซติลิโคลนีเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร 

3. ควรทําวจัิยเชงิคุณภาพ ศกึษาผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกรกลุมไมปลอดภัย 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเ ร็จลุลวงไปดวยดี โดยได รับความกรุณาชวยเหลืออยางดียิ่ ง                 

จากผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา ทรัพยบําเรอ อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีคอยใหความรู คําชี้แนะ คําแนะนํา ชวยตรวจทาน แกไข

ขอบกพรอง ใหกําลังใจ คอยกระตุนใหการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังนี้ผานไปดวยดี ขอขอบพระคุณ ทานผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ดร.ประจวบ แหลมหลัก คุณนพดล จํารัส และคุณรัตนสุดา ทนันปา และขอขอบพระคุณ

เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองคําหลวง และเกษตรกรกลุมปลูกตนหอมท่ีไดเขารวมการศกึษาในคร้ังนี้  
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ปจจัยความเช่ือดานสขุภาพที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

Health belief factors affecting smoking behaviors of primary school in 
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บทคัดยอ 

การศกึษาวจัิยนี้ มวัีตถุประสงคเพื่อศกึษาพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีและปจจัยความเช่ือดานสุขภาพท่ีมีผลตอการสูบ

บุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ ในกลุมตัวอยาง 127 คน 

วเิคราะหขอมูลดวยสถติ ิเชงิพรรณนา และสถติเิชงิวเิคราะหไควสแควร (chi-square)  

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสูบบุหร่ี รอยละ 11.0 สูบคร้ังแรกอายุต่ําสุด 12 ป เปนเพศชาย รอยละ 8.70  

เพศหญิง รอยละ 2.40 พบวาผู ท่ีสูบบุหร่ี สูบคร้ังแรกอายุ 12 ป รอยละ 8.70 สูบวันละ 1–5 มวน รอยละ 100             

สูบมาเปนเวลานอยกวา 1 ป รอยละ 42.90 กลุมตัวอยางสูบบุหร่ีเพราะอยากรู อยากลอง รอยละ 57.14 และพบวา        

ผูท่ีสูบบุหร่ี ไมเคยคิดท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี รอยละ 57.14 การรับรูโอกาสเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 66.1) ระดับ     

การรับรูถึงประโยชนอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 57.5) การรับรูความรุนแรงของโรค กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และ   

การรับรูถึงอุปสรรคจากพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยกลุม

ตัวอยางสวนใหญรับรูในเร่ืองการสูบบุหร่ีทําใหเกิดโรคถุงลมโปงพอง การสูบบุหร่ีทําใหเปนท่ีนารังเกียจของสังคม       

เพราะควันบุหร่ีมกีลิ่นเหม็น  

ปจจัยความเช่ือดานสุขภาพ ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี และการรับรู           

ถงึประโยชนจากการสูบบุหร่ี และไมสูบบุหร่ี มคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี อยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ 
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Abstract  

 This research aims to study the smoking behaviors and health belief factors affecting smoking behaviors of 

primary school in Songkware District, Nan Province. The research methodology is a survey research with 127 

samples. Data were analyzed using both descriptive and analytical statistics through the use of chi-square. The 

results reveal that the sample with a percentage of 11.00 starts smoking in the age 12 years old percentage of 8.70. 

Percentage of Male 8.70 and female 2.40. Percentage of 100 smokes 1 to 5 cigarettes per day. The percentage of 

42.90 has been smoking less than one year. The percentage of 57.14 tries to smoke just for new experiences. It 

was also found that the percentage of 57.14 never thought to quit smoking. According to the research results, the 

percentage of risk and advantage has relationship to the smoking behaviors with statistical significance. However, 

the perception of violence and treats has no relationship significantly. This research results can be applied to strategic 

planning for middle school student through the connection of related organizations so that student can realize the 

disadvantage of smoking. 
 

Keywords: health belief, smoking behaviors, smoking 

 

บทนํา 

บุหร่ีเปนสิ่งเสพติดชนิดแรก (กมลภู ถนอมสัตย, 2553) ของการนําไปสูการใชสารเสพติดอันตราย        

ประเภทอ่ืน ๆ บุหร่ีจึงเปนยาเสพติดชนิดหนึ่งท่ีมีบทบาทและอิทธิพลตอชีวิตของคนท่ัวโลกมาเปนระยะเวลายาวนาน 

ปญหาเร่ืองการสูบบุหร่ีจึงเปนสิ่งท่ีมีพิษและทําลายสุขภาพท้ังของผูเสพและบุคคลใกลชิด ตลอดจนทาใหสิ้นเปลือง

คาใชจาย มกีลิ่นเหม็น กนบุหร่ีเปนขยะ ทําใหสกปรก สนีโิคตินเกาะติดฟน สุขภาพชองปาก และสุขภาพฟนไมดี นอกจากนี้ 

การสูบบุหร่ียังมีความสัมพันธอยางยิ่งตอการเกิดโรคไดมากกวา 25 โรค เชน โรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน    

โรคเกี่ยวกับระบบการหายใจท้ังในเด็กและผูใหญ บุหร่ีนั้นเสพติดงาย และเลิกยาก วัยรุนสวนใหญท่ีลองสูบบุหร่ีแลว

กลายเปนผูท่ีติดบุหร่ี ถึงแมจะทราบวาบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ แตเมื่อติดแลวก็ยากท่ีจะเลิกสูบได เนื่องจากนิโคติน   

ในบุหร่ีเปนสารเสพติดท่ีมีอํานาจการเสพติดสูง นิโคตินจากควันบุหร่ีจะผานปอดเขาสูกระแสเลือด และถูกสงไปถึงสมอง

ภายในระยะเวลาเพียง 6 วินาที ซึ่งสมองจะไดรับนิโคตินเร็วกวากรณีท่ีผูติดเฮโรอินไดรับเฮโรอีนจากการฉีดเขาเสนเลือด 

ผลจากการท่ีรางกายสามารถไดรับนิโคตินอยางงายดายและรวดเร็ว จึงทาใหผูท่ีติดบุหร่ีเกิดความ พึงพอใจทุกคร้ัง        

ท่ีสูดควันเขาสูปอด เมื่อใดท่ีระดับนิโคตินในเลือดต่ําลง ผูสูบบุหร่ีจะมีอาการอยากสูบบุหร่ี และตองสูบเพื่อเพิ่มระดับ

นิโคตินในเลือดใหสูงพอท่ีจะกระตุนสมองและประสาทในคร้ังถัดไป (สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2545) ความเช่ือ 

ความเขาใจผดิ เกี่ยวกับบุหร่ี เปนสาเหตุหนึ่งของการนําไปสูจุดเร่ิมตนของการสูบบุหร่ี 

จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2554 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555) พบวา เยาวชนมีพฤติกรรม     

ในการสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้น โดยเยาวชนไทย อายุ 13-15 ป มีอัตราการสูบบุหร่ีเฉลี่ยถึง รอยละ 16.40 เพศชายมีอัตราสูบบุหร่ี 

รอยละ 25.40 ซึ่งมากกวาเพศหญิง ถึง 3.33 เทา อายุท่ีเร่ิมสูบบุหร่ี อยูท่ี 9-12 ป (กมลภู ถนอมสัตย, 2553) ปจจัยท่ีทํา

ใหเยาวชนติดบุหร่ี มักมาจากความอยากรูอยากลอง ซึ่งเปนธรรมชาติของวัยรุนคิดวาเปนเร่ืองท่ีทาทาย เปนเร่ืองนา
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ต่ืนเตนและสนุกสนาน การทําเลียนแบบบุคคลใกลชิด เลียนแบบโฆษณา มักคิดวาการท่ีผูใหญสูบบุหร่ีเปนจํานวนมาก 

สามารถพบเห็นไดท่ัวไป คงไมเปนอันตรายใด จึงเลียนแบบพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ถูกเพื่อนชักชวน บางคนมีเจตคติวา ถา

ไมสูบจะเขากับเพ่ือนไมได ทําใหเพ่ือนไมยอมรับเขากลุม อีกปจจัยหนึ่ง มักอางวา สูบบุหร่ีเพราะความเครียด สูบบุหร่ีแลว

ทําใหสมองโลง ซึ่งแทจริงแลวสารนโิคตนิ ในควันบุหร่ีเมื่อเขาสูสมองภายในเวลา 6 วินาที จะออกฤทธ์ิ ทําใหเสนเลือดแดง

หดตัว ความดันโลหติสูงขึ้น หายใจเร็วขึ้น และกระตุนสมองสวนกลาง ทําใหรูสึกผอนคลายในระยะตน หลายคนจึงสูบบุหร่ี 

เพื่อคลายความเครียด แตเมื่อปริมาณนโิคตนิในสมองลดลง จะทําใหเกดิอาการหงุดหงดิ 

ในพืน้ท่ีของอําเภอสองแคว จังหวัดนาน ในป พ.ศ.2556 มีจํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสูบบุหร่ี จํานวน 18 

คน จากสถิติ 3 ปยอนหลังของโรงพยาบาลสองแคว (โรงพยาบาลสองแคว, 2553-2556) พบวา ป พ.ศ. 2555 จํานวน

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสูบบุหร่ี จํานวน 12 คน ป พ.ศ. 2554 จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสูบบุหร่ี จํานวน 10 

คน และ ป พ.ศ. 2553 จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสูบบุหร่ี จํานวน 9 คน ตามลําดับจะเห็นไดวา การสูบบุหร่ีของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตามมาหลายประการ ดังนั้นทางผู

ศึกษาจึงมีความตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะชี้ใหเห็น   ถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหร่ี จึงศึกษาปจจัยความเช่ือดาน

สุขภาพท่ีสงผลกระทบตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอสองแคว จังหวัดนานซึ่ง

สามารถนําไปใชในการหาแนวทางแกไขปญหาการสูบบุหร่ีในนักเรียน ซึ่งเปนการปองกันไมใหเกิดโรคตาง ๆ อันเปน

ผลกระทบมาจากบุหร่ีไดการปองกันนักเรียนไมให สูบบุหร่ี จึงเปนมาตรการสําคัญในการปองกันปญหาสังคม ซึ่งเปน

ปญหาใหญของประเทศไทยในขณะนี้ เนื่องจากสังคม  มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด ทําใหปจจัยของการสูบบุหร่ีมีเพิ่มมาก

ขึ้น และจําเปนตองมกีารวจัิยอยูเปนระยะ เพื่อท่ีจะไดทราบถงึปจจัยท่ีเคยมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ไปหรือไม และอาจจะพบปจจัยใหมท่ีมีผลตอการพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เพื่อท่ีจะไดนําขอมูลท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการ

ควบคุมและปองกันพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีในกลุมนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตนได 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง ปจจัยความเช่ือดานสุขภาพท่ีสงผลกระทบตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษา-

ตอนตน ในอําเภอสองแคว จังหวัดนานเปนการศกึษาเชงิสํารวจ (Survey research) โดยการใชแบบสอบถามมีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และปจจัยความเช่ือดานสุขภาพท่ีสงผลกระทบตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในกลุมตัวอยาง จํานวน 127 คน 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ และ

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)            

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหขอมูลความเช่ือดานสุขภาพ โดยใชคาสถิติรอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชสถิติ Chi-Square วิเคราะห

ความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไป ระดับความเช่ือดานสุขภาพ กับพฤติกรรมพฤติกรรมการสูบบุหร่ีนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน ในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
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ผลการศึกษา 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษารูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาปจจัยความเช่ือ

ดานสุขภาพ ท่ีสงผลกระทบตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน   

โดยการใชแบบสอบถาม ซึ่งกลุมตัวอยางมีท้ังหมด 127 คน ประกอบไปดวย การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและปจจัยความเช่ือดานสุขภาพ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช

สถติิไควสแควร (chi-square) นําเสนอผลการศกึษาเปน 4 สวน ดังนี้ 

ขอมูลทั่วไป 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 67.7 และเปนเพศชาย รอยละ 32.3 มีอายุอยูในชวง 14–15 ป      

รอยละ 66.1 ( Χ  = 14.06, S.D. = 0.898) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 34.6 มีเกรดเฉลี่ยอยูในชวง      

2.50–2.99 รอยละ 31.5 กลุมตัวอยางไมมีโรคประจําตัว รอยละ 100 ผูปกครองมีสถานภาพคู รอยละ 84.3 กลุมตัวอยางมี

รายไดตอเดือน 501–600 บาท รอยละ 41.7 ผูปกครองมอีาชพีเกษตรกร รอยละ 63.8 

พฤตกิรรมการสูบบุหรี่ 

กลุมตัวอยางไมสูบบุหรี่ รอยละ 89.00 และสูบบุหร่ี รอยละ 11.0 เปนเพศชาย รอยละ 8.70 เพศหญิง รอยละ 2.40 

พบวา ผูท่ีสูบบุหร่ี สูบคร้ังแรกอายุ 12 ป รอยละ 8.70 สูบวันละ 1–5 มวน รอยละ 100 สูบมาเปนเวลานอยกวา 1 ป    

รอยละ 42.90 กลุมตัวอยางสูบบุหร่ีเพราะอยากรู อยากลอง รอยละ 57.14 และพบวาผูท่ีสูบบุหร่ี ไมเคยคิดท่ีจะเลิกสูบ

บุหร่ี รอยละ 57.14 

ระดับปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ 

1. ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเปนโรคที่เกดิจากการสูบบุหรี่ 

   กลุมตัวอยางมีระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 66.10) ระดับต่ํา (รอยละ 17.30) และ

ระดับสูง (รอยละ 16.50) กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูโอกาสเสี่ยง เกี่ยวกับเร่ืองการสูบบุหร่ีทําใหเกิดโรคถุงลมโปงพอง   

มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.46 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือ มีการสูบบุหร่ีทําใหฟนและเล็บกลายเปนสีเหลืองไดมีคาเฉลี่ย 4.27 

และการสูบบุหร่ีทําใหปากมกีลิ่นเหม็นมคีาเฉลี่ย 4.06 และพบวาการสูบบุหร่ีทําใหสุขภาพแข็งแรงมคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 1.33 

2. ระดับการรับรูถึงความรุนแรงของโรค 

    กลุมตัวอยางมีระดับการรับรูถึงความรุนแรงอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 71.7) ระดับต่ํา (รอยละ 14.2)            

และระดับสูง (รอยละ 14.2) กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูถึงความรุนแรง เกี่ยวกับเร่ืองการสูบบุหร่ีระยะเวลาติดตอกัน

หลายป ทําใหเสียชีวิตจากการเปนโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีได มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.36 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือ

นิโคติน เปนสารประกอบในบุหร่ี ท่ีทําใหผูสูบบุหร่ีตองสูบอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ย 4.03 และการสูบบุหร่ีทําใหเกิดโรค    

ไดมากกวาหนึ่งโรค มคีาเฉลี่ย 3.83 และพบวาผูท่ีไมสูบบุหร่ีจะมสีุขภาพท่ีแข็งแรงกวาผูท่ีสูบบุหร่ีมคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 1.39  

3. ระดับการรับรูถึงประโยชน 

    กลุมตัวอยางมีระดับการรับรูถึงประโยชนอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 57.5) ระดับต่ํา (รอยละ 37.8) และ

ระดับสูง (รอยละ 4.7) กลุมตัวอยางสวนใหญมกีารรับรูถงึประโยชน เกี่ยวกับเร่ืองการสูบบุหร่ีทําใหเปนท่ีนารังเกียจของสังคม

เพราะควันบุหร่ีมีกลิ่นเหม็นมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือการสูบบุหร่ีทําใหกระวนกระวาย    
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ขาดสมาธิ และทําใหการเรียนแยลงมีคาเฉลี่ย 4.42 และการสูบบุหร่ีเปนการทําลายสุขภาพของผูท่ีอยูรอบขาง มีคาเฉลี่ย 4.36     

และพบวาการสูบบุหร่ีทําใหเททําใหเปนท่ียอมรับจากเพื่อน มคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 1.40 

4. ระดับการรับรูถึงอุปสรรค 

    กลุมตัวอยางมีระดับการรับรูถึงอุปสรรคอยูในระดับสูง (รอยละ 58.3) ระดับปานกลาง (รอยละ 34.6) และระดับตํ่า 

(รอยละ 7.1) กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูถึงอุปสรรคเกี่ยวกับเร่ืองผูท่ีไมสูบบุหร่ี เปนผูท่ีนาช่ืนชมมากกวาผูท่ีสูบบุหร่ี    

มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.85 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือการสูบบุหร่ีทําใหสิ้นเปลืองเงินทอง มีคาเฉลี่ย 4.83            

และนักเรียนควรหลีกเลี่ยงการอยูใกลผูท่ีสูบบุหร่ีมีคาเฉลี่ย 4.65 และพบวาผูท่ีมีสุขภาพแข็งแรง คือผูท่ีไมสูบบุหร่ี           

มคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 1.39 

วเิคราะหความสัมพันธ ดานขอมูลทั่วไป และความเชื่อดานสุขภาพ กับพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ 

1. ความสัมพันธ ดานขอมูลทั่วไป กับพฤตกิรรมการสูบบุหรี่    

   จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ยสถานภาพ

สมรสของผูปกครองรายไดของนักเรียนเฉลี่ยตอเดือน อาชีพของผูปกครอง กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีพบวาตัวแปรท่ีมีผล

ตอกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีไดแก เพศ มีความสัมพันธกับกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีโดยภาพรวมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.000 โดยเพศชายมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีมากกวาเพศหญิง และ ชวงเกรดเฉลี่ย                 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีโดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.003 โดยกลุมตัวอยางท่ีมีอยู

เกรดเฉลี่ยในชวง 0.00–2.99 มพีฤตกิรรมพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีเกรดเฉลี่ย อยูในชวง 3.00–4.00 

และพบวา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสของผูปกครองรายไดของนักเรียนเฉลี่ยตอเดือน อาชีพของผูปกครอง    

ไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี  

2. ความสัมพันธระหวางขอมูลปจจัยความเชื่อดานสุขภาพกับพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ 
 

ตาราง 1 ความสัมพันธระหวางระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเปนโรคกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

              

จากตาราง 1 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเปนโรคกับพฤติกรรม

การสูบบุหร่ีพบวาระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเปนโรค กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีโดยภาพรวม มีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.000 โดยนักเรียนท่ีมีการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเปนโรคสูง จะมีการสูบบุหร่ีในสัดสวน

ท่ีสูง 

การรับรูโอกาสเสี่ยง 

ในการเปนโรค 

 พฤตกิรรมการสูบบุหรี่     

    สูบ      ไมสูบ     รวม X2 df P  

 N % N % N %     

ระดับต่ํา   0   0 22 17.3  22 17.3     

ระดับปานกลาง   6 4.7 78 61.4  84 66.1 17.001* 2 0.000  

ระดับสูง   8 6.3 13 10.2  21 16.5     

รวม 14 11.0 113 89.0 127 100     
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ตาราง 2 ความสัมพันธระหวางระดับการรับรูถึงความรุนแรงของโรค กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

              

จากตาราง 2 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางระดับการรับรูถึงความรุนแรงของโรค กับพฤติกรรม   

การสูบบุหร่ีพบวาระดับการรับรูถงึความรุนแรงของโรค กับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีโดยภาพรวม ไมมคีวามสัมพันธกัน 
 

ตาราง 3 ความสัมพันธระหวางระดับการรับรูถึงประโยชน กับพฤตกิรรมการสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ 

               

จากตาราง 3 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางระดับการรับรูถึงประโยชนกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

พบวาระดับการรับรูถึงประโยชนกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีโดยภาพรวม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        

ท่ีระดับ 0.001  
 

ตาราง 4 ความสัมพันธระหวางระดับการรับรูถึงอุปสรรค กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ 

การรับรูถึงความรุนแรง 

ของโรค 

พฤตกิรรมการสูบบุหรี่    

สูบ ไมสูบ รวม X2 Df p 

N % N % N %    

ระดับต่ํา 3 2.4 15 11.9 18 14.3    

ระดับปานกลาง 11 8.7 80 63.5 91 72.2 4.587 2 0.101 

ระดับสูง 0 0 17 13.5 17 13.5    

รวม 14 11 113 89 127 100    

การรับรูถึงประโยชน 

พฤตกิรรมการสูบบุหรี่     

สูบ ไมสูบ รวม X2 df P  

N % N % N %     

ระดับต่ํา 1 0.8 47 37.0 48 37.8     

ระดับปานกลาง 10 7.9 63 49.6 73 57.5 13.737 2* 0.001  

ระดับสูง 3 2.4 3 2.4 6 4.7     

รวม 14 11 113 89 127 100     

การรับรูถึงอุปสรรค 

พฤตกิรรมการสูบบุหรี่     

สูบ ไมสูบ รวม X2 df p  

N % N % N %     

ระดับต่ํา 0 0 9 7.1 9 7.1     

ระดับปานกลาง 4 3.1 40 31.5 44 34.6 2.719 2 0.257  

ระดับสูง 10 7.9 64 50.4 74 58.3     

รวม 14 11 113 89 127 100     



 

217 

 

จากตาราง 4 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางระดับการรับรูถึงอุปสรรคกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

พบวาระดับการรับรูถงึอุปสรรค กับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีโดยภาพรวม ไมมคีวามสัมพันธกัน 

จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเปนโรคระดับการรับรูถึงความรุนแรง

ระดับการรับรูถึงประโยชน และระดับการรับรูถึงอุปสรรค กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีพบวาระดับการรับรูโอกาสเสี่ยง      

ในการเปนโรค และระดับการรับรูถึงประโยชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ    

และพบวาระดับการรับรูถึงความรุนแรง และระดับการรับรูถึงอุปสรรค ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี      

โดยภาพรวม 
 

วิจารณและสรุปผล 

จากการศึกษาปจจัยความเช่ือดานสุขภาพ ท่ีสงผลกระทบตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนอภิปรายผล

การศกึษาตามวัตถุประสงคและสมมตฐิานของการวจัิยดังนี้     

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสูบบุหร่ี รอยละ 11.0 สูบคร้ังแรกอายุต่ําสุด 12 ป เปนเพศชาย รอยละ 8.70   

เพศหญิง รอยละ 2.40 พบวาผูท่ีสูบบุหร่ี สูบคร้ังแรกอายุ 12 ป รอยละ 8.70 สูบวันละ 1–5 มวน รอยละ 100 สูบมาเปนเวลา

นอยกวา 1 ป รอยละ 42.90 กลุมตัวอยางสูบบุหร่ีเพราะอยากรู อยากลอง รอยละ 57.14 และพบวาผู ท่ีสูบบุหร่ี             

ไมเคยคิดท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี รอยละ 57.14 การรับรูโอกาสเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง(รอยละ 66.1) ระดับการรับรูถึง

ประโยชนอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 57.5)   

ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอสองแคว จังหวัดนานพบวากลุมตัวอยาง

สูบบุหร่ี รอยละ 11.0 สูบคร้ังแรกอายุ 12 ป รอยละ 8.70 สูบวันละ 1–5 มวน รอยละ 100 สูบมาเปนเวลานอยกวา 1 ป 

รอยละ 42.90 กลุมตัวอยางสูบบุหร่ีเพราะอยากรู อยากลอง รอยละ 57.14 และพบวาผูท่ีสูบบุหร่ี ไมเคยคิดท่ีจะเลิกสูบ

บุหร่ี รอยละ 57.14 

ศึกษาปจจัยความเช่ือดานสุขภาพท่ีมีผลตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอสองแคว 

จังหวัดนาน พบวา     

1. ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเปนโรค ผลการศึกษาพบวา ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเปนโรค         

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ท่ี p > 0.05 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุลัยมาน มะโซะ (2552)         

ศึกษาปจจัยความเช่ือดานสุขภาพท่ีมีผลตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนรัฐในจังหวัดปตตาน ี

พบวา การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงมีผลตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับ

การศกึษาของ ธนารัตน จันดาม ี(2551) ศกึษาถงึการใชโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ

รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน        

ขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายพบวากลุมทดลองท่ีมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคท่ีเกิด

จากการสูบบุหร่ีมคีวามตัง้ใจท่ีจะไมสูบบุหร่ีและการปฏเิสธการสูบบุหร่ีมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

และสอดคลองกับการศึกษาของใจเพชร พลสงคราม (2549) ศึกษาถึงผลการใชโปรแกรมสุขศึกษาโดยใชกระบวนการ  

กลุมรวมกับแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพเพื่อปรับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของหัวหนาครอบครัวศูนยสุขภาพชุมชนนาขา-
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โคกคอน อําเภอทาบอจังหวัดหนองคายพบวากลุมทดลองท่ีมีคาเฉลี่ยการรับรูดานโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคท่ีเกิดจาก

การสูบบุหร่ีมกีารปฏบัิตตัิวในการลดพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ

2. ระดับการรับรูถึงความรุนแรงผลการศึกษาพบวา ระดับการรับรูถึงความรุนแรงไมมีความสัมพันธกับ 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีท่ี p > 0.05 ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของ สุลัยมาน มะโซะ (2552) ศึกษาปจจัยความเช่ือดาน

สุขภาพท่ีมีผลตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนรัฐในจังหวัดปตตานี พบวา การรับรูความรุนแรง

มผีลตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนอยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05 

3. ระดับการรับรูถึงประโยชน ผลการศึกษาพบวา ระดับการรับรูถึงประโยชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม   

การสูบบุหร่ีท่ี p > 0.05 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุลัยมาน มะโซะ (2552) ศึกษาปจจัยความเช่ือดานสุขภาพท่ีมีผล

ตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนรัฐในจังหวัดปตตานี พบวา การรับรูถึงประโยชนมีผลตอการ  

สูบบุหร่ีของนักเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05  

4. ระดับการรับรูถึงอุปสรรคผลการศึกษาพบวา ระดับการรับรูถึงอุปสรรคไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม    

การสูบบุหร่ีท่ี p > 0.05 สอดคลองกับการศึกษาของ สุลัยมาน มะโซะ (2552) ศึกษาปจจัยความเช่ือดานสุขภาพท่ีมีผลตอ

การสูบบุหร่ีของนักเรียนชายมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนรัฐในจังหวัดปตตานี พบวา การรับรูถึงอุปสรรคไมมีผลตอการ   

สูบบุหร่ีของนักเรียนและแตกตางกับการศึกษาของนันทิชา ฦาชา (2550) ศึกษาพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหร่ี       

ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ พบวาการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติในการปองกัน

ตนเองจากการสูบบุหร่ีมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการปองกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .01 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาของ ดร.อนุกูล มะโนทน อาจารยท่ีปรึกษา       

ซึ่งคอยดูแลใหคําปรึกษาและแกไขขอบกพรองตางๆทุกขั้นตอน ตลอดระยะเวลาของการการศึกษาคนควาดวยตนเอง  

ฉบับนี้รวมท้ังใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการศึกษาคนควาดวยตนเองใหสมบูรณยิ่งขึ้น ขอกราบขอบพระคุณทุกทาน

เปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้กราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ ท่ีกรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย รวมถึง

คณาจารยทุกทาน ตลอดจนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดนาน ท่ีใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถาม ขอบพระคุณ นายชูชาต ินางอรพิณ อิ่นอาย ท่ีใหกําเนิด และสั่งสอนใหลูกเปนคนดีเสมอมา การศึกษาคร้ังนี้

ประสบผลสําเร็จลงไดหากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เกิดประโยชนตอผูเกี่ยวของท้ังทางตรงหรือทางออม 

ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ขอมอบความดีคร้ังนี้ใหแก มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยอันทรงคุณคาควรแก

การเทิดทูน 
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ปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 

Factors predicting alcohol drink behavior of secondary education students in Chiang 

Muan District, Phayao Province 

ศุภัชคกร มูลศรี 19

1* และอนุกูล มะโนทน2 

Suphuchkhakorn Moonsri 1* and Anukul Manoton 2 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ขอมูลรวบรวมจากกลุมตัวอยาง 171 คน โดยแบบสอบถามแบงเปน 6 ตอน 

คือ ปจจัยทางชีวสังคม ความรู ทัศนคติ คานิยม ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริมและพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

วเิคราะหขอมูลเปนรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธโดยใชสถติ ิCorrelation และ Multiple regression  

ผลการศึกษาพบวาเปนเพศหญิง รอยละ 54.39 อายุเฉลี่ย 13.87 ป ศึกษาอยูในชั้น ม.3 รอยละ 35.68 อาศัยอยูกับบิดา 

และมารดา รอยละ 70.76 สถานะครอบครัว อยูดวยกัน รอยละ 77.19 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 41.52 รายได

เฉลี่ย 10,422.28 บาทตอเดือน ไดเงินมาโรงเรียนเฉลี่ยวันละ 35.99 บาท พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลพบวา

กลุมตัวอยางเคยบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลรอยละ 39.77 อายุต่ําสุดที่บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลคร้ังแรก คือ 8 ป 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีดื่มคร้ังแรกคือเบียร รอยละ 42.65 สาเหตุท่ีดื่มคืออยากลอง รอยละ 52.94 และพบวาบุคคลในครอบครัว

ที่บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากท่ีสุดคือบิดา รอยละ 64.91 การศึกษาหาความสัมพันธของปจจัยทางชีวสังคมไดแก เพศ 

อายุ ระดับชั้น รายไดครอบครัว การไดเงินมาโรงเรียน ปจจัยนําไดแกทัศนคติ คานิยม ความตั้งใจบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

ปจจัยเอื้อไดแก การเขาถึงแหลงจําหนาย เทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน ความเพียงพอของคาใชจาย ปจจัยเสริม ไดแก 

บุคคลในครอบครัวบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เพื่อน การปฏิบัติตามกฎหมายของผูจําหนายสุรา สื่อโฆษณา มีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีระดับ 0.05 สมการทํานายพฤติกรรมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล = 13.774 - 0.481(ความตัง้ใจบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล) และทํานายไดรอยละ 73.20  
 

คําสําคัญ: พฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม แอลกอฮอล นักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน  
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Abstract  

 The objectives of this study were to determine factors predicting alcohol drink behavior of secondary education 

students in Chiang Muan District, Phayao Province. Data was collected from 171 persons by questionnaires, designed to 6 

parts including biosocial factors, knowledge, attitude, value, predisposing factors, enabling factors, reinforcing factors and 

alcohol drink behavior. Statistics was analyzed by percentage, means, standard deviation, Correlation and Multiple 

regressions. 

The results showed that the percent female 54.39, average age of 13.87 years, of education in the classroom   

3 is 35.68 percent, lived with his father and mother of 70.76 percent, family status with the percentage 77.19 of farmers 

of 41.52 revenue. average 10,422.28 baht per month for the average school day to 35.99 baht, biological and social 

factors that sex, age, grade or year level, family income, school allowance predisposing factors that attitude, value and 

intentional alcohol drinking enabling factors that accessibility to liquor shops, traditional cultural festivals of communities and 

economic prosperity reinforcing factors that members of the family who drink alcohol, following regulations of liquor producers 

and media advertisements have significant relationships statistically with alcohol drink behavior at the 0.05 level respectively. 

Finally, the predicting equation of practices emphasized behaviors was practice = 13.774 - 0.481(alcohol drink intention) with 

accuracy of 73.20 percent. 
 

Keywords: drink behavior, alcohol, secondary education student 
 

บทนํา 

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิต ประเพณี คานิยม เปนธรรมเนียมปฏิบัติ   

ท่ีสืบตอมา และไดรับความนิยมกันอยางแพรหลายในทุกเพศ ทุกวัย ในประเทศไทยพบวาเปนประเทศท่ีมีปริมาณการดื่ม

แอลกอฮอลมากจัดเปนอันดับ 5 ของโลก (WHO) และปจจุบันมีจํานวนผูดื่มสุราและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพิ่มมากขึ้น          

คือ กลุมวัยรุน โดยวัยรุนเพศชายอายุ 11–19 ป มีการบริโภคเคร่ืองดื่มผสมแอลกอฮอล ประมาณ 1.06 ลานคน คิดเปน

รอยละ 21.23 ของประชากรในกลุมอายุนี้ ปรากฏการณท่ีนาเปนหวงคือ นักเรียนชายและหญิงระดับชั้นมัธยมปลาย และระดับ 

ปวช. ท่ีเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลประมาณ รอยละ 50 เร่ิมดื่มเมื่ออายุต่ํากวา 15 ป ท้ังนี้ ผูชายเร่ิมตนดื่มในอายุนอยกวา

ผูหญงิ แตกลุมผูหญงิวัย 15–19 ป เปนกลุมท่ีนาจับตามากท่ีสุดเนื่องจากมีการเพิ่มจํานวนเกือบ 6 เทา คือ จากรอยละ 1.0 

เปนรอยละ 5.6 และในกลุมหญิงในวัยนี้เปนผูดื่มประจําถึง รอยละ 14.1 (ดื่ม 1-2 คร้ังตอสัปดาหถึงดื่มคร่ึงวัน) จากการสํารวจ

พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในป 2554 ของศูนยวิจัยปญหาสุรา สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข (2556) พบวาคนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป เปนนักดื่มปจจุบัน (Current drinker) หรือผูที่ดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลใน 12 เดือนท่ีผานมาจํานวน 16,992,017 คน หรือคิดเปนรอยละ 31.5 ของประชากรผูใหญ โดยพบวาความชุก

ของการดื่มของเยาวชนอายุ 15–24 ปกลับเพิ่มขึ้นจากรอยละ 21.6 ในป 2544 เปนรอยละ 23.7 ในป 2554 เปนการเพิ่มขึ้น

รอยละ 9.5 ในระยะเวลาสิบป คิดเปนการเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1 ตอป และจากรายงานสถานการณการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลรายจังหวัด ของศูนยวิจัยปญหาสุรา สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ใน



 

222 

 

จังหวัดพะเยา พบวาความชุกของนักดื่มในประชากรอายุ 20 ปขึ้นไป  รอยละ 56.4 ความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุน 

(อายุ 15–19 ป) รอยละ 30.4 เปนอันดับท่ี 1 ของประเทศไทย สงผลใหดัชนีความเสี่ยงตอปญหาแอลกอฮอลในจังหวัดพะเยา 

(0.766) เปนอันดับท่ี 1 ของประเทศเชนเดียวกัน จากขอมูลดังกลาวสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการ

เปนนักดื่ม และพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเด็ก และเยาวชนไทยเติบโตในสภาพแวดลอมท่ีเห็นวาการดื่ม

สุราเปนเร่ืองธรรมดา สภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวยแรงสนับสนุนการดื่ม และเด็กเขาถึงสุราไดงาย จากการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการเปดรับปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน ยืนยันวา ปจจัยแวดลอมไดแก 

การเปดรับสื่อโฆษณา การเติบโตในครอบครัวท่ีมีนักดื่ม อิทธิพลของเพื่อน บริบทในชุมชนท่ีมีการดื่มมาก คานิยมทางสังคม 

ความสามารถในการซื้อหรือ ราคาเคร่ืองดื่มท่ีไมแพง และความยากงายในการซื้อลวนเปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอ

พฤติกรรมการดื่มของเยาวชนไทย นอกจากนี้ยังมีความจริงท่ีสะทอนสภาพสังคมไทยวาคนไทยใชเวลาเฉลี่ยเพียง 4.5 นาที 

ในการเดินทางไปรานขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รวมไปถึงการสํารวจพบวา เด็กและเยาวชนที่อายุต่ํากวา 20 ป ถึงรอยละ 98.7 

ยังสามารถซื้อหาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดดวยตนเอง (ศูนยวิจัยปญหาสุรา สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข, 2556)  

อําเภอเชียงมวนเปนอําเภอหนึ่งซึ่งอยูทางตอนใตของจังหวัดพะเยา มีอาณาเขตทางทิศตะวันออกติดตอกับ 

อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน และทางทิศใตตดิตอกับอําเภอสอง จังหวัดแพร ซึ่งเปนแหลงผลิตและสงออกผลิตภัณฑสุราเสรี

แหลงใหญของภาคเหนือ อีกท้ังในชุมชนยังมีการผลิตสุราเสรีดื่มกันเองภายในชุมชน ซึ่งมีการเขาถึงแหลงจําหนายไดงาย 

ประกอบกับการแบงขายในราคาถูก ทําใหประชาชนเขาถึงและซื้อหาไดงาย จากการศึกษาขอมูลที่ผานมาของอําเภอเชียง

มวนในป 2547-2549  พบวาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุท้ังจากการจราจร การพลัดตกหกลม ตกจากท่ีสูง 

การจมน้ํา ถึงแมจะเปนจํานวนไมมากในแตละป แตก็เปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดการเสียชีวิต และเกิดความพิการในประชาชน   

ท่ีอยูในวัยแรงงานของอําเภอ ซึ่งยังไมมีงานวิจัยที่ทําการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุน โดยเฉพาะ

กลุมนักเรียนมัธยมศกึษาท่ีอยูในชวงวัยรุนตอนตนในระดับอําเภอ 

จากปญหาดังกลาว จงึมแีนวคิดท่ีจะศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ภายใตบริบทของ

สังคม  ท่ีแตกตางกันในกลุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเปนจุดเร่ิมตนในการกําหนดแนวทางในการสรางมาตรการทาง

สังคมไปสูการปองกันและแกไขปญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในอนาคตอยางเปนระบบ อีกท้ังจังหวัดพะเยาเปน

จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือท่ีคอนขางมีสังคม ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีหลากหลายซึ่งเอื้อใหเกิดการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล และดวยสถานการณปจจุบันจากนโยบายการผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเสรี สงผลใหผลิตภัณฑประเภทนี้เพิ่มมาก

ขึ้นในชุมชน ดังนั้น ทางจังหวัดไดเล็งเห็นความสําคัญท่ีจะตองสรางแนวคิดและแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบขอมูลดานการ

ผลิตการจําหนาย การบริโภค ตลอดจนผลกระทบอันเนื่องมาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และเสนอมาตรการ เพื่อ

ปองกันแกไขปญหาในอนาคต จึงไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อใหทราบปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนควบคุม และปองกันปจจัยท่ีเปนสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา และสรางมาตรการที่เหมาะสมในการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน และประชาชน อําเภอเชยีงมวน จังหวัดพะเยา ตอไป 
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วัตถุประสงคของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน 

จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศกึษาปจจัยท่ีมผีลตอพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน 

จังหวัดพะเยา 

3. เพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอ

เชยีงมวน จังหวัดพะเยา 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

ขอบเขตการวจัิย 

การศกึษาคร้ังนี้เปนการศกึษาเชงิปริมาณ เพื่อศกึษาปจจัยทํานายพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2557 ในสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา จํานวน 296 คน กลุมตัวอยางจํานวน 171 คน โดยการสุมตัวอยาง

แบบแบงชัน้ (Stratified Sampling) 

ตัวแปรที่ศกึษา 

1. ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแก 

 1.1 ปจจัยทางชวีสังคม 

 1.2 ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 1.3 ทัศนคตเิกี่ยวกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 1.4 คานยิมในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 1.5 ปจจัยนํา ปจจัยเอือ้ และปจจัยเสริมเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก พฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

สถานที่ทําวจัิย 

โรงเรียนมัธยมศกึษา เขตพืน้ท่ีอําเภอเชยีงมวน จังหวัดพะเยา 

ระยะเวลาการทําวจัิย 

 ตัง้แตวันท่ี 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 เสร็จสิ้น 30 เมษายน พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 5 เดือน 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีประยุกตมาจากดุษฏี แสงดํา, 2552 เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูล  

เร่ืองการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน 

จังหวัดพะเยา โดยใชแบบสอบถาม แบงเปน 6 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางชีวสังคมของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับชั้น ลักษณะการพัก

อาศัย สถานะครอบครัว การประกอบอาชีพของครอบครัว รายไดของครอบครัว การไดรับเงินมาโรงเรียน ซึ่งเปนคําถามมี
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ลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (check list) และเตมิขอความ จํานวน 8 ขอ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ซึ่งเปนคําถามมีลักษณะเปนแบบสํารวจ

รายการ (check list) และเตมิขอความ จํานวน 5 ขอ เปนแบบเลือกตอบตามระดับการปฏบัิต ิ5 ระดับ จํานวน 1 ขอ  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล แบบถูกผดิ จํานวน 20 ขอ  

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ เกี่ยวกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล วัดตามวิธีของ Likert’s scale 

จํานวน 10 ขอ  

ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับคานยิมในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล วัดตามวธิขีอง Likert’s scale จํานวน 10 ขอ 

ตอนท่ี 6 แบบสอบถามปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล วัดตามวิธีของ Likert’s scale 

จํานวน 60 ขอ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื 

1. การหาความตรงของเนื้อหา (Content validity) ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น ตรวจสอบความตรงของ

เนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย หัวหนาสาธารณสุขอําเภอเชียงมวน 1 ทาน หัวหนางานควบคุมโรค 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 1 ทาน หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนบานมาง 1 ทาน  และอาจารยมหาวทิยาลัยพะเยา 1 ทานเปนผู

พิจารณา ตรวจสอบเนื้อหา และนําผลไปวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : The Index of Item Objective Congruence) โดย

คาดัชนคีวามสอดคลองท่ียอมรับไดคือชวง 0.50-1.00 เทานัน้จงึจะนํามาเปนขอคําถาม 

2. การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีประยุกตมาจาก ดุษฏี แสงดํา, 

2552 ซึ่งไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร 

ซึ่งผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิแลวไปทดลองใชกับกลุมท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง แลวคํานวณหาคาความเช่ือมั่น

ของขอมูล โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอน บราค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นแตละดาน ดังนี้ ดานความรู      

มีคาเทากับ 0.76, ดานทัศนคติมีคาเทากับ 0.72, ดานคานิยมมีคาเทากับ 0.90 และดานปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริมมีคา

เทากับ 0.91 

การพทิักษสทิธ์ิกลุมตัวอยาง 

การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดเสนอโครงรางการคนควาแบบอิสระตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

มหาวทิยาลัยพะเยาและไดรับการอนุมัตหิมายเลข 57 02 02 0023  

จากนั้น ผูศึกษาจึงไดดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยไดชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา วิธีการศึกษา และขอ 

ความรวมมือจากกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ โดยการเขารวมในการศึกษานี้เปนไปตามความสมัครใจของ

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางมีสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการเขารวมการศึกษาไดตลอดเวลา โดยไมมีผลเสียใด ๆ ตอกลุมตัวอยาง 

และขอมูลที่ไดจะนํามาวเิคราะหและนําเสนอในภาพรวม นํามาใชประโยชนทางดานวชิาการเทานัน้ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. จัดเตรียมเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยเพื่อเปนแบบสอบถามขอมูลแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน 

จังหวัดพะเยา  

2. ย่ืนเสนอพจิารณาโครงการจริยธรรมการวจัิยในมนุษยจากมหาวทิยาลัยพะเยา 
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3. ขออนุมัตหินังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑติวทิยาลัยมหาวทิยาลัยพะเยา 

4. นําหนังสือจากบัณฑติวทิยาลัยมหาวทิยาลัยพะเยาถงึ ผูอํานวยการโรงเรียนเชยีงมวนวทิยาคม เพื่อขออนุญาต  

5. ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามเขาไปสัมภาษณ ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีจัดเก็บ

ไดมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง 

6. ทําการลงรหัสและจัดระบบขอมูลในการวิเคราะหขอมูลเพื่อวิเคราะหหาคาทางสถิติเพื่อทําการทดสอบ

สมมตฐิานและรายงานผลการวจัิยตอไป 

การวเิคราะหขอมูล 

วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิประกอบดวยการวเิคราะห ดังนี้ 

1. วิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน-

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะหหาตัวแปรท่ีอาจมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทีละตัวแปร โดยใชสถิติ 

สหสัมพันธ (Correlation) 

3. วเิคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regressions) เพื่อหาความสัมพันธระหวาง พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์และตัวแปรปจจัยหลายตัวพรอม ๆ กัน 
 

ผลการศึกษา 

 ตอนที่ 1 ปจจัยทางชวีสังคม 

ผลจากการศกึษาแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน อําเภอเชยีงมวน จังหวัดพะเยา จํานวน 

171 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 54.39 มีอายุเฉลี่ย 13.87 ป อายุสูงสุด 16 ป และอายุต่ําสุด 12 ป กําลังศึกษา  

อยูในระดับชั้น ม.3 รอยละ 35.68 ม.1 และ ม.2 รอยละ 32.16 พักอาศัยอยูกับบิดา และมารดา รอยละ 70.76 รองลงมา คือ 

ญาติ รอยละ 12.87 สถานะครอบครัว อยูดวยกัน บิดา มารดา บุตร รอยละ 77.19 รองลงมาคือ บิดา และมารดา หยาราง    

รอยละ 11.70 ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 41.52 รองลงมาคือรับจางท่ัวไป รอยละ 35.09 ครอบครัวมีรายได

เฉลี่ย 10,422.28 บาทตอเดือน โดยมีรายไดต่ําสุด 1,500 บาทตอเดือน และสูงสุด 50,000 บาทตอเดือน กลุมตัวอยางไดเงิน  

มาโรงเรียนเฉลี่ยวันละ 35.99 บาท โดยไดเงนิต่ําสุดวันละ 20 บาท และสูงสุด 100 บาท  

ตอนที่ 2 พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พบวากลุมตัวอยางเคยบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลรอยละ 39.77 บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลคร้ังแรกอายุเฉลี่ย 

13 ป อายุต่ําสุดท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลคร้ังแรกคือ 8 ป เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีดื่มคร้ังแรกคือเบียร รอยละ 42.65 

รองลงมา คือ ไวน/สปาย รอยละ 20.59 สาเหตุท่ีดื่มคร้ังแรกคืออยากลอง รอยละ 52.94 รองลงมาคือไมรูวาเปนอะไร 

และเพื่อนชวน รอยละ 16.16 และ 14.71 ตามลําดับ และพบวาบุคคลในบาน หรือในครอบครัวของกลุมตัวอยางท่ีบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลมากท่ีสุดคือบิดา รอยละ 64.91 รองลงมาคือมารดา รอยละ 40.94 
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ตาราง 1 แสดงพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจําแนกตามเครื่องดื่ม (N = 171) 

พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

เปนประจํา บอยครั้ง เปนบางครั้ง นาน ๆ 

ครั้ง 

ไมเคย

เลย 

1.  การบริโภคสุรา 4 

(2.34) 

4 

(2.34) 

15 

(8.77) 

27 

(15.79) 

121 

(70.76) 

2.  การบริโภคเบียร 5 

(2.93) 

5 

(2.93) 

14 

(8.18) 

32 

(18.71) 

115 

(67.25) 

3.  การบริโภคไวน สปาย 2 

(1.17) 

4 

(2.34) 

11 

(6.43) 

33 

(19.30) 

121 

(70.76) 

4.  การบริโภคสุราขาว สุราพืน้เมือง 2 

(1.17) 

11 

(6.43) 

6 

(3.51) 

22 

(12.87) 

130 

(76.02) 
 

 จากตาราง 1 พบวาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยางบริโภคเบียรมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 32.75 รองลงมา คือ บริโภคสุรา และบริโภคไวน สปาย คิดเปนรอยละ 29.24 บริโภคสุราขาว สุราพื้นเมือง รอยละ 23.98 

และยังพบวากลุมตัวอยางบริโภคสุราขาว สุราพืน้เมือง และสุราเปนประจําและบอยคร้ังมากที่สุดคิดเปนรอยละ 7.60 และ

รอยละ 5.86 ตามลําดับ เนื่องจากสุราขาว สุราพื้นเมืองเปนผลิตภัณฑพื้นบานที่ผลิตเองในชุมชน แบงขายในราคาถูก 

สามารถซือ้บริโภคไดทุกเวลา 

ตอนที่ 3 ปจจัยที่มผีลตอพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ผลการศึกษาหาความสัมพันธของปจจัยทางชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ ระดับชั้น ลักษณะการพักอาศัย สถานะ

ครอบครัว การประกอบอาชีพของครอบครัว รายไดของครอบครัว การไดรับเงินมาโรงเรียน กับพฤติกรรมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตน อําเภอเชยีงมวน จังหวัดพะเยา แสดงผลการศกึษา ดังนี้ 

เพศ พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เพศชายมีคาเทากับ 6.51 เพศหญิงมีคาเทากับ 

5.44 และพบวาเพศมคีวามสัมพันธอยางมนีัยสําคัญทางสถติกัิบพฤตกิรรมในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.043) 

อายุ พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล อายุ 12 ปมีคาเทากับ 4.30 อายุ 13 ปมีคา

เทากับ 4.74 อายุ 14 ปมีคาเทากับ 6.44 อายุ 15 ปมีคาเทากับ 7.08 อายุ 16 ปมีคาเทากับ 4.00 และพบวาอายุมีความสัมพันธ

อยางมนีัยสําคัญทางสถติกัิบพฤตกิรรมในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.001) 

ระดับชัน้ พบวา คาเฉลี่ยพฤตกิรรมในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ระดับชั้น ม.1 มีคาเทากับ 4.33 ระดับชั้น ม.2 

มีคาเทากับ 6.27 ระดับชั้น ม.3 มีคาเทากับ 7.07 และพบวาระดับชั้นมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรม  

ในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.000) 

ลักษณะการพักอาศัย พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล การพักอาศัยอยูกับบิดา 

และมารดา มคีาเทากับ 5.85 การพักอาศัยอยูกับบิดา มีคาเทากับ 8.67 การพักอาศัยอยูกับมารดา มีคาเทากับ 5.47 การพัก

อาศัยอยูกับญาติ มีคาเทากับ 5.95 การอยูลําพัง หรือบานพัก หอพัก มีคาเทากับ 6.33 และพบวาลักษณะการพักอาศัยไม

มคีวามสัมพันธอยางมนีัยสําคัญทางสถติกัิบพฤตกิรรมในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.340) 
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สถานะครอบครัว พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล การอยูดวยกัน บิดา มารดา บุตร   

มีคาเทากับ 5.98 บิดา หรือมารดา เสียชีวิต มีคาเทากับ 6.67 บิดา และมารดา แยกกันอยู มีคาเทากับ 6.85 บิดา และมารดา 

หยาราง มีคาเทากับ 4.75 และพบวาสถานะครอบครัวไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมในการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.281) 

การประกอบอาชีพของครอบครัว พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมไดประกอบอาชีพ  

มคีาเทากับ 4.75 เกษตรกรรม มีคาเทากับ 5.51 คาขาย มีคาเทากับ 6.46 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีคาเทากับ 6.63 ลูกจางของ

รัฐ/เอกชน มีคาเทากับ 6.29 รับจางท่ัวไป มีคาเทากับ 6.17 และพบวาการประกอบอาชีพของครอบครัวไมมีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถติกัิบพฤตกิรรมในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.694) 

รายไดของครอบครัว พบวา คาเฉลี่ยพฤตกิรรมในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รายไดนอยกวา 5,000 มีคาเทากับ 

4.67 รายได 5,001–10,000 มีคาเทากับ 6.47 รายได 10,001–15,000 มีคาเทากับ 6.86 รายได 15,001–20,000 มีคาเทากับ 

9.73 รายได 20,001–25,000 มคีาเทากับ 5.60 รายไดมากกวา 25,001 มีคาเทากับ 5.00 และพบวารายไดของครอบครัว

มคีวามสัมพันธอยางมนีัยสําคัญทางสถติกัิบพฤตกิรรมในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.000) 

การไดรับเงินมาโรงเรียน พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไดรับเงินนอยกวา 25    

มีคาเทากับ 4.38 ไดรับเงิน 26–35 มีคาเทากับ 4.96 ไดรับเงิน 36–45 มีคาเทากับ 7.14 ไดรับเงิน 46–55 มีคาเทากับ 7.22 ไดรับ

เงินมากกวา 56 มีคาเทากับ 5.40 และพบวาการไดรับเงินมาโรงเรียนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรม      

ในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.000) 
 

ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยนํากับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียน

มัธยมศกึษาตอนตน 

ปจจัยนํา 
พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ (r) 

ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 0.023 

ทัศนคตเิกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล   -0.423** 

คานยิมเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล   -0.449** 

ความตัง้ใจบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล   -0.610** 

หมายเหตุ: ** สัมพันธอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ ท่ีระดับ 0.01 
  

จากตาราง 2 ผลการศึกษาปจจัยนําแสดงใหเห็นวาความรูเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมมีความสัมพันธอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (r = 0.023, P-value = 0.763) ทัศนคติเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (r = -0.423,           

P-value = 0.000) คานิยมเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (r = -0.449, P-value = 0.000) ความตั้งใจบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติกัิบพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (r = -0.610, P-value = 0.000) 
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ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียน

มัธยมศกึษาตอนตน 

ปจจัยเอื้อ 
พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ (r) 

การเขาถงึแหลงจําหนาย   -0.309** 

เทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน   -0.246** 

ความเพยีงพอของคาใชจาย   -0.431** 

การรับรูนโยบายของรัฐ และกฎหมายควบคุม  0.087 

ทักษะการปฏเิสธ -0.046 

หมายเหตุ: ** สัมพันธอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ ท่ีระดับ 0.01 
  

จากตาราง 3 ผลการศึกษาปจจัยเอื้อแสดงใหเห็นวาการเขาถึงแหลงจําหนายมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (r = -0.309, P-value = 0.000) เทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมของ

ชุมชนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (r = -0.246, P-value = 0.001) 

ความเพียงพอของคาใชจายมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล          

(r = -0.431, P-value = 0.000) การรับรูนโยบายของรัฐ และกฎหมายควบคุมไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

กับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (r = 0.087, P-value = 0.258) ทักษะการปฏิเสธไมมีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถติกัิบพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (r = -0.046, P-value = 0.550) 
 

ตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียน

มัธยมศกึษาตอนตน 

ปจจัยเสรมิ 
พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ (r) 

บุคคลในครอบครัวบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล   -0.316** 

เพ่ือน   -0.422** 

แรงสนับสนุนทางสังคม -0.047 

การปฏบัิตติามกฎหมายของผูจําหนายสุรา   -0.207** 

สัมพันธภาพในครอบครัว -0.086 

สื่อโฆษณา   -0.426** 

หมายเหตุ: ** สัมพันธอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ ท่ีระดับ 0.01 
  

จากตาราง 4 ผลการศึกษาปจจัยเสริมแสดงใหเห็นวาบุคคลในครอบครัวบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (r = -0.316, P-value = 0.000) เพื่อนมีความสัมพันธ
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (r = -0.422, P-value = 0.000) แรงสนับสนุนทางสังคม 

ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (r = -0.047, P-value = 0.538) 

การปฏิบัติตามกฎหมายของผูจําหนายสุรามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล (r = -0.207, P-value = 0.007) สัมพันธภาพในครอบครัวไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับพฤติกรรม

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (r = -0.086, P-value = 0.265) สื่อโฆษณามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ

พฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (r = -0.426, P-value = 0.000) 

ตอนที่ 4 แสดงปจจัยรวมทํานายพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

ตาราง 5 แสดงผลการวเิคราะหหาคาสัมประสทิธ์ิการถดถอยพหุคูณ (MR) 

Model Unstandardized Coefficients p-value 

 B                             Std. Error  

(Constant)    13.774         0.810 0.000 

ความตัง้ใจบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล    -0.481         0.048 0.000 

หมายเหตุ: R=0.610  R2=0.732  F=99.913 
  

จากคาสัมประสทิธ์ิการถดถอยพหุคูณ สามารถนํามาสรางเปนสมการเชิงเสนตรงอธิบายความสัมพันธระหวางพฤติกรรม

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล = 13.774 - 0.481(ความตั้งใจบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล) ซึ่งหมายถึง ความตั้งใจบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีเพิ่มขึ้น 1 คะแนนจะทําใหคะแนนพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้น -0.481 คะแนน 

ท้ังนี้ตัวแปรอิสระ คือ ความตั้งใจบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสามารถรวมอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดรอยละ 73.20 
 

วิจารณและสรุปผล 

จากการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอ

เชยีงมวน จังหวัดพะเยา สามารถอภปิรายผลตามวัตถุประสงคการวจัิย ดังนี้ 

1. พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 

พบวากลุมตัวอยางเคยบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลรอยละ 39.77 พบวาเปนเพศชายรอยละ 51.47 สอดคลองกับ

การศึกษาของจินตนา วงศวาน (2548) ท่ีศึกษาความชุกและพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในนักเรียนมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวานักเรียนท่ีดื่มแอลกอฮอลเปนนักเรียนชายมากกวา

นักเรียนหญิง โดยบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเฉลี่ยอายุ 13 ป และพบวาอายุต่ําสุดท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลคร้ังแรกคือ 

8 ป โดยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีดื่มคร้ังแรก คือ เบียร รอยละ 42.65 สอดคลองกับการศึกษาของอัมมันดา ไชยกาญจน 

(2549) ที่ศึกษาปญหาและแนวทางการปองกันแกไขปญหาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ีพบวาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลชนดิแรกท่ีกลุมตัวอยางดื่มมากท่ีสุดคือ เบียร รอยละ 54.8 สาเหตุ

ที่ดื่มคร้ังแรกคืออยากลอง รอยละ 52.94 สอดคลองกับการศึกษาของปรพร แซหาน (2550) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการดื่ม
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สุราของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน: กรณีศึกษาโรงเรียนรัฐบาลในระดับอําเภอของประเทศไทย พบวาสาเหตุท่ี

นักเรียนสวนใหญดื่มสุราคร้ังแรกคือ อยากลองรอยละ 34.45 การศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ของกลุมตัวอยางอยูในระดับต่ํา โดยบริโภคเบียรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.75 รองลงมาคือบริโภคสุรา และบริโภคไวน สปาย 

คิดเปนรอยละ 29.24 บริโภคสุราขาว สุราพื้นเมือง รอยละ 23.98 สอดคลองกับการศึกษาของดุษฎี แสงดํา (2552) ท่ีศึกษา

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร พบวาวัยรุนดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลประเภทเบียรมากท่ีสุด เนื่องจากเปนเคร่ืองดื่มท่ีหางาย ไมยุงยากในการบริโภค 

2. ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน 

จังหวัดพะเยา พบวา 

 2.1 ปจจัยทางชีวสังคมท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไดแก เพศ มี

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ

สุวรรณ ีแสงอาทิตย (2550) ท่ีศกึษาปจจัยทํานายพฤตกิรรมเสี่ยงดานการสูบบุหร่ี ดื่มสุรา และสารเสพติดในวัยรุน พบวาเพศมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการสูบบุหร่ี ดื่มสุรา และเสพสารเสพติดในวัยรุนสุขภาพปกติ (r = 0.23, p < 0.01)

อายุ มคีวามสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของ

กัลยาณี ศรีบุระ (2550) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของผูบริโภคในเขตเทศบาลนคร

ขอนแกน จังหวัดขอนแกน พบวาผูบริโภคท่ีมีอายุตางกัน มีปจจัยท่ีมีผลตอการดื่มแอลกอฮอลตางกัน (p < .05) ระดับชั้น มี

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของอนงค ดิษฐ

สังข (2550) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน

มัธยมประชานเิวศน พบวา ระดับชัน้มคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 รายไดของครอบครัว มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

สอดคลองกับการศึกษาของ ประจวบ โลแกว (2552) ท่ีศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหมพบวา รายไดมีผลตอระดับการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การไดรับเงินมาโรงเรียน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมใน

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไมสอดคลองกับการศกึษาของมัณฑนา ขอนดอก (2555) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

กับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในระยะแรกของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พบวาคาใชจายท่ีไดรับของนักเรียนไมมคีวามสัมพันธกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในระยะแรก 

 2.2 ปจจัยนําท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา พบวา ทัศนคติเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ

พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของพรนภา หอมสินธุ และรุงรัตน ศรีสุริยเวศน 

(2552) ท่ีศึกษาความเช่ือแบบแผนการดื่มและปจจัยทํานายการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนไทยในเขตภาคตะวันออก

พบวา ทัศนคติตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล คานิยมเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับ

การศึกษาของดุษฎี แสงดํา (2552) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน อําเภอลําดวน 

จังหวัดสุรินทร พบวาคานิยมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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และความตั้งใจบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของดุษฎี แสงดํา (2552) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ของวัยรุน อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร พบวาความตัง้ใจดื่มมคีวามสัมพันธทางบวกกับพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

อยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ 

 2.3 ปจจัยเอื้อท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

อําเภอเชยีงมวน จังหวัดพะเยา พบวา การเขาถึงแหลงจําหนายมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของอนันตศักดิ์ ดาวโคกสูง (2550) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน ตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาพบวา การเขาถึงแหลงซื้อขาย     

มีความสัมพันธกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของบรรจง ควรคง 

(2551) ที่ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่มสุราของวัยรุน กรณีศึกษาชุมชนสวย ลาว เขมร อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร

พบวา ประเพณี วัฒนธรรม หรือกิจกรรมในชุมชนท่ีเอื้อตอการดื่มสุราท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการดื่มสุราแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความเพียงพอของคาใชจายมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศกึษาของชลวทิย บุญศรี (2549) ท่ีศกึษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตเทศบาลนครขอนแกนพบวา ความเพียงพอของรายไดมี

ความสัมพันธกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ  

 2.4 ปจจัยเสรมิท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา พบวา บุคคลในครอบครัวบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

กับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของพงษศักดิ์ อนมอย (2553) ท่ีศึกษาการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลคร้ังแรก การดื่มแบบเมาหัวรานํ้าและผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดติถ พบวา เกือบคร่ึงหนึ่งของเยาวชนมีบุคคลในครอบครัวดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในบานซึ่งการท่ีมี

บุคคลในบานดื่มอาจทําใหเกิดการเรียนรูและมีพฤติกรรมเลียนแบบได เพื่อนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ

พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของดุษฎี แสงดํา (2552) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร พบวาเพื่อนมีความสัมพันธทางบวกกับ

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การปฏิบัติตามกฎหมายของผูจําหนายสุรามีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของดุษฎี แสงดํา (2552) ท่ีศึกษา

ปจจัยท่ีสงผลตอพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร พบวาการปฏิบัติตามกฎหมาย

ของผูจําหนายสุรา มีความสัมพันธทางบวกกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สื่อโฆษณามี

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของศรีรัช 

ลอยสมุทร และคณะ (2555) ท่ีศึกษาปญหาและผลกระทบของโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทางโทรทัศนตอกลุมผูบริโภค

เยาวชนและวัยรุน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญท่ีเลือกดื่มจากการเห็นในโฆษณามากท่ีสุด (60%) อาจเนื่องมาจากสื่อโฆษณา   

มีการนําเสนอท่ีมีเนื้อหาดี โดนใจ เปนการนําเสนอแนวสรางสรรคสังคม อาจทําใหเด็กและเยาวชนอยากลองบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลได  
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จากขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลพบวา ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเนื่องจากการศึกษานี้ไดทําในชวงที่มีการขับเคลื่อนนโยบายอําเภอเชียงมวน เปน “วาระคน

เชยีงมวนชวนกัน ลด ละ เลิก สุราและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด” ซึ่งไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ผูนํา แกน

นําชุมชน ตลอดจนภาคประชาชนมีการทําบันทึกขอตกลงกันในการลด ละ เลิก สุราและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด

รวมกัน สงผลใหพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนตนลดลงตามไปดวย 

3. ปจจัยรวมทํานายพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน 

จังหวัดพะเยา โดยผลการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ (MR) ของตัวแปรตาง ๆ สามารถทํานายพฤติกรรม       

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล = 13.774 - 0.481(ความตั้งใจบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล) สามารถรวมอธิบายความผันแปร

ของพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไดรอยละ 73.20 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. จากผลการศกึษาพบวา ความตัง้ใจบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลของนักเรียนได ดังนั้นการท่ีจะปองกันพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน ควรมีการรวมมือกันจากหลาย ๆ ฝายท้ังในสวนของหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน และ

ครอบครัวท่ีจะมีการสงเสริม และสนับสนุนใหนักเรียนมีกิจกรรมท่ีกลาแสดงออกใหมากขึ้น อาจจะเปนการสงเสริมใหนักเรียน

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชนการเลนดนตรี เลนกฬีา รวมกลุมทํากจิกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน 

2. ควรมีการเสริมความรู เพ่ือสรางทัศนคติ และคานิยมท่ีดีใหกับนักเรียน ดานการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใหรับรู

โทษภัยของสุรา โดยอาศัยความรวมมือของทุกฝายเร่ิมตนจากการเปนตัวอยางที่ดีของผูปกครอง คณะอาจารย ผูนําทุก

ภาคสวน ผูนําชุมชน ตลอดจนประชาชน ในการลด ละ เลิกพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในโอกาสตาง ๆ 

และกําหนดเปนนโยบายสาธารณะรวมกันในการดําเนินงานควบคุม และปองกันการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของ

เยาวชนตอไป 

3. ควรมีการสรางมาตรการโดยชุมชน ในการควบคุม และปองกันการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน นักเรียน 

ตลอดจนประชาชนในชุมชน โดยการสอดสองดูแลกันและกัน มีการบังคับใชกฎหมาย มาตรการ ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับที่จริงจัง และควบคุมรานจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใหปฏบัิตติามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

1. การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตอําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ควรมีการศึกษาใหครอบคลุมในนักเรียน

กลุมอ่ืน เชน นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส หรือศึกษาในกลุมวัยรุน      

ในเขตอําเภอเชยีงมวน เพื่อจะไดนํามาแกไขปญหาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนปญหาสังคมอ่ืน ๆ 

ท่ีสืบเนื่องจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนเชน ปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค ยาเสพติด และอุบัติเหตุ 

เปนตน 
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2. ควรมกีารศกึษาวจัิยเชงิคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชงิลึกกับกลุมตัวอยาง ตลอดจนหาปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธ

กับพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนในโรงเรียนตอไป 

3. ควรมกีารศกึษาหารูปแบบ หรือแนวทางในการดําเนนิงานปองกัน และแกไขปญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ของนักเรียนในโรงเรียน โดยใชการมสีวนรวมของชุมชน ที่ประกอบไปดวยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

เขามาแกไขปญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนในโรงเรียนรวมกัน 
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บทคัดยอ 

 มะเร็งปากมดลูกเปนโรคมะเร็งท่ีเปนปญหาทางดานสาธารสุขของโลก โดยเฉพาะในประเทศท่ีกําลังพัฒนา การวิจัยนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อศกึษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยความรูเกี่ยวกับโรค ปจจัยความเช่ือดานสุขภาพ และปจจัย

การไดรับขอมลูขาวสาร กับพฤตกิรรมการเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลดอกคําใตของสตรีในตําบลดอนศรีชุม 

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา กลุมตัวอยางท่ีศึกษา คือ สตรีอายุ 30-60 ป ในเขตพื้นที่ตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา จํานวน 306 คน และทําการสุมตัวอยางโดยการสุมอยางมีระบบ เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม

ดานพฤติกรรม วิเคราะหขอมูลท่ัวไปโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และใชสถิติเชิงวิเคราะหดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดมีปจจัยความรูเกี่ยวกับโรค โดยรวมอยูในระดับนอย รอยละ 59.8 ( = 10.42, 

S.D. = 3.7) ปจจัยความเช่ือดานสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกโดยรวม ประกอบดวย การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรู

ความรุนแรง และการรับรูประโยชนอยูในระดับมาก (  = 3.69, S.D.= 0.69,  = 3.79, S.D. = 0.92 และ  = 4.44, 

S.D. = 0.52) และการรับรูอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง (  = 2.82, S.D. = 0.79) ปจจัยการไดรับขอมูลขาวสารโดยรวมอยู 

ในระดับมาก ( = 4.02, S.D. = 0.71) สวนปจจัยบุคคลที่มีความสัมพันธกับการเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อาชีพเกษตรกรรม (odds ratio = 3.854, 95%CI = 1.390-10.687) และรายได (odds ratio = 0.000, 

95%CI = 1.000-1.000) ผลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้ สามารถนําไปสงเสริมใหสตรีกลุมเปาหมายเขารับการตรวจ                

มะเร็งปากมดลูกตอไป 
 

คําสําคัญ: ความรู ทัศนคต ิพฤตกิรรม ความเช่ือดานสุขภาพ มะเร็งปากมดลูก  
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Abstract  

 Cervical cancer is a global health problem especially in developing countries. This research aims to study the 

relationship between personal factor, the disease knowledge factor, the health belief factor and the information obtaining 

factor with the behavior of the cervical cancer screening in Dokkhamtai Hospital of women in Donsrichum Subdistrict, 

Dokkhamtai District, Phayao Province. The 306 samples of women were aged between 30-60 years in Donsrichum 

Subdistrict, Dokkhamtai District, Phayao Province with Systematic Random Sampling. Data were collected by using 

behavioral questionnaire. General data was analyzed by using descriptive statistics. Statistic data was analyzed by logistic 

regression analysis. The results showed that all samples had the disease knowledge factor over all was low 59.8 

percentage ( =10.42, S.D. = 3.7). the health belief factor about cervical cancer overall. Perception for risk, severity 

and benefit were high (  = 3.69, S.D. = 0.69;  = 3.79, S.D. = 0.92 and  = 4.44, S.D. = 0.52). Perception for 

difficulty was medium (  = 2.82, S.D. = 0.79). The information obtaining factor over all was high ( = 4.02, S.D. = 0.71). 

Personal factor having a statistic significance with cervical cancer screening were farmers (odds ratio = 3.854,            

95%CI = 1.390-10.687) and income (odds ratio = .000, 95%CI = 1.000-1.000) The results of this study can be used 

to educate target group of women about cervical cancer and encourage them to get cervical cancer screening. 
 

Keywords: Knowledge, Attitude, Behavior, Health Beliefs, Cervical cancer 
 

บทนํา 

มะเร็งปากมดลูกเปนโรคมะเร็งท่ีเปนปญหาทางดานสาธารสุขของโลก โดยเฉพาะในประเทศท่ีกําลังพัฒนา สถิติ

จากการคาดการณประมาณในป 2557 จะมีผูปวยมะเร็งปากมดลูกรายใหมเปนจํานวน 493,243 ราย ซึ่งประมาณรอยละ 80 

ในประเทศที่กําลังพัฒนาของผูปวยมะเร็งปากมดลูกท้ังหมดในโลกและในทุก ๆ ปจะมีสตรีท่ีเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูก 

จํานวน 273,505 ราย (เพชรรินทร ศรีวัฒนกุล, ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ และสมยศ รัศมี, 2551) จังหวัดพะเยาจากมีรายงาน

สถิติการเสียชีวิตของสตรีจากมะเร็งปาดมดลูก เปนอันดับ 3 รองจากมะเร็งตับ และมะเร็งปอด สําหรับอําเภอดอกคําใต 

ในป 2555 พบผูปวยเปนมะเร็งปากมดลูก จํานวน 7 ราย และในป พ.ศ. 2556 พบผูปวยเปนมะเร็งปากมดลูก จํานวน 11 ราย 

โดยในจํานวนนี้เสียชีวิตจํานวน 4 ราย คิดเปน 5.71 ตอแสนประชากร อัตราปวย คิดเปน 29.62 ตอแสนประชากร 

(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2556) โรงพยาบาลดอกคําใต รับผิดชอบประชากรในตําบลดอนศรีชุม มีอัตราการเขารับ

การตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลดอกคําใต ตั้งแตป 2554-2556 เปน 10,220, 10,135, 11,406 ตอแสนประชากร

ตามลําดับ และเปนตําบลท่ีมีผูเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่ํากวารอยละ 50 และมีจํานวนผูปวยโรคมะเร็ง

ปากมดลูกสูงเปนอันดับ 2 ของอําเภอดอกคําใตรองจากอําเภอเมืองพะเยา จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาปญหาของพื้นท่ี

สูงกวาขอมูลระดับจังหวัด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2556) ดังนั้นการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขา

รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลดอกคําใต เพื่อนําปจจัยตาง ๆ เหลานี้ไปวิเคราะหและนําไปสูการหาแนวทางการสงเสริม

การเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลดอกคําใตของสตรีในตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาตอไป 

สําหรับวัตถุประสงคในการศึกษานี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยความรูเกี่ยวกับโรค ปจจัย
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ความเช่ือดานสุขภาพ ปจจัยการไดรับขอมูลขาวสาร กับพฤติกรรมการเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลดอกคําใต

ของสตรีในตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ดานสมมติฐานของการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัย

ความรูเกี่ยวกับโรค ปจจัยความเช่ือดานสุขภาพ ปจจัยการไดรับขอมูลขาวสาร มีความสัมพันธกับการเขารับการตรวจ

มะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลดอกคําใตของสตรีในตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศกึษาคร้ังนี้เปนการศกึษาวจัิยเชงิพรรณนา (descriptive statistic) ดังมรีายละเอยีดดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง สตรีอายุ 30-60 ป ในเขตพืน้ท่ีตําบลดอนศรีชุม จํานวน 10 หมูบาน อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา มีประชากรจํานวน 978 คน ใชสูตรการคํานวณ Cross-sectional (องอาจ นัยพัฒน, 2548) ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 306 คน และทําการสุมอยางมีระบบ (Systematic Random Sampling) โดยจํานวนตัวอยางท่ีเลือกมาของแตละ

หมูบานเปนสัดสวนกับจํานวนประชากรท้ังหมด และการวิจัยคร้ังนี้ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ีรับรองโครงการ 57 02 02 0024 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย/รวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น

ใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความชัดเจนของเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา        

ท่ีใช ความสอดคลองและความครอบคลุม คําถามกับตัวแปรที่ใชในการศึกษาและวัตถุประสงคของการศึกษาแลวจึงนํามา

ปรับแกตามขอเสนอแนะ โดยถือตามเกณฑความเห็นสอดคลอง (IOC) นําเคร่ืองมือท่ีไดมา Reliability คาความเช่ือมั่น      

ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbachs alpha coefficient) มีระดับความเช่ือมั่น คา Alpha = 0.78 

สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อประเมินความรูความเขาใจในการเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก  

โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้  

 สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล จํานวน 11 ขอ เปนแบบเลือกตอบ ไดแก อายุ สมรสคร้ังแรก สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพหลัก รายไดของครอบครัว ผานการคลอด ญาติเปนมะเร็งปากมดลูก การตรวจมะเร็งปากมดลูก เหตุผลของการตรวจ

มะเร็งปากมดลูก และเหตุผลไมเขารับการตรวจมะเร็งปาก 

 สวนท่ี 2 ปจจัยความรูเกี่ยวกับโรค จํานวน 20 ขอ เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 3 ตัวเลือก คือ เช่ือ  

ไมเช่ือ และไมทราบโดยใหเลือกเพยีงคําตอบเดยีว ลักษณะคําถามเปนขอความเชงิบวกและเชงิลบใหเลือกตอบ 

 สวนท่ี 3 ปจจัยความเช่ือดานสุขภาพ จํานวน 25 ขอประยุกตมาจากแบบสอบถามของสุวิมล บุญจันทร (2551) 

เปนลักษณะคําถามเปนมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 25 ขอ (การรับรูโอกาสเสี่ยง 6 ขอ การรับรูความรุนแรง 6 ขอ 

การรับรูประโยชน 5 ขอและการรับรูอุปสรรค 8 ขอ) โดยใหเลือกเพียงคําตอบเดียวท่ีตรงกับความรูสึกของผูตอบมากท่ีสุด

ลักษณะคําถามเปนเชงิบวกและเชงิลบ 

 สวนท่ี 4 ปจจัยดานการไดรับขอมูลขาวสาร เปนคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ชวยกระตุนใหเขารับการตรวจ มีลักษณะ

เปนมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 8 ขอโดยเลือกเพียงคําตอบเดียวท่ีตรงกับการปฏิบัติของผูตอบ       

มากท่ีสุด ลักษณะคําถามเปนเชงิบวกท้ังหมด 

 



 

238 

 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษาติดตอประสานงานกับประธาน อสม. และ อสม.

ตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพื่อขอขอมูลและขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย มีการชี้แจง

อธิบายใหประธาน อสม. และ อสม. ตําบลดอนศรีชุมเขาใจวัตถุประสงคของการศึกษาเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม     

ใหกลุมเปาหมายตอบเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ความรู ความเช่ือ และการไดรับขอมูลขาวสาร 

4. การวเิคราะหขอมูล การวเิคราะหขอมูลในการศกึษาคนควาคร้ังนี้ ผูศกึษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 4.1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.2) สถติเิชงิอนุมาน (Inferential statistics) ใชสถติ ิBinary Logistic regression analysis 
 

ผลการศึกษา 

การศกึษาคร้ังนี้เปนการศกึษา ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยความรูเกี่ยวกับโรค ปจจัยความเช่ือดานสุขภาพและปจจัย

การไดรับขอมูลขาวสารท่ีมีผลตอความสัมพันธกับการเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลดอกคําใตของสตรี

ในตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา มีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 306 คน โดยใช

แบบสอบถาม ซึ่งขอมูลท่ีได ดังนี้ 

1. ปจจัยสวนบุคคล ของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญรอยละ 25.5 มีอายุระหวาง 51–55 ป อายุของการสมรสคร้ังแรก

ต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 54.2 สวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 80.1 สวนใหญการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา 

รอยละ 57.2 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 41.5 มีรายไดของครอบครัวไมเกิน 15,000 บาท รอยละ 89.9  

สวนใหญผานการคลอดบุตรจํานวน 2 คร้ัง รอยละ 46.7 ไมเคยทําแทง รอยละ 87.25 สวนใหญไมมญีาตเิปนมะเร็งปากมดลูก 

รอยละ 96.1 กลุมตัวอยางสวนใหญเคยตรวจมะเร็งปากมดลูก รอยละ 91.8 และเหตุผลที่ไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูก

มากที่สุด คือ การตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 75.5 

2. ปจจัยความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก พบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดมีความรูเร่ืองมะเร็งปากมดลูก โดยรวม

อยูในระดับนอย รอยละ 59.80 ( Χ= 10.42, S.D. = 3.7) กลุมตัวอยางตอบถูกตอง เห็นดวยกับปจจัยความรูเกี่ยวกับ

โรคมะเร็งปากมดลูก การปองกันโรคมะเร็งปากมดลูกท่ีดท่ีีสุด คือ การใชถุงยางอนามัยกับหญิงอ่ืนท่ีไมใชภรรยาเปนการปองกัน

โรคมะเร็งปากมดลูก รอยละ 90.85 สวนกลุมตัวอยางตอบถูกตอง ไมเห็นดวยกับปจจัยความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก 

ไดแก โรคมะเร็งปากมดลูกระยะแรกไมสามารถรักษาใหหายขาดได โดยตอบถูกสูงถงึ รอยละ 95.42 

3. ปจจัยความเช่ือดานสุขภาพ ประกอบดวย การรับรูโอกาสเสี่ยงโดยรวม การรับรูความรุนแรงของโดยรวม       

การรับรูประโยชนโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.69, S.D. = 0.69,  = 3.79, S.D. = 0.92,  = 4.44, S.D. = 0.52) 

ตามลําดับ การรับรูอุปสรรคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 2.82, SD. = 0.79)  

4. ปจจัยการไดรับขอมูลขาวสารการเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.02, S.D. = 0.71) 

แยกเปนรายขอ ดังตาราง 1 

  

Χ Χ Χ

Χ
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ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของปจจัยตาง ๆ 

รายการ Χ  
 

S.D. ระดับ 

1. ปจจัยความรูเร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูกโดยรวม       10.42 3.7 นอย 

2. ปจจัยความเช่ือดานสุขภาพ    

2.1 การรับรูโอกาสเสี่ยงโดยรวม 3.69 0.69 มาก 

2.2 ความรูความรุนแรงโดยรวม 3.79 0.92 มาก 

2.3 การรับรูประโยชนโดยรวม 4.44 0.52 มาก 

2.4 การรับรูอุปสรรคโดยรวม 2.82 0.79 ปานกลาง 

3. ปจจัยการไดรับขอมูลขาวสาร 4.02 0.71 มาก 
 

  3. ปจจัยท่ีนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธมีท้ังหมด 7 ตัวแปร ไดแก อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได 

ความรูเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก ความเช่ือดานสุขภาพและการรับรูขอมูลขาวสาร จากผลการวิเคราะหท่ีไดตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธตอการตรวจมะเร็งปากมดลูกของกลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ อาชีพเกษตรกรรม (odds ratio = 3.854, 

95%CI = 1.390-10.687) และรายได (odds ratio = 1.000, 95%CI = 1.000-1.000) สวนตัวแปรตัวอ่ืน ๆ ไมมีผลตอ

ความสัมพันธดังกลาว ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 การวเิคราะหปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับการตรวจมะเร็งปากมดลูกของกลุมตัวอยาง 

รายการ B Odds Ratio 95%CI P-value 

  Constant  2.419 11.240   

  อายุ     -0.002   0.998 0.949-1.050 0.936 

  สถานภาพการสมรส     

  โสด     0.332 

  สมรส  1.410 4.095 0.588-28.514 2.028 

  หมาย/หยา/แยก 1.007 2.737 0.316-20.762   0.330 

  อาชพี     

  รับจางท่ัวไป     0.059 

  คาขาย 1.878 6.538 0.814-52.44  0.077 

  เกษตรกรรม 1.349 3.854 1.390-10.687     0.010** 

  อ่ืน ๆ 0.812 2.252 0.420-3.865  0.702 

  รายได 0.000  1.000 1.000-1.000   0.035* 

  ความรูเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก 0.050 1.056 0.850-1.313  0.621 
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ตาราง 2 (ตอ) 

รายการ B Odds Ratio 95%CI P-value 

  ความเชื่อดานสุขภาพ     

  การรับรูโอกาสเสี่ยง -0.037 0.963 0.807-1.150 0.649 

  การรับรูความรุนแรง -0.079 0.924 8.25-1.035 0.171 

  การรับรูประโยชน 0.104 1.110 0.919-1.340 0.279 

  การรับรูอุปสรรค -0.092 0.912 0.810-1.027 0.128 

  การรับรูขอมูลขาวสาร 0.036 1.036 0.926-1.159 0.534 

  -2 log Likelihood 

  Pseudo R² 

  154.364 

.196 

   

    N    306    

หมายเหตุ: * = P-value < 0.05, ** = P-value < 0.01 
 

วิจารณและสรุปผล 

 จากผลการศึกษาพบวา อาชีพเกษตรกรรม (odds ratio = 3.854, 95%CI = 1.390-10.687) มีความสัมพันธทางบวก 

หมายความวา ผูท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมจะเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกมากกวาอาชีพอ่ืน ๆ สอดคลองกับสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว และสอดคลองกับผลการศึกษาของนริศรา พึ่งโพธ์ิสภ (2551) และยุภาพร ศรีจันทร (2548) ท่ีพบวา อาชีพ      

เปนปจจัยหนึ่งท่ีมผีลตอการทําใหพฤตกิรรมเราเปลี่ยนไป มีผลตอการคิด การตัดสินใจ ความเขาใจซึ่งเช่ือมโยงกับทัศนคติ

และความเช่ือ และรายได (odds ratio = 1.000, 95%CI = 1.000-1.000)  มีความสัมพันธทางบวก หมายความวา             

ผูมีรายไดต่ําจะมีการเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกมากกวาผูมีรายไดสูง สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และ

สอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิมล บุญจันทร (2551) และปรียานุช มณีโชติ และคณะ (2554) ท่ีพบวา รายได                    

มคีวามสัมพันธกับการตรวจมะเร็งปากมดลูกอยางมนีัยสําคัญทางสถติขิองสตรีไทยในชนบท 

สรุปผลการศกึษา การศกึษานี้มวีัตถุประสงคเพ่ือศกึษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยความรูเกี่ยวกับโรค 

ปจจัยความเช่ือดานสุขภาพ ปจจัยการไดรับขอมูลขาวสาร กับพฤตกิรรมการเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลกู ในโรงพยาบาล

ดอกคําใตของสตรีในตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา พบวา กลุมตัวอยางมคีวามรูเกี่ยวกับ       โรคโดยรวม

อยูในระดับนอย รอยละ 59.80 (  = 10.42, S.D. = 3.7) ปจจัยความเช่ือดานสุขภาพ ประกอบดวย การรับรูโอกาสเสี่ยง

โดยรวม การรับรูความรุนแรงของโดยรวม การรับรูประโยชนโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.69, S.D. = 0.69,            = 

3.79, S.D. = 0.92,  = 4.44, S.D. = 0.52) ตามลําดับ การรับรูอุปสรรคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 2.82, S.D. 

= 0.79) และกลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารการเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.02, S.D. = 

0.71)  

Χ

Χ Χ

Χ Χ

Χ
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะการนําผลวจัิยไปใช  

1. เนื่องจากสตรีกลุมเปาหมายมีความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกนอย ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธกัน 

อยางท่ัวถงึ เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับขอมูลขาวสารอยางท่ัวถงึเพื่อจะไดมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น 

2. ควรมีการสรางแกนนําสตรีในหมูบานหรือชุมชน เพื่อชวยเสริมสรางความรู ความเช่ือท่ีดีในการปองกันมะเร็ง

ปากมดลูก ใหมีความรูความเขาใจและความเช่ือท่ีถูกตอง และหันมาใหความสําคัญของการมารับการตรวจมะเร็งปาก

มดลูกมากขึ้น 
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ปจจัยทีมี่ความสมัพันธกับการติดเช้ือหนอนพยาธิของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบล

ภูซาง อําเภอภูซาง จงัหวัดพะเยา 

Factors associated with helminth infections among the students in Ban Thungtiw School, 

Phu Sang District, Phayao Province 

อภินันท แสวงผล 21

1* และ รัตนา ทรัพยบาํเรอ2 

Apinun Swangpol1* and Ratana Sapbamrer2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการติดเช้ือหนอนพยาธิของนักเรียน

โรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีกลุมตัวอยางจํานวน 77 คน ไดแก นักเรียนเพศชาย และเพศหญิง 

ท่ีเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2557 เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช 

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน chi square นําผลการตรวจอุจจาระของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง 

อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ป 2557 จากโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นท่ีภูฟา

พัฒนาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่ีไดทําการตรวจเปนประจําทุกป มาเปรียบเทียบผลการติดเช้ือหนอนพยาธิ

ของนักเรียน ผลการศึกษาพบวาปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการติดเช้ือหนอนพยาธิของนักเรียน คือ ความรูทาง

โภชนาการและการรับประทานปลาปงแบบสุก ๆ ดิบ ๆ มีความสัมพันธกับการติดเช้ือหนอนพยาธิของนักเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถติ ิท่ีระดับ 0.05   
 

คําสําคัญ: การตดิเช้ือหนอนพยาธิ นักเรียน พฤตกิรรม  
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Abstract  

 The present study is to investigate factors associated with helminth infection among the students in Ban Thungtiw 

School, Phu Sang District, Phayao Province. The study population in the 77 students studying in Grad 1 to Grade 6, 

and were sampled by purposive sampling. Research instrument is questionnaire. Data were analyzed by using frequency, 

percentage, chi square. The results were found that factors associated with helminth infection were nutrition knowledge 

and eating fish toast in half-cooked at significance level 0.05. 
 

Keywords: Helminth infections, student, behavior 
 

บทนํา 

โรคหนอนพยาธิยังคงสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพของประชาชนในหลายภูมิภาคของประเทศไทยแตกตางกันไป

ตามประเภทและชนดิของโรค ซึ่งสาเหตุและการแพรโรคจากพฤตกิรรมสุขภาพไมถูกตอง การศึกษาสถานการณโรคหนอนพยาธิ

และโปรโตซัวของประเทศไทยทําการศึกษาในชวงเดือน ธันวาคม 2551–เมษายน 2552 โดยทําการศึกษากลุมตัวอยาง

ประชากร 15,555 คน จากทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยเทคนิคการสุมแบบ cluster sampling random ทําการตรวจวินิจฉัย 

ดวยเทคนคิ Kato’s thick smear technique และ Formalin ether concentration technique จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.6 เพศชายตรวจพบความชุกของโรคหนอนพยาธิมากกวาเพศหญิง (รอยละ 22.9) กลุมตัวอยาง  

มีอายุเฉลี่ย 46.61 ป สวนใหญมีอายุในกลุม 40-49 ป โดยพบวากลุมตัวอยางอายุ 50-59 ป พบความชุกของโรคหนอนพยาธิ

สูงสุด (รอยละ 19.6) ผลการตรวจพบไขของพยาธิทุกชนิดในอุจจาระ พบวากลุมตัวอยางเปนโรคหนอนพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่ง

หรือหลายชนิดในคนเดียว รอยละ18.1 เมื่อพิจารณารายภาค พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีภูมิลําเนาในภาคอีสานพบอัตราความชุก

ของการเปนโรคพยาธิสูงสุด (รอยละ 26.0) กลุมตัวอยางท่ีตรวจพบไขของพยาธิพบวาสวนใหญเปนโรคพยาธิใบไมตับ  

รอยละ 8.7 รองลงมาคือ พยาธิปากขอรอยละ 6.5 ผลการตรวจนับไขของพยาธิเพื่อหาระดับความรุนแรงของโรคโรค

พยาธิใบไมตับ พยาธิปากขอ และพยาธิไสเดือน ดวยวิธี Kato’s thick smear technique พบวามีระดับความรุนแรงอยูในระดับตํ่า 

จากผลการศึกษาสถานการณโปโตซัวในลําไส ดวยวิธี Formalin ether concentration technique พบวากลุมตัวอยางมีโปโตซัว 

ในลําไส รอยละ 4.9 โดยพบมากในกลุมตัวอยางท่ีมภีูมลิําเนาในภาคเหนือ (รอยละ 6.4) ชนิดของโปโตซัวในลําไสท่ีพบมาก

ท่ีสุด คือ Sarcocystis hominis (รอยละ 1.5) พบวา เพศชายมีสัดสวนของการตรวจพบโปโตซัวในลําไสมากกวาเพศหญิง

และพบมากในกลุมอายุ 10-14 ป (กลุมโรคหนอนพยาธิ สํานักโรคตดิตอท่ัวไป กรมควบคุมโรค, ตุลาคม 2552)  

จากการศกึษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมอนามัยกับการติดเช้ือหนอนพยาธิของเด็กนักเรียนโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จากผลการวิจัยของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนของอําเภอสวนผึ้ง  

จังหวัดราชบุรี ปการศึกษา 2551 จํานวน 198 คน พบวามีนักเรียนติดเช้ือหนอนพยาธิ รอยละ 21.7 ความสัมพันธ (p < 0.001 

และ 0.004 ตามลําดับ) โดยนักเรียนท่ีบริโภคอาหารท่ีเสี่ยงตอการติดเช้ือหนอนพยาธิเปนบางคร้ัง จะมีโอกาสติดเช้ือหนอนพยาธิ 

เปน 11.275 เทา ของนักเรียนท่ีไมไดรับประทานอาหารเหลานี้ และนักเรียนท่ีไมทําความสะอาดผาเช็ดตัวผาเช็ดหนาจะมี

โอกาสติดเช้ือหนอนพยาธิเปน 3.111 เทา ของนักเรียนท่ีทําความสะอาดผาเช็ดตัวผาเช็ดหนาเปนบางคร้ัง สวนพฤติกรรมอ่ืน ๆ  

ท่ีศกึษาไมมคีวามสัมพันธกับการตดิเช้ือหนอนพยาธิ  
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ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เปนพื้นท่ีหนึ่งเปนเปาหมายของโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียน

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นท่ีภูฟาพัฒนาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยังไมมีการศึกษาอยางชัดเจน 

ในเร่ืองของพฤติกรรมอนามัยกับการติดเชื้อหนอนพยาธิในกลุมนักเรียน ประกอบกับประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม มีพฤติกรรมประกอบอาหารและรับประทานอาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษา

ปจจัยท่ีมีผลตอการติดเช้ือหนอนพยาธิของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อนําผล

การศกึษามาเปนแนวทางในการดําเนนิการใหความรูแกนักเรียนใหเกิดความตระหนักในการปองกันการติดเช้ือหนอนพยาธิ

และในกลุมเปาหมายอ่ืน ๆ ตอไป  

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการติดเช้ือหนอนพยาธิของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง   

จังหวัดพะเยา 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศกึษาคร้ังนี้เปนการศกึษาวจัิยเชงิการศกึษาในคร้ังนี้ เปนศกึษาเชงิหาความสัมพันธ (Correlation research) 

วธีิการศกึษา 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ นักเรียนในโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

จํานวน 77 คน ปการศกึษา  2557 

2. เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 2 สวน คือ 

 สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับพฤตกิรรม 

 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรม 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 นําแบบสอบถาม เก็บขอมูลของนักเรียนท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีเรียนอยูชั้นประถมศึกษา ปท่ี 1 ถึง          

ชัน้ประถมศกึษาปท่ี 6 จํานวน 77 คน ปการศกึษา 2557 

4. การวเิคราะหขอมูล 

 ในการศกึษาคร้ังนี้ไดแบงการวเิคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ 

 4.1 สถิติเชิงหาความสัมพันธ (Correlation research) ศึกษาขอมูลปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรม 

ปจจัยดานประชากร ความเช่ือเร่ืองอาหาร ความรูทางโภชนาการ และความรูเกี่ยวกับอาหารท่ีนําไปสูโรคหนอนพยาธิ 

พฤติกรรม โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  
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 4.2 การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงวิเคราะห (Analytical statistics) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

การตดิเช้ือหนอนพยาธิของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยาโดยใชสถิติ chi square และ

Independent samples t-test และนําผลการตรวจอุจจาระของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง 

จังหวัดพะเยา ป 2557 จากโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นท่ีภูฟาพัฒนา

ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่ีไดทําการตรวจเปนประจําทุกป มาเปรียบเทียบผลการติดเช้ือหนอนพยาธิ

ของนักเรียน  
 

ผลการศึกษา 

 1. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประชากร   

 ขอมูลประชากรพบวานักเรียน จํานวน 77 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 57.1 พบ

การติดเช้ือหนอนพยาธิ จํานวน 2 คน รอยละ 50  เพศชาย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 42.9 พบการติดเช้ือหนอนพยาธิ 

จํานวน 2 คน รอยละ 50 สมาชิกภายในบานสวนใหญเปนแบบครอบครัวเดี่ยว พบการติดเช้ือหนอนพยาธิ จํานวน 3 คน 

รอยละ 75 รองลงมา คือ ครอบครัวขยาย พบการติดเช้ือหนอนพยาธิ จํานวน 1 คน รอยละ 25 ผูปรุงอาหารอาหารสด        

ท่ีนําปรุงบริโภคสวนใหญไดมาจากรานคาและตลาด พบการติดเช้ือหนอนพยาธิ จํานวน 3 คน รอยละ 75 รองลงมา คือ หาเอง

จากแหลงธรรมชาติ พบการติดเช้ือหนอนพยาธิ จํานวน 1 คน รอยละ 25 ผักสดที่ไดมาจากแหลงน้ําหรือแหลงอ่ืน ๆ กอนนํามา

รับประทานสวนใหญจะดําเนินการคลี่ผักลางน้ําทีละใบเพื่อใหเศษสิ่งของหรือท่ีอาจติดมากับพืชผักนั้นออกไปใหหมดพบ

การติดเช้ือหนอนพยาธิ จํานวน 3 คน รอยละ 75 รองลงมาคือ ลางเพียง 1 คร้ังใหเศษดินหรือทรายออกก็พอพบการติดเช้ือ

หนอนพยาธิ จํานวน 1 คน รอยละ 25 ชนิดปลาเก็ดขาว หรือปลาในตระกูลปลาตะเพียน ท่ีทานนํามาปรุงเปนอาหาร

ภายในระยะเวลา 3 เดือนท่ีผานมา ไดแก ปลาขาว ปลาสรอย ปลาซิว ปลาตะเพียน ปลาปก ปลาไสตัน และปลาอ่ืน ๆ          

พบการติดเชื้อหนอนพยาธิ จํานวน 4 คน รอยละ 100 ผลการตรวจอุจจาระหาไขพยาธิพบไขของพยาธิไสเดือน จํานวน 2 คน 

รอยละ 50 ไขของพยาธิปากขอ จํานวน 1 คน รอยละ 25 ไขของพยาธิใบไมตับ จํานวน 1 คน รอยละ 25 จากการวิเคราะห 

พบวา เพศ สมาชิกภายในบาน ผูปรุงอาหารในครอบครัวจบการศึกษา อาหารสดท่ีนําปรุงบริโภค ผักสดท่ีไดมาจากแหลงน้ํา

หรือแหลงอ่ืน ๆ กอนนํามารับประทาน ชนิดปลาเก็ดขาว หรือปลาในตระกูลปลาตะเพียน ท่ีทานนํามาปรุงเปนอาหาร

ภายในระยะเวลา 3 เดือนท่ีผานมา ไมมีความสัมพันธกับการติดเช้ือหนอนพยาธิของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง 

อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา (ตาราง 1) 
 

ตาราง 1 แสดงขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประชากร 

รายการ 
ผลการติดเชื้อหนอนพยาธ ิ

X2 P-value 
พบ ไมพบ 

1. เพศ     

1.1 ชาย 2(50.0) 31(42.5) 0.088 0.767 

1.2 หญิง 2(50.0) 42(57.5)   

2. สมาชกิภายในบาน     
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รายการ ผลการติดเชื้อหนอนพยาธ ิ X2 P-value 

2.1 ครอบครัวเดี่ยว 3(75.0) 68(93.2) 3.431 0.180 

2.2 ครอบครัวขยาย 1(25.0) 3 (4.1)   

2.3 อ่ืน ๆ (อยูกับแม พอ ปูยา ตายาย) 0 2(2.7)   

3. ผูปรุงอาหารในครอบครัวจบการศกึษา     

3.1 ไมไดเรยีน 2(50.0) 24(32.9) 0.529 0.768 

3.2 ประถมศกึษา 2(50.0) 48(65.8)   

    3.3 สงูกวามธัยมศกึษา 0 1(1.4)   

4. อาหารสดที่นําปรุงบรโิภคไดมาจาก     

4.1 รานคา ตลาด 3(75.0) 68(93.2) 3.431 0.180 

4.2 เลี้ยงสัตวเอง ปลูกผักเอง 0 2(2.7)   

4.3 หาเองจากแหลงธรรมชาต ิ 1(25.0) 3(4.1)   
 

5. ผักสดที่ไดมาจากแหลงน้ําหรอืแหลงอืน่ ๆ  

    กอนนํามารบัประทานจะดําเนนิการ 

    

5.1 รับประทานโดยไมลางเพราะวาสะอาดอยูแลว 0 73(100.0) 0.198  0.656 

5.2 ลางเพยีง 1 ครั้งใหเศษดนิหรือทรายออกก็พอ 1 (25.0)    

5.3 คลี่ผักลางน้าํทลีะใบเพ่ือใหเศษสิ่งของหรือที่อาจตดิมากับ  

     พืชผักนัน้ออกไปใหหมด 

3 (75.0)    

6. ชนดิปลาเก็ดขาวหรอืปลาในตระกูลปลาตะเพียนทีท่าน 

   นํามาปรงุเปนอาหารภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา 

    

6.1 ปลาขาว   0.413 0.520 

6.2 ปลาสรอย   0.000 0.988 

6.3 ปลาซวิ   0.006 0.937 

6.4 ปลาตะเพยีน 4(100.0) 73(100.0) 0.056 0.814 

6.5 ปลาปก   0.056 0.814 

6.6 ปลาไสตัน   0.056 0.814 

6.7 ปลาอ่ืน ๆ   0.056 0.814 

7. ผลการตรวจอุจจาระหาไขพยาธ ิ     

7.1 ไสเดือน 2(50.0) 73(100.0) 77.0 0.000 

7.2 ปากขอ 1(25.0)    

7.3 ใบไมตับ 1(25.0)    
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2. ขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องอาหาร ความรูทางโภชนาการ และความรูเกี่ยวกับอาหารที่นําไปสู           

โรคหนอนพยาธิ ขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรม 

 ความเช่ือเร่ืองอาหาร ไมมีความสัมพันธกับการติดเช้ือหนอนพยาธิของนักเรียน ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม 

พบวาการเลือกซื้ออาหารมารับประทาน การยึดหลักสําคัญ การปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว การปรุงอาหารประเภทปลา 

โอกาสที่รับประทานเนื้อปลาปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ สถานท่ีรับประทานเนื้อสัตวท่ีปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ การใชเขียง มีด หรือเคร่ืองมือ

อ่ืน ๆ สําหรับทําเนื้อสัตวสด เชน หั่น สับ เปนตน หลังจากประกอบอาหารเสร็จแลว เศษปลาสดหรือเศษอาหารท่ีรับประทาน

แลว และพฤตกิรรมการบริโภค มคีวามสัมพันธกับการตดิเช้ือหนอนพยาธิของนักเรียน    

 แตพบวาความรูทางโภชนาการ และอาหารท่ีนําสูโรคมีความสัมพันธกับการติดเช้ือหนอนพยาธิของนักเรียน 

และวิธีประกอบอาหารจากปลาเกล็ดขาว เชน ปลาตะเพียน ปลาซิว ปลาสรอย เปนตน นํามาปงแบบสุกบาง ไมสุกบาง             

มคีวามสัมพันธกับการตดิเช้ือหนอนพยาธิของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (ตาราง 2) 
 

ตาราง 2 แสดงขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องอาหาร ความรูทางโภชนาการ และความรูเกี่ยวกับอาหารที่นําไปสู           

โรคหนอนพยาธิ ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม 

รายการ 
ผลการตดิเชื้อหนอนพยาธิ 

X2 P-value 
พบ ไมพบ 

1. การเลือกซือ้อาหารมารับประทาน ทานเลือก            

   โดยยดึหลักสําคัญ 

    

1.1 ราคาถูก 3(75.0) 15(20.5) 6.309 0.097 

1.2 หางาย 0 4(5.5)   

1.3 มปีระโยชน 1(25.0) 53(72.6)   

1.4 ชอบและตดิใจในรสชาติ 0 1(1.4)   

2. ตามปกตทิานปรุงอาหารประเภทเนือ้สัตวอยางไร     

2.1 ปรุงสุก 4(100) 72(98.6) 0.056 0.814 

2.2 ดบิ 0 1(1.4)   

3. ตามปกตทิานปรุงอาหารประเภทปลาอยางไร     

3.1 ปรุงสุก 4(100) 77(100)   

4. โอกาสท่ีรับประทานเนือ้ปลาปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ   

   (ตอบไดหลายขอ) 

    

4.1 เปนอาหารประจําวัน   4.102 0.43 

4.2 งานเลี้ยงนอกบาน   0.628 0.428 

4.3 หลังจับปลารวมกับเพื่อน ๆ 4(100) 77(100) 0.857 0.355 

4.4 สถานท่ีจับปลา   0.188 0.665 
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ตาราง 2 (ตอ)     
 

รายการ 
ผลการตดิเชื้อหนอนพยาธิ  

X2 

 

P-value 
พบ ไมพบ 

4.5 งานประเพณี งานบุญ   0.056 0.814 

4.6 ไมรับประทาน   0.779 0.377 

5. สถานท่ีรับประทานเนือ้สัตวท่ีปรุงสุก ๆ ดบิ ๆ คือ 

   ท่ีไหน (ตอบไดหลายขอ) 

    

5.1 ท่ีบาน   3.778 0.052 
 

5.2 งานเลี้ยงนอกบาน   0.628 0.428 

5.3 รานอาหาร 4(100) 77(100) 0.293 0.588 

5.4 บานเพื่อนฝูง   0.396 0.529 

5.5 งานประเพณี งานบุญ   0.557 0.428 

5.6 ไมรับประทานท่ีไหนเลย   0.630 0.427 

6. วิธีประกอบอาหารจากปลาเกล็ดขาว เชน ปลา   

    ตะเพยีน ปลาซวิ ปลาสรอย ฯลฯ (ตอบไดหลายขอ) 

    

6.1 นํามาทําลาบแบบสุก ๆ ดบิ ๆ   3.778 0.052 

6.2 นํามาปงแบบสุกบาง ไมสุกบาง 4(100) 73(100) 20.895 0.000** 

6.3 นํามาทอด ตม แกง จนสุก   0.346 0.557 

6.4 นํามาทําปลารา ปลาสม ปลาจอม เวลา   

     รับประทาน นํามาปรุงเคร่ืองแลวรับประทานเลย 

  1.267 0.260 

7. การใชเขยีง มดี หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ สําหรับทํา  

    เนือ้สัตวสด เชน หั่น สับ ทานทําอยางไร 

    

7.1 ใชประกอบอาหารทุกอยางในมือ้นัน้จนเสร็จสิ้น  

     แลวจงึทําความสะอาดคร้ังเดยีวเลย 

2(50.0) 52(71.2) 1.346 0.510 

7.2 ลางทําความสะอาดหลังทําปลาสด แลวจึงนําไป 

     ประกอบอาหารอ่ืน ๆ เชน หั่นผัก ฯลฯ 

2(50.0) 18(24.7)   

 

7.3 แยกใชตางหากสําหรับอาหารสดทุกอยาง  

โดยไมปนกับอาหารแหง 

0 3(4.1)   

8. หลังจากประกอบอาหารเสร็จแลว เศษปลาสดหรือ  

    เศษอาหารท่ีรับประทานแลว ทานทําอยางไร 

    

8.1 โยนท้ิงใตถุนบาน 2(50.0) 22(30.1) 1.053 0.591 

8.2 ทิ้งในถังขยะหรือหลุมขยะที่สตัวเลี้ยงคุยมากินไมได 1(25.0) 37(50.7)   
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8.3 ใหสุนัขหรือแมวกนิดบิ 1(25.0) 14(19.2)   

9. ลาบปลาดบิ หรือสุก ๆ ดบิ ๆ   0.056 0.814 

10. ลาบหมูดบิ หรือสุก ๆ ดบิ ๆ   0.113 0.737 

11. ลาบวัวดิบ หรือสุก ๆ ดบิ ๆ   0.056 0.814 

12. ลาบควายดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ   0.056 0.814 

13. ลาบเปดดบิ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ 4(100) 73(100) 0.056 0.814 

14. ลาบไกดบิ หรือสุก ๆ ดบิ ๆ   0.056 0.814 

15. ลาบสัตวปาตาง ๆ   0.056 0.814 

16. ปลาราดิบ หรือสุก ๆ ดบิ ๆ   0.006 0.936 

17. ปลาสมดบิ หรือสุก ๆ ดบิ ๆ   0.712 0.399 

18. แอบปลาสุก ๆ ดิบ ๆ   0.727 0.695 

19. น้ําพริกใสน้ําปลาราดิบ   1.292 0.256 

20. สมตําใสปลาราดิบ   1.480 0.224 

21. ปลาปงสุก ๆ ดบิ ๆ   0.056 0.812 

22. สาเหตุที่รับประทาน เพราะ     

22.1 ชอบและติดใจในรสชาติ 1(25.0) 43(58.9) 4.119 0.128 

22.2 ราคาถูก หางาย 1(25.0) 3(4.1)   

22.3 งายตอการปรุง สะดวก รวดเร็ว 0 0   

22.4 ทําใหรับประทานขาวไดมากขึ้น 0 0   

22.5 ถูกชักชวนหรือมตีนนํามาให 2(50.0) 27(37.0)   

หมายเหตุ: **P < 0.01 

 

วิจารณและสรุปผล 

1. จากการวิเคราะหขอมูลดานประชากร พบวาเพศ สมาชิกภายในบาน ผูปรุงอาหารในครอบครัวจบการศึกษา  

อาหารสดที่นําปรุงบริโภค ผักสดท่ีไดมาจากแหลงน้ําหรือแหลงอ่ืน ๆ กอนนํามารับประทาน ชนิดปลาเก็ดขาว หรือปลาในตระกูล

ปลาตะเพียน ท่ีทานนํามาปรุงเปนอาหารภายในระยะเวลา 3 เดือนท่ีผานมา ไมมีความสัมพันธกับการติดเช้ือหนอนพยาธิ

ของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ไมสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณชัย มณีบุญยัง 

และคณะ (2547, หนา 62-68) ไดทําการศึกษาระบาดวิทยาของการติดเช้ือหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนกะเหร่ียงใกล

ชายแดนไทย-พมา อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเช่ือเร่ืองอาหาร ความรูทางโภชนาการ และความรูเกี่ยวกับอาหารท่ีนําไปสู 

โรคหนอนพยาธิ พบวาความเช่ือเร่ืองอาหาร ไมมีความสัมพันธกับการติดเช้ือหนอนพยาธิของนักเรียน  สอดคลองกับ

งานวิจัยของกรกฤช ลิ้มสมมุติ และคณะ (2542) ไดศึกษาความเช่ือและพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคหนอนพยาธิของ

ประชาชนบานไทรดงยั้ง และบานหวยบอทอง  อําเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก แตพบวาความรูทางโภชนาการและ
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อาหารท่ีนําสูโรคมีความสัมพันธกับการติดเช้ือหนอนพยาธิของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง 

จังหวัดพะเยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ไมสอดคลองกับงานวิจัยของสมจิตร ศรีศุภร และคณะ (2536, 

หนา 106-112) ไดศึกษาความชุกและปจจัยท่ีสัมพันธกับการติดเช้ือหนอนพยาธิลําไสในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรม พบวาการเลือกซื้ออาหารมารับประทาน การยึดหลักสําคัญ การปรุงอาหาร

ประเภทเนื้อสัตว การปรุงอาหารประเภทปลา โอกาสท่ีรับประทานเนื้อปลาปรุงสุก ๆ ดิบ ๆสถานท่ีรับประทานเนื้อสัตว        

ท่ีปรุงสุก ๆ ดบิ ๆ การใชเขยีง มดี หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ สําหรับทําเนือ้สัตวสด เชน หั่น สับ เปนตน หลังจากประกอบอาหาร

เสร็จแลว เศษปลาสดหรือเศษอาหารท่ีรับประทานแลว และพฤติกรรมการบริโภค ไมมีความสัมพันธกับการติดเช้ือ

หนอนพยาธิของนักเรียน แตพบวาวิธีประกอบอาหารจากปลาเกล็ดขาว เชน ปลาตะเพียน ปลาซิว ปลาสรอย เปนตน  

นํามาปงแบบสุกบาง ไมสุกบางมีความสัมพันธกับการติดเช้ือหนอนพยาธิของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง 

อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของกูเกียรติ สุขขี (2551, หนา56)     

ท่ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมอนามัยกับการติดเช้ือหนอนพยาธิของเด็กนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณชัย มณีบุญยัง และคณะ (2547, หนา 62-68) 

ไดทําการศึกษาระบาดวิทยาของการติดเช้ือหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนกะเหร่ียงใกลชายแดนไทย-พมา อําเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1.1 การแกปญหาการติดเช้ือหนอนพยาธิจะตองใชกระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ

เขามาทําแผนงานควบคุมการติดเช้ือหนอนพยาธิ สงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีสี่ยงตอการติดเช้ือหนอนพยาธิ         

มีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นท่ีทราบสถานการณความชุกและความรุนแรงของการติดเช้ือหนอนพยาธิ การปองกัน

การตดิเช้ือหนอนพยาธิ เปนตน 

 1.2 นําขอมูลมาเปนแนวทางในวางแผนการสงเสริม ปองกัน รักษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการติดเช้ือ

หนอนพยาธิของนักเรียนและในกลุมอ่ืน ๆ ตอไป  

2. ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 2.1 ควรมกีารศกึษาเกี่ยวกับปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอการตดิเช้ือหนอนพยาธิ 

 2.2 ควรเปรียบเทียบการติดเชื้อหนอนพยาธิกับนักเรียน และกลุมเปาหมาย อ่ืน ๆ ในพื้นท่ีบริเวณใกลเคือง  

เพื่อที่จะไดทราบปจจัยเสี่ยงตอกรติดเชื้อและสถานการณความชุกของการติดเช้ือหนอนพยาธิ เพื่อเปนแนวทางในการปองกัน

การตดิเช้ือหนอนพยาธิในพืน้ท่ีใหมปีระสทิธิภาพ 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรคของ

ประชาชนตําบลปงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน เปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ แบบมี

โครงสราง วเิคราะหขอมูลดวยสถติเิชงิพรรณนา และสถติเิชงิวเิคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple linear regression) จากผล

การศึกษาในกลุมตัวอยาง 317 คน พบวา ระดับความรูเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรคอยูในระดับสูง (รอยละ 60.9) ระดับ

ทัศนคติอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 59.9) ระดับการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวันอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 60.3) 

ระดับการสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับปานกลาง (รอยละ 59.9) และระดับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการรักษาโรค 

อยูในระดับปานกลาง (รอยละ 55.2) จากการวิเคราะหหาความสัมพันธ พบวา อายุ อาชีพ ระดับความรู ระดับทัศนคต ิ

และระดับการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการรักษาโรค อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (P-value < 0.05) สวนปจจัยอ่ืน ๆ เชน เพศ การศึกษา รายได ผลการเคยใชสมุนไพร สาเหตุท่ีเลือกใช การไดรับความรู 

และการสนับสนุนทางสังคมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการรักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

(P-value > 0.05) 

 ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปเปนแนวทางในการวางแผน ดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลปงหลวง เพื่อใหประชาชนมกีารรักษาตนเองดวยสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น  
 

คําสําคัญ: พฤตกิรรมการใชสมุนไพร, สมุนไพรรักษาโรค  
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Abstract  

 This research was to investigate factors related with behavior towards using medical herbs for illness 

treatments among people in Pinglaung Sub-district, Namuen District, Nan province, Thailand. Questionnaires were used 

for data collection by interviewed from a total of 317 samples. Statistics used to analyze data were Descriptive 

statistics and Multiple linear regression statistics. The results showed that knowledge towards using medical herbs for 

illness treatments in the level of 60.9%, Attitude towards using medical herbs for illness treatments in medium 

percentage of 60.3%, Community support level of using medical herbs in medium level 59.9%, and Behaviour level of 

using medical herbs in medium level at 55.2%. Analysis of related shows age, career, knowledge level, attitude and 

level of daily use of herb have relation with the behaviour of using medical herbs in the significant statistic meant of 

P–value < 0.05, but gender, education, income, past experience of using herb, reason for using herb, distributed herbal 

information, and Community support about herbs for treatments of illness had no correlation with behavior towards 

using medical herbs for illness treatments at statistical significant (P-value < 0.05.)  

 Research results of this study can be benefit in planning health promotion program of Pingluang Public Health 

Centre Hospital in order to encourage the people in the community to use more herb for their daily treatment. 
 

Keywords: The factors related with herbs, Behavior of using herbs for medical treatments.  
 

บทนํา 

การใชสมุนไพรรักษาโรคเปนภูมิปญญาชาวบานท่ีมีการสั่งสมและสืบทอดมายาวนาน เปนท้ังศาสตรและศิลปใน

การดูแลสุขภาพซึ่งบรรพชนไดคนพบ สะทอนใหเห็นถึงความพยายามในการพึ่งตนเองเพื่อแสวงหาทางออกท่ีย่ังยืนใหกับ

สุขภาพ เปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณคายิ่งของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังที่ปรากฏในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง 

(กองการประกอบโรคศิลปะ, 2549) แตเมื่อการแพทยแผนปจจุบันเร่ิมเขามามีบทบาทในบานเรา สรรพคุณและคุณคาของ

สมุนไพรเปนสิ่งท่ีเรียกไดวาภูมิปญญาโบราณก็เร่ิมถูกบดบังไปเร่ือยๆ และถูกทอดท้ิงไปในท่ีสุด ความจริงคนสวนใหญ

ทราบวา สมุนไพรไทยเปนสิ่งท่ีมีคุณคาใชประโยชนไดจริง และใชไดอยางกวางขวาง แตเปนเพราะวาเราใชวิธีรักษาโรคแผนใหม 

มานานมากจนวิชาแพทยแผนโบราณท่ีมีสมุนไพรเปนยาหลักถูกลืม ภาครัฐจึงเร่ิมกลับมาเห็นคุณคาของสมุนไพรไทยอีกคร้ัง 

ใหมกีารผสมผสานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรเขากับระบบบริการสาธารณสุขของชุมชนอยางเหมาะสม 

จากการศกึษาขอมูลเร่ืองสถานการณและแนวโนมเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ระหวางป 2546-2550 ซึ่งเปนขอมูล

จากการสํารวจอนามัยและสวัสดกิารท่ีจัดทําโดยสํานักงานสถติแิหงชาติ พบวา เมื่อ เจ็บปวยประชาชนมีแนวโนมที่จะเลือก

รักษาดวยการใชสมุนไพรลดลง โดยในป 2546 ใชวิธีรักษาโดยใชยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพร รอยละ 2.1 ลดลงเหลือ

รอยละ 1.3 ในป 2547 และในชวง 3 ป ถัดมา (2548-2550) การใชสมุนไพรและยาสมุนไพรเหลือเพียงรอยละ 1 เทานั้น 

และมแีนวโนมลดลงในปตอมา (ปรียา มิตานนท, 2551) จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการรักษาโรคของประชาชน

ตําบลปงหลวงพบวา เมื่อมีการเจ็บปวยประมาณ 2 ใน 3 เขารับการรักษาแพทยแผนปจจุบันเปนสวนใหญ (75.24%) 

รองลงมาซื้อยาตามรานคาในหมูบาน (16.44%) และมีเพียงจํานวนนอยเทานั้นท่ียังใชสมุนไพรในการรักษาโรค (8.32%) 
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สาเหตุท่ีทําใหประชาชน นิยมใชสมุนไพรลดลง เนื่องจากเห็นผลชา และรูปแบบของสมุนไพรไมสะดวกในการใช และไมแนใจ 

วาความรูที่มีอยูเพียงพอ และถูกตองหรือไม เนื่องจากการใชสมุนไพรเปนการปฏิบัติตามประสบการณท่ีสืบทอดกันมา 

และเกรงวาจะขัดแยงกับแผนการรักษาในการแพทยแผนปจจุบัน (การศึกษานอกโรงเรียนตําบลปงหลวง, 2555) จาก

ขอมูลงานบริการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปงหลวง พบวามีผูมารับบริการทางแพทยแผนไทยซึ่ง

ไดแก นวด อบสมุนไพร และประคบสมุนไพรรอยละ 7.78 ในป 2555 และ รอยละ 8.40 ในป 2556 ซึ่งจะทําใหเห็นวา

ประชาชนมีความสนใจเร่ืองของแพทยแผนไทยเปนจํานวนนอย (งานบริการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลปงหลวง, 2556) และจากขอมูลการมาซื้อสมุนไพรพื้นบานในตําบลปงหลวงพบวามีผูมาซื้อสมุนไพรคิดเปนอัตรา 

2,880 ตอแสนประชากร (บันทึกการมารับบริการสมุนไพรพืน้บานของนายแสวง สุทธิ, 2556) 

จากสภาพปญหาและสถานการณเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยของตําบลปงหลวง หากประชาชนใหความสนใจ

และใชสมุนไพรนอยลงมผีลทําใหมูลคายาแผนปจจุบันเพิ่มมากยิ่งขึ้น ประชาชนพึ่งตัวเองนอยลงและภูมิปญญาชาวบานท่ีมี

การสั่งสมมานานหายไปตามกาลเวลา ดังนั้นผูทําวิจัยจึงศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการรักษาโรค

ของประชาชนตําบลปงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสามารถนําไปสงเสริมการใชสมุนไพรใน

ทองถิ่น อีกทั้งยังสามารถนําไปสงเสริมและพัฒนาพืชสมุนไพรท่ีนาสนใจเปนผลิตภัณฑ และยารักษาโรคตาง ๆ ท่ีเปน

ประโยชนใหประชาชนตอไป นอกจากนี้ยังสามารถผสมผสานองคความรูในการพัฒนาทรัพยากร ในทองถิ่น โดยคํานึงถึง

วถิชีวีติและสภาพแวดลอมมาใชใหเกดิประโยชนตอประชาชนในพืน้ท่ีใหมากท่ีสุด 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เปนรูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) โดยการใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

(Structured interview schedule) ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม และพฤติกรรมการใช

สมุนไพรรักษาโรค และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการใชสมุนไพรรักษาโรคของของประชาชน ตําบลปงหลวง 

อําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน  

วัสดุอุปกรณ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี้ คือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured interview schedule) ที่ผูศึกษาได

สรางขึ้น ซึ่งมีลักษณะโครงสรางของแบบสัมภาษณประกอบดวยขอคําถาม 5 สวน ไดแก สัมภาษณปจจัยสวนบุคคล 

สัมภาษณปจจัยนํา สัมภาษณปจจัยเอื้อ สัมภาษณปจจัยเสริม และสัมภาษณพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรค โดยนํา

แบบสอบถามปรึกษาผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงตามวัตถุประสงค และความชัดเจนของขอความ 

ความเหมาะสมของภาษากอนนําไปทดลองใชกับประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษาในตําบลใกลเคียง คือ ประชาชนตําบล

เมืองลี อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเช่ือถือโดยวิธีของสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970) และสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson (Kidder, Louise H. 1986) ผลการตรวจสอบ

คาความเช่ือมั่น เทากับ 0.82 
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วธีิการศกึษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนเพศหญิงและชาย ท่ีมีอายุ 25 ปขึ้นไป 

อาศัยอยูจริงในพื้นท่ี ตําบลปงหลวง 10 หมูบาน ไดแก บานดอนมูล บานปงหลวง บานปงใน บานหวยเย็น บานตนตอง 

บานน้ําแพะ บานน้ําเคิม บานน้ําลีใต บานน้ําทา และบานมะคางาม  จํานวน 1,523 คน โดยคํานวณเพื่อหาขนาดของกลุมตัวอยาง

จากประชากรท้ังหมด โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เนื่องจากมจํีานวนประชากรท่ีแนนอน ในระดับความเช่ือมั่น 95% 

คาความคลาดเคลื่อน 0.05 ดังนั้น จะไดกลุมตัวอยางจากการคํานวณ 317 คน ในการสุมตัวอยางจากขนาดกลุมตัวอยาง

แตละหมูบานมาศึกษา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบจัดชั้น (Stratified sampling) โดยกําหนดใหขนาดกลุมตัวอยางของแตละ

ชั้นภูมิใหไดสัดสวนกัน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยการจับฉลาก (Librero, 1985 

อางอิงใน รัตนา ทรัพยบําเรอ, 2556, หนา 77-89) และการวิจัยคร้ังนี้ไดรับใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วจัิยในมนุษย มหาวทิยาลัยพะเยา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับวิจัยในมนุษย 

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อเปนการพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง เมื่อไดรับการพิจารณาและรับรองแลวผูวิจัยจึงดําเนินการตามขั้นตอน

การวจัิย ในการวจัิยคร้ังนี้ ใชเวลาในการดําเนนิการเก็บขอมูล 1 เดือน 

ขั้นเตรยีมการ 

1. เขียนโครงรางการวิจัย ออกแบบสอบถามการวิจัย ย่ืนโครงรางการวิจัยและแบบสอบถาม เพื่อขอรับรองจริยธรรม

กับมหาวทิยาลัยพะเยา นําไปหาความตรงและความเช่ือมั่น 

2. ผูศึกษาติดตอประสานงานกับสาธารณสุขอําเภอนาหม่ืนและผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลปงหลวง อําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน เพื่อขอขอมูลและขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย และประสานงาน     

กับกลุมตัวอยาง ในเขตรับผดิชอบในการวจัิยในคร้ังนี้ 

3. คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข หมูบานละ 1 คน จากหมูบานท่ีทําการวิจัยจํานวน 10 หมูบาน เพื่อความสะดวก

ในเก็บขอมูล จากนั้นผูวิจัยชี้แจงแบบสอบถาม กับอาสาสมัครสาธารณสุขจํานวน 10 หมูบานท่ีทําการวิจัย หมูบานละ 1 คน 

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และความถูกตอง ในเก็บขอมูล ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลักหมื่น 

อําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน 

4. ผูวิจัยชี้แจงกับผูนําหมูบานและกลุมประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป จํานวน 10 หมูบานในเขตรับผิดชอบ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ถึงวัตถุประสงคในการทําศึกษาและวิธีการศึกษา 

เพื่อสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน 

ขั้นดําเนนิการวจัิยศกึษา 

อาสาสมัครสาธารณสุขจากหมูบานท่ีทําการศึกษาจํานวน 10 หมูบานๆละ 1 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบแบบสอบถาม

แบบมีโครงสราง ใหกลุมตัวอยางตอบเกี่ยวกับปจจัยเจตนคติ ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใช

สมุนไพรรักษาโรค 
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ขั้นรวบรวมขอมูล 

วเิคราะหขอมูล และแปรผลขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยมีการกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

และใชสถติใินการศกึษา 2 รูปแบบ ไดแก 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของประชากร วิเคราะหแบบสัมภาษณ ความรู 

ทัศนคติ การใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรคดวย คาสถิติ รอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analytical Statistics) ใชสถิติ Multiple linear regression วิเคราะหความสัมพันธระหวาง ขอมูล

ท่ัวไปของประชากร ระดับความรู ระดับทัศนคติ ระดับการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน ระดับการสนับสนุนทางสังคม กับระดับ

พฤตกิรรมการใชสมุนไพรรักษา 
 

ผลการศึกษา 

 ขอมูลทั่วไป 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาผูชาย อายุอยูในชวง 35–44 ปมากท่ีสุด รอยละ 64.1 กลุมตัวอยางมีอายุ

นอยท่ีสุด 25 ป อายุมากท่ีสุด 82 ป ( x = 44.22, S.D. = 11.109) มีสถานภาพการสมรสมากท่ีสุด รอยละ 81.4 มีระดับการศึกษา

ประถมศึกษาเปนสวนใหญ รอยละ 41.3 มีอาชีพเกษตรกร รอยละ71.9 รายไดต่ํากวา 5,000 บาท และรายได 5,001-10,000 บาท 

รอยละ43.8 และรอยละ32.2 ตามลําดับ ประสบการณการเคยใชสมุนไพรรักษาโรค รอยละ 78.2 พบวากลุมตัวอยางไมเคยใช

สมุนไพรรักษาโรค รอยละ 21.8 เคยใชสมุนไพรรักษาโรคแลวหายเปนปกติ รอยละ 89.92 และพบไมหายเปนปกติ รอยละ10.08 

สาเหตุที่เลือกใชภูมิปญญาแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย เพราะสะดวกใกลบาน มั่นใจในประสิทธิภาพของยาสมุนไพร 

รอยละ 42.74 และรอยละ 33.47 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับความรูเกี่ยวกับสมุนไพรหรือแพทยแผนไทย   

รอยละ 89.00 สวนใหญเคยไดรับความรูจากหมอยาพื้นบาน รอยละ 56.4 จากเจาหนาท่ีสาธารณสุข รอยละ17.4 และพบวา

กลุมตัวอยางไมเคยไดรับความรูเกี่ยวกับสมุนไพรหรือแพทยแผนไทย รอยละ 11.00 

 ระดับปจจัยนํา 

 ระดับความรูเกี่ยวกับสมุนไพรในการรักษาโรค กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรคอยูในระดับสูง 

รอยละ 60.9 รองลงมาระดับปานกลาง รอยละ 33.1 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค

และอาการเจ็บปวยในระบบทางเดินหายใจท่ีมีอาการไอ และระคายคอจากเสมหะ คือ มะขามปอมมีคาคะแนนตอบถูก

มากท่ีสุด รอยละ 94.6 รองลงมาคือความรูเกี่ยวกับ การใชสมุนไพรอยางถูกตอง คือ ใชถูกตน ถูกสวน ถูกขนาด ถูกวิธี 

ถูกกับโรคและระวังเร่ืองความสะอาด มีคาคะแนนตอบถูก รอยละ 91.8 และพบวาความรูเกี่ยวกับโรคหรืออาการท่ีไมควร

ใชสมุนไพรรักษาคือ โรคริดสดีวงทวาร มคีาคะแนนตอบถูกต่ําท่ีสุด รอยละ 40.7   

 ระดับทัศนคติเกี่ยวกับสมุนไพรในการรักษาโรค กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับเกี่ยวกับสมุนไพร

รักษาโรคอยูในระดับปานกลาง รอยละ 59.9 รองลงมาระดับต่ํา รอยละ 21.8 กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับ

เร่ืองการใชสมุนไพรมาประกอบอาหารเปนวิธีการรักษาโรคอีกวิธีหนึ่ง มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 3.87 รองลงมาคือทัศนคติ

เกี่ยวกับเร่ือง การรับประทานพืชสมุนไพรเปนประจําชวยทําใหมีสุขภาพดี มีคาเฉลี่ย 3.76 และพบวาทัศนคติเกี่ยวกับเร่ือง

ในการรักษาโรคสามารถใชยาสมุนไพรควบคูกับยาแผนปจจุบันไดไมมผีลตอรางกาย มคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 2.55 
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 ระดับปจจัยเอื้อ เปนการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน กลุมตัวอยางสวนใหญมีการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน

อยูในระดับปานกลาง รอยละ 60.3 รองลงมาระดับต่ํา รอยละ 27.1 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน

เกี่ยวกับเร่ืองการนําสมุนไพรมาประกอบอาหารมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.44 รองลงมาคือการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน

เกี่ยวกับเร่ืองการปลูกสมุนไพรไวใชเองในบริเวณบาน มีคาเฉลี่ย 3.34 และพบวาการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับ

เร่ืองการนําสมุนไพรมาประยุกตใชในการยอมสผีา มคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 1.80 

 ระดับปจจัยเสริม คือ การสนับสนุนทางสังคมซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญมีการสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับ

ปานกลาง รอยละ 59.9 ระดับต่ํา รอยละ 27.8 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับเร่ือง สมาชิกในครอบครัว

เห็นดวยในการใชสมุนไพรรักษาอาการเจ็บปวย มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 3.13 รองลงมาคือการสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับเร่ือง   

อสม.สนับสนุนและแนะนําใหใชสมุนไพรรักษาอาการเจ็บปวยเบ้ืองตน และพบวาการสนับสนุนทางสังคม วิทยุชุมชนแนะนํา

ใหปลูกสมุนไพรไวท่ีบานเพื่อใชดูแลสุขภาพท่ีด ีมคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 2.51   

 ระดับพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรค กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการรักษาโรค 

อยูในระดับปานกลาง รอยละ 55.2 ระดับต่ํา รอยละ 27.1 และระดับสูง รอยละ 17.7 กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรม

การใชสมุนไพรในการรักษาโรคเกี่ยวกับเร่ือง ใชวานหางจระเขรักษาแผลไฟไหมน้ํารอนลวก มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.07 

รองลงมาคือมีพฤติกรรมในการใชสมุนไพรในการรักษาโรคเกี่ยวกับการรับประทานมะขามปอมบรรเทาอาการไอ           

มีคาเฉลี่ย 3.95 และพบวามีพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการรักษาโรค ใชเพชรสังฆาตเพื่อรักษาโรคริดสีดวงทวาร          

มคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 1.60 

วเิคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มคีวามสัมพันธตอพฤตกิรรมการใชสมุนไพรรักษาโรค 
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานขอมูลท่ัวไประหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ผลการเคยใช

สมุนไพร สาเหตุท่ีเลือกใช พบวา มีเพียงอายุและอาชีพเทานั้นท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการรักษาโรค 

อยางมนัียสําคัญทางสถติิ 0.05  
ความสัมพันธระหวางปจจัยนําไดแก ความรูเร่ืองการใชสมุนไพรในการรักษาโรคและทัศนคติเร่ืองการใชสมุนไพร

ในการรักษาโรค พบวา ท้ังความรูเร่ืองการใชสมุนไพรในการรักษาโรคและทัศนคติเร่ืองการใชสมุนไพรในการรักษาโรค       

มคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการใชสมุนไพรในการรักษาโรค อยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 0.05   
ความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อ ไดแก การใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน พบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

สมุนไพรในการรักษาโรค อยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 0.05   
ความสัมพันธระหวางปจจัยเสริม ไดแก การสนับสนุนทางสังคม พบวาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพร

ในการรักษาโรค อยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 0.05   
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ตาราง 1 แสดงการวเิคราะหความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายได ผลการเคยใช

สมุนไพร สาเหตุที่เลอืกใช การไดรับความรู ปจจัยนํา ไดแก ความรูและทัศนคติ ปจจัยเอื้อ การใชสมุนไพร

ในชวีติประจําวัน และปจจัยเสรมิ การสนับสนุนทางสังคม กับพฤตกิรรมการใชสมุนไพรรักษาโรค 

ปจจัย 
คาสัมประสทิธ์ิ 

(b) 

คาสัมประสทิธ์ิ 

ถดถอย (β) 

คาสถิตทิดสอบ 

(t-test) 

ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ

(sig) 

> Content        -0.059  -0.282 0.778 

> เพศ         -0.035 -0.653 0.514 

> อายุ  0.007 0.130 2.481 0.014* 

> การศกึษา  -0.073 -1.025 0.306 

> อาชพี 0.122 0.232 4.422 0.000** 

> รายได  0.035 0.553 0.581 

> ผลการใชสมุนไพร  -0.054 -1.047 0.296 

> สาเหตุท่ีเลือกใช  -0.024 -0.455 0.649 

> การไดรับความรู  -0.034 -0.646 0.519 

> ระดับความรู 0.153 0.134 2.464 0.014* 

> ระดับทัศนคติ 0.268 0.268 4.657 0.000** 

> ระดับการใฃสมุนไพร 0.260 0.260 4.575 0.000** 

   ในชวีติประจําวัน     

> การสนับสนุนทางสังคม  0.110 1.662 0.106 

หมายเหต:ุ * P-value <0.05, ** P-value <0.01 
 

วิจารณและสรุปผล 

จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชสมุนไพรในการรักษาโรคของประชาชนตําบลปงหลวง อําเภอนาหมื่น 

จังหวัดนาน กลุมตัวอยางจํานวน 317 คน โดยมีวัตถุประสงค ศึกษาปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม ท่ีมีผลตอพฤติกรรม

การใชสมุนไพรรักษาโรคและเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการใชสมุนไพรรักษาโรคของของประชาชน ตําบลปงหลวง 

อําเภอนาหม่ืน จังหวัดนาน ไดอภปิรายผลการศกึษาตามวัตถุประสงคและสมมุตฐิานของการวจัิย ดังนี้  

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรคและอาชีพ  

มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรค ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของจารุวรรณ ศรีสรอย และ

พิไลวรรณ ลี้พล(2550) พบวา อายุ การศึกษา อาชีพ ประสบการณในการดื่มยาตมสมุนไพร การไดรับขอมูลเกี่ยวกับยา

สมุนไพรระดับความรูและระดับเตคติ มีความสัมพันธกับการบริโภคยาตมสมุนไพรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เน่ืองจากสวนใหญอยูในชวง 35–44 ป ซึ่งเปนวัยทํางาน มีอาชีพเกษตรกร ทําเกษตรกรรมจําพวกพืชไร เมื่อเจ็บปวยไม

สบายการเลือกใชการรักษาดวยตนเองเบ้ืองตนตามวถิชีวีติความเปนอยูในพืน้ท่ีตําบลปงหลวง 
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2. ขอมูลปจจัยนํา  

 2.1 ความรูเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรค ผลการศึกษา พบวา ความรูเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรคมีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤตกิรรมการใชสมุนไพรรักษาโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิด PRECEDE Model ของกรีน               

และกรูเธอร (Green and Kreuter, 1991) ไดกลาวถึง ความรู วาเปนปจจัยนําท่ีสําคัญที่จะสงผลตอการแสดงพฤติกรรม แต

ความรูอยางเดียวไมเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได จะตองมีปจจัยอ่ืน ๆ ดวย เนื่องดวยพื้นท่ี

ตําบลปงหลวงเปนพื้นท่ีชนบทอาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญมีวิถีชีวิตความเปนอยูตามบริบททําใหเกิดการเรียนรูใน

ชวีติประจําวัน 

 2.2 ทัศนคตติอการใชสมุนไพรรักษาโรค ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติตอการใชสมุนไพรรักษาโรคมีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 กลาวคือ ยิ่งประชาชนมีทัศนคติท่ีดี       

ตอการใชสมุนไพรมาก การใชสมุนไพรรักษาโรคก็จะมากตามไปดวย สอดคลองกับแนวคิด PRECEDE Model ของกรีน         

และกรูเธอร (Green and Kreuter, 1991) ท่ีวา ทัศนคติเปนปจจัยภายในที่เปนแรงกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม ซึ่งสอดคลอง

กับผลการศึกษาของสุกิจ ไชยชมพู และคณะ (2555) พบวา ทัศนคติตอการใชสมุนไพรมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม

การใชสมุนไพรรักษาโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากประชาชนตําบลปงหลวงเติบโตมากับพื้นที่และมีวิถีชีวิต

ในชนบทจงึมผีลตอระดับทัศนคตกัิบสมุนไพรในระดับหนึ่ง 

 2.3 ขอมูลปจจัยเอื้อ การใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน ผลการศึกษาพบวา การใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน    

มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองผลการศึกษา

ของสุกจิ ไชยชมพู และคณะ (2555) พบวา การใชสมุนไพรในชวีิตประจําวันประชาชน ในเขต 11 กระทรวงสาธารณสุข    มี

ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังนี้เนื่องจากประชาชน

ตําบลบลปงหลวงไดนําสมุนไพรมาใชในชวีติประจําวันเพราะบริบทพืน้ท่ีท่ีเอือ้ตอการใชสมุนไพร 

 2.4 ขอมูลปจจัยเสรมิ การสนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนทางสังคมในการสงเสริมใหใช

สมุนไพรของประชาชนตําบลปงหลวงไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 ไมสอดคลองกับจารุวรรณ ศรีสรอย และพิไลวรรณ ลี้พล (2550) พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ        

กับการบริโภคยาตมสมุนไพร อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05  

 2.5 พฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรค ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชสมุนไพร

รักษาโรคอยูในระดับปานกลางมากท่ีสุดรอยละ 55.2 ใกลเคียงกับระดับนอย รอยละ 27.1 และระดับมากที่สุดเพียงรอยละ 17.7 

อาจเปนเพราะมีการใชสมุนไพรท่ีหลากหลายท่ีมีอยูในทองถิ่นรักษาอาการเจ็บปวย และมีผูใหคําปรึกษาทางดานการใช

สมุนไพรโดยหมอพืน้บานท่ีผานการอบรมและชํานาญเร่ืองของยาสมุนไพรจากการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือประชาชน มี

ความสะดวกในการหาทางรักษาดวยวิธีอ่ืนท่ีไมใชสมุนไพร สอดคลองกับผลการศึกษาของสุกิจ ไชยชมพู และคณะ (2555) 

พบวาประชาชนในเขต 11 กระทรวงสาธารณสุขแหงประเทศไทยมกีารใชสมุนไพรอยูในระดับปานกลาง รอยละ 36.2 
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตัวเองเลมนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจากอยางดียิ่ง

จาก ดร.บุญลือ  ฉิมบานไร อาจารยท่ีปรึกษาท่ีกรุณาแนะนํา เสนอแนะ และตรวจแกไขขอบกพรอง ดวยความเอาใจใส

ตลอดมาตัง้แตตนจนเสร็จเรียบรอย   

ขอขอบพระคุณ ดร.รุง วงศวัฒน อาจารยประจําสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร แขนงอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา 

นางพัชรา ถาวระ หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค และเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน                  

และนายนนทชา มานะวิสาร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น ไดกรุณา          

เปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปงหลวง ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเมืองลี ท่ีไดอนุญาตและการสนับสนุนในการลงพื้นท่ีเก็บขอมูล ขอขอบคุณตอประชาชนในเขต

ตําบลเมืองลีและตําบลปงหลวงท่ีไดกรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาในคร้ังนี้  และทานอ่ืน ๆ ท่ีไมไดกลาวนามไว  

ณ ที่นี้ที่ไดกรุณาใหความสะดวก ความรวมมือ ขอเสนอแนะและอ่ืน ๆ  ในการศกึษาคนควาดวยตัวเองคร้ังนี้  
 

เอกสารอางอิง 

กองการประกอบโรคศลิปะ. (2549). ตําราแพทยแผนโบราณทั่วไป สาขาเวชกรรมไทย  เลม 1 (พมิพคร้ังท่ี 1)

กรุงเทพมหานคร: ไทภูมพิับลชิชิ่ง. 
การศกึษานอกโรงเรียนตําบลปงหลวง. (2555). [สํารวจขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการรักษาโรคของประชาชนตําบลปงหลวง]. 

จังหวัดนาน : การศึกษานอกโรงเรียนตําบลปงหลวง จังหวัดนาน. 

งานบริการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปงหลวง. (2556). ขอมูลงานบริการแพทยแผนไทย.   

 [ระบบงานสถานอีนามัย HOSxP PCU]. (HOSxP PCU: 3.57.9.29) 

จารุวรรณ ศรีสรอย และพไิลวรรณ ลี้พล. (2550). ปจจัยที่มผีลตอการบรโิภคยาตมสมุนไพรของประชาชนบานโคกลาย 

ตําบลมวงลาย อําเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร. วิทยานพินธ วท.ม.(วทิยาศาสตรสุขภาพ), มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสกลนคร, สกลนคร. สืบคนเมื่อ 15 มถุินายน 2557, จาก http://cph.snru.ac.th/ 

บันทกึการมารับบรกิารสมุนไพรพื้นบานของนายแสวง สุทธิ. (2556). [บันทกึการมารับบรกิารสมุนไพรพื้นบาน]. 

จังหวัดนาน : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปงหลวง. 

ปรียา มติานนท. (2551). สถานการณและแนวโนมขอมูลเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย. สถานการณการแพทยพื้นบาน 

การแพทยแผนไทยการแพทยทางเลอืก, ปท่ี 2(1), 1-8.  

รัตนา ทรัพยบําเรอ, (2556). เอกสารประกอบการเรยีนการสอนวชิาชวีสถิติ. พะเยา : มหาวทิยาลัยพะเยา.  

สุกิจ ไชยชมพู และคณะ. (2555).ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรคของประชาชนใน

เขต 11 กระทรวงสาธารณสุข. วทิยานพินธ สม., มหาวทิยาลัยเวสเทิรน, กรุงเทพมหานคร. 

ศันสนยี ฤทธ์ิทองพทัิกษ. (2546). การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคต ิและการใชสมุนไพรไทยของคน

กรุงเทพมหานคร. วทิยานพินธ นศ.ม., จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.  

http://cph.snru.ac.th/


 

262 

 

เอกสารอางอิง (ตอ) 

Cronbach, Lee J. (1970). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper and Row Publishers. 
Green, Lawrence W., Kreuter. (1991).  Health Education Planning : A Diagnostic  Approach.  

 Toronto: Mayfield Publishing Company.  

Kidder, Louise H. (1986). Research Methods in Social Relations. (5th). Japan : CBS Publishing. 
  



 

263 

 

ปจจัยทีมี่ความสมัพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายใุนชมรม

ผูสูงอายุ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

Factors correlated with self-care behaviors of the elders in the elderly Thaton 

Subdistrict Maeai District, Chiangmai Province 

สถิตย พงษเจตสุพรรณ 23

1* และสมคิด จูหวา2 

Satid Pongjetsupan 1* and Somkid Juwa2 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ        

กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม          

โดยศกึษาจากลุมตัวอยางท่ีไดมาโดยการเลือกสุมแบบเจาะจง จํานวน 315 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

ท่ีผูวจัิยสรางขึ้น ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดานความตรงของเนื้อหา โดยผูเชียวชาญ 5 ทาน หาความเช่ือมั่น

ดานปจจัยสนับสนุนและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)        

ของ Cronbach ไดคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.82 และ 0.92 ตามลําดับ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดลําดับ และคาทดสอบไคสแควร 

ผลการวิจัยท่ีสําคัญ พบวา 1) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน 

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมมีการดูแลสุขภาพตนเองอยางสม่ําเสมอ รอยละ 65.0 โดยแยกเปน 4 ดาน 

ไดแก ดานการบริโภคอาหาร อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.23 ดานการออกกําลังกาย อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 

2.06 ดานการจัดการกับความเครียด อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.14 ดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย อยูในระดับ

ปานกลาง คาเฉลี่ย 2.23 2) ปจจัยนํา ไดแก เพศ และอายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

ผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 3) ปจจัยเอื้อ ไดแก การเขาถึงสถานบริการสุขภาพ

ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 4) ปจจัยเสริม ไดแก แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล      

ในครอบครัว  แรงสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข และการรับรูขอมูลขาวสารของผูสูงอายุไมมีความสัมพันธ

กับพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ 
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Abstract  

The objective of a descriptive study was to investigate the factors associated with self-care behaviors of the 

elders in the elderly Thaton Subdistrict, Maeai District, Chiangmai Province. The samples used in this study were 315 elders 

by the purposive sampling technique. The study instrument drawn for this study was a questionnaire which based on 

Cronbach’s Alpha Coefficient with its reliability of 0.82 and 0.92 respectively. The data was systematically analyzed 

through percentage, mean, standard deviation, ranking and  Chi –square. 

The results of the study were found as follows; firstly, the self- care behaviors of the elders in the elderly 

Thaton Subdistrict, Maeai District, Chiangmai Province in general was referred that they always took care of their own 

health and ranked at 65.0%. This was considered into 4 aspects, food eating was ranked at the average level (2.33), 

exercise was ranked at the average level (2.06), anxiety management was ranked at the average level (2.14) and 

self-care behavior was ranked at the average level (2.23). Secondly, the predisposing factor was showed that sex 

and age were related to the self- care behaviors of the elders at the statistic significance level of 0.05 and 0.01 respectively. 

Thirdly, the enabling factor was presented that reaching to healthy care centre was not related to the self-care behaviors 

of the elders. Finally, the reinforcing factor was showed social supporting form their own family, public health officers 

and getting information were not related to the self- care behaviors of the elders. 
 

Keywords: elders, factors, self-care behaviors  
 

บทนํา 

ปจจุบันการแพทยและการสาธารณสุขเจริญกาวหนามากขึ้นทําใหประชากรผูสูงอายุท่ัวโลกมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

อยางรวดเร็ว องคการอนามัยโลกพบวาสัดสวนของประชากรผูสูงอายุท่ัวโลกมกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมีสัดสวน

เพิ่มขึ้นรอยละ 10.5 ในป พ.ศ. 2498 เปน 12.3 ในป พ.ศ. 2538 และคาดวาจะสูงขึ้นถึงรอยละ 17.2 ในป พ.ศ. 2568 (วิไลพร  

ขําวงษ และคณะ, 2554 อางถึงใน WHO, 2009) นอกจากนั้นยังคาดการณวาประชากรผูสูงอายุทุกประเทศของประชาคม

อาเซียนในอีก 25 ปขางหนา ใน พ.ศ. 2583 จะเปนสังคมผูสูงอายุท้ังหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 

2555) ประเทศไทยเองก็เชนกันไดเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยสัดสวนของประชากรผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น               

อยางตอเนื่อง และคาดการณวาในป พ.ศ. 2568 จะมีประชากรผูสูงอายุมากถึง 11 ลานคน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 

2553) ปจจุบันมีจํานวนของผูสูงอายุเกือบ 7 ลานคน คิดเปนรอยละ 10 ของประชากรไทยท้ังหมดและคาดการณทางสถิติวา       

ในปพ.ศ.2565 จะมจํีานวนผูสูงอายุในสังคมไทยถงึรอยละ 18 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2555) จากการ

ที่ผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหตองตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีจะตามมา ท้ังในดานเศรษฐกิจ

ดานสังคม และดานสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะปญหาดานสุขภาพอนามัย เนื่องจากวัยผูสูงอายุเปนวัยท่ีสุขภาพเร่ิมเสื่อมลง

มีแนวโนมท่ีจะเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ มากขึ้น ท้ังโรคติดตอ โรคไมติดตอ รวมไปถึงโรคเร้ือรัง จากการสํารวจพบวา

ประชากรผูสูงอายุปวยเปนโรคเร้ือรังในอัตรารอยละ 69.3 (สถาบันสาธารณสุขไทย, 2541) 
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องคการบริหารสวนตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีหนาท่ี       

ในการดูแลประชาชนในพื้นท่ีตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542 โดยตําบลทาตอนมีประชากรท้ังหมดจํานวน 19,758 คน และมีประชากรผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป

จํานวน 1,474 คน คิดเปนรอยละ 7.46 และยังพบวาผูสูงอายุมีอัตราการเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรังจํานวนมาก ไดแก           

โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคระบบกลามเนื้อและกระดูก โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบกระเพาะและ

ลําไส ซึ่งโรคที่พบ 3 อันดับแรกเปนจัดเปนโรคเรื้อรังท่ีตองใชระยะเวลาในการรักษายาวนานและมีคาใชจายท่ีสูง ซึ่งสวนใหญ       

เปนผลมาจากผูสูงอายุมีพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีไมเหมาะสม ไดแก การขาดการออกกําลังกายอยางเหมาะสมและ

เพียงพอ รับประทานอาหารท่ีไมเหมาะสม และผูสูงอายุบางกลุมเกิดความเครียดสูงเนื่องจากสภาวะทางครอบครัวและ

สังคม ผูสูงอายุบางคนดื่มสุราและสูบบุหร่ี สุขภาพจิตของผูสูงอายุถดถอย สุขภาพกายเสื่อมโทรม จากรายงานการ

เสยีชวีติของผูสูงอายุในป 2555–2556 พบวา มีผูสูงอายุเสียชีวิตจํานวน 34 ราย และเปนผูสูงอายุท่ีเสียชีวิตจากโรคเร้ือรัง

จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 11.76 จากสภาพการณดังกลาวหากผูสูงอายุมีความใสใจและเอาใจใสในสุขภาพของตนเอง 

ก็จะทําใหมีสุขภาพท่ีดี อายุยืนยาวและมีอายุการทํางานยาวนาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเขาสูวัยผูสูงอายุอยางสมบูรณและ

สมศักดิ์ศรี สามารถชวยเหลือบุคคลในครอบครัวดูแลบุตรหลานได 

ดังนั้นผูศึกษาคนควาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ         

ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ซึ่งผลการวิจัยในคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอตัวผูสูงอายุ ครอบครัว ชุมชน และ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการดูแลผูสูงอายุ อันจะนําไปสูการมีสุขภาวะท่ีดีและสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุ

ตอไป 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ 

1. แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวยสวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป จํานวน 10 ขอ         

แลวนํามาแจกแจงในรูปของสถิติ ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) ในการแปลความหมายและอธิบาย

ขอมูล สวนท่ี 2 เปนการถามเกี่ยวกับปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

ผูสูงอายุ จํานวน 55 ขอ ใชสถติคิาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดลําดับ และสวนท่ี 3 แบบวัดพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผูสูงอายุ จํานวน 33 ขอ ใชวิธีวิเคราะหขอมูลดวยไคสแควร (Chi-Square) เกณฑการใหคะแนน 3, 2 

และ 1 ตามลําดับ สวนขอความท่ีตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกัน การแปลความหมายใชเกณฑการแปลผลของเบสท  

วธีิการศกึษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก สมาชิกชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน 

อําเภอแมอาย จังหวัดเชยีงใหม ท่ีมอีายุตัง้แต 60 ปขึ้นไปท้ังเปนชายและเพศหญิง จํานวน 315 คน และการวิจัยคร้ังนี้ไดรับ

ใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจัิยในมนุษย มหาวทิยาลัยพะเยา 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นเตรียมการ ทําหนังสือถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาตอน โรงพยาบาลสงเสริม-

สุขภาพตําบลบานทามะแกง และประธานชมรมผูสูงอายุ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เพื่อขอเขาเก็บขอมูล

กลุมตัวอยาง 

ขั้นดําเนนิการ 

1. นําแบบสอบถามไปแจกผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอนและขออนุญาตผูสูงอายุท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

โดยมอบแบบยนิยอมการเขารวมวจัิย โดยรับเฉพาะผูท่ียนิยอมเขารวมวจัิยเทานัน้ 

2. ชี้แจงแบบสอบถามขอใหผูสูงอายุตอบแบบสอบถามดวยตัวเองเทานั้น หรือใหบุตรหลานอานใหฟง แตผูสูงอายุ

จะตองตัดสินใจเองวาจะเลือกขอใด โดยมอบแบบสอบถามใหกลับไปตอบ ซึ่งผูวิจัยไดลงรหัสไวแลว และใหนํากลับคืนมา

ภายใน 1 สัปดาห 

3. เมื่อครบ 1 สัปดาห ผูสูงอายุนําแบบสอบถามมาคืนใหผูวิจัย พรอมท้ังตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ

ครบถวนของขอมูล 

4. ผูวจัิยนําแบบสอบถามท่ีไดคืนท้ังหมดลงรหัสและมาทําการวเิคราะหขอมูลตามวธิทีางสถติิ 

การวิเคราะหขอมูล เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล แลวทําการวิเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลทางคุณลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางดวยสถิติรอยละ คาเฉลี่ย        

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดลําดับ 

2. สถิตเิชงิอนุมาน วเิคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม โดยใชสถติ ิไคสแควร (Chi-Square)  
 

ผลการศึกษา 

1. ขอมูลท่ัวไป พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 51.4 อายุอยูระหวาง 60-70 ป คิดเปนรอยละ 76.8 

การศึกษาไมไดศึกษาคิดเปนรอยละ 43.8 และรองลงมาจบชั้นประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 40 สถานภาพสมรส คิดเปน

รอยละ 70.2 ประกอบอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 33.3 นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 81.9 รายตอเดือนต่ํากวา 

5,000 บาท คิดเปนรอยละ 66.9 ความเพียงพอของรายไดตอเดือนเพียงพอแตไมเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ 43.2 ไดรับเงิน

จากตัวเอง คิดเปนรอยละ 74.9 และรองลงมาไดรับเงินจากบุคคลในครอบครัว คิดเปนรอยละ 22.9 ไมมีโรคประจําตัว  

คิดเปนรอยละ 68.6 การดูแลสุขภาพสุขภาพของตนเองเปนประจําสม่ําเสมอ คิดเปนรอยละ 65.0 

2. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

ในภาพรวมมกีารดูแลสุขภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ รอยละ 65.0 โดยแยกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการบริโภคอาหาร

อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.23 2) ดานการออกกําลังกาย อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.06 3) ดานการจัดการ

กับความเครียด อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.14 4) ดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.23 

ดังตาราง 1 
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Χ  

ตาราง 1 แสดงพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในภาพรวม 

 

ตาราง 2 แสดงพฤตกิรรมสุขภาพของผูสูงอายุในดานตาง ๆ  (n=315) 

 

3. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน 

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 1) ปจจัยนํา ไดแก เพศ และอายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลของผูสูงอายุ

อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ ดังตาราง 3 

 

 
 

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน         รอยละ 

การดูแลสุขภาพของตนเอง   

 ดูแลสุขภาพของตนเองเปนประจํา สม่ําเสมอ 205 65.0 

 ดูแลสุขภาพของตนเองเปนบางคร้ัง 110 35.0 

 รวม 315 100.0 

พฤตกิรรมสุขภาพของผูสูงอาย ุ จํานวน (คน) รอยละ  S.D. 

ดานการบรโิภคอาหาร     

ไมเคยปฏบัิติ 2 0.6   

ปฏบัิตบิางคร้ัง 233 74.0 2.23    0.24 

ปฏบัิตทุิกคร้ัง 80 25.4   

ดานการออกกําลังกาย     

ไมเคยปฏบัิติ 58 18.4   

ปฏบัิตบิางคร้ัง 173 54.9 2.06        0.54 

ปฏบัิตทุิกคร้ัง 84 26.7   

ดานการจัดการกับความเครียด     

ไมเคยปฏิบัติ 20 6.3   

ปฏบัิติบางคร้ัง 203 64.4 2.15    0.29 

ปฏบัิติทุกคร้ัง 92 29.3   

ดานการปฏบัิตตินในภาวะเจ็บปวย     

ไมเคยปฏิบัติ 9 2.9   

ปฏบัิติบางคร้ัง 196 62.2 2.22    0.44 

ปฏบัิติทุกคร้ัง 110 34.9   
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ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยนํากับพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 

ปจจัยนํา 

พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ   

สม่ําเสมอ บางครั้ง Chi-square P-value 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ   

เพศ       

 ชาย 109 34.6 44 14.0   

 หญงิ 96 30.4 66 21.0     4.971 0.026* 

 รวม 205 65.0 110 35.0   

อายุ (ป) 

 60 – 65 86 27.3 55 17.4 

50.124 0.002** 
 66 - 70 67 21.2 34 10.8 

 71 - 75 32 10.2 11 3.5 

 76 ปขึ้นไป  20 6.3 10 3.3 

 รวม 205 65.0 110 35.0   

อายุเฉลี่ย 67.25  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 5.67   อายุต่ําสุด 60 ป   อายุสูงสุด 87 ป 

ระดับการศกึษา 

 ไมไดศกึษา 83 26.3 39 12.5 

4.850 0.434 

 ชัน้ประถมศกึษา 85 27.0 41 13.0 

 ชัน้มัธยมศกึษาตอนตน 14 4.4 12 3.8 

 ชัน้มัธยมศกึษาตอน

ปลาย/ปวช. 

10 3.2 6 1.9 

 อนุปริญญา/ปวส. 10 3.2 7 2.2 

 ปริญญาตรี 3 0.9 5 1.6 

 รวม 205 65.0 110 35.0   

สถานภาพ       

 โสด 17 5.5 12 3.8   

 สมรส 142 45.0 79 25.1   

 หมาย 34 10.7 10 3.2 4.059 0.255 
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ตาราง 3 (ตอ) 

ปจจัยนํา 

พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ   

สม่ําเสมอ บางครั้ง Chi-square P-value 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ   

 หยา/แยกกันอยู 12 3.8 9 2.9   

 รวม 205 65.0 110 35.0   

อาชพี       

 ไมไดประกอบอาชพี 43 13.7 18 5.7 

2.510 0.779 

 ไมไดประกอบอาชพี 43 13.7 18 5.7 

 รับจาง 66 21.0 39 12.5 

 คาขาย/ธุรกจิสวนตัว 29 9.2 21 6.7 

 ขาราชการ 2 0.6 1 0.3 

 เกษตรกรรม 62 19.6 30 9.5 

 อ่ืน ๆ 3 0.9 1 0.3 

 รวม 205 65.0 110 35.0 

รายได (บาทตอเดอืน)    

 ตํ่ากวา  5,000  140 44.4 71 22.5 

45.910 0.149 
 5,001 – 15,000 63 20.0 38 12.2 

 15,001 ขึ้นไป 2 0.6 1 0.3 

 รวม 205 65.0 110 35.0 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน  4,922.86  บาท                 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เทากับ  2,869.79  

รายไดตํ่าสุด  คือ  1,200  บาท                          รายไดสูงสุด คือ  25,000  บาท 

ศาสนา       

 พุทธ 169 53.6 89 28.3 
0.130 0.937 

 ศาสนาอ่ืนๆ 36 11.4 21 6.7 

 รวม 205 65.0 110 35.0   

ภาวการณมโีรคประจําตัว       

 ไมมโีรคประจําตัว 135 42.8 81 25.7   

 มโีรคประจําตัว 70 22.2 29 9.3 2.012 0.156 

 รวม 205 65.0 110 35.0   

หมายเหตุ: *มนีัยความสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 และ **มนีัยความสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.01   
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Χ  

ปจจัยเอื้อ ไดแก การเขาถึงสถานบริการสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ  

ดังตาราง 4 

ปจจัยเสริม ไดแก แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข      

และการรับรูขอมูลขาวสารของผูสูงอายุ ไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ดังตาราง 4 
 

ตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อและปจจัยเสรมิกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

 

วิจารณและสรุปผล 

จากการสรุปผลการศกึษา สามารถนํามาอภปิรายผลได ดังนี้ 

ปจจัยนํา จากการศึกษาปจจัยนําของกลุมตัวอยาง ท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง        

ของผูสูงอายุ ไดแก เพศ  และอายุ ซึ่งสามารถอภปิรายได ดังนี้ 

เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 แสดงวาเพศของผูสูงอายุมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

ของผูสูงอายุ สอดคลองกับแนวคิดของโอเร็ม (Orem, 1985) ท่ีกลาววา เพศเปนตัวกําหนดบทบาทและบุคลิกภาพ 

 ในครอบครัวชุมชนและสังคม และสอดคลองกับการศึกษาของฉันทนา กาญจนพัง (2529) ท่ีพบวา เพศ มีความสัมพันธ

กับการรวมกจิกรรมของผูสูงอายุ  

อาย ุมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดุแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม สอดคลองกับแนวคิดของโอเร็ม (Orem, 1985) ท่ีกลาววา อายุ มีอิทธิพลในการกําหนดความสามารถ        

ในวัยผูใหญ และสอดคลองกับการศึกษาของศุภวรินทร หันกิตติกุล (2539) ที่พบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

สงเสริมสุขภาพ  

ปจจัยเอื้อ จากการศึกษาพบวาการเขาถึงสถานบริการสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดุแลสุขภาพ

ตนเองของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ขัดแยงกับการศึกษาของจุรีย เลาหพงษ 

(2549) ท่ีพบวา การมแีละเขาถงึสถานบริการสาธารณสุข และสถานบริการสุขภาพอ่ืนๆที่ผูสูงอายุสามารถเขาไปใชบริการ

ไดอยางสะดวกมคีวามสัมพันธทางบวกกับพฤตกิรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 

ปจจัย 
 

S.D. Chi-square P-value 

ปจจัยเอื้อ     

การเขาถงึสถานบริการสุขภาพ 2.34 0.39 6.01 0.73 

ปจจัยเสรมิ     

แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 2.35 0.38 13.65 0.55 

แรงสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข 2.01 0.44 11.66 0.92 

การรับรูขอมูลขาวสารของผูสูงอายุ 2.20 0.32 15.91 0.06 
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ปจจัยเสริม จากการศึกษาพบวา แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว แรงสนับสนุนจากเจาหนาท่ี

สาธารณสุข และการรับรูขอมูลขาวสาร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ ในชมรม

ผูสูงอายุ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ขัดแยงกับแนวคิดของโอเร็ม (Orem, 1985) ที่กลาววา การมีปฏิสัมพันธ

ทางสังคมจะทําใหบุคคลไดรับความชวยเหลือทางดานวัตถุ มีความรักใครผูกพันเปนเพื่อน และมีการแลกเปลี่ยนความคิด

ตาง ๆ ซึ่งจะชวยสงเสริมการใชความสามารถในการดูแลตนเอง ขัดแยงกับการศึกษาของจุรีย เลาหพงษ (2549) ท่ีพบวา 

การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกลชิด มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 

และศุภวรินทร หันกิตติกุล (2539) ท่ีพบวา การไดรับคําสนับสนุนจากบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ

อยางมนัียสําคัญทางสถติิ 

การรับรูขอมูลขาวสารของผูสูงอายุ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ในชมรม

ผูสูงอายุ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ขัดแยงกับการศึกษาของ จุรีย เลาหพงษ (2549) ท่ีพบวา การไดรับ

ขอมูลขาวสารผานสื่อจากแหลงตางๆมคีวามสัมพันธทางบวกกับพฤตกิรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ 

ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยรวมผูสูงอายุมีการดูแลสุขภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ รอยละ 65.0 ประกอบดวย

พฤติกรรม 4 ดาน ไดแก ดานการบริโภคอาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานการจัดการกับความเครียด และดานการปฏิบัติตน

ในภาวะเจ็บปวย เม่ือแยกพจิารณารายดาน พบวา 

1. ผูสูงอายุมีระดับการบริโภคอาหาร อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.23 อธิบายไดวา  

การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมเปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิต นอกจากจะรับประทานอาหารเพื่อใหอิ่มมีพลังงาน        

ทําใหแข็งแรงมีชีวิตยืนยาว เมื่อพิจารณารายขอคําถามพบวา การรับประทานอาหารเปนเวลา (เชา กลางวัน เย็น) ทุกวัน  

มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.65 รองลงมา คือ รับประทานผักและผลไมเสมอ มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.45 และนอยที่สุดคือทานชอบ

รับประทานอาหารประเภทผัด ทอดเปนประจํา มีคาเฉลี่ย เทากับ 1.86 ดวยเหตุนี้ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน 

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สวนใหญมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารเหมาะสมกับตนเอง สอดคลองการ

การศึกษาของเพ็ญนภา กาญจโนภาส (2541, หนา 23 อางถึงใน เกษม ตันติผลาชีวะ และกุลยา ตันติผลาชีวะ, 2528)         

ท่ีพบวา การกินเปน หมายถึง การรับประทานอาหารท่ีถูกตองเหมาะสมกับความตองการของรางกายและหลีกเลี่ยง     

การรับประทานอาหารท่ีมผีลเสียตอสุขภาพ สอดคลองกับการศึกษาของสุรชัย อยูสาโก (2550) ที่พบวา ผูสูงอายุในชมรม

ผูสูงอายุเทศบาลเมือง ทาเรือ-พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ

ผูสูงอายุ อยูในระดับปานกลาง ขัดแยงกับการศึกษาของธราดล ดวงแกว และหิรัญญา เดชอดมุ (2550) ท่ีพบวา ผูสูงอายุ

ตําบลโพรงมะเดื่ออําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มพีฤตกิรรมการรับประทานอาหาร อยูในระดับด ี 

2. ผูสูงอายุมีระดับการออกกําลังกาย อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.06 อธิบายไดวา ผูสูงอายุ      

ในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีพฤติกรรมการออกกําลังกายในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

รายขอคําถาม พบวา ออกกําลังกายไมต่ํากวาสัปดาหละ 3 วัน มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.14 รองลงมาคือ การออกกําลังกาย

เร่ิมจากการทําทาเบา ๆ กอนมคีาเฉลี่ย เทากับ 2.05 และท่ีนอยท่ีสุดคือทานทําการอบอุนรางกายกอนออกกําลังและ ผอน

คลายกลามเนือ้หลังออกกําลังกายเสร็จทุกคร้ัง มคีาเฉลี่ยเทากับ 2.01 สอดคลองกับการศึกษาของบรรลุ ศิริพานิช (2549, 

หนา 15-16) ที่กลาววา การออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ทําใหผูฝกปฏิบัติ มีสุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ ทําใหดํารงชีวิต 
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อยูดวยความสุข และสอดคลองกับการศึกษาของธราดล ดวงแกว และหิรัญญา เดชอดมุ (2550) ท่ีพบวา พฤติกรรม      

การออกกําลังกายของผูสูงอายุตําบลโพรงมะเดื่ออําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อยูในระดับปานกลาง ซึ่ง มคีวามสอดคลองกับ

การดูแลตนเองของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลังกาย  

ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.06 และสอดคลองกับการศึกษาของสุรชัย อยูสาโก (2550) ท่ีพบวา ผูสูงอายุ          

ในชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมือง ทาเรือ-พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย 

อยูในระดับปานกลาง 

3. ผูสูงอายุมีระดับการจัดการกับความเครียด อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.14 อธิบายไดวา 

ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ใหความสําคัญกับการพักผอนท้ังรางกายและ

จิตใจ เปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคนท่ีสามารถรับรูไดถึงการมีสุขภาพท่ีดี เมื่อพิจารณารายขอคําถาม พบวาสามารถเผชิญ

กับปญหาตาง ๆ ไดอยางมีสติ มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.34 รองลงมา คือ เมื่อรูสึกเครียดทานอานหนังสือ ฟงวิทยุ ดูโทรทัศน  

มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.26 และท่ีนอยท่ีสุดคือ เม่ือรูสึกเครียดจะออกกําลังกาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.93 สอดคลองกับ

แนวคิดของลาซารัสและโฟลคแมน (Lazarus and Folkman, 1984, p. 34) ท่ีอธิบายวา กลวิธีในการจัดการกับความเครียด

เปนกระบวนการท่ีใชจัดการกับปญหาและปรับการตอบสนองทางอารมณท่ีมีตอปญหานั้น ๆ สอดคลองกับการศึกษา     

ของสุรชัย อยูสาโก (2550) ท่ีพบวา ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมือง ทาเรือ-พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี มพีฤตกิรรมสุขภาพดานอารมณ อยูในระดับปานกลาง ขัดแยงกับการศึกษาของธราดล ดวงแกว และหิรัญญา 

เดชอดมุ (2550) ท่ีพบวา พฤตกิรรมการจัดการความเครียด อยูในระดับพอใช  

4. ผูสูงอายุมีระดับการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.23 อธิบายไดวา 

ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีการดูแลตนเองดานการเจ็บปวย เมื่อพิจารณา

รายขอคําถาม พบวา เมื่อทานเจ็บปวยทานไปพบแพทยหรือบุคลากรทางสาธารณสุข มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.53 รองลงมา 

คือ เม่ือทานเจ็บปวยทานรับประทานยาตามท่ีแพทยหรือบุคลากรสาธารณสุขสั่ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52 และนอยท่ีสุดคือ

เมื่อทานเจ็บปวยทานใชอาหารเสริม หรือยาสมุนไพรในทองถิ่นเพื่อรักษาอาการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.97 สอดคลองกับ

แนวคิดของ Kleinman (1980) ท่ีกลาววาการดูแลสุขภาพของตนเองนั้นเปนการปฏิบัติตัวทางดานสุขภาพอนามัยท่ีเปน

ธรรมชาตขิองมนุษยเมื่อเผชญิกับความเจ็บปวย และสอดคลองกับการศกึษาของะสุรชัย อยูสาโก (2550) ท่ีพบวา ผูสูงอายุ

ในชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมือง ทาเรือ-พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีพฤติกรรมสุขภาพดานอโรคยา                

อยูในระดับปานกลาง ขัดแยงกับการศึกษาของ ธราดล ดวงแกว และหิรัญญา เดชอดมุ (2550) ท่ีพบวาพฤติกรรม        

การปฏบัิตตินในภาวะเจ็บปวย อยูในระดับดี  

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1.1 จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีการตระหนัก    

ในสุขภาพของผูสูงอายุ และความรูสึกมีคุณคาของตนเอง อยูในระดับมาก แรงสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข

การรับรูขอมูลขาวสาร อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงควรใหคําแนะนําสงเสริมการตระหนักในสุขภาพ ใหผูสูงอายุรับรู

และเขาใจในการดูแลตนเองและรูถึงประโยชนในการดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรง โดยการจัดเจาหนาท่ีสาธารณสุข 

บุคลากรท่ีมีความรูดานสุขภาพมาใหคําแนะนํา หรืออบรมใหความรู วิธีการปฏิบัติใหถูกตอง เพื่อสรางภาวะสุขภาพ
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รางกายและจติใจของผูสูงอายุท่ีดตีอไป 

 1.2 จากการศึกษาพบวา ในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการบริโภคอาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานการจัดการกับความเครียด และดานการปฏิบัติตน     

ในภาวะเจ็บปวย อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงควรใหคําแนะนําสงเสริมและควรสนับสนุนใหผูสูงอายุมีการดูแลตนเอง

และปฏบัิตติัวในการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม รวมถงึควรสงเสริมใหมกีารเขารวมกิจกรรมในชมรมเพื่อใหผูสูงอายุเกิดทักษะ

การดูแลตนเองท่ีดแีละเหมาะสมตอไป 

2. ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 2.1 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาเฉพาะกลุมผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม เทานั้น ควรมีการศึกษากลุมผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุอ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาดูวาม ี      

ความแตกตางกันอยางไรบาง เพื่อท่ีจะไดนําผลการวจัิยไปใชในการพัฒนาการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุตอไป 

 2.2 ในการทําวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาถึงประสิทธิผล โดยนําเอาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพที่ไดจากการศกึษาคร้ังนี้ เปนแนวทางการดําเนนิการวจัิยตอไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ดร.สมคิด จูหวา ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนแกไข

ขอบกพรองตางๆดวยความเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง ขอบคุณผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือและความเท่ียงตรง        

เชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทามะแกงและบานทาตอน   

ประธานชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน คณะผูบริหารและเพื่อนรวมงานทุกทาน ท่ีใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

และใหความชวยเหลือ ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศกึษาคนควาฉบับนี้เปนอยางดยีิ่ง 
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ปจจัยทีมี่ความสมัพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยาของผูปวยความดันโลหิตสูง 

ในเขตตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

Factor affect medication behavior of hypertention patient in Pore Subdistrict, 

Wiangkean District, Chiangrai Province 

ภัควฬิกา โรงสะอาด 24

1* และ เทียนทอง ตะแกว2 

Pakwalika Rongsaard 1* and Tienthong Takaew2 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ พฤติกรรม   

การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง และความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล แบบแผนความเช่ือ    

ดานสุขภาพ กับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง สุมกลุมตัวอยางโดย ใชการสุมอยางงายโดยวิธี

จับฉลากแบบไมใสคืน เคร่ืองมือท่ีใช คือแบบสอบถามท่ีมคีวามนาเช่ือถือคํานวณคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาท่ี 0.85, 0.76 และ

0.79 สถิติท่ีใช ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Mann Whitneg U test และ kruskal Wallis test  

ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 40-59 ป ไมไดรับการศึกษา สถานภาพคู อาชีพเกษตรกร 

มรีายไดนอยกวา 10,000 บาท ไมมโีรคประจําตัว ระยะเวลาปวยอยู 1-5 ป ดูแลตนเองเร่ืองการรับประทานยา มีแบบแผน

ความเช่ือดานการรับรูความรุนแรงของโรค ดานการรับรูประโยชนของการรับประทานยารักษาโรค และดานการรับรู

อุปสรรคของการรับประทานยารักษาโรคสวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 80.9, 95.8 และ 61.4 ตามลําดับ มีพฤติกรรม

สุขภาพอยูในระดับสูง รอยละ 77.7 และดานความสัมพันธ พบวา เพศ โรคประจําตัวอ่ืน ผูดูแลเร่ืองการรับประทานยา 

แบบแผนความเช่ือท้ัง 3 ดาน และแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยา

รักษาโรคความดันโลหติสูงอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
 

คําสําคัญ: ความดันโลหติสูง พฤตกิรรมการรับประทานยา  
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Abstract  

The object of this research was to study personal fundamentals, health belief model, hypertension 

drug-taking behavior and correlation between them. This research use basic randomness. By random drawing 

not returned. Research instrument included questionnaire with calculate reliability Chonbach’s Alpha at 0.85, 

0.76 and 0.79 Statistics methods employed included frequency, percentage, mean, standard deviation, Mann 

Whitneg U test, and kruskal Wallis test. The result are female, age are between 45–59 years old, was not 

educated, are married, engage in agriculture, have income below 10,000 bath per mouth, do not have 

underlying disease, have been hypertension for 1 to 5 years, take hypertension drug. They have high level 

of belief patterns in virulence of the disease, benefit of taking drug, and problem of taking drug. The levels 

are 80.9, 95.8, and 61.4. 77.7% of them have high level of heath behavior. Sex, other underlying disease, and the three 

belief patterns. Typical health belief pattern also correlate with hypertension drug-taking behavior at 0.05 significance 

level. 
 

Keywords: hypertention, medication taking behaviors  
 

บทนํา 

ความดันโลหิตสูงเปนโรคเร้ือรังท่ีเปนปญหาสาธารณสุขสําคัญของประเทศในปจจุบัน จากขอมูลสถิติสํานัก

นโยบายและยุทธศาสตรสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา ในป 2554 มีผูเสียชีวิตจากสาเหตุความดันโลหิตสูง    

เปนจํานวน 3,664 คน สถานการณปวย และเขารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข    

ดวยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกภาค เมื่อเปรียบเทียบจากป 2544 และป 2554 พบวา   

อัตราผูปวยในตอประชากรแสนคนดวยโรคความดันโลหิตสูงจาก 287.5 เปน 1433.61 ถือวามีอัตราเพิ่มขึ้น 5 เทา และ

จากขอมูลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายคร้ังที่ 4 (พ.ศ.2551-2552) พบวา ประชากรไทยท่ีมีอายุ 

15 ปขึ้นไป มีภาวะความดันโลหิตสูง 11.5 ลานคนและท่ีนาวิตกอยางยิ่ง คือ ในจํานวนผูท่ีมีความดันโลหิตสูงรอยละ 60   

ในชายและรอยละ 40 ในหญิงไมเคยไดรับการวินิจฉัยมากอนรอยละ 8-9 ไดรับการวินิจฉัยแตไมไดรับการรักษาสงผลให

อาการทวคีวามรุนแรงขึ้นเพราะไมไดรับการรักษา และในกลุมของผูปวยท่ีไดรับการรักษา พบวา จํานวนนอยกวาประมาณ 

1 ใน 4 ท่ีไดรับการรักษาและควบคุมความดันโลหติได  

สถานการณความดันโลหิตสูงของเชียงราย ในป 2552-2553 จากการคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุตั้งแต      

35 ขึ้นไป พบวาป 2552 มี ผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม 3,011 คน สําหรับป 2553 มีผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม 

5,043 คน จากการวิเคราะหพบวา ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหมท่ีเพิ่มขึ้น จากการคัดกรองกลุมนี้สงเขารับ        

การรักษาในโรงพยาบาลและไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันไมใหเจ็บปวยดวยภาวะแทรกซอนท่ีมีผลตอสุขภาพ 

อาทิเชน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ตาบอดจากเบาหวาน และภาวะไตวายเรื้อรัง ซึ่งจะมีคาใชจายใน   

การรักษาพยาบาลอยางตอเน่ือง ภาวะความดันโลหิตสูงท่ีเปนอยูนาน และไมไดรับการรักษา จะทําใหเกิดการทําลาย   

ของอวัยวะสําคัญตาง ๆ ในรางกายได เชน หัวใจ สมอง ไต หลอดเลือด และตา เปนตน เพราะความดันโลหิตสูงท่ีเปนอยู
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นานจะทําใหผนังหลอดเลือดแดงหนาตัวขึ้น และรูเล็กลง ทําใหเลือดท่ีไปเลี้ยงอวัยวะตาง ๆ ลดลง สงผลใหอวัยวะเหลานี้

ทํางานไดไมเปนปกติ และหากทําลายรุนแรงมากพออาจเสียชีวิตได ระยะเวลาท่ีเปนความดันโลหิตสูงจนเกิดผลราย

ดังกลาวตามมา จะขึ้นอยู กับระดับความดันโลหิต สําหรับสถานการณความดันโลหิตสูงในอําเภอเวียงแกน  

ในป 2555-2556 จากการคัดกรองสุขภาพของประชาชนตั้งแตอายุ 15 ป ขึ้นไป พบมีกลุมเสี่ยง และผูปวยเพิ่มมากขึ้น 

บางรายอายุ อยูในชวง 15-34 ป จํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นจากเดิม จาก 758 คน เปน 801 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 5.37 และในเขต

ตําบลปอก็เชนกัน มกีลุมเสี่ยงและผูปวยมากขึ้นจากปกอน (ทะเบียนผูปวยโรคเร้ือรังโรงพยาบาลเวยีงแกน) 

สําหรับแนวทางปองกันของกระทรวงสาธารณสุขการปองกันโรคความดันโลหิตสูง ดวยการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการกินอาหาร ใหเนนการกินผัก ผลไมใหมาก ๆ ออกกําลังกายเปนประจําทุกวัน และทําจิตใจใหราเริงแจมใส  

ไมวิตกกังวล มีความเครียดเกิดขึ้น เพื่อเปนการปองกันไมใหเจ็บปวยเกิดโรค ขอแนะนําใหประชาชนท่ีมีอายุตั้งแตอายุ     

15 ปขึ้นไป ไปรับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจําป ๆ ละ 1 คร้ัง ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลอําเภอ 

โรงพยาบาลจังหวัด และหนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี เพื่อคนหาความเสี่ยงและผูปวย เจาหนาท่ีจะนําเขาสูโปรแกรม    

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการรักษาพยาบาลที่ไดมาตรฐาน สําหรับกลุมผูปวยความดันโลหิตสูงรายเกา จะไดรับการ

ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนและตรวจสุขภาพตามมาตรฐานประจําป เพื่อปองกันไมใหเกิดโรคภาวะแทรกซอน  

 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นทําใหมีความสุขไมเปนภาระในการดูแลรักษาพยาบาลท้ังของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม    

การลดความดันโลหิตใหกลับสูระดับปกติหรือใกลเคียงปกติมากท่ีสุดเปนเปาหมายสําคัญในการดูแลรักษาผูปวยโรค 

ความดันโลหิตสูง ซึ่งนอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแลว การมารักษาและรับประทานยาอยางสม่ําเสมอจะชวย

ปองกันหรือชะลอภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดขึ้น มีผูปวยจํานวนไมนอยเมื่อไมมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นจะไมมารับการรักษา   

ไมรับประทานยา หรือรับประทานยาไมสม่ําเสมอสิ่งเหลานี้อาจเปนปญหาสําคัญท่ีทําใหการรักษา ไมประสบผลสําเร็จ 

และกอใหเกิดคาใชจายสูงขึ้นแกผูปวยครอบครัวทําใหสูญเสียรายไดของประเทศท่ีตองใชในดานสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น   

การรับประทานยาเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการปองกันตนเองจากโรค ซึ่งความเช่ือเปนสิ่งจูงใจประการ

หนึ่งที่กอใหเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ความเช่ือมักเปนสิ่งท่ีฝงแนนอยูในตัวบุคคล เปนการรับรูตามความเขาใจ  

ของตนเอง ถาบุคคลมีความเช่ือในเร่ืองใดก็จะปฏิบัติพฤติกรรมที่สอดคลองกับความเช่ือหรือความเขาใจของตน สุมาล ี

วังธนากร, ชุตมิา ผาตดิํารงกุล และปราณี คําจันทร (2551)  

จากการปฏิบัติงานพบวามีผูปวยความดันโลหิตสูงบางรายมารับการรักษาไมตอเนื่องขาดนัดหลังไดรับ  

การวินิจฉัยทําใหผูปวยไมไดรับยาอยางสม่ําเสมอ และจากการติดตามเยี่ยมบานพบวามีผูปวยความดันโลหิตสูงบางราย

ถึงแมมารับบริการรักษาและรับยา และเม่ืออยูท่ีบานไมรับประทานยารับประทานยาไมสม่ําเสมอ หรือรับประทานยา      

ไมถูกตองตามแบบแผนรักษาสิ่งเหลานี้จะทําใหผูปวยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรงตามมา (ทะเบียนเยี่ยมบาน

ผูปวยเร้ือรังและทะเบียนตดิตามการรักษาของผูปวยความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล) โรงพยาบาล

เวียงแกน จังหวัดเชียงรายเปนสถานบริการสุขภาพแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงรายท่ีผูปวยความดันโลหิตสูงมารับบริการ     

ซึ่งเปนสถานบริการท่ีมีเขตรับผิดชอบอยู 4ตําบล คือ ตําบลหลายงาว ตําบลมวงยาย ตําบลทาขาม และตําบลปอ 

ท่ีตัวผูวิจัยเลือกตําบลปอเนื่องจากสถานท่ีทํางานอยูในตําบลปอ และมีพื้นท่ีเปนภูเขาสูง สวนใหญผูมารับบริการ 

เปนชาวเขา และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงก็เพิ่มขึ้นทุกป ปญหาท่ีเกิดขึ้นตามมาก็คือไมมารับการรักษาอยางตอเน่ือง   

ของผูปวยความดันโลหิตสูง ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการรับประทานยารักษา
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โรคความดันโลหิตสูงของผูปวยความดันโลหิตสูงในเขตตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย โดยการวิจัยคร้ังนี้

วัตถุประสงคในการทําวิจัยในคร้ังนี้เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการรับประทานยาของผูปวยความดันโลหิตสูง    

และสามารถนําผลการวิจัยท่ีไดไปเปนแนวทางในการวางแผนในการดูแลสุขภาพผูปวยกลุมนี้ใหมารับการรักษาและ

ตระหนักถงึความสําคัญของการรับประทานยาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ นําไปสูการพัฒนางานของหนวยงาน 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

รูปแบบการวจัิย 

การวจัิยคร้ังนี้เปนการวจัิยเชงิพรรณนา(Descriptive Research) 

 กลุมประชากร 

กลุมผูปวยความดันโลหิตสูงท้ังหมดท่ีไดรับการวินิจฉัยโดยแพทย และขึ้นทะเบียนรักษาในคลินิกผูปวยความดัน-

โลหติสูงของโรงพยาบาลเวยีงแกน มภีูมลิําเนาอยูในตําบลปอ อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชียงราย จํานวน 462 คน 

 กลุมตัวอยาง 

กลุมผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีไดรับการวินิจฉัยโดยแพทย และขึ้นทะเบียนรักษาในคลินิกผูปวยความดันโลหิตสูง

ของโรงพยาบาลเวียงแกน มีภูมิลําเนาอยูในตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย จํานวน 215 คนคํานวณหากลุม

ตัวอยางโดยใชหลักการของยามาเน (Yamane) โดยใชวิธีการสุมอยางงาย(Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก

รายช่ือแบบไมใสคืน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษา ไดแก แบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี 2 ขอมูลแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพซึ่งลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ประกอบดวย 

การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรค การรับรูประโยชนของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง และการรับรูอุปสรรค

ของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง ซึ่งเปนคําถามเชงิลบและบวก 

สวนท่ี 3 ขอมูลพฤตกิรรมสุขภาพซึ่งลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ซึ่งเปนคําถามเชงิลบและบวก 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ    

ความถูกตอง และนํามาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนํา และนําไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความครอบคลุม         

ของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช แลวนําเคร่ืองมือท่ีสรางขึ้นผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาตรวจสอบเพื่อให

ขอเสนอแนะ โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 2 ทานและเภสัชกรชํานาญการ 

ผูวจัิยแกไขตามขอเสนอแนะกอนนําไปหาคาความเท่ียงของเคร่ืองมือแลวนํามาหาคา IOC ไดคา IOC เทากับ 0.67 

2. การตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายกับ

กลุมตัวอยางท่ีศึกษาจํานวน 30 ราย ในตําบลใกลเคียงคํานวณหาคาความเท่ียงโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน-

บาช ไดคาแอลฟา = 0.85 
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การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้มผีูชวยเก็บ คือ  

เร่ิมแรกโดยการนัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําบาน ท้ัง 3 หมูบาน เพื่ออธิบายเคร่ืองมือท่ีใชคือ

แบบสอบถามท่ีจะนําไปใชกับประชากรกลุมตัวอยาง หลังจากนั้นใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําบาน นําเคร่ืองมือไปใช 

แลวก็รอรับคืน เม่ือคืนตามระเวลาท่ีกําหนดเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท้ัง  215 ชุด นําเคร่ืองมือท่ีไดจาก

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําบาน มาวเิคราะหประเด็นท่ีตองการศกึษา  

การวเิคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประมวลผลขอมูลทางสถิติ SPSS (SPSS for 

Windows) ความถี่ รอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน Mann-Whitneg U test และ kruskal Wallis test สําหรับเกณฑในการ

พจิารณาคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ใชแบบประเมนิแบบมาตราสวน 3 ระดับ  
 

ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาคร้ังนี้แบงออกเปน 6 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพสมรส โรค

ประจําตัวอ่ืน ระยะเวลาท่ีปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง ผูที่ดูแลในการรับประทานยา และแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ ไดแก การรับรู

ความรุนแรงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ดานการรับรูประโยชนของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง และดานการรับรู

ตออุปสรรคของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูงตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับการรับรูแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ 
ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดับพฤตกิรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง 

ตอนท่ี 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธตอพฤตกิรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง 

ตอนท่ี 5 คะแนนการรับรูแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ 

ตอนท่ี 6 ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพกับพฤตกิรรมการรับประทานยารักษาโรค

ความดันโลหติสูง 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไป (n=215) 

ขอมูล จํานวนคน (คน)     รอยละ 

เพศ   

    ชาย            71 33.0 

     หญงิ           144 67.0 

อายุ (M=59.78)   

     20-39 ป              3 1.5 

     40-59 ป           113 52.4 

     60-79 ป            87 40.5 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ขอมูล จํานวนคน (คน)             รอยละ 

     ≥ 80 ป 

สถานภาพสมรส 

            12 5.6 

     โสด 1 0.5 

     คู   165 76.7 

     หมาย/หยา/แยก 49 22.8 

อาชพี   

     ไมไดประกอบอาชพี 61 28.4 

     รับจาง 28 13.0 

     คาขาย 4 1.9 

     เกษตรกร 122 56.7 

รายไดครอบครัว(M=2713.72)  

     นอยกวา 10,000 บาท 212 98.5 

     10,001-20,000 บาท 1 0.5 

     20,001-30,000 บาท 2 1.0 

โรคประจําตัวอื่น   

     ไมมี 166 77.2 

     โรคเบาหวาน 19 8.8 

     โรคเกาท 20 9.3 

     โรคมะเร็ง 1 0.5 

     โรคถุงลมโปงพอง 5 2.3 

     โรคอ่ืน ๆ 4 1.9 

ระยะเวลาที่ปวยดวยโรคความดันโลหติสูง 

     1-5 ป  109 50.5 

     6-10 ป 96 44.7 

     11-15 ป 7 3.4 

     16-20 ป  3 1.4 

ผูดูแลเรื่องการรับประทานยา   

     ตนเอง    200 93.2 

     คูสมรส 4 1.4 

     บุตรหลาน 11 5.1 
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จากตาราง 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 67 อายุอยูในชวง 40–59 ป คิดเปน    

รอยละ 52.4 ไมไดรับการศึกษาคิดเปนรอยละ 73 คิดเปนรอยละ 24.2 สถานภาพสมรสเปนคูคิดเปนรอยละ 76.7 

ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 56.7 มีรายไดของครอบครัวตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 98.5 

ไมมีโรคประจําตัวอ่ืนคิดเปนรอยละ 77.2 ระยะเวลาการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงอยูในชวง 1-5 ป คิดเปนรอยละ 50.5 

เร่ืองการรับประทานยาจะดูแลเอง คิดเปนรอยละ 93.2  
 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับการรับรูแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ 
 

ตาราง 2 จํานวนละรอยละของคะแนนการรับรูแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพของกลุมตัวอยาง โดยแยกเปนราย

ดานและโดยรวม (n = 215) 

แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ จํานวน รอยละ 

การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหติสูง  

ระดับตํ่า          (< 21.66) 0 0 

ระดับปานกลาง (21.66–23.71) 41 9.1 

ระดับมาก        (>23.71) 174 80.9 

การรับรูประโยชนของการรับประทาน 

ยารักษาโรคความดันโลหติสูง 

 

ระดับตํ่า          (<17.57)  0 0 

ระดับปานกลาง (17.57-21.85) 9 4.2 

ระดับมาก        (>21.85) 206 95.8 

การรับรูอุปสรรคของการรับประทาน

ยารักษาโรคความดันโลหติสูง 

  

ระดับต่ํา           (<21.66)  0 0 

ระดับปานกลาง  (21.66-26.12) 83 38.6 

ระดับมาก         (>26.12)  132 61.4 

แบบแผนความเชื่อโดยรวม   

 ระดับต่ํา    (<65.14)  31 14.5   

ระดับปานกลาง  (65.14-74.8) 62 56.7 

ระดับมาก     (>74.8) 102 28.8 
 

จากตาราง 2 พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนการรับรูแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ ดานการรับรูความรุนแรง    

ของโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญอยูในระดับมากมากที่สุด รอยละ 80.9 ดานการรับรูประโยชนของการรับประทานยา

รักษาโรคความดันโลหติสูง อยูในระดับมากมากท่ีสุด รอยละ 95.8 และดานการรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษา
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โรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับมากมากท่ีสุด รอยละ 61.4 และแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับ     

ปานกลางมากท่ีสุด รอยละ 56.7 
 

ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดับพฤตกิรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง 

 

ตาราง 3 จํานวนและรอยละของคะแนนพฤตกิรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง ของกลุม

ตัวอยาง (n=215) 

ระดับพฤตกิรรมการรับประทานยารักษา

โรคความดันโลหติสูง 

จํานวน รอยละ 

พฤตกิรรมระดับตํ่า          (<48.75)   19 8.8 

พฤตกิรรมระดับปานกลาง (48.75-49.98) 29 13.5 

พฤตกิรรมระดับสูง          (> 49.98) 167 77.7 
 

จากตาราง 3 พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญอยู

ในระดับสูง 
 

ตอนที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤตกิรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง 
 

ตาราง 4 ศกึษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤตกิรรมการรับประทานยารักษาโรคความดัน 

 โลหติสูงของกลุมตัวอยาง 

 

 

  

ปจจัย   Mean Rank Z p-value 

เพศ     0.010 

      ชาย  112.63  -2.581  

      หญงิ  100.79          

อายุ     0.937 

    นอยกวา 50 ป  107.37  -0.079   

     50 ปขึ้นไป  108.16            

ระดับการศกึษา     0.090 

     ไมไดรับการศกึษา 

    ไดรับการศกึษา 

 112.11 

96.89 

 -1.697 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

จากตาราง 4 พบวา เพศ โรคประจําตัวอ่ืน และผูดูแลเร่ืองการรับประทานยา มีความสัมพันธกับพฤติกรรม               

การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
 

ตอนที่ 5 คะแนนการรับรูแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ 
 

ตาราง 5 คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการรับรูแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ แยกเปนรายขอ 

แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ Χ  S.D. 

ดานการรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหติสูง   

1. ผูทีมีความดันโลหิตสูงเปนเวลานาน อาจเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนื่องจาก

หัวใจบีบตัวเร็วขึ้น 

2.67 0.517 

2. ผูที่มคีวามดันโลหติสูงเปนเวลานานอาจเกิดโรคสมองขาดเลือด เนื่องจากเสนเลือด

ตบีตันหรือแตก 

2.85 0.398 

3. ผูที่มคีวามดันโลหติสูงเปนเวลานานอาจเกิดโรคเลือดออกในสมองเนื่องจาก 

เสนเลือดในสมองแตก 

2.87 0.393 

ปจจัย     Mean Rank Z p-value 

สถานภาพสมรส      

    โสด/หมาย/หยา/แยก  112.92  -0.878 0.380 

   คู  106.51    

อาชพี      

    ไมไดประกอบอาชพี  115.62  -1.672 0.094 

     ประกอบอาชพีอ่ืน  102.19    

โรคประจําตัวอื่น      

      ไมมี  99.80  -3.714 0.000 

      โรคอ่ืน ๆ  135.80    

ระยะเวลาปวยดวยโรคความดันโลหติสูง      

     นอยกวา 5 ป  109.45  -0.369 0.712 

     5 ปขึ้นไป  106.51    

ผูดูแลเรื่องการรับประทานยา      

       ตนเอง  111.22  -2.954 0.003 

       บุคคลอ่ืน  65.07    



 

284 

 

ตาราง 5 (ตอ) 

แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ Χ  S.D. 

4. ผูที่มคีวามดันโลหติสูงเปนเวลานาน อาจเปนอมัพาตจากเสนเลือดในสมองแตก 2.82 0.398 

5. ผูที่มคีวามดันโลหติสูงแลวอาจเสยีชวีติกะทันหันจากเสนเลือดในสมองแตก 2.80 0.401 

6. ผูที่มคีวามดันโลหติสูงเปนเวลานาน จะทําใหเกดิตามัวได เนือ่งจากการเปลี่ยนแปลง

ของเสนเลือดในตา 

2.57 0.514 

7. ผูที่มคีวามดันโลหติสูงทําใหกลามเนือ้หัวใจหนาและหัวใจโตขึ้นจนทาํงานไมไหวแลวเกดิ

หัวใจวาย 

2.79 0.484 

8. ผูที่มคีวามดันโลหติสูงเปนเวลานานทาํใหไตเส่ือมเนือ่งจากหลอดเลือดไปเลี้ยงไตตบีตัน 2.62 0.541 

9. ผูที่มคีวามดันโลหติสูงมากไมสามารถทํางานไดตามปกต ิเชน กรรมกรแบกหาม 2.18 0.889 

รวม 24.1581 2.04919 

ดานการรับรูประโยชนของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง   

1. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูงอยางถูกตองทาํใหระดับความดันโลหติสูง

ลดลง 

2.97 0.178 

2. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง ทําใหอาการปวดศรีษะดขีึ้น 2.93 0.263 

3. การรับประทานยารกัษาโรคความดันโลหติสูงอยางถกูตอง จะลดการเกดิโรคแทรกซอน 2.84 0.439 

4. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูงอยางถูกตองจะลดการเกดิภาวะ       หัว

ใจเตนผิดปกต ิ

2.72 0.535 

5. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูงอยางถูกตองจะลดการเกดิภาวะ   หลอด

เลือดตบีตัน 

2.62 0.532 

6. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูงอยางถูกตองจะลดการเกดิโรคไตวาย

เรือ้รัง 

2.77 0.504 

7. การรบัประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูงลดการเส่ือมของสมอง 2.87 0.434 

รวม 19.7116 2.13572 

ดานการรับรูอุปสรรคของการรับประทานรกัษายารักษาโรคความดันโลหติสูง   

1. หนาซองยาเขยีนไมชัดเจน ทําใหรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูงไมถูกตอง 1.10 0.360 

2. ช่ือยาเปนภาษาอังกฤษ จงึอานช่ือยาไมออก 1.39 0.576 

3. ใชวธิจีําลักษณะซองยา สขีองยา หรือขนาดของเม็ดยาแทนการอานช่ือยา 1.36 0.595 

4. ไมสามารถอานฉลากยาไดเนือ่งจากไมรูหนังสือ 1.73 0.934 

5. ไมสามารถรบัประทานยาไดถูกตองเนือ่งจากไมมผูีดูแลเรื่องการรบัประทานยา 1.98 0.939 

6. รับประทานยาหลายชนดิเกนิไป ทําใหเกดิความสับสน และจํายาไมได 2.44 0.673 
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ตาราง 5 (ตอ) 

แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ Χ  S.D. 

7. เกดิความเบื่อหนายในการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง เนื่องจากตอง

รับประทานยาไปตลอดชวีติ 

2.29 0.816 

8. เคยรบัประทานยาในระยะแรกแลวแตระดับความดันโลหติไมลดจงึไมรับประทานยาตอ 2.82 0.563 

9. กลัวจะเกดิอันตรายหากรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูงไปนาน ๆ 2.56 0.800 

10. มอีาการขางเคยีงหลังจากรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง เชน ขอเทาบวม 

ไอ จงึไมอยากรบัประทานยาตอ 

2.46 0.695 

11. มผูีดูแลเรื่องการรบัประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง 3.00 0.068 

12. อยูบานหลังเดยีวกับผูดูแลเรื่องการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง 3.00 0.000 

รวม 26.1163 4.46486 

2. ผูที่มคีวามดันโลหติสูงเปนเวลานานอาจเกดิโรคสมองขาดเลือด เนื่องจากเสนเลือดตบี

ตันหรือแตก 

2.85 0.398 

3. ผูที่มคีวามดันโลหติสูงเปนเวลานานอาจเกดิโรคเลือดออกในสมองเนื่องจาก 

เสนเลือดในสมองแตก 

2.87 0.393 

4. ผูที่มคีวามดันโลหติสูงเปนเวลานาน อาจเปนอมัพาตจากเสนเลือดในสมองแตก 2.82 0.398 

5. ผูที่มคีวามดันโลหติสูงแลวอาจเสยีชวีติกะทันหันจากเสนเลือดในสมองแตก 2.80 0.401 

6. ผูที่มคีวามดันโลหติสูงเปนเวลานาน จะทําใหเกดิตามัวได เนือ่งจากการเปลี่ยนแปลง

ของเสนเลือดในตา 

2.57 0.514 

7. ผูที่มคีวามดันโลหติสูงทําใหกลามเนือ้หัวใจหนาและหัวใจโตขึ้นจนทาํงานไมไหวแลวเกดิ

หัวใจวาย 

2.79 0.484 

8. ผูที่มคีวามดันโลหติสูงเปนเวลานานทาํใหไตเส่ือมเนือ่งจากหลอดเลือดไปเลี้ยงไตตบีตัน 2.62 0.541 

9. ผูที่มคีวามดันโลหติสูงมากไมสามารถทํางานไดตามปกต ิเชน กรรมกรแบกหาม 2.18 0.889 

รวม 24.1581 2.04919 

ดานการรับรูประโยชนของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง   

1. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูงอยางถูกตองทาํใหระดับความดันโลหติสูง

ลดลง 

2.97 0.178 

2. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง ทําใหอาการปวดศรีษะดขีึ้น 2.93 0.263 

3. การรับประทานยารกัษาโรคความดันโลหติสูงอยางถกูตอง จะลดการเกดิโรคแทรกซอน 2.84 0.439 

4. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูงอยางถูกตองจะลดการเกดิภาวะ       หัว

ใจเตนผิดปกต ิ

2.72 0.535 
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ตาราง 5 (ตอ) 

แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ Χ  S.D. 

5. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูงอยางถูกตองจะลดการเกดิภาวะ   

หลอดเลือดตบีตัน 

2.62 0.532 

6. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูงอยางถูกตองจะลดการเกดิโรคไตวาย

เร้ือรัง 

2.77 0.504 

7. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูงลดการเสื่อมของสมอง 2.87 0.434 

รวม 19.7116 2.13572 

ดานการรับรูอุปสรรคของการรับประทานรักษายารักษาโรคความดันโลหติสูง   

1. หนาซองยาเขยีนไมชัดเจน ทําใหรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูงไมถูกตอง 1.10 0.360 

2. ช่ือยาเปนภาษาอังกฤษ จงึอานช่ือยาไมออก 1.39 0.576 

3. ใชวธิีจําลักษณะซองยา สขีองยา หรือขนาดของเม็ดยาแทนการอานช่ือยา 1.36 0.595 

4. ไมสามารถอานฉลากยาไดเน่ืองจากไมรูหนังสือ 1.73 0.934 

5. ไมสามารถรับประทานยาไดถูกตองเนื่องจากไมมผีูดูแลเร่ืองการรับประทานยา 1.98 0.939 

6. รับประทานยาหลายชนดิเกินไป ทําใหเกดิความสับสน และจํายาไมได 2.44 0.673 

7. เกดิความเบ่ือหนายในการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง เนื่องจาก    

ตองรับประทานยาไปตลอดชวีติ 

2.29 0.816 

8. เคยรับประทานยาในระยะแรกแลวแตระดับความดันโลหติไมลดจงึไมรับประทานยาตอ 2.82 0.563 

9. กลัวจะเกดิอันตรายหากรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูงไปนาน ๆ 2.56 0.800 

10. มอีาการขางเคียงหลังจากรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง เชน ขอเทา

บวม ไอ จงึไมอยากรับประทานยาตอ 

2.46 0.695 

11. มผีูดูแลเร่ืองการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง 3.00 0.068 

12. อยูบานหลังเดยีวกับผูดูแลเร่ืองการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง 3.00 0.000 

รวม 26.1163 4.46486 
 

จากตาราง 5 พบวา คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนดานการรับรูอุปสรรคของการ

รับประทานรักษายารักษาโรคความดันโลหติสูงมากท่ีสุดเทากับ26.1163 และ 4.46486 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 6 ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทานยา

รักษาโรคความดันโลหติสูง 
 

ตาราง 6 ศกึษาความสัมพันธระหวางแบบแผนความเชื่อกับพฤตกิรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง   

ของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัย     N χ2 p-value 
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ    
1. การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหติสูง    

ระดับต่ํา 14 8.702 0.013 
ระดับปานกลาง 42   
ระดับมาก 159   

2. การรับรูประโยชนของการรับประทานยารักษา 

    โรคความดันโลหติสูง 

   

ระดับต่ํา 25 13.128 0.000 
ระดับปานกลาง 190   
ระดับมาก 0   

3. การรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษา                      

    โรคความดันโลหติสูง 

   

ระดับต่ํา 30 9.288 0.002 
ระดับปานกลาง 97   
ระดับมาก 88   

แบบแผนความเชื่อสุขภาพโดยรวม    
ระดับต่ํา 31 10.981 0.004 
ระดับปานกลาง 89   
ระดับมาก 95   

หมายเหตุ: ** p < .05 
 

จากตาราง 6 พบวา แบบแผนความเช่ือท้ัง 3 ดาน คือ การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง  การรับรูประโยชน

ของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง และการรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง

และแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง

อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.5 
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วิจารณและสรุปผล 

พฤตกิรรมสุขภาพและปจจัยที่มผีลตอพฤตกิรรมรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูงการ 

1. พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 67 อายุอยูในชวง 40–59 ป คิดเปนรอยละ 52.4 

ไมไดรับการศึกษาคิดเปนรอยละ 73 (นิตยา สุภาพันธ, 2529 อางอิงใน พัฒนา โพธ์ิแกว, 2537) ศึกษาในการปฏิบัติตาม

แผนการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหติสูง พบวา กลุมท่ีไมไดรับการศกึษามีแรงจูงใจในดานสุขภาพและการดูแล

ตนเองต่ํากวากลุมท่ีมีการศึกษาในระดับท่ีสูงกวา ท้ังนี้อาจเปนเพราะการศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาตัดสิน   

สิ่งตาง ๆ โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองไดมากกวาผูที่มีการศึกษานอย สถานภาพสมรส

เปนคู คิดเปนรอยละ 76.7 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 56.7 มีรายไดของครอบครัวตอเดือนนอยกวา 10,000 

บาท คิดเปนรอยละ 98.5 ไมมโีรคประจําตัวอ่ืน คิดเปนรอยละ 77.2 ระยะเวลาการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงอยูในชวง 

1-5 ป คิดเปนรอยละ 50.5 เร่ืองการรับประทานยาจะดูแลเอง คิดเปนรอยละ 93.2 สอดคลองกับการศึกษาของสุภาพ     

ใบแกว (2528) ซึ่งศึกษาการศึกษาความสัมพันธระหวางความเช่ือดานสุขภาพกับความรวมมือในการรักษาของผูปวยโรค    

ความดันโลหติสูง พบวา ผูปวยสวนใหญจะเปนเพศหญงิและสวนใหญจะดูแลเร่ืองของกับรับประทานยาดวยตนเอง  

2. พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนการรับรูแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ ดานการรับรูความรุนแรงของโรค   

ความดันโลหิตสูงสวนใหญอยูในระดับมากมากท่ีสุด รอยละ 80.9 ดานการรับรูประโยชนของการรับประทานยารักษาโรค

ความดันโลหติสูง อยูในระดับมากมากท่ีสุด รอยละ 95.8 และดานการรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษาโรคความ

ดันโลหิตสูงอยูในระดับมากมากท่ีสุด รอยละ 61.4 และแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลางมาก

ที่สุด รอยละ 56.7 ซึ่งสอดคลองกับสุมาลี วังธนากร และคณะ (2551) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการรับประทานยาในผูปวย

ความดันโลหิตสูง พบวากลุมตัวอยางมีคะแนนการรับรูแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ ดานการรับรูความรุนแรงของโรค   

ความดันโลหิตสูง และการรับรูประโยชนของการรับประทานยาโรคความดันโลหิตสูง ในระดับมาก สวนดานการรับรูอุปสรรค  

ของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง ในระดับปานกลาง 

3. พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับสูง  

 ซึ่งสอดคลองกับสุมาลี วังธนากร และคณะ (2551) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการรับประทานยา ในผูปวยความดันโลหิตสูง 

พบวา พฤติกรรมการรับประทานยาสวนใหญอยูในระดับสูง 

ความสัมพันธระหวางแบบแผนความเชื่อกับพฤตกิรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหติสูง   

1. พบวา เพศ โรคประจําตัวอ่ืน และผูดูแลเร่ืองการรับประทานยา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทาน

ยารักษาโรคความดันโลหติสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

2. พบวา แบบแผนความเช่ือท้ัง 3 ดาน คือ การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง การรับรูประโยชน 

ของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง และการรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง

และแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง

อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.5 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถนําไปใชวางแผนในการสงเสริมใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีการรับประทานยา   

อยางถูกตองและตอเนื่องมากยิ่งขึ้น และผูปวยสวนใหญเปนผูสูงอายุจึงควรประเมินความพรอมในการบริหารยาของผูปวย

เม่ือจําเปนตองเร่ิมใหการรักษาดวยการรับประทานยา รวมถึงแนวทางใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในการดูแลเกี่ยวกับ

การบริหารยามากขึ้น ดังนัน้บุคลากรทางดานสุขภาพ ควรมกีารใหขอมูลเกี่ยวกับการใชยาใหครอบคลุมมากขึ้น โดยเนนในเร่ือง

การตรวจสอบยา การปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายจากการใชยาหรือจัดการกับอาการขางเคียงของยา และการปฏิบัติตัวท่ี

เกี่ยวกับการใชยาอ่ืน ๆ และเนนกลุมผูปวยรายใหมท่ีไดรับการรักษาดวยยาเพื่อใหผูปวยมพีฤตกิรรมการใชยาเหมาะสมมากขึ้น  

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยอ่ืนท่ีมีผลตอพฤติกรรมการรับประทานยา เชน ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม โดยศึกษา

ในเชงิคุณภาพ 

2. การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการรับประทานยาของผูปวยความดันโลหิตสูง อาจนําไปใชใน

การศึกษาในโรคเรื้อรังอ่ืน ๆ เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ วัณโรค เพื่อนํามาใชศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ

รับประทานยาในโรคท่ีตางกัน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความชวยเหลือของอาจารย ดร.เทียนทอง ตะแกว อาจารยที่ปรึกษาวิจัย ซึ่งทาน

ไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิจัย อีกท้ังยังชวยแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวาง

การดําเนนิงานอีกดวย และขอขอบคุณ ผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญ ที่สละเวลาในการตรวจทานแกไขขอบกพรองของแผนการสอน 

ตรวจทานความถูกตองของภาษา และพจิารณาความตรงเชงิเนือ้หาของเคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย 
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ปจจัยทีมี่ความสมัพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

วัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 

Factors associated with smoking behaviors of novices in Phathatchaehaeng school buddhism, 

Phupiang District, Nan Province 

สงกรานต เสนนันตา 25

1* และสมชาย จาดศรี2 

Songkran Sennunta 1* and Somchai Jadsri 2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) รูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Study) 

เพื่อมุงศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแชแหง 

พระอารามหลวง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน จํานวน 116 รูป เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 5 สวน 

ไดแก แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามดานปจจัยนํา แบบสอบถามดานปจจัยเอื้อ แบบสอบถามดานปจจัยเสริม 

แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยมีคาความตรงของแบบสอบถาม เทากับ 0.89 และมีคาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม เทากับ 0.79 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใชสถิติสถิติเชิงพรรณนา 

การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ  

ปจจัยเสริม กับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี โดยใชสถติ ิChi-square test 

ผลการศกึษาพบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการสูบบุหร่ี การรับรูความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี 

การรับรูประโยชนของการไมสูบบุหร่ี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

สวนปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเอือ้ และปจจัยเสริม ไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี  

การรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการสูบบุหร่ี การรับรูความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี การรับรู

ประโยชนของการไมสูบบุหร่ี มคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีในสามเณร ผลการศึกษาคร้ังนี้มีขอเสนอแนะวาการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ควรเนนกระบวนการสุขศึกษา ประชาสัมพันธ หรือการจัดประสบการณการเรียนรู 

เพื่อใหเกดิการรับรูในโทษและพษิภัยบุหร่ี 
 

คําสําคัญ: ปจจัย พฤตกิรรมการสูบบุหร่ี สามเณร 
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Abstract  

 The purpose of this descriptive research were to investigate factors associated with smoking behaviors of novices 

in Phathatchaehaeng buddhism school, Phupiang District, Nan Province. One hundred and sixteen novices included in study. 

Data were collected with questionnaire constructed by researcher. The collected data were analyzed by computerized 

program for descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics such as 

Chi-square test. The significance level was assigned as 0.05. 

 The results were as follows: The bio-social factor had no relation with smoking behavior. Predisposing factors 

namely perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits were significantly relationship to smoking behavior 

(p < 0.05). Enabling factors and reinforcing factors had no relation with smoking behavior. 

The results of this study suggested that for modifying smoking behavior should emphasis on health education, 

public relation or promote experience learning in order to allow people to perceive smoking susceptibility and severity, 

perceive benefits from smoke cessation. 
 

Keywords: factors, smoking behaviors, novices 

 

บทนํา 

การสูบบุหร่ีเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญระดับโลก โดยกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพหลายประการ  

จากการศึกษาพบวาการสูบบุหร่ีและการไดรับควันบุหร่ีเปนปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโปงพอง 

โรคหัวใจและหลอดเลือด บุหร่ีเปนสารเสพตดิท่ีถูกกฎหมาย สรางปญหาดานสุขภาพตอผูบริโภคอยางมากมาย สรางภาระ

โรคเปนอันดับสองของประเทศ รองจากโรคเอดส ประเทศตองสูญเสียงบประมาณมหาศาลเปนจํานวนมากกวาที่เก็บภาษี

ยาสูบ (สมเกยีรต ิวัฒนศริิชัย, 2550) 

องคการอนามัยโลกไดระบุถึงสาเหตุของการเจ็บปวยและการเสียชีวิตวา การระบาดของยาสูบเปนภัยสําคัญ     

ท่ีคุกคามตอสุขภาพของประชาชน โดยเปนสาเหตุทําใหประชาชนเสียชีวิต ประมาณ 6 ลานคน ตอป และมากกวา 

600,000 คน ท่ีเสียชีวิตจากการไดรับควันบุหร่ีมือสอง และคาดการณวามีคนเสียชีวิตดวยโรคจากการสูบบุหร่ี 1 คน      

ในทุก ๆ 6 วินาที  (WHO., 2014) สําหรับสถานการณการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2555 พบวา      

มีจํานวนผูสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้น 6 แสนคน จากป พ.ศ. 2552 ทําใหป พ.ศ. 2554 มีผูสูบบุหร่ีเปนจํานวน 11.5 ลานคน การสํารวจ

การสูบบุหร่ีในเยาวชนไทยใน ป พ.ศ. 2552 พบวาอัตราการสูบบุหร่ีองเยาวชนไทยอายุ 13-15 ปสูงถึง รอยละ 11.7 และ

เปนท่ีนาตกใจวา รอยละ 8 ของเยาวชนท่ีไมสูบบุหร่ีในปจจุบันคิดวาตนเองจะเร่ิมสูบบุหร่ีในปหนา สําหรับคาใชจายท้ังหมด

ท่ีเกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร เทากับ 43.6 พันลานบาท คิดเปน รอยละ 0.5 ของ GDP โดยคิดเปนคาใชจาย

ทางตรงทางการแพทย เทากับ 14,956 ลานบาท (รอยละ 33.7) คาใชจายทางออมทางการแพทย เทากับ 952 ลานบาท 

(รอยละ 2.2) และขอมูลการศึกษาภาระโรคจากปจจัยเสี่ยงของประชาชนไทยของกระทรวงสาธารณสุขในป พ.ศ. 2552 

พบวาการสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรไทยประมาณ 48,244 คนตอป โดยเฉลี่ยผูชาย 1 ใน 6 คน  

และผูหญงิ 1 ใน 25 คน เสยีชวีติจากการสูบบุหร่ี (ศริิวรรณ พทิยรังสฤษฏ และคณะ, 2555) 
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จากสถานการณดังกลาวพบวามผีูสูบบุหร่ีเพิ่มมากขึ้น ไมเพยีงแตในกลุมของประชาชนท่ัวไปเทานั้น แตยังมีขอมูล

เกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของพระสงฆไทย จากสรุปสถานการณการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2555 

พบวา ผูนําศาสนามีอัตราการสูบบุหร่ี 30.8% (พุทธ 35.9%, คริสต 9.6%, อิสลาม 27.2%) (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ และคณะ, 

2555, หนา 24) สถิติโรคของพระภิกษุสงฆ ท่ีเขารับรักษาตัวเปนผูปวยในรักษาโรงพยาบาลสงฆ 10 อันดับแรก มีถึง 5 อันดับ    

ท่ีเปนผลมาจากการสูบบุหร่ี ไดแก โรคถุงลมโปงพอง โรคเสนเลือดหัวใจตีบ โรคปอดเสื่อมเรื้อรัง วัณโรคปอด และโรคเสนเลือด

สมองตบีตัน (เครือขายชุมชนคนเลกิบุหร่ี, ม.ป.ป., สื่อออนไลน) และยังพบขอมูลอกีวา ในวัดยังไมเปนเขตปลอดบุหร่ี ซึ่งอาจเปน

สิ่งท่ีบงบอกไดวา ยังมพีระภกิษุ สามเณร ท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยูอีกมาก แตอยางไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม

การสูบบุหร่ีในพระสงฆ สามเณรยังมีอยูนอย โดยเฉพาะสามเณร ซึ่งถือวาอยูในชวงของวัยรุน ที่มีความอยากรู อยากลอง 

มีพฤติกรรมเลียนแบบ อาจนําไปสูการทดลองสูบบุหร่ีและติดบุหร่ีในท่ีสุด กอใหเกิดผลเสียทางดานสุขภาพ ผลเสียทางดาน

เศรษฐกิจตามมา การศึกษานี้จึงมุงเนนท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของสามเณร โรงเรียนพระ

ปริยัตธิรรม อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน เพ่ือนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน เพื่อปองกัน

และปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของสามเณร โรงเรียนพระปริยัตธิรรม อําเภอภูเพยีง จังหวัดนาน ตอไป 

วัตถุประสงคของการศกึษา 

เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแชแหง

พระอารามหลวง อําเภอภูเพยีง จังหวัดนาน 

ขอบเขตของการศกึษา 
การศกึษาในคร้ังนี้เปนการศกึษาปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน โดยใชแนวคิดทฤษฎี PRECEDE PROCEED Model โดยประยุกต

ขั้นตอนท่ี 4 และ ทฤษฏีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (Health Belief Model) เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ระยะเวลาใน

การเก็บรวบรวมขอมูลอยูระหวางเดือนสงิหาคม 2557 ถงึเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558  

นยิามศัพท 
1. สามเณร หมายถงึ ผูท่ีไดรับการอุปสมบทตามพระธรรมวนิัย ท่ีเรียนอยูแผนกมัธยมศกึษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง อําเภอภูเพยีง จังหวดันาน ท่ีมอีายุระหวาง 12–20 ป 
2. พฤตกิรรมการสูบบุหร่ี หมายถงึ การสูบบุหร่ีท่ีมวนสําเร็จรูป การสูบบุหร่ีมวนเอง การสูบบุหร่ีไฟฟา การสูบบารากู 

การสูบไปค ภายใน 1 เดือนท่ีผานมาหรือปจจุบันยังคงสูบอยู 
3. บุหร่ี หมายถึง บุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการยาเสนหรือยาเสนปรุงหรือใชใบจากใบตองมวนยาเสนรวมท้ังบุหร่ีไฟฟา  

บุหร่ีอเิลคทรอนคิ บารากู 
4. ระยะเวลาในการบวช หมายถงึ จํานวนเดือนตัง้แตไดรับการบวชจนถงึปจจุบัน 
5. ระดับการศึกษาทางโลก หมายถึง ระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสายสามัญ

แบงเปนมัธยมศกึษาตอนตน และมัธยมศกึษาตอนปลาย 
6. ระดับการศึกษาทางธรรม หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดในหลักสูตรการศึกษาเฉพาะทางสงฆ แบงเปน   

ไมไดศกึษา นักธรรมชัน้ตรี นักธรรมชัน้โท นักธรรมชัน้เอก 
7. รายไดตอเดือน หมายถงึ รายไดจาการรับกจินมินต หรือรายไดอ่ืน ๆ รวมท้ังหมด 
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8. การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี หมายถึง ความเขาใจ ความตระหนัก การมองเห็น

วาการสูบอาจสงผลกระทบทําใหเกดิโรคและอาจทําใหสุขภาพเสื่อมโทรม 
9. การรับรูความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี หมายถึง ความเขาใจ ความตระหนัก ความรูสึก และการมองเห็น 

วาโรคที่เกดิจาการสูบบุหร่ีมคีวามรุนแรง ทําใหพกิารหรือเสยีชวีติได และการรักษาใชเวลายาวนาน 
10. การรับรูการรับรูประโยชนและอุปสรรคของการไมสูบบุหร่ี หมายถึง ความเขาใจ ความตระหนัก ความรูสึก

และการมองเห็นวาหากไมสูบบุหร่ีจะเกดิผลดอียางไรตอรางกาย 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) รูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Study) 

ประชากรศึกษา คือ สามเณรท่ีศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง อําเภอภูเพียง  

จังหวัดนาน จํานวน 116 รูป การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาในประชากร เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม 

ประกอบดวย 5 สวน ไดแก แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามดานปจจัยนํา แบบสอบถามดานปจจัยเอื้อ 

แบบสอบถามดานปจจัยเสริม แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยมีคาความตรงของแบบสอบถาม เทากับ 0.89          

มีคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เทากับ 0.79 วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใชสถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบน-

มาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม 

กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยใชสถิติ Chi-square test การศึกษาคร้ังนี้ไดการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย          

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวจัิยในมนุษย มหาวทิยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 6/2557 เมื่อวันท่ี 19 สงิหาคม 2557 
 

ผลการศึกษา 

ประชากรศึกษาท้ังหมดเปนสามเณร ศึกษาอยูแผนกมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1–ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนพระปริยัตธิรรมวัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง มีอายุอยูระหวาง 12–20 ป อายุเฉลี่ย 15 ป มีระยะเวลาการบวช 

5-30 เดือน (รอยละ 48.28) มีระดับการศึกษาทางธรรมอยูในชั้นนักธรรมตรีสูงสุด (รอยละ 42.24) และพบวา มีเพียง  

รอยละ 5.17 เทานั้นท่ีไมไดศึกษาทางธรรม สวนใหญมีรายไดตอเดือนไมถึง 1,000 บาท (รอยละ 87.93) มีผลการเรียนเฉลี่ย

อยูในระดับปานกลาง (รอยละ 29.31) มชีาตพิันธุชนพืน้เมือง (รอยละ 52.59)  

ความชุกของการสูบบุหร่ีในสามเณร มสีามเณรท่ีมพีฤตกิรรมการสูบบุหร่ี จํานวน 33 รูป จากสามเณรท้ังหมด 116 รูป 

คิดเปนรอยละ 28.44 

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี พบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธ         

กับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังตาราง 1  
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ตาราง 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ 

ปจจัยที่ศกึษา สูบ จํานวน Prevalence (%)  Prevalence Ratio p-value 

อายุ      

 นอยกวา 16 ป 21 69 30.40 1.19 0.56 

 16 ป ขึ้นไป 12 47 25.50   

ระยะเวลาการบวช      

 34 เดือน ขึ้นไป 15 46 32.60 1.26 0.42 

 นอยกวา 34 เดือน 18 70 25.70   

ระดับการศกึษาทางโลก      

 ม. ตน 25 79 31.60 1.46 0.26 

 ม. ปลาย  8 37 21.60   

ระดับการศกึษาทางธรรม      

 โท-นธ. เอก 20 61 32.80 1.38 0.27 

 ไมไดศกึษา/นธ.ตรีนธ. 13 55 23.60   

รายไดตอเดอืน      

 ต่ํากวา 200 บาท 15 48 31.20 1.78 0.57 

  200 บาท ขึ้นไป 18 68 26.50   

ผลการเรยีนเฉลี่ย      

 0.00-2.99 30 93 32.30 2.48 0.67 

 3.00–4.00   3 23 13.00   

ชาตพิันธุ      

 พืน้เมือง 21 61 34.40 1.58 0.13 

 ชาตพิันธุอ่ืน ๆ 12 55 21.80   
 
 

การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีศึกษากับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดโรค   

การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนของการไมสูบบุหร่ี ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญ     

ท่ีระดับ 0.05 ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่ศกึษา กับพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ 

ปจจัยที่ศกึษา สูบ จํานวน Prevalence (%)  Prevalence Ratio p-value 

การรับรูโอกาสเสี่ยงการเกดิโรค      

 ต่ํา 25 67 37.30 2.28 0.013* 

 สูง   8 49 16.30   

รับรูความรุนแรงของโรค      

 ต่ํา 22 59 37.30 1.93 0.032* 

 สูง 11 57 19.30   

การรับรูประโยชนของการไมสูบบุหร่ี      

 ต่ํา 26 61 42.60 3.35 0.000** 

 สูง   7 55 12.70   

การรับรูอุปสรรคของการไมสูบบุหร่ี      

 ต่ํา 19 60 31.70 1.26 0.426 

 สูง 14 56 25.00   

ปจจัยเอื้อตอพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี      

 สูง 16 53 30.20 1.10 0.703 

 ต่ํา 17 63 27.00   

ปจจัยเสริมตอพฤตกิรรมการสูบ

บุหร่ี 

     

 ต่ํา 18 61 29.50 1.07 0.839 

 สูง 15 55 27.30   

หมายเหตุ: * =  P-value < 0.05 , ** = P-value < 0.01 
 

วิจารณและสรุปผล 

จากการศกึษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระยะเวลาการบวช ระดับการศึกษาทางโลก ระดับการศึกษาทางธรรม 

รายไดตอเดือน ระดับผลการเรียนเฉลี่ย และปจจัยดานชาติพันธุ พบวา ไมสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของสราวุธ นามเมือง (2546) ท่ีศึกษาปจจัย ท่ีมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ท่ีมารับบริการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสงฆ พบวา ปจจัยทางชีวสังคม 

ไดแก อายุ ระยะเวลาการบวช ระดับการศึกษาทางโลก ระดับการศึกษาทางธรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

และผลการศึกษายังแตกตางจากการศึกษาของกิติพงษ ทองเหลือ (2550) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การสูบบุหร่ีของนักเรียนชายระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่พบวา รายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
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ซึ่งอาจสันนิษฐานไดวาการศึกษาคร้ังนี้ความแตกตางกันดานปจจัย สวนบุคคลของกลุมประชากรท่ีศึกษา จึงไมพบ

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 

ปจจัยนําดานการรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี การรับรูความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจาก การสูบบุหร่ี 

การรับรูประโยชนของการไมสูบบุหร่ี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสรายุทธ นามเมือง (2546) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การสูบบุหรี่ของพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ท่ีมารับบริการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสงฆ พบวาปจจัยนํา ไดแก การรับรู

โอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชนและอุปสรรค และความคาดหวังในความสามารถตนเอง มีความสัมพันธ 

กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และสอดคลองกับการศึกษาของประภาพร โพธ์ิทอง (2551) ท่ีพบวา ปจจัยนํา การรับรูเกี่ยวกับ

ผลกระทบของการสูบบุหร่ี การรับรูความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p = .000) และสอดคลองกับงานวิจัยของกิติมา เปาะเตะ (2552) พบวาปจจัยความเช่ือ

ดานสุขภาพในดานการรับรูถึงโอกาสเสี่ยง เปนปจจัยที่สามารถทํานายการสูบบุหร่ีของนักเรียนได กลาวคือ ถานักเรียนมีระดับ

ความเช่ือดานการรับรูถึงโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้น จะมีโอกาสที่จะเปนผูไมสูบบุหร่ี นอยลง 1.066 เทา ของนักเรียนที่มีระดับการรับรู

ในโอกาสเสี่ยงระดับเดิม และสอดคลองกับการศึกษาของปรวีณ บายคลอย (2553) ท่ีพบวา การรับรูเกี่ยวกับผลกระทบ

ของการสูบบุหร่ี การรับรูความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับบุหร่ี การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการสูบบุหร่ี มีความสัมพันธ 

กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 สําหรับปจจัยดานการรับรูอุปสรรคของการไมสูบบุหร่ี 

ไมพบความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังจะเห็นไดวาปจจัยนําดานการรับรูโอกาสเสี่ยง     

ตอการเกิดโรคจากการสูบบุหร่ี การรับรูความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี และปจจัยดานการรับรูประโยชน      

ของการไมสูบบุหร่ี มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ        

วาถาบุคคลรับรูวาตนเองมีโอกาสเกิดโรคหากมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหร่ีมีความรุนแรง 

และจะเกดิประโยชนใดแกตนเองบาง เมื่อไมสูบบุหร่ี ก็จะหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 

ความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี จากการศึกษาไมพบความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อ

กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของประภาพร โพธ์ิทอง 

(2551) ท่ีพบวาปจจัยเอือ้ไดแก ปริมาณเวลาท่ีใชในการเรียน การใชเวลาวางในสถานท่ีเสี่ยงตอการ สูบบุหร่ี และความยากงาย

ในการเขาถึงแหลงซื้อ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสันนิษฐานไดวาในการศึกษา

คร้ังนี้ ไดศึกษาในกลุมประชากรท่ีอาศัยอยูในโรงเรียนเดียวกัน และอาศัยอยูรวมวัดเดียวกันท้ังหมด จึงทําใหคุณลักษณะ

ของสิ่งแวดลอม ท้ังทางกายภาพและทางสังคม หรือทรัพยากรท่ีจะสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมการสูบบุหร่ีคลายคลึงกัน   

จงึไมพบความสัมพันธระหวางปจจัยเอือ้กับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 

ความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ไมพบความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมกับพฤติกรรม

การสูบบุหร่ี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของสรายุทธ นามเมือง (2554) 

ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ท่ีมารับบริการตรวจรักษา

ในโรงพยาบาลสงฆ พบวา ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขอมูลจากสมาชิกในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี และการไดรับคําแนะนํา

จากแพทยและพยาบาล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งการเสริมแรงจะเปนรางวัล

ตอบแทนหรือการลงโทษภายหลังท่ีไดแสดงพฤติกรรมออกมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุน ท่ีอิทธิพลของกลุมเพื่อน  
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จะมีบทบาทสําคัญ ซึ่งการศึกษาของปรียาพร ชูเอียด (2550) พบวาอิทธิพลของกลุมเพื่อนมีความสัมพันธเชิงบวกกับการสูบบุหร่ี 

นอกจากนัน้การศกึษาของรัฐกฤชญ เนตริฐนนทกุล (2551) ท่ีแสดงใหเห็นวา กลุมเพื่อนสนิทมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรม

การสูบบุหร่ีของนักเรียนอยางมาก สันนิษฐานไดวาการศึกษาในคร้ังนี้ ไดศึกษาในกลุมประชากรท่ีอาศัย หรืออยูในบริบท

ของปจจัยเสริมท่ีคลายคลึงกัน คืออยูในโรงเรียนเดียวกัน พักอาศัยอยูในกุฏิหรือวัดเดียวกัน อยูภายใตกฎกติกาและบริบท

ทางสังคมรวมกัน จึงไมพบความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการ สูบบุหร่ี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการศึกษาในคร้ังนี้ ทําใหทราบปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในกลุมสามเณร ซึ่งจะเปน

ประโยชนตอการวางแผนเพื่อปองกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ตลอดจนการสงเสริมสุขภาพในกลุมประชากร

สามเณร โดยมขีอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาท่ีพบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ  

 สูบบุหร่ี ดังนั้นในการดําเนินงานเพ่ือปองกันและควบคุมการสูบบุหร่ี ควรดําเนินการเนนหนักในดานการใหขอมูล ขาวสาร 

การใหความรูเกี่ยวกับโรคตาง ๆ ท่ีเกดิจากการสูบบุหร่ี การใหความรูเกี่ยวกับโอกาสเกดิโรคตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสูบบุหร่ี 

2. ผลการศึกษาท่ีพบวา การรับรูความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ควรเนน  

การดําเนนิงานในการใหขอมูล ขาวสาร เนนการใหความรูเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ี วาโรคมีความรุนแรง บางโรค

อาจเปนอันตรายถงึชวีติ บางโรคไมสามารถรักษาใหหายได อกีท้ังยังมภีาระคาใชจายในดานการรักษาพยาบาลท่ีสูง 

3. การรับรูประโยชนของการไมสูบบุหร่ี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ ควรเนนการเรียนการสอนในหองเรียน 

ใหเกิดการรับรูในประโยชนของการไมสูบบุหร่ี และควรมีการสงเสริมใหการไมสูบบุหร่ีเปนสิ่งท่ีนายกยอง ช่ืนชม เปนคานิยม  

ท่ีดขีองกลุม อันจะเปนการปองกันและปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีตอไป 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาในกลุมตัวอยางท่ีเปนสามเณรที่มีลักษณะของปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมที่แตกตางกัน เพื่อนํา

ผลการศึกษามาใชในการกําหนดปจจัยในการดําเนินงานปองกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของสามเณรให  

คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการนําปจจัยดานการรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี 

การรับรูประโยชนของการไมสูบบุหร่ี มาเปนปจจัยสําคัญเบ้ืองตนของการพัฒนาโปรแกรมเพื่อปองกันและปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมการสูบบุหร่ี 
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ปจจัยทีมี่ความสมัพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตําบลศรีเตีย้ 

อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 

Factors Associated with smoking behaviors of High School Students, Sitia 

Subdistrict, Ban Hong District, Lumphun Province 

พัชรี อินถา 26

1* และรุง วงศวัฒน2 

Patcharee Intha1* and Rung Wongwa2 

บทคัดยอ 

การศึกษาเชิงพรรณาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา  โดยศึกษากับนักเรียนทุกคน จํานวน 157 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวย 

จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและไค-สแควร       

ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสูบบุหร่ี รอยละ 24.2 สวนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม    

การสูบบุหร่ีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ไดแก เพศ การสูบบุหร่ีของมารดา และ   

การสูบบุหร่ีของเพื่อน  
 

คําสําคัญ: พฤตกิรรมการสูบบุหร่ี นักเรียนมัธยมศกึษา  
 

Abstract  

The purpose of this descriptive study was to examine factors associated with smoking behaviors of high 

school students. The population were 157 high school students. The data were collected by questionnaires. The data 

were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi-square 

The results showed that high school students were smoke 24.8%. And found that sex, mothers smoking 

and friend smoking were statistical significance associated with smoking behaviors of high school students at 0.05 

level. 
 

Keywords: Smoking behaviors, High school students  
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บทนํา 

“บุหร่ี” จัดเปนสิ่งเสพติดประเภทสิ่งเสพติดกระตุนประสาทโดยปจจุบันพบวามีการนิยมสูบบุหร่ีเปนท่ีแพรหลาย

มากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้บุหร่ีมีสารประกอบตาง ๆ อยูประมาณ 4,000 ชนิด มีสารกอมะเร็งไมต่ํากวา 42 ชนิด ซึ่งสาร  

บางชนิดเปนอันตรายท่ีสําคัญ คือ นิโคติน (Nicotine) ทาร หรือน้ํามันดิน (Tar) คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจนไซยาไนด  

ไนโตรเจนไดออกไซด แอมโมเนีย สารกัมมันตรังสี เปนตน โดยบุหร่ีถือเปนสิ่งเสพติดท่ีอยูใกล ๆ ประชาชนทุกวัย นอกจาก

จะเกิดผลเสียตอตัวผูสูบบุหร่ีเองแลว การสูบบุหร่ียังไดสงผลกระทบตอสภาวะ สุขภาพของบุคคลอ่ืน ซึ่งอาจเปนทั้งบุคคล

ใกลชิดหรือไมก็ได ในกรณีการสูดดมควันบุหร่ีเขาไป (Secondhand Smoke) สามารถนําไปสูปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค 

อาทิ โรคมะเร็งปอด โรคระบบทางเดนิอาหาร โรคระบบทางเดนิหายใจ โรคหัวใจเปนตนและนอกจากนี้ยังสงผลตอ ตอการ

ใหกําเนดิทารกท่ีมีน้ําหนักแรกเกิดตํ่ากวาปกติ และทารกอาจตองเสี่ยงตอการเสียชีวิตอยางเฉียบพลัน โดยไมทราบสาเหตุ

(สํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2543) 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาคือผูท่ีมีมีอายุในระหวาง 12-16 ปโดยรับการศึกษาตอจากระดับชั้นประถมศึกษา จัดอยู

ในชวงวัยรุน ซึ่งเปนวัยท่ีเช่ือมตอจาก วัยเด็ก สู วัยผูใหญ ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการธรรมชาติของนักเรียนท่ีเปนวัยรุนนี้ 

จะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและทางดานจิตใจอยางชัดเจนโดยเมื่อเขาสู วัยรุนแลวมักตองการเปนอิสระ 

ตองการสรางเอกลักษณความเปนตัวของตัวเอง ตองการการยอมรับ มีพฤติกรรมอยากรู อยากเห็น และบางคร้ังมี

พฤติกรรมชอบทดลองสิ่งตาง ๆ หรือสิ่งใหม ๆ ท่ีไมเคยไดสัมผัสมากอนนอกจากนี้ยังเปนกลุมวัยท่ีชอบเขาสังคม         

โดยบางคร้ังหากไมมีการคิดไตรตรองท่ีดีหรือมีเหตุผลเพียงพออาจสงผลใหเกิดการเบี่ยงเบนในการดํารงชีวิตและการมี

คุณภาพชีวิตในอนาคตได ถานักเรียนวัยรุนท่ีมีปจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ รวมดวยก็มักจะไมสามารถปรับตัวไดประกอบกับการขาด

ท่ีปรึกษาหาทางออกไมไดนักเรียนวัยรุน ก็อาจจะใชยาเสพติดเพื่อคลายทุกขหลบหนีปญหาไดมีผลการวิจัย (ประกิต     

วาทีสาธกกจิ, 2547) 

 สถานการณและแนวโนมการบริโภคยาสูบชนิดมีควันของเยาวชนไทย จํานวนเยาวชนที่บริโภคยาสูบ หรือสูบบุหร่ี

ชนดิมคีวัน ในรอบ 18 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2534–2552) ไดวาจากจํานวนเยาวชนที่สูบบุหร่ีปจจุบันชนิดมีควัน มีจํานวนลดลง

จาก 2.8 ลานคนในป พ.ศ. 2534 เปน 1.5 ลานคนในป พ.ศ. 2549 จากนั้น เร่ิมปรับเพิ่มขึ้นเปนลําดับจาก 1.6 ลานคน    

ในป พ.ศ. 2550 เปน 1.7 ลานคนในป พ.ศ. 2552 และจํานวนผูท่ีสูบบุหร่ีคร้ังแรกในป 2554 โดยจําแนกตามการสูบบุหร่ี       

ในคร้ังแรกพบวามีจํานวนท้ังหมด 9,937,070 ราย โดยชวงอายุท่ีพบวามีการเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกมากท่ีสุด ไดแก ชวงอายุ 

15-19 ป โดยมีท้ังสิ้นจํานวน 5,828,946 คน รองลงมาไดแกชวงอายุ 20-24 จํานวน 2,348,548 คน และกลุมอายุ      

10-14 ป จํานวน 1,086,217 (สํานักงานสถติแิหงชาต,ิ 2554) 

 จากขอมูลดังกลาวทําใหพบวาจํานวนผูท่ีริเร่ิมและทดลองสูบบุหร่ีเร่ิมมีจํานวนท่ีมากยิ่งขึ้นและชวงอายุท่ีมี     

การทดลองสูบเร่ิมลดลงจากและกลุมวัยท่ีพบวามีการริเร่ิมและทดลองสูบบุหร่ีมากขึ้นก็คือเยาวชนท่ีกําลังศึกษา  

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเปนสวนใหญซึ่งเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีคร้ังแรกก็จะพบวามีการสูบในลักษณะตอเนื่อง 

และนอกจากนี้ยังสงผลกระทบท้ังในเร่ืองดานการศึกษา สังคม และบุคคลรอบขาง พบวา ความสัมพันธของการสูบบุหร่ี 

ของนักเรียน นักศึกษา กับพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืน ๆ พบวา กลุมนักเรียน นักศึกษาท่ีสูบบุหร่ีมีผูท่ีดื่มเหลามากกวาผูท่ีไม      

สูบบุหร่ี 3.5 เทา เท่ียวกลางคืนมากกวา 3.2 เทา เคยมีเพศสัมพันธมากกวา 3.7 เทา เลนการพนันมากกวา 3.3 เทา และ

ใชยาเสพติดอ่ืนมากกวา 16 เทา นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยท่ีพบวา หากนักเรียนไดมีโอกาสเร่ิมทดลองสูบบุหร่ีแลว 
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โอกาสจะกลายเปนผูใหญท่ีติดบุหร่ีในอนาคตยอมเปนไปไดสูง อีกท้ังการเลิกสูบบุหร่ีก็ทาไดยาก (พรนภา หอมสินธุ, 

2550) 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาอัตรา และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน   

 ชัน้มัธยมศกึษา ตัง้แตระดับชัน้ม.1-ม.6 โรงเรียนบานโฮงรัตนวทิยา จังหวัดลําพูน ซึ่งขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนตอกําหนด

แนวทางสงเสริมสุขภาพใหปราศจากการสูบบุหร่ี และการเฝาระวัง การวางแผนใหการศึกษาเพื่อปองกันควบคูกับ       

การแกไขปญหาไปพรอมกัน โดยนําไปสูมาตรการควบคุม และปองกันใหมิใหเกิดการสูบบุหร่ีในสถานศึกษาสามารถนํา

ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไปพัฒนาและตอยอดในการสรางสรรคงานวิจัย และการออกแบบนวัตกรรมพัฒนา

คุณภาพใหแกนักเรียนอยางมปีระสทิธิภาพและย่ังยืนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา 

2. เพื่อศกึษาปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

 การศกึษาคร้ังนี้เปนการศกึษาเชงิพรรณา 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท้ังหมดท่ีกําลังศึกษาอยู ณ โรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยา 

ปการศกึษา 2558 จํานวน 157 คน โดยการศกึษาคร้ังทําการศกึษากับกลุมประชากร 

เครื่องมอืวจัิย ประกอบดวย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษานี้แบงออกเปนท้ังหมด 3 สวน 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมสวนบุคคลและสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการสูบบุหร่ี เปนขอคําถามเติมคําและ

Checklist พัฒนาจาก อุทุมพร ณ นคร (2550) 

สวนท่ี 3 ขอมูลทัศนคติตอการสูบบุหร่ี ขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) พัฒนาจาก อุทุมพร 

ณ นคร (2550)  

แบบสอบถามชุดนี้ผานความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยทุกขอคําถามมีคา IOC (Index of Congrruence) 

ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป และนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 

คํานวณหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นโดยรวมท่ี .634 
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การวเิคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิต ิ

ไค-สแควร (Chi-Square Test) 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาขอมูลทั่วไป 
ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมประชากรพบวาสวนใหญมีอายุ 18 ป รอยละ 19.1 ป โดยมีอายุเฉลี่ย 15.52 ป 

(S.D. = 1.86) มีอายุต่ําสุด 12 ป และมีอายุสูงสุด 19 ป สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 60.5 สวนใหญอยูในระดับ  

  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 รอยละ 21.7 รองลงมาไดแกระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 รอยละ 19.1 พบวาสวนใหญผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ระดับปานกลาง รอยละ 72.0 โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 2.7893 (S.D. = .66288) โดยผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนนอยท่ีสุดไดแกระดับต่ํา รอยละ 12.7 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงท่ีสุด ไดแก ระดับปานกลาง รอยละ 

72.0 พบวา จํานวนเงินท่ีไดรับในแตละวันสวนใหญ 31 บาท–41 บาท รอยละ 33.8 รองลงมา 41 บาท–51 บาท รอยละ 

29.3 พบวาสวนใหญสถานภาพสมรสของบิดาและมารดาอยูดวยกันรอยละ 70.1 รองลงมา ไดแก บิดา มารดาหยารางกัน

รอยละ 18.5 พบวาสวนใหญอาชีพของบิดา รับจางรอยละ 69.4 รองลงมาอาชีพเกษตรกร รอยละ 21.0 พบวาสวนใหญ

อาชพีของมารดา อาชพีรับจาง รอยละ 71.3 รองลงมาอาชพีเกษตรกรรอยละ 22.3  

พฤตกิรรมสวนบุคคลและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ 

ผลการศึกษาปจ จัยส วนบุคคลและสิ่ งแวดลอมของกลุ มประชากรพบว ามีพฤติกรรมไมสูบ บุห ร่ี 

รอยละ 75.8 รองลงมาไดแกพฤติกรรมสูบบุหร่ี รอยละ 24.2 โดยบิดามีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีรอยละ 61.1 และมารดามี

พฤติกรรมไมสูบบุหร่ี รอยละ 88.53 รวมถึงเพื่อนมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีรอยละ 58.6 และในขณะท่ีนักเรียนยังไมมี

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีไมเคยถูกเช้ือเชิญจากเพื่อน รอยละ 72.0 นอกจากนี้สถานท่ีนักเรียนใชสูบบุหร่ีไดแก โรงเรียน รอย

ล ะ  47.4 ร อ ง ล ง ม า  ไ ด แ ก  เ ธ ค / ผั บ  ร อ ย ล ะ  26.3  นั ก เ รี ย น มี ก า ร อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย ทุ ก วั น 

รอยละ 36.3 รองลงมาไดแกออกกําลังกายวันเวนวัน รอยละ 26.8  สวนใหญนักเรียนมกีารวางแผนเลกิและหลีกเลี่ยงบุหร่ี 

รอยละ 64.3 รองลงมาไดแกไมแนใจ รอยละ26.1สวนใหญในชุมชนมีรานขายบุหร่ีรอยละ 91.0 พบวานักเรียนไมสามารถ

ซื้อบุหร่ีไดในชุมชน รอยละ 54.1 พบวาบุคคลท่ีสามารถมีผลใหนักเรียนเลิกและหลีกเลี่ยงบุหร่ีไดแกตัวเอง รอยละ52.9 

รองลงมาไดแก บิดา มารดา รอยละ 41.4 

จากการศึกษาทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของกลุมประชากรพบวาทัศคติสวนใหญคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหเปน

โรคมะเร็งมากท่ีสุด รอยละ 4.75 รองลงมาไดแก การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอบุคคลรอบแกขาง รอยละ 4.52 รองลงมา

การสูบบุหร่ีทําใหมกีลิ่นปากและเล็บเหลือง รอยละ 4.34 รองลงมาไดแก การสูบบุหร่ีทําใหสิ้นเปลืองเงินทอง รอยละ 4.17 

รองลงมา ไดแก การสูบบุหร่ีชวยทําใหมีความสนิทกับกลุมเพื่อนไดมากขึ้น รอยละ 4.04 พบวาทัศนคตินอยท่ีสุด ไดแก  

การสูบบุหร่ีเปนเร่ืองธรรมดาและพบเห็นไดท่ัวไป รอยละ 2.79 รองลงมาไดแกฉันควรเลิกคบเพื่อนท่ีสูบบุหร่ี รอยละ 3.04 

รองลงมาไดแก การสูบบุหร่ีในสถานท่ีไกลผูคนไมกอใหเกิดอันตรายตอตนเองและบุคคลรอบขางรอยละ 3.13 รองลงมา

ไดแก ผูหญงิสูบบุหร่ีเปนพฤตกิรรมท่ีไมปกต ิรอยละ 3.17 ตามลําดับ 
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ปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหรี่นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษา    
 

ตาราง 1 ปจจัยที่มคีวามสัมพันธตอพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ 

ปจจัย χ2 P-Value 

อายุ   .107 .444 

เพศ 3.840  .041* 

ระดับชัน้เรียน 3.642 .184 

รายรับตอวัน   1.771 .127 

ทัศนคติ 3.274 .195 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   .473 .790 

การออกกําลังกาย 2.430 .084 

พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของบิดา   .085 .463 

พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของมารดา 7.328  .011* 

พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเพื่อน 16.484    .000** 

รานขายบุหร่ี   .159 .492 

หมายเหตุ: * P-Value <0.05 , ** P-Value <0.01 
 

จากตาราง 1 พบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ไดแก เพศ (p-value=0.041) และพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของมารดา (p-value=0.011) และพบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ไดแกพฤติกรรมสูบบุหร่ีของเพื่อน(p-value<0.001)  สวน

ปจจัยท่ีไมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ไดแก อายุ ระดับชั้นเรียน รายรับตอวัน ทัศคติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของบิดา รานขายบุหร่ี ดังตาราง 1 
 

วิจารณและสรุปผล 

ผลการศึกษาพบวาเพศชายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05       

ซึ่ง สอดคลองกับผลการศึกษาของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2554) โดยพบวาอัตราการสูบบุหร่ีของผูชายมากกวาผูหญิง 

20 เทา  อีกท้ังสอดคลองกับผลการศึกษาของประภาพร นัทการัตน (2552) พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการสูบบุหร่ีไดแก เร่ือง

เพศ อีกท้ังสอดคลองกับผลการศึกษาของปรียาพร ชูเอียด (2550) พบวา เพศมีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรม

การสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 รวมท้ังสอดคลองกับชูชัช แกวมณีชัย (2551) พบวานักเรียนท่ีสูบบุหร่ี

สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 56.9 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ณินทญาดา รองเดช และคณะ (2552)   ซึ่งพบวา

เพศมีความสันพันธกับการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของเรณู บุญ

จันทร และคณะ (2552) พบวา เพศมคีวามสัมพนัธตอพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิ .01 
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ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของมารดามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ จันทนา จันทรไพจิตร (2541) โดยพบวาการสูบบุหร่ีของกลุม

ประชากรท่ีศึกษามีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของคนในครอบครัว ไดแก บิดา มารดา พี่ นอง และสอดคลองกับผล

การศึกษาของ ออมใจ จิรพฤฒิศิริ (2548) ท่ีพบวากลุมตัวอยางท่ีมีผูปกครองสูบบุหร่ีมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะสูบบุหร่ีเปน 7.75 

(95% CI = 2.51, 23.49) เทาของกลุมตัวอยางท่ีผูปกครองไมสูบบุหร่ี รวมท้ังสอดคลองกับผลการศึกษาของ           

ยุพยง วงศฝน (2544) ท่ีพบวาบทบาทของครอบครัวดานการเปนแบบอยางมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < .01) โดยพบวาในครอบครัวของกลุมตัวอยางท่ีสูบบุหร่ีมีบุคคลในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี    

รอยละ 72.7 และในขณะท่ีกลุมไมสูบบุหร่ีมีบุคคลในครอบครัวท่ีสูบบุหร่ี รอยละ 55.8 อีกท้ังสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ สมบัติ ดุลรัตน (2552) โดยผลการศึกษาพบวาการมีสมาชิกในบานสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับปริมาณการสูบบุหร่ี   

ในทศิทางเดยีวกัน ดังนัน้จงึพบวาผูปกครอง มีผลตอพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเนื่องจากเปนบุคคล

ท่ีมีความใกลชิดกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาซึ่งเปนวัยท่ีอยากรูอยากลองดังนั้นจึงอาจกอใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือ   

ความเคยชนิในการรับรูพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีเปนระยะเวลานาน 

ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเพื่อนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุมประชากร

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (P-value = .000) สอดคลองกับผลการศึกษาของ เสมอเหมือน โลหะกิจ (2548) 

โดยพบวาปจจัยท่ีมผีลตอการสูบบุหร่ี จํานวนเพื่อนในกลุมท่ีสูบบุหร่ีมีผลตอการสูบบุหร่ีของนักศึกษาโดยนักศึกษาเพศชาย

จะมีแนวโนมในการสูบบุหร่ีมากกวาเพศหญิง สอดคลองกับผลการศึกษาของ สิวนันท ศิริวนารังสรรค (2535) โดยจาก

การศึกษาความสัมพันธของตัวแปรพบวา ลักษณะความสัมพันธในกลุมเพื่อนซึ่งหมายถึงการถูกเพื่อนเคยชักชวนสูบบุหร่ี

และการมีเพื่อนสนิทท่ีติดบุหร่ีมีอิทธิพลอยางยิ่งท่ีสงผลใหเกิดพฤติกรรมการสูบบุหร่ี สอดคลองกับผลการศึกษา         

ของจันทนา จันทรไพจิตร (2541) พบวาปจจัยเชิงสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการสูบบุหร่ีของนักเรียนในระดับปานกลาง  

3 ปจจัย ไดแก เพื่อนชวนใหสูบมากเปนอันดับหนึ่ง สอดคลองกับผลการศึกษาของ นิภาวรรณ หมีทอง (2551) พบวา    

ถานักศึกษาหญิงมีตัวแบบดานการสูบบุหร่ีสูงอันไดแก บิดา มารดา เพื่อน ก็มีโอกาสท่ีจะอยูในกลุมท่ีสูบบุหร่ี          

ในทางตรงกันขามหากนักศกึษาหญงิมตัีวแบบท่ีมกีารสูบบุหร่ีต่ําก็มีโอกาสท่ีจะอยูในกลุมท่ีไมสูบบุหร่ีเชนกัน สอดคลองกับ

ผลการศกึษาของ เรณู บุญจันทรและคณะ (2552) พบวา เพศและการสูบบุหร่ีของเพื่อนสนิทมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001) สอดคลองกับผลการศึกษาของ เสมอเหมือน โลหะกิจ (2548) พบวา

ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ รายได จํานวนเพ่ือนในกลุมท่ีสูบบุหร่ีมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักศึกษา สอดคลอง

กับผลการศึกษาของ สุรัตนา พรวิวัฒนชัย (2552) พบวาปจจัยภายนอกตัวบุคคล จํานวนเพื่อนท่ีสูบบุหร่ี มีความสัมพันธ

ตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี เนื่องจากจํานวนเพ่ือนท่ีสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้นจะมีจํานวนวัยรุนท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีมากขึ้นตาม

ไปดวย สอดคลองกับผลการศึกษาของ เรณู บุญจันทร และคณะพบวาคุณลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

ของเยาวชนจังหวัดระนองนั้น การสูบบุหร่ีของเพ่ือนสนิทมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิ (p < 0.001) 
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ขอเสนอแนะ 

1. เพศ พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของมารดา พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเพื่อนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ    

สูบบุหร่ี ดังนั้นการแกไขพฤติกรรมสูบบุหร่ีของนักเรียนนอกจากแกไขที่ตัวนักเรียนแลวควรใหความสําคัญในกลุมมารดา 

กลุมเพื่อนและรวมถึงการใหความสําคัญของเพศดังนั้นควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศคติเกี่ยวกับ

พฤตกิรรมการสูบบุหร่ีรวมถงึการออกกฎบังคับในชุมชน  

2.ควรทําการศึกษาและเพิ่มกระบวนการในการวางแผนแกไขปญหาสําหรับนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมสูบบุหร่ี       

เปนลําดับตอไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ดร.ประจวบ แหลมหลัก ดร.อนุกูล มโนทน และดร.สมคิด จูหวา ท่ีไดกรุณาตรวจทานแบบสอบถาม

เพื่อใหเกดิความสมบูรณและความถูกตองกอนนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมประชากร 

ขอขอบคุณ นายสุทิศ มูลยอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลายแกว และขอขอบคุณ   

ผอ.ประยูร ชาติชํานาญ ผูอํานวยการโรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยา ท่ีไดกรุณาใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมรวมถึง 

ขอเสนอแนะ คําแนะนํา รวมถงึใหแนวคิดตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน จนทําใหงานวจัิยคร้ังนี้สําเร็จได 

ขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยา ท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในงานวิจัยจึง

ขอขอบพระคุณไวในโอกาสนี้  
 

เอกสารอางอิง 

จันทนา จันทรไพจติร. (2541). เหตุผลในการสูบบุหรี่ของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม. 

วทิยานพินธ ศ.ม., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, เชยีงใหม. 

ชูชัช แกวมณีชัย. (2551). พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน โรงเรียนโพธ์ิตากพทิยาคม  

 อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย. วารสารสุขภาพภาคประชาชน, 22, 84-89.  

ณนิทญาดา รองเดชและคณะ. (2552). การสํารวจพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดตรัง.  

 การศกึษาดวยตนเอง, ศูนยวจัิยและการจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ, กรุงเทพมหานคร.  

นภิาวรรณ หมีทอง. (2551). ปจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของนักศกึษาอาชวีศึกษาหญงิ 

 ในเขตกรุงเทพมหานคร. วทิยานพินธ วท.ม., มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, กรุงเทพมหานคร.  

ประกติ วาทสีาธกกิจ. (10 มกราคม 2551). ความเปนมาเกี่ยวกับบุหรี่ สาระหนารูเกี่ยวกับสุขภาพ. สืบคนเมื่อ 10 

มถุินายน 2557, จาก http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/history_of_smoking/index.html 

ประภาพร นันทการัตน. (2552). การศกึษาพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของนักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

กรุงเทพ. การศกึษาดวยตนเอง, มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร.  

ปริศนา คําเงนิ. (2553). ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการสูบบุหรี่ของนักศกึษาปรญิญาตรคีณะพัฒนาการ

ทองเที่ยว มหาวทิยาลัยแมโจ จังหวัดเชยีงใหม. วทิยานพินธ ศ.บ., มหาวทิยาลัยแมโจ, เชยีงใหม.  

 

http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/history_of_smoking/index.html


 

306 

 

เอกสารอางอิง (ตอ) 

ปรียาพร ชูเอยีด. (2550). ปจจัยคัดสรรที่สัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของนักศกึษาวทิยาลัยสังกัด 

 กรมอาชวีศกึษา. วทิยานพินธ พย.ศ, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.  

พรนภา หอมสินธุ. (2550). การสูบบุหร่ีในวัยรุน. วารสารพยาบาลศาสตร, 15, 40-48.  

ยุพยง วงศฝน. (2544). ความสัมพันธระหวางบทบาทครอบครัวกับการสูบบุหรี่ของนักศกึษาชาย วทิยาลัยสังกัด

กรมอาชวีศกึษา เขตอําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม. วทิยานพินธ ส.ม., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, เชยีงใหม.  

เรณู บุญจันทรและคณะ. (2552). พฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน จังหวัดระนอง. การศึกษาคนควาดวยตนเอง, 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง, ระนอง.  

สมบัต ิดุลรัตน. (2552). ปจจัยที่มผีลตอพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวดแมฮองสอน. วทิยานพินธ ศ.ม., 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม, เชยีงใหม.  

สํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ. (1 ตุลาคม 2554). การควบคุมการบริโภคยาสูบ. สืบคนเมื่อ 10 มถุินายน 2557, 

จาก http://resource.thaihealth.or.th/library/10439 

สํานักงานสถติิแหงชาติ. (1 เมษายน 2554). สรุปการสํารวจพฤตกิรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร 

พ.ศ. 2554. สืบคนเมื่อ 20 มถุินายน 2557, จาก http://www.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_65.php 

สํานักงานสถติิแหงชาติ. (1 เมษายน 2554). การสํารวจพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของประชากร พ.ศ. 2554. สืบคนเมื่อ 

20 มถุินายน 2557, จาก http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm 

สวินันท ศิริรวนารังสรรค. (2535). พฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของนักศกึษาชั้นปที่ 1 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ปการศกึษา 

2553. วทิยานิพนธ ส.ม., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, เชยีงใหม.  

สุรัตนา พรววิัฒนชัย. (2552). ปจจัยที่มอีทิธิพลตอพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน. กรุงเทพฯ: สถาบันวจัิยประชากร

และสงคม, มหาวทิยาลัยมหดิล. 

เสมอเหมือน โลหะกจิ. (2547). ทัศนคตกิับการสูบบุหรี่ของนักศกึษาชั้นปที่ 1 มหาวทิยาลยัเชยีงใหมและ

มหาวทิยาลัยแมโจโดยใชการวเิคราะหขอมูลเชงิกลุม. วทิยานพินธ วท.ม., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, 

เชยีงใหม.  

ออมใจ จิรพฤฒศิริิ. (2548). ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของสตรวัียรุน. วทิยานพินธ พย.ม., 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม, เชยีงใหม.  

อุทุมพร ณ นคร. (2550). ปจจัยที่มคีวามสัมพันธตอพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษา 

ตอนตน โรงเรยีนชลราษฎรอํารุง อําเภอเมอืง จังหวัดชลบุร.ี การศกึษาคนควาดวยตนเอง, สํานักงานเขต 

พืน้ท่ีการศกึษาเขต 1, ชลบุรี. 
  

http://resource.thaihealth.or.th/library/10439
http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm


 

307 

 

ปจจัยทีมี่ความสมัพันธตอการเลีย้งลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน กลุมหญิงตั้งครรภ 

โครงการสายใยรักแหงครอบครัว โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยแกต 

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

Relative Factors for Exclusive Breastfeeding of Pregnancy Group in Bonds of 

Family Love Project in Huaikat Health Promoting Hospital, Rongkwang District, 

Phrae Province 

วรางคณา วงคธีรวัฒน 27

1* และทวีวรรณ ชาลีเครือ2 

Warangkana Wongteerawat1* and Taweewun Chareekrua2 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว และปจจัยท่ีมีความสัมพันธ          

ตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ศึกษาระหวาง พฤษภาคม 2557-มกราคม 2558 กลุมตัวอยาง คือ          

กลุมหญิงตั้งครรภ สมาชิกโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยแกต 

โดยมีบุตรอายุมากกวา 6 เดือน จํานวน 72 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผานการตรวจสอบความตรง   

ตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน และทดสอบความเช่ือมั่นโดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา วิเคราะหขอมูลโดยใช

สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน Chi-square Test และFisher,s Exact Test ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีอัตรา

การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวมากกวาหรือเทากับ 6 เดือน รอยละ 76.39 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูก        

ดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ไดแก อาชีพ และประสบการณในการเลี้ยงลูก      

ดวยนมแม สวนลักษณะการทํางาน และระยะเวลาลางานหลังคลอด มีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 

6 เดือน อยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ(p < 0.01) 

 ซึ่งผลท่ีไดจากการศึกษานําไปใชในการสงเสริม และสนับสนุนใหมีการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน         

มากยิ่งขึ้น และเพื่อใหเด็กไดรับการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเต็มท่ี มีการเจริญเติบโตสมวัย และพัฒนาการท่ีดี             

ตามศักยภาพ  
 

คําสําคัญ: การเลี้ยงลูกดวยนมแม กลุมหญงิตัง้ครรภ โครงการสายใยรักแหงครอบครัว  

                                                 
1นสิติคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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2School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000 
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Abstract  

 The purpose of this research was to study the rate and relative factors of exclusive breastfeeding. 

 The duration of research implementation was from May 2014 to January 2015. The research samples consisted of  

72 mothers, their infants aged over 6 months of pregnancy group in Bonds of Family Love Project in Huaikat Health 

Promoting Hospital. The data were collected through the questionnaire, verified the content validity by 3 experts and 

determined the reliability by alpha reliability coefficient. The data were analyzed by descriptive statistics and 

inferential statistics, Chi-square Test and Fisher,s Exact Test. The research findings showed that 76.39 percent of  

the research samples were exclusively breastfeeding over 6 months. Relative factors for exclusive breastfeeding    

at the 0.05 level of statistical significance were as follows: occupation and experiences of breastfeeding. Quality of 

employment and period of maternity leave relative for exclusive breastfeeding at the 0.01  level of statistical 

significance. 

The results of this study were used to promote and encourage the exclusive breastfeeding. Consequently, 

children were fully breastfed, growing properly and achieved development as well as their potential. 
 

Keywords: breastfeeding, pregnancy group, Bonds of Family Love Project 
 

บทนํา 

นมแม เปนสิ่งมหัศจรรยท่ีธรรมชาติสรางมาเพื่อลูก นมแมมิใชเพียงแคอาหารสําหรับลูกเพื่อการเจริญเติบโต 

ดานรางกายเทานั้น แตการเลี้ยงลูกดวยนมแมทําใหเกิดสายสัมพันธแม–ลูก ซึ่งสงผลถึงการพัฒนาสมอง สติปญญา             

ความเฉลียวฉลาด มีอารมณ และจิตใจท่ีดี นอกจากนั้นยังมีประโยชนตอครอบครัวท้ังดานความรัก ความผูกพัน               

ความอบอุน และเศรษฐกิจของครอบครัว รวมถึงมีประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกตระหนักถึง

ความสําคัญเกี่ยวกับประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม ดังนั้นองคการอนามัยโลก (WHO) และองคการกองทุนเพื่อเด็ก

แหงสหประชาชาติ (UNICEF) ไดแนะนําใหดื่มนมแมอยางเดียวถึง 6 เดือน (exclusive breastfeeding) และควบคูกับ   

อาหารเสริมตามวัย จนกระท่ังลูกอายุครบ 2 ป หรือนานกวานัน้ (พัชราณี ภวัตกุล, 2554) 

“นมแม” คือ หยดแรกของสายใยรัก เปนพระราชดํารัสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

พระราชทานแกโครงการสายใยรักแหงครอบครัว (ศูนยนมแมแหงประเทศไทย, 2550) ในป 2548 มีการจัดตั้งโครงการ-

สายใยรักแหงครอบครัว ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ท่ีเกิดขึ้นจากพระปณิธาน   

อันแนวแนของพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศม พระวรชายาฯ เพื่อสนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัวอยูรวมกัน             

อยางมีความสุข ลูกไดรับความรัก ความอบอุน และไดรับการดูแลท่ีดีตั้งแตเร่ิมชีวิตขณะอยูในครรภมารดา จนกระท่ัง

คลอดอยางปลอดภัย ไดกนินมแมตัง้แตแรกเร่ิมของชวีติ ตลอดจนไดรับการเลี้ยงดูมกีารเจริญเตบิโต และพัฒนาการสมวัย 

สถานการณการเลี้ยงลูกดวยนมแมในประเทศไทยมีแนวโนมคอนขางต่ํา ขอมูลจากรายงานสถานการณเด็ก และ

สตรีในประเทศไทย โดยสํานักงานสถติิแหงชาติ (MICS) พบวา อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว มีเพียงรอยละ 12.3 

ใน พ.ศ. 2555 สําหรับสถานการณลาสุดของการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ในประเทศไทย พ.ศ. 2556     
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โดยสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ ไดสํารวจแมในสถานพยาบาลของรัฐทุกระดับ จํานวน 995 คน 

พบวา รอยละ 33 ของแมกลุมตัวอยางเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน มีรอยละ 32.8 และมีแมเพียงรอยละ 10.3 

เทานัน้ ที่เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวมากกวา 6 เดือน สาเหตุท่ีแมไมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวครบ 6 เดือน 

เนื่องจากคิดวาน้ํานมไมเพียงพอ รองลงมาคือ กังวลวานมแมมีสารอาหารไมพอ และตองกลับไปทํางาน กรณีของแมท่ีไม

สามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวจนถึง 6 เดือน โดยสวนมากแมกลุมตัวอยางจะใหนมผงเพิ่มเติม รอยละ 61.8 

รองลงมาคือ น้ํา รอยละ 61.6 และผลไมจําพวกกลวย รอยละ 33.6 (สํานักนโยบาย และยุทธศาสตร สํานักงาน-

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557) อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล-

สงเสริมสุขภาพตําบลหวยแกต ในป 2554, 2555, 2556 และ 2557 มีแนวโนมลดลง คิดเปนรอยละ 100, 40, 20 และ 

16.67 ตามลําดับ (เวชระเบียนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยแกต, 2557) 

จากอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียว 6 เดือน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ-

ตําบลหวยแกต มีแนวโนมคอนขางต่ําสงผลตอคุณภาพของเด็กในอนาคต หากไมสงเสริม และสนับสนุนใหทุกภาคสวน   

ในสังคมเห็นความสําคัญของการเลี้ยงลูกดวยนมแม จะทําใหมีอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน         

ลดลงมากยิ่งขึ้น ผลการวิจัยในคร้ังนี้จะเปนขอมูลเบื้องตนที่สําคัญในการหาแนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบบริการ 

และเปนแนวทางจัดทําโปรแกรมสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว เพื่อใหเด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย และ

พัฒนาการที่ดตีามศักยภาพ เติบโตเปนเยาวชนรุนใหมท่ีมีสุขภาพกาย และจิตใจที่ดีไมกอปญหาสังคม เปนสิ่งท่ีมีประโยชน

อยางมากท้ังตอมารดา ทารก และประเทศชาต ิ 
 

วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคในการศึกษานี้เพื่อศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว และปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการ

เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว 6 เดือน  
 

สมมติฐานการศึกษา 

ปจจัยนํา ปจจัยเอือ้ และปจจัยเสริม มคีวามสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว 6 เดือน 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ทําการศึกษาระหวาง 1 พฤษภาคม 2557– 

31 มกราคม 2558  

ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ สมาชิกโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ในเขตรับผิดชองโรงพยาบาลสงเสริม-

สุขภาพตําบลหวยแกต อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร จํานวน 72 คน  

กลุมตัวอยาง คือ กลุมหญิงตั้งครรภ โครงการสายใยรักแหงครอบครัว ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริม-

สุขภาพตําบลหวยแกต อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร โดยมีบุตรอายุมากกวา 6 เดือน มีความสมัครใจ และมีความพรอม  

ท่ีจะเขารวม กําหนดความคลาดเคลื่อน  ในการสุมตัวอยางเทากับ 0.05 โดยคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของ

(Somchai Supanvanich and Amornrath Podhipak, 1994) ดังนี้ 
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จากสูตร n =       NZ2(α/2) 

               4Nd2 + Z2(α/2) 

เม่ือ     n  = ขนาดตัวอยาง 

     N  = ประชากรท่ีศกึษา = 72 คน 

       Z(α/2) = คะแนนมาตรฐาน เมื่อกําหนด α = 0.05 = 1.96 

       d = คาความคลาดเคลื่อน = 0.05 

แทนคาจากสูตร   n =  72(1.96)2 

             4(72)(0.05)2 + (1.96)2 

   =  276.595  

         4.562 

        n = 60.63 = 61 คน 

เพื่อเปนการปองกันความผิดพลาดจากการเก็บตัวอยาง และปองกันการตอบคําถามท่ีไมสมบูรณ จึงทําการ   

เก็บตัวอยางสํารองเพิ่มเติมอีกรอยละ 10 เนื่องจากการคํานวณกลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 68 คน ทําใหประชากร      

4 คน ไมไดถูกคัดเขามาศึกษา โดยไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษยใหปรับขนาดกลุมตัวอยาง   

ใหเหมาะสมเปนจํานวนท้ังหมด 72 คน 

ตัวแปรของการวจัิย ประกอบดวย 2 ตัวแปร ดังนี้ 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก อายุ อาชีพ ลักษณะการทํางาน ระยะเวลาลางานหลังคลอด ประสบการณในการเลี้ยงลูก

ดวยนมแม ความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ทัศนคติในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ความสามารถในการเขาถึงความรู และ

บริการสาธารณสุขในการเลี้ยงลูกดวยนมแม อุปสรรคตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม และแรงสนับสนุนในการเลี้ยงลูก  

ดวยนมแมจากครอบครัว เพ่ือนบาน อสม. และเจาหนาท่ีสาธารณสุข 

 2. ตัวแปรตาม คือ การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว 6 เดือน 

 นยิามศัพทเฉพาะ 

1. โครงการสายใยรักแหงครอบครัว หมายถึง โครงการท่ีสรางสายใยรักของพอ แม และลูกท่ีอยูรวมกันเปน

ครอบครัว และมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันอยางแยกไมออก โดยมีกิจกรรมเสริมสรางครอบครัวใหอบอุน เร่ิมแรกจาก

สุขภาพแมลูก ความรักความผูกพัน ในครอบครัว ใหแมมีเวลาเลี้ยงดูบุตร ใหแมสามารถเลี้ยงบุตรดวยนมเพียงอยางเดียว 

6 เดือน และกจิกรรมท่ีมปีระโยชนตอสังคม 

2. การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน หมายถึง การเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวเทานั้น            

โดยไมใหน้ํา นมผสม หรืออาหารเสริมอยางอ่ืนตัง้แรกเกดิจนถงึอายุครบ 6 เดือน 

3. กลุมหญิงตั้งครรภ โครงการสายใยรักแหงครอบครัว หมายถึง มารดาท่ีเขารวมเปนสมาชิกโครงการ-    

สายใยรักแหงครอบครัว ครรภแรก ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยแกต อําเภอรองกวาง             

จังหวัดแพร ตัง้แตพ.ศ. 2548–พ.ศ. 2557 
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4. โรงเรียนพอแม หมายถึง การใหความรูอยางมีมาตรฐาน โดยกําหนดหลักสูตรในเวลาราชการ มีแผนการสอน

แยกตามประเภทหลักสูตร ระยะเวลาท่ีใช วิธีการสอนสื่อการสอน และการประเมินผลการสอน เพื่อใหเกิดความรู 

สามารถนําไปปฏบัิตไิดอยางเหมาะสมในการเลี้ยงดูบุตร 

5. ความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแม หมายถงึ ความรูประโยชนนมแม และวธิกีารเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีไดสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อสอบถาม      

ขอมูลตาง ๆ ของกลุมตัวอยาง จํานวน 6 สวน ประกอบดวย ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ศาสนา รายไดของครอบครัว 

ระยะเวลาลางานหลังคลอด และประสบการณในการเลี้ยงลูกดวยนมแม จํานวน 12 ขอ  

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ 3 ระดับ คือ            

เห็นดวย ไมไดเห็นดวย ไมแนใจ จํานวน 8 ขอ 

สวนท่ี 3 ขอมูลทัศนคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม ผูวิจัยไดประยุกตใชแบบประเมินทัศนคติแบบ Iowa Infant 

feeding Attitude Scale ของ Ho YJ and McGrath JM  ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบวัดการประมาณคา 5 ระดับ    

(Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert,s Scale คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

จํานวน 10 ขอ  

สวนท่ี 4 การวัดอุปสรรคตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบวัดการประมาณคา 5 ระดับ 

(Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert,s Scale คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

จํานวน 3 ขอ  

สวนท่ี 5 ขอมูลความสามารถในการเขาถึงความรู และบริการสาธารณสุขในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 

จากเจาหนาที่สาธารณสุข ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ 3 ระดับ คือ ไดรับ ไมไดรับ ไมแนใจ จํานวน 15 ขอ 

สวนท่ี 6 ขอมูลการสนับสนุนในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน จากครอบครัว เพื่อนบาน อสม. และ

เจาหนาท่ีสาธารณสุข ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบวัดการประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ  

Likert,s Scale คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด จํานวน 7 ขอ 

แบบสอบถามท้ังหมดผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน พิจารณา

ตรวจสอบความตรงความครอบคลุมของเนือ้หา ความสอดคลองกับวัตถุประสงค ความชัดเจนถูกตอง ความเหมาะสมของ

ภาษา และขอเสนอแนะในการปรับปรุง นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบแกไขไปทดลองใชกับประชากรท่ีมีลักษณะ

คลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีศึกษา จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือทดสอบโดยใช

วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) แบบสอบถามประกอบดวย ความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

ทัศนคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม อุปสรรคตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม ความสามารถในการเขาถึงความรู และบริการ

สาธารณสุข ในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว จากเจาหนาท่ีสาธารณสุข และการสนับสนุนในการเลี้ยงลูกดวยนมแม

อยางเดียว 6 เดือน จากครอบครัว เพื่อนบาน อสม. และเจาหนาที่สาธารณสุข มีคาเทากับ 0.648, 0.722, 0.602, 0.924 

และ 0.901 ตามลําดับ 

ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยาง โดยชี้แจงวัตถุประสงค ประโยชน และรายละเอียดในการ 

ตอบแบบสอบถาม การเขารวมโครงการวิจัยเปนไปโดยความสมัครใจ ผูเขารวมวิจัยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ  



 

312 

 

ในขณะเขารวมโครงการวิจัยหากผูเขารวมวิจัยเกิดความไมสบายใจ หรือ เกิดความเครียดจากการตอบแบบสอบถาม

สามารถบอกเลิก หรือ ยุติการเขารวมวิจัยไดตลอดเวลา โดยไมตองชี้แจงเหตุผลใด ๆ ใหผูวิจัยทราบแบบสอบถามจะเก็บ

เปนความลับ และทําลายท้ิงหลังการวเิคราะหขอมูลเสร็จ ภายใน 1 เดือน โดยจะนําเสนอผลการวเิคราะหในภาพรวม 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ขอมูลสวนบุคคล วิ เคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

 การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ 

และปจจัยเสริมตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน โดยใชสถิติเชิงอนุมาน สถิติ Chi-square test และ  

สถติ ิFisher,s Exact test 

การวิจัยคร้ังนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา            

เลขท่ี 5702020026  
 

ผลการศึกษา 

 ขอมูลสวนบุคคล กลุมตัวอยางมีอายุอยูในชวง 29–38 ป รอยละ 43.05 สถานภาพสมรส รอยละ 93.05 

เปนแมบานไมไดประกอบอาชีพ ในระยะ 6 เดือนหลังคลอด รอยละ 51.39 มารดาทํางานอยูกับบานเลี้ยงลูกไดตลอด   

รอยละ 47.22 ไมไดลางานหลังคลอด รอยละ 80.55 ในระยะ 6 เดือน หลังคลอดมารดาอาศัยรวมกับครอบครัวของ

ตนเอง รอยละ 43.05 มีบุตรนอยกวา 4 คน รอยละ 93.06 และมีประสบการณในการเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยลูกคนกอน 

เคยเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีวโดยไมใหนมผสม และอาหาร รอยละ 56.94 

 อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว โดยไมใหนมผสม และอาหาร ของกลุมสวนใหญมากกวา หรือ เทากับ 

6 เดือน รอยละ 76.39 รองลงมาคือนอยกวา 6 เดือน คิดเปนรอยละ 23.61 ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงจํานวน และรอยละอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีวของกลุมตัวยาง ( N = 72 )  

อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว  จํานวน (คน) รอยละ 

  1) นอยกวา 6 เดือน  17  23.61 

  2) มากกวา หรือ เทากับ 6 เดือน  55  76.39 

  

 ปจจัยนํา ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล ไดแก อาชีพหลังคลอด ลักษณะการทํางาน ระยะเวลาลางาน         

หลังคลอด และประสบการณในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว มีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว    

6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p = .038, .003, .005 และ .039 ตามลําดับ) อายุ ความรูในการเลี้ยงลูก

ดวยนมแม และทัศนคติในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ไมมีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน  

อยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05 (p = .884, .908 และ .720 ตามลําดับ) ดังตาราง 2  
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ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยนํากับระยะเวลาการการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว 6 เดอืน 

 

ปจจัยนํา 

ระยะเวลาการเลี้ยงลูกดวย            

นมแมอยางเดยีว 

 

X2 

 

df 

 

p-value 

นอยกวา 

6 เดอืน 

จํานวน(รอยละ) 

มากกวาหรือ

เทากับ 6 เดอืน 

จํานวน(รอยละ) 

   

ขอมูลสวนบุคคล 

1. อายุ 

  1) 19–33 ป 8(47.1) 27(49.1) .210 1 .884 

  2) 34–48 ป 9(52.9) 28(50.9)    

2. อาชพีมารดาในระยะ 0–6 เดือน 

    หลังคลอด 

  1) ไมไดประกอบอาชพี  

2) ประกอบอาชพี 

5(29.4) 

12(70.6) 

32(58.2) 

23(41.8) 

4.303 1 .038* 

3. ลักษณะการทํางาน 

  1) ทํางานอยูกับบาน 

2) ทํางานที่อ่ืน 

12(70.6) 

5(29.4) 

52(94.5) 

3(5.5) 

8.827 1 .003** 

4. ระยะเวลาลางานหลังคลอด 

  1) นอยกวา 3 เดือน                         

(รวมถงึไมไดลางานหลังคลอด) 

2) 3 เดือน 

10(58.8) 

 

7(41.2) 

50(90.9) 

 

5(9.1) 

9.626 1 .005** 

5. ประสบการณในการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

    อยางเดยีวโดยไมใหนมผสม และอาหาร 

  1) ไมเคยเลี้ยงลูกดวยนมแม          

มากอน  

2) เคยเลี้ยงลูกดวยนมแม         

11(64.7) 

 

6(35.3) 

20(36.4) 

 

35(63.6) 

4.255 1 .039* 

ความรูประโยชนนมแม และวธิกีาร 

เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว 

  1) ระดับสูง 

2) ระดับต่าํ 

9(52.9) 

8(47.1) 

30(54.5) 

25(45.5) 

.013 1 .908 

ทัศนคติในการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

  1) ระดับสูง 

2) ระดับต่าํ 

10(58.8) 

7(41.2) 

35(63.6) 

20(36.4) 

.128 1 .720 

หมายเหต:ุ *p < 0.05 **p < 0.01 
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ปจจัยเอื้อ ไดแก ความสามารถในการเขาถึงความรู และบริการสาธารณสุขในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 

จากเจาหนาท่ีสาธารณสุข และอุปสรรคตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม ไมมีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 

6 เดือน อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05 (p = .804 และ .335 ตามลําดับ) ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อกับระยะเวลาการการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว 6 เดอืน 

 

ปจจัยเอื้อ 

ระยะเวลาการเลี้ยงลูกดวย             

นมแมอยางเดยีว 

 

X2 

 

df 

 

p-value 

นอยกวา 6 เดอืน 

จํานวน             

(รอยละ) 

มากกวาหรือ

เทากับ 6 เดอืน 

จํานวน(รอยละ) 

   

1. ความสามารถในการเขาถงึความรู  

   และบรกิารสาธารณสุขในการเลี้ยงลูก 

   ดวยนมแมอยางเดยีว จากเจาหนาที่ 

   สาธารณสุข 

  1) ระดับสูง 

2) ระดับต่าํ 

9(52.9) 

8(47.1) 

31(56.4) 

24(43.6) 

.062 1 .804 

2. อุปสรรคตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

  1) ระดับสูง 

2) ระดับต่าํ 

7(41.2) 

10(58.8) 

30(54.5) 

25(45.5) 

.929 1 .335 

 

ปจจัยเสริม คือ การสนับสนุนในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน จากครอบครัว เพื่อนบาน อสม. และ

เจาหนาที่สาธารณสุข ไมมีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 (p = .070) ดังตาราง 4 
 

ตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยเสรมิกับระยะเวลาการการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว 6 เดอืน 

 

ปจจัยเสริม 

ระยะเวลาการเลี้ยงลูกดวยนมแม

อยางเดยีว 

 

X2 

 

df 

 

p-value 

นอยกวา 6 เดอืน 

จํานวน(รอยละ) 

มากกวาหรือ

เทากับ 6 เดอืน 

จํานวน(รอยละ) 

   

การสนับสนุนในการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

อยางเดยีว 6 เดือน จากครอบครัว เพื่อนบาน 

อสม. และเจาหนาที่สาธารณสุข 

  1) ระดับสูง 

2) ระดับต่าํ 

5(29.4) 

12(70.6) 

30(54.5) 

25(45.5) 

3.284 1 .070 

วิจารณและสรุปผล 
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 จากผลการวิจัย พบวา อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว โดยไมใหนมผสม และอาหาร ของกลุมตัวอยาง

สวนใหญมากกวาหรือเทากับ 6 เดือน คิดเปนรอยละ 76.39 สอดคลองกับการศึกษาของมณฑา ไชยะวัฒน (2550)     

กิตติพร นาคเสน (2556) เพราะมารดาไดรับความรูประโยชนนมแม และวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว  

จากการเขารับบริการในโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ท่ีไดมีการจัดกิจกรรมหลักสูตรโรงเรียนพอแม (ศูนยอนามัยท่ี 8       

กรมอนามัย, 2554) ในระยะตั้งแตเร่ิมตั้งครรภจนถึงกระท่ังหลังคลอด โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขไดใหความรู คําแนะนํา 

และการสนับสนุนในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน มารดามีทัศนคติท่ีดีในการเลี้ยงลูกดวยนมแม  

ซึ่งเกดิประโยชนสูงสุดกับลูกสงผลตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมนานยิ่งขึ้น 

ผลการศึกษาความสัมพันธพบวา อาชีพของมารดาในระยะ 6 เดือนหลังคลอด ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 และ

สอดคลองกับการศึกษาของมณฑา ไชยะวัฒน และคณะ (2550) ชัยวัฒน อภิวันทนา และคณะ (2553)และ  

กิตติพร นาคเสน (2556) มีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 เนื่องจากมารดาไมไดประกอบอาชีพหลังคลอดเปนแมบาน มารดามีเวลาอยูกับลูก และสามารถใหนมลูก  

 ไดตลอดเวลาตามท่ีลูกตองการ จงึมโีอกาสเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว 6 เดือน ประสบความสําเร็จ 

ลักษณะการทํางาน ยอมรับสมมตฐิานท่ี 1 และสอดคลองกับการศึกษาของชัยวัฒน อภิวันทนา และคณะ (2553) 

มีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เพราะมารดามีการ

ทํางานอยูกับบานมีเวลาสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแม และมีการใหคําปรึกษาเตรียมความพรอมของมารดาท่ีทํางาน      

นอกบานตัง้แตฝากครรภจนถงึหลังคลอด เพื่อสงเสริมใหมารดาสามารถเลี้ยงลูกดวยแมอยางเดยีว 6 เดือนสําเร็จ 

ระยะเวลาลางานหลังคลอด ยอมรับสมมตฐิานท่ี 1 และสอดคลองกับการศกึษาของชัยวัฒน อภิวันทนา และคณะ 

(2553) กิตติพร นาคเสน (2556) และภัทรพร ชูประพันธ และคณะ (2557) มีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม

อยางเดียว 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เพราะมารดาสวนใหญไมไดประกอบอาชีพ ไมไดลางาน  

 หลังคลอด จึงมีอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนสูงกวามารดาท่ีลาคลอดในระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจาก

มารดามีเวลาเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเต็มท่ี ไมมีความกังวลใจในเร่ืองการทํางาน ทําใหมารดารูสึกผอนคลาย มีน้ํานม

เพยีงพอสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีวประสบผลสําเร็จได 

ประสบการณในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 และสอดคลองกับการศึกษาของ

ชัยวฒัน อภวิันทนา และคณะ (2553) และภัทรพร ชูประพันธ และคณะ (2557) มีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม

อยางเดียว 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากมารดามีประสบการณเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 

ในลูกคนแรกมากอน ทําใหมีความตั้งใจท่ีจะเลี้ยงลูกดวยแมในลูกคนตอไป มีความมั่นใจในสิ่งท่ีถูกตองในการเลี้ยงลูก   

ดวยนมแมอยางเดียวท่ีจะเกิดผลดีแกลูก ตามทฤษฎี PRECEDE-PROCEED ของ(Lawrence W.Green and Marshall        

W. Kreuter, 2005) แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (Health Belief Model) ของBecker กลาววาความเช่ือเกี่ยวกับ

ผลตอบแทนท่ีไดจากการแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตองวาจะคุมคามากกวาราคา เวลาและสิ่งตาง ๆ ท่ีลงทุนไปเมื่อมีความเช่ือ

ดังกลาวแลวจะทําใหบุคคลมีความพรอมในการแสดงพฤตกิรรม 
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว และปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการ

เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ผลการศึกษาพบวาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวมากกวา หรือ เทากับ 

6 เดือน รอยละ 76.39 และปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก อาชีพ ลักษณะการทํางาน ระยะเวลาลางานหลังคลอด และประสบการณในการเลี้ยงลูกดวย

นมแมอยางเดยีว เปนตน 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 ดานนโยบาย 

 นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการใหบริการหลักสูตรโรงเรียนพอแมในระยะตั้งครรภ เพื่อใหมารดา

มคีวามเขาใจ ตระหนักถงึคุณคา และประโยชนในการเลี้ยงลูกดวยนมแม สามารถนําไปปฏบัิตไิดอยางถูกตอง 

 ดานปฏบัิต ิ

1. ควรมีการการสนับสนุน  ส ง เส ริมการ เลี้ ยงลูกด วยนมแมอย า ง เดี ยว  6 เ ดือน  ในกลุ มมารดา  

ท่ีไมไดประกอบอาชีพ มีลักษณะการทํางานอยูกับบาน เพื่อใหมีอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวเพิ่มมากขึ้น และ

มารดาสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางมปีระสทิธภิาพ 

2. ควรมีการสงเสริมมารดาใหสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมในท่ีสาธารณะได และมีการสงเสริมใหมีสถานท่ี

เอือ้อํานวยตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมของมารดาท่ีทํางานนอกบาน เชน มมีุมนมแมในสถานท่ีทํางาน และสถานที่สาธารณะ

ตาง ๆ 

 3. สงเสริมใหมารดาครรภแรก มคีวามมั่นใจท่ีจะวางแผนในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว 6 เดือน  

 4. ควรมีการติดตามเยี่ยมหลังคลอด และใหความชวยเหลือมารดา จากเจาหนาท่ีสาธารณสุข อสม . 

ชมรมแมอาสา และชมรมสายใยรักแหงครอบครัวมากยิ่งขึ้น เพื่อใหความชวยเหลือ สงเสริมในการเลี้ยงลูกดวยนมแม  

อยางเดยีว 6 เดือน ประสบผลสําเร็จ 
 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 ควรศึกษาเชิงคุณภาพโดยการติดตามเยี่ยมการเลี้ยงลูกดวยนมแมท่ีบาน รวมทั้งศึกษาปญหา และอุปสรรค 

ท่ีทําใหมารดาไมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีวครบ 6 เดือน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณกลุมหญิงตั้งครรภ สมาชิกโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริม-

สุขภาพตําบลหวยแกต และผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยแกต ท่ีอนุญาตเก็บขอมูลในพืน้ท่ี 
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ปจจัยทีมี่ความสมัพันธตอพฤติกรรมการใชยาที่ไมเหมาะสมในผูปวยโรคเบาหวาน 

ชนิดที่ 2 ที่เขารับบริการในคลินิกพิเศษ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชาง 

อําเภอทุงหวัชาง จังหวัดลําพูน 

Behavioral factors associated with inappropriate drug use in patients with  

type 2 diabetes who received services in the clinic. Clinical Diabetes Thung hua 

chang Hospital Thung hua chang District, Lamphun 

โชคชัย นวลกันยา 28

1* และสมคิด จูหวา2 

Chokchai Nualkanya1* and Somkid Juwa2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรม

การใชยาที่ไมเหมาะสมในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีเขารับบริการในคลินิกพิเศษ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชาง 

อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน โดยการศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เขารับบริการในคลินิกพิเศษ คลินิกโรคเบาหวาน จํานวน 

225 คน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามขอมูลสวนบุคลและพฤติกรรมการใชยา วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาทดสอบไคสแควร 

 ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการใชยาของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีเขารับบริการในคลินิกพิเศษคลินิก

โรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชางนั้นอยูในระดี รอยละ 72.4 ระดับปานกลาง รอยละ 25.8 และระดับท่ีนอยรอยละ 1.8

และ พบวา ปจจัยทางดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได สิทธิการรักษา ระยะเวลาการเจ็บปวย จํานวนชนิดของยา       

ท่ีใชในการรักษาและขอมูลขาวสารท่ีไดรับมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาท่ีไมเหมาะสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

ท่ีระดับ 0.05  
 

คําสําคัญ: ผูปวยเบาหวาน พฤตกิรรมการใชยาท่ีไมเหมาะสม  
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Abstract  

This objective of a descriptive study was to investigate the factors relating on the behavior of using the 

unsuitably medicines for curing 2nd type Diabetes Mellitus patients who were serviced by by an after-hours clinic, 

Diabetes Mellitus clinic, Thung Hau Chang hospital, Thung Hau Chang district, Lamphun province. The samples were 

225 Diabetes Mellitus patients who were cured by Diabetes Mellitus clinic. The study instruments drawn for this 

study were an individual questionnaire and the  

behavior of using the medicines. The data were systematically analyzed through percentage, mean, standard 

deviation and chi –square. 

The results of the study were found as follows; the behavior of using the medicines for curing 2nd type 

Diabetes Mellitus patients who were serviced by an after-hours clinic, Diabetes Mellitus clinic, Thung Hau Chang 

hospital was ranked at high level (72.4), at average level (25.8) and at low level (1.8). Moreover, the factor of sex, 

age, education, income, right of curing, time of illness, the number of medicines for curing and getting of information 

related to the behavior of using the unsuitably medicines at the statistic significance level of 0.05.  
 

Keywords: Diabetes Mellitus patients, The behavior of using the unsuitably medicines 
 

บทนํา 

ปจจุบันท่ัวโลกใหความสําคัญกับการจัดการโรคไมติดตอเร้ือรังมากขึ้น เนื่องจากสภาวะความเปนอยูและ        

วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไป ทําใหผูปวยกลุมนี้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2547) จากรายงาน

สถิติสุขภาพท่ัวโลกป พ.ศ. 2555 ขององคการอนามัยโลก พบวา 1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผูใหญเปนโรคเบาหวาน 

(สถาบันและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย กรมการแพทย กระทวงสาธารณสุข, 2556) ซึ่งโรคเบาหวานเปนโรคเร้ือรัง

ท่ีเปนปญหาสําคัญในศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันพบผูปวยโรคเบาหวานท่ัวโลก 371 ลานคน และประมาณ 280 ลานคน เปนผู

ท่ีมีความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน คาดวาป พ.ศ. 2573 จะมีผูปวยโรคเบาหวานถึง 500ลานคน โรคเบาหวานและ

ภาวะแทรกซอนท่ีเกดิขึ้นเปนสิ่งท่ีสามารถปองกันและควบคุมได (WDD 2013-DIABETES : PROTECT OUR FUTER) 

สําหรับประเทศไทย ป 2555 พบผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานท้ังหมด 7,749 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 22 คน        

คิดเปนอัตราตายดวยโรคเบาหวาน 12.06 ตอแสนประชากร และมีผูปวยดวยโรคเบาหวานเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 674,826 คร้ัง คิดเปนอัตราปวยดวยโรคเบาหวาน เทากับ 1050.05 ตอแสนประชากร 

(สํานักโรคไมติดตอ ขอมูลโรคไมติดตอเร้ือรัง) การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย

คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552 ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป มีรอยละ 6.9 หรือ 3,185,639 คน 

โดยผูหญิงมีความชุกสูงกวาในผูชาย พบรอยละ 7.7 และ 6 ตามลําดับ และความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุ จากรอยละ 0.6     

ในกลุมอายุ 15-29 ป ความชุกขึ้นสูงสุดพบในกลุมอายุ 60-69 ป รอยละ 16.7 (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข        

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2552) ป พ.ศ. 2555 ท่ีผานมา มีผูปวยสะสมท้ังหมด 

342,326 ราย อัตราความชุกเทากับ 6,035.61 ตอประชากรแสนคน มีผูเสียชีวิตท้ังหมด 2,142 ราย คิดเปน 37.77       
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ตอประชากรแสนคน โดยพบมากท่ีกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป อัตราความชุก และอัตราตายเทากับ 23,182.69 และ 219.63 

ตามลําดับ พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย อัตราสวน 1.60 : 1 และพบผูเสียชีวิตเพศหญิงมากกวาเพศชาย อัตราสวน 

1.08 : 1 เมื่อพิจารณาเฉพาะผูปวยรายใหม พบผูปวยรายใหม จํานวน 74,799 อัตราอุบัติการณเทากับ 1,318.79           

มีผูเสียชีวิต 63 ราย คิดเปน 1.11 ตอประชากรแสนคน โดยพบมากที่สุดที่กลุมอายุ 60 ปขึ้นไป อัตราอุบัติการณ และอัตราตาย 

เทากับ 4,814.02 และ 19.83 ตามลําดับ พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย อัตราสวน 1.49 : 1 และพบผูเสียชีวิต     

เพศหญิงมากกวาเพศชาย อัตราสวน 1.42 : 1 เม่ือจําแนกตามภาวะแทรกซอน ภาวะแทรกซอนท่ีพบสูงสุด ไดแก 

ภาวะแทรกซอนอ่ืน ๆ จํานวน 26,842 ราย รองลงมา ไดแก ภาวะแทรกซอนทางตา และภาวะแทรกซอนหลายอยาง 

จํานวน 9,976 และ 9,519 ราย ตามลําดับ (พษิณุพร สายคําทอน, 2555) 

จากขอมูลดังกลาวขางตน พบวาในป พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2555 มีผูที่เปนเบาหวานมารับบริการจํานวนท้ังสิ้น  

78 ราย 148 ราย และ 225 ราย ตามลําดับ ในจํานวนนี้มีผูท่ีเปนเบาหวานท่ีมีระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา  

เกิน 140  มิลลิกรัมตอเดซิลิตร มากกวา 3 คร้ังจํานวน 20, 47 และ 78 ราย คิดเปนรอยละ 25.64, 31.75 และ 34.66 

ตามลําดับ (งานสถติโิรงพยาบาลทุงหัวชาง, 2555) ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูท่ีเปนเบาหวานมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและควบคุมโรค

ไมไดด ี 

การศึกษานี้จึงมุงเนนท่ีจะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชยาที่ไมเหมาะสมในผูปวย

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีเขารับบริการในคลินิกพิเศษ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง     

จังหวัดลําพูน เพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน เพื่อลดพฤติกรรมการใชยา

และการดูแลตนเองท่ีไมถูกตองของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีเขารับบริการในคลินิกพิเศษ คลินิกโรคเบาหวาน 

โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน เพื่อใหมีการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีและเปนแบบอยางที่ดีในเร่ือง

พฤตกิรรมการใชยาท่ีถูกตองตอไป 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการใชยาท่ีไมเหมาะสมของผูปวยโรคเบาหวาน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา รายได อาชีพ 

วิธีจายคารักษา ระยะเวลาของการเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน จํานวนเม็ดยาตอวัน จํานวนชนิดยาตอวัน กับพฤติกรรม  

การใชยาที่ไมเหมาะสมของผูปวยโรคเบาหวาน 
 

วัสดุอุปกรณและวธีิการศกึษา 

วัสดุอุปกรณ 

1. คอมพวิเตอร    

2. โปรแกรมสําเร็จรูป   

3. แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 

    สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป จํานวน 9 ขอ แลวนํามาแจกแจงในรูปของสถิติ ไดแก ความถี่ 

(Frequency) รอยละ (Percentage) ในการแปลความหมายและอธิบายขอมูล  จากแหลงใดจํานวน 6 ขอ 
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    สวนท่ี 2 เปนการถามเกี่ยวกับปจจัยเสริมการสนับสนุนขอมูลในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใชยา 

ดูแลตนเองเร่ืองโรคเบาหวานชนดิท่ี 2 จากแหลงใด ขอ ใชสถติคิาเฉลี่ย รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    สวนท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการใชยา จํานวน 10 ขอ ใชวิธีวิเคราะหขอมูลดวยไคสแควร (Chi-Square) 

เกณฑการใหคะแนน 3, 2 และ 1 ตามลําดับสวน ขอความที่ตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกัน การแปลความหมายใชเกณฑ

การแปลผลของเบสท (Best, 1977, หนา 174)ดังนี้ 

คาเฉลี่ย  1.00–1.66 หมายถึง ผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ผูสูงอายุมีพฤติกรรมเหลานี้อยูใน

ระดับท่ีนอย 

คาเฉลี่ย  1.67–2.33 หมายถึง ผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ผูสูงอายุมีพฤติกรรมเหลานี้อยูใน

ระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย  2.34–3.00 หมายถึง ผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ผูสูงอายุมีพฤติกรรมเหลานี้อยูใน

ระดับมาก 

วิธีการศึกษา 

 1. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชยาท่ีไมเหมาะสมในผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีเขารับบริการ   

ในคลินิกพิเศษ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน โดยการสรางแบบสอบถาม

ขึ้นมาตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาโดยอาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน และนําแบบสอบถาม     

ไปทดสอบหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางกอนนําไปใชจริง จํานวน 30 คน โดยใชสัมประสิทธิอัลฟา   

ของ ครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.95 

 2. สอบถามผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีเขารับบริการในคลินิกพิเศษ คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลทุงหัวชาง 

อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ระหวางวันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 จากนั้นนําขอมูล

มาสรุปและวเิคราะหผลการศกึษา 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษา 

ผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน  

ขนาดของกลุมตัวอยาง  

ผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีเขามารับบริการในคลนิิกพเิศษ คลนิกิโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง 

จังหวัดลําพูน ระหวางวันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถงึ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

ผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีเขามารับบริการในคลินิกพิเศษ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชาง    

อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ระหวางวันท่ี ตุลาคม พ.ศ.2557 ถงึ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 
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ผลการศึกษา 

จากการเก็บขอมูลการวจัิย 

ขอมูลท่ัวไป เพศหญิงจํานวน 180 คน เพศชาย 45 คน คิดเปนรอยละ 80และรอยละ 20 ตามลําดับ อายุอยู

ในชวง 50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 58.20 การศึกษาไมไดศึกษาคิดเปนรอยละ 72.40 ระดับประถมศึกษา คิดเปน 

รอยละ 12.00 การประกอบอาชีพ เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 79.10 รับจาง 9.80 รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 

2,000-6,000 บาท คิดเปนรอยละ 77.30 สิทธิการรักษาพยาบาล บัตรทอง30บาทคิดเปนรอยละ91.10 เบิกได คิดเปน

รอยละ 4.90 ระยะเวลาของการปวยดวยโรคเบาหวาน 1-5 ป คิดเปนรอยละ 92.00 6-10 ป คิดเปนรอยละ 4.90 จํานวน

เม็ดยาที่ทานตอวัน 1-5 เม็ดตอวันคิดเปนรอยละ 64.00 6-10 เม็ดตอวันคิดเปนรอยละ 22.20 จํานวนของชนิดยาท่ีทาน  

1-5 ชนิด คิดเปนรอยละ 64.40 6-10 ชนิด คิดเปนรอยละ 27.60 แหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนขอมูลสนับสนุนเกี่ยวกับ

โรคเบาหวาน ไดจากแพทย/พยาบาล/บุคลกรสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 73.30และจากเพื่อนบาน คิดเปนรอยละ 10.70 

ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงขอมูลทั่วไป 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

เพศ    

ชาย 45 20.00 

หญิง  180 80.00 

รวม  225 100.00 

อายุ (ป)   

15-24 ป                      2 0.90 

25-34 ป 21 9.30 

35-49 ป 71  3.16 

50 ปขึ้นไป 131  58.20 

รวม 225 100.00 

ระดับการศกึษา   

ไมไดศกึษา               163 72.4 

ชัน้ประถมศกึษา       27 12.00 

ชัน้มัธยมศกึษาตอนตน 24 10.70 

ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 1 0.40 

อนุปรญิญา/ปวส. 5 2.20 

ปรญิญาตรหีรือสูงกวา  5 2.20 

รวม 225 100.00 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

อาชีพ    

เกษตรกรรม  178 79.10 

รับจาง 22 9.80 

ธุรกจิสวนตัว 5 2.20 

คาขาย 9 4.00 

รับราชการ/รัฐวสิาหกจิ 2 0.90 

อื่น ๆ 9 4.00 

รวม 225 100.00 

รายไดเฉลี่ย   

ต่ํากวา 2,000 บาท 28 12.40 

2,000-6,000 บาท 174 77.30 

6,001-10,000 บาท 6 2.70 

10,000 บาทขึ้นไป 17 7.60 

รวม 225 100.00 

สทิธกิารรักษาพยาบาล   

บัตรทอง 30 บาท 205 91.10 

เบกิได 11 4.90 

ประกนัสังคม 6 2.70 

ชําระเงนิเอง 3 1.30 

รวม 225 100.00 

ระยะเวลาปวยโรคเบาหวาน   

1-5 ป 207 92.00 

6-10 ป 11 4.90 

มากกวา 10 ป 7 3.10 

รวม 225 100.00 

จํานวยเม็ดยาที่ทานตอวัน   

1-5 เม็ด/วัน 144 64.00 

6-10 เม็ด/วัน 50 22.20 

มากกวา 10 เม็ด/วัน 31 13.80 

รวม 225 100.00 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

จํานวนชนดิของยาที่ทาน   

1-5 ชนดิ 145 64.40 

6-10 ชนดิ 62 27.60 

11-15 ชนดิ 8 3.60 

16-20 ชนดิ 10 4.40 

รวม 225 100.00 

แหลงขอมูลขาวสาร   

หนังสือพมิพวารสาร 11 4.90 

โทรทัศน/วทิยุ 5 2.20 

อนิเตอรเน็ต 17 7.60 

เพ่ือนบาน 24 10.70 

แพทย/พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข 165 73.30 

รานขายยา 3 1.30 

รวม 225 100.00 

 

พฤติกรรมการใชยาท่ีไมเหมาะสมในผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีเขารับบริการในคลินิกพิเศษ คลินิก

โรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยปฏิบัติในการอานฉลาก

กอนรับประทานยา เพื่อใหแนใจวาเปน ยารักษาโรคหรืออาการอะไร มีวิธีกินอยางไร คิดเปนรอยละ 50.70 กลุมตัวอยาง

สวนใหญเมื่อลืมกินยา กินทันทีท่ีนึกขึ้นมาได แลวกิน มื้อตอไปตามปกติไมเคยปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 56.00 กลุมตัวอยาง

บางคร้ังเพิ่มขนาดยาเอง เม่ืออาการเจ็บปวยรุนแรงมากขึ้น คิดเปนรอยละ 50.20 เอายาของตัวเองใหกับผูอ่ืนรับประทาน  

เม่ือเขามีอาการหนึ่งอาการใดคลายกันคิดเปนรอยละ 73.30 รับประทานยาของผูอ่ืนเม่ือทราบวายาชนิดนั้น สามารถใช

รักษาโรคหรืออาการของตนเองไดคิดเปนรอยละ 72.40 เมื่อมีอาการผดผื่นคันหรือลมพิษหลังใชยาทานหยุดใช ยา และ

กลับมาพบแพทยคิดเปนรอยละ 56.40 ซื้อยาชนิดใหมมารับประทานเอง เมื่อรับประทาน ยาที่ไดจากแพทยหรือเจาหนาท่ี

สาธารณสุขแลวอาการ ไมทุเลาลงคิดเปนรอยละ 79.10 กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยปฏิบัติสังเกตวายาเสื่อมสภาพ       

วันหมดอายุหรือไมกอนใชยา (ดูจากลักษณะยาและฉลากยา) คิดเปนรอยละ 57.80 กลุมตัวอยางสวนใหญหยุดยาหรือลด

ขนาดยาเองเมื่ออาการดีขึ้น ถึงแมวายานั้นจําเปนตองใชติดตอกันอยางตอเนื่องคิดเปนรอยละ 80.40 และไปพบแพทย 

ตามนัดอยางสม่ําเสมอ ปฏบัิตทุิกคร้ังคิดเปนรอยละ 85.80 ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงพฤตกิรรมการใชยา 

พฤตกิรรมการใชยา  จํานวน (คน) รอยละ 

กอนรับประทานยา ทานอานฉลากเพื่อใหแนใจวาเปน ยา

รักษาโรคหรอือาการอะไร มวีธีิกนิอยางไร 

  

ไมเคยปฏบัิติ  114 50.70 

ปฏบัิตบิางคร้ัง 52 23.10 

ปฏบัิตทุิกคร้ัง 59 26.20 

เมื่อทานลมืกนิยา ทานกนิทันที 

ที่นกึขึ้นมาได แลวกนิ มื้อตอไปตามปกต ิ

  

ไมเคยปฏบัิติ  126 56.00 

ปฏบัิตบิางคร้ัง 24 10.70 

ปฏบัิตทุิกคร้ัง 75 33.30 

ทานเพิ่มขนาดยาเอง เมื่ออาการเจ็บปวยรุนแรงมากขึ้น   

ไมเคยปฏบัิติ  42 18.70 

ปฏบัิตบิางคร้ัง 113 50.20 

ปฏบัิตทุิกคร้ัง 70 31.10 

ทานเอายาของทานใหกับผูอื่นรับประทานเมื่อเขาม ีอาการ

หนึ่งอาการใดคลายกับทาน 

  

ไมเคยปฏบัิติ  27 12.00 

ปฏบัิตบิางคร้ัง 33 14.70 

ปฏบัิตทุิกคร้ัง 165 73.30 

ปฏบัิตทุิกคร้ัง 165 73.30 

ทานรับประทานยาของผูอื่นเมื่อทราบวายาชนิดน้ัน สามารถ

ใชรักษาโรคหรอือาการที่ทานเปน   

  

ไมเคยปฏบัิติ  44 19.60 

ปฏิบัตบิางคร้ัง 18 8.00 

ปฏบัิตทุิกคร้ัง 163 72.40 

หากมีอาการผดผื่นคันหรือลมพิษหลังใชยาทานหยุดใชยา 

และกลับมาพบแพทย  

  

ไมเคยปฏบัิติ  93 41.30 

ปฏบัิตบิางคร้ัง 5 2.20 

ปฏบัิตทุิกคร้ัง 127 56.40 
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ตาราง 2 (ตอ) 

พฤตกิรรมการใชยา  จํานวน (คน) รอยละ 

ทานซื้อยาชนดิใหมมารับประทานเองเมื่อรับประทาน ยาที่

ไดจากแพทยหรอืเจาหนาที่สาธารณสุขแลวอาการ  

ไมทุเลาลง 

  

ไมเคยปฏบัิติ  24 10.70 

ปฏบัิตบิางคร้ัง 23 10.20 

ปฏบัิตทุิกคร้ัง 178 79.10 

ทานสังเกตวายาเสื่อมสภาพ 

วันหมดอายุหรอืไมกอนใชยา  

(ดูจากลักษณะยาและฉลากยา)  

  

ไมเคยปฏบัิติ  130 57.80 

ปฏบัิตบิางคร้ัง 76 33.80 

ปฏบัิตทุิกคร้ัง 19 8.40 

ทานหยุดยาหรอืลดขนาดยาเอง 

เมื่ออาการดขีึ้น ถึงแมวายาน้ันจําเปนตองใชตดิตอกันอยาง

ตอเนื่อง 

  

ไมเคยปฏบัิติ  13 5.80 

ปฏบัิตบิางคร้ัง 31 13.80 

ปฏบัิตทุิกคร้ัง 181 80.40 

ทานไปพบแพทยตามนัดอยางสม่ําเสมอ   

ไมเคยปฏบัิติ  14 6.20 

ปฏบัิตบิางคร้ัง 18 8.00 

ปฏบัิตทุิกคร้ัง 193 85.80 
 

 

ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีศึกษากับพฤติกรรมการใชยาท่ีมีความไมเหมาะสมปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใชยาในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ จํานวนเม็ดยาตอวัน    

จํานวนชนิดยาตอวัน การไดรับการสนับสนุนขอมูล มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05    

ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 ตารางแสดงปจจัยที่มคีวามสัมพันธตอพฤติกรรมการใชยาที่ไมเหมาะสมในผูปวยโรคเบาหวานชนดิที่ 2 

แปร    df χ2 P-value 

เพศ       2 31.609 < 0.001*** 

อายุ       6 27.346 < 0.001*** 

ระดับการศกึษา  10 131.729 < 0.001*** 

อาชพี  10 22.598 < 0.012** 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 6 137.305 < 0.001*** 

สทิธิการรักษาพยาบาล  6 8.350 0.214 

ระยะเวลาปวยดวยโรค 4 7.442 0.114 

จํานวนเม็ดยาท่ีทานตอวัน  4 35.201 < 0.001*** 

จํานวนชนดิของยาท่ีรับประทาน 6 47.218 < 0.001*** 

การไดรับการสนับสนุนขอมูล 10 159.414 < 0.00*** 
 

วิจารณและสรุปผล 

1. การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการใชยาพฤติกรรมการใชยาท่ีไมเหมาะสมในผูปวยโรคเบาหวาน  

ชนิดท่ี 2 ที่เขารับบริการในคลินิกพิเศษ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน พบวา

กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชยาเบาหวานอยูในระดับมากหรือดี มีถึงรอยละ 72.40 พฤติกรรมการใชยาระดับดี        (

Χ = 22.71, S.D. = 3.91) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วณิรัฐ ศรีชนะ (2548) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการควบคุม

ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน  โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม  

ท่ีมคุีณสมบัตติามเกณฑท่ีกําหนดไวจํานวน  150 คน พบวาพฤตกิรรมการใชยาในกลุมตัวอยางหากลืมรับประทานยาแกไข

โดยการรับประทานยาเพิ่มในมือ้ตอไป สามารถปฎิบัติตัวไดถูกตองคิดเปนรอยละ 78 และเมื่อใชยาแลวไมสามารถควบคุม

ระดับน้ําตาลในเลือดไดสามารถปรับปริมาณการใชยาเองไดสามารถปฏิบัติไดถูกตองคิดเปนรอยละ 74 และสอดคลองกับ

สมศักดิ์ วราอัศวปติ (2535) ศึกษาแบบแผนการใชยาในผูปวยเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลินที่โรงพยาบาลสกลนคร จํานวน 171 ราย 

พบวา กลุมตัวอยางสวนมาก ไมอานฉลากเมื่อใชยา แตหยิบใชยาตามความเคยชินโดยอาศัยความจํา รอยละ 85.4         

กลุมตัวอยางมีการลืมรับประทานยาเปนประจําและเปลี่ยนวิธีรับประทานยาทันทีหลังจากเสร็จกิจวัตรสวนตัวในเวลาต่ืน

นอนตอนเชา รอยละ 46.8 และกลุมตัวอยางมกีารเปลี่ยนแปลงขนาดการใชยาตัวเองคิดเปนรอยละ11.1 เมื่อพบวามีอาการ

ปวยเพิ่มมากขึ้น 

 จากการศึกษา พบวา ผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีเขามารับบริการในคลินิกพิเศษ คลินิกโรคเบาหวาน 

โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน มีพฤติกรรมการการใชยาไมเหมาสม ไดแก กอนรับประทานยา  

ทานอานฉลากเพื่อใหแนใจวาเปน ยารักษาโรคหรืออาการอะไร มีวิธีกินอยางไร พบวา ไมเคยปฏิบัติ คิดเปน              

รอยละ 50.70 เมื่อทานลืมกินยา ทานกินทันทีท่ีนึกขึ้นมาได แลวกินมื้อตอไปตามปกติ ไมเคยปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 56.0

ทานเพิ่มขนาดยาเอง เมื่ออาการเจ็บปวยรุนแรงมากขึ้น ปฏิบัติบางคร้ัง คิดเปนรอยละ 50.2 หากมีอาการผดผื่นคันหรือ

ลมพิษหลังใชยาทานหยุดใชยา และกลับมาพบแพทย ไมเคยปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 41.3 ทานสังเกตวายาเสื่อมสภาพ     
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วันหมดอายุหรือไมกอนใชยา (ดูจากลักษณะยาและฉลากยา) ไมเคยปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 57.80 จะเห็นไดวาผูปวยยังมี

พฤติกรรมในการใชยาท่ีไมถูกตองเหมาะสม ดังนั้นจึงควรใหคําแนะนําสงเสริมและสนับสนุนการใหความรูท่ีถูกตอง       

ในการใชยาเพื่อใหผูปวยโรคเบาหวานเกดิความตระหนักในความสําคัญของการใชยาซึ่งเปนสวนสําคัญในการรักษาโรค 

2. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา

รายได อาชีพ จํานวนเม็ดยาตอวัน จํานวนชนิดยาตอวัน การไดรับการสนับสนุนขอมูล มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.05 และแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข การรับรูขอมูลขาวสาร อยูใน

ระดับดี เจาหนาท่ีสาธารณสุขและบุคคลากรทางดานสาธารณสุขจึงควรใหคําแนะนําสงเสริมถึงการตระหนักในสุขภาวะ 

ใหผูปวยรับรูและเขาใจในการใชยาและรูถึงประโยชนในการใชยาท่ีถูกตองเหมาะสม โดยการอบรม ใหความรู คําแนะนํา 

เพื่อทําใหผูปวยโรคเบาหวานชนดิท่ี 2 มภีาวะสุขภาพรางกายท่ีดแีละใชชวีติอยางปกตสิุข 
 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาเฉพาะกลุมผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีเขามารับบริการในคลินิกพิเศษ  

คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน สวนใหญเปนกลุมของชาวเขาเผาปะกากะญอ 

ควรมีผูสื่อสารอธิบายใหผูปวยทําความเขาใจถงึการศกึษาวจัิยในคร้ังนี้เนื่องจากมปีญหาในการสื่อสารดานภาษากับผูปวย 
  

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ดร.สมคิด จูหวา ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง ขอบคุณผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือและความเท่ียงตรง   

เชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 

ตลอดจนเพ่ือนรวมงานในกลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภคทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

และใหความชวยเหลือ ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศกึษาคนควาฉบับนี้เปนอยางดยีิ่ง 
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ปจจัยทีมี่ผลตอการเขารวมประกวดอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับ

จังหวัดของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตพ้ืนทีโ่รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตนมื่น 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

Factors affecting village health volunteer participated in competition best of village 

health volunteers provincial level awards of village health volunteers in zone of Ban 

Thonmuen Subdistrict Health Promoting Hospital Muang District, Lampang Province 

จุฬารัตน ริยาพันธ 29

1* และสมคิด จูหวา2 

Chularat Riyaphun1* and Somkid Juwa2 

บทคัดยอ 

งานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเขารวมประกวด

อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด ศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 222 คน โดยศึกษาปจจัย 3 ดาน คือ   

ดานขอมูลท่ัวไป ดานความรูท่ัวไปในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด  

ตลอดจนปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับ

จังหวัด รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้น   ผล

การศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล(อายุ,อาชีพ,รายได,ระยะเวลาการเปน อสม.) มีความสัมพันธกันกับการเขารวมประกวด

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด (p-value = 0.001 , 0.001, 0.000 และ 0.014 ตามลําดับ) และปจจัย

ดานสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด          

(p-value = 0.04) สวนปจจัยอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนปจจัยสวนบุคคล (เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส) และปจจัย     

ดานความรูท่ัวไปในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัดไมมีความสัมพันธ

กันกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดเีดนระดับจังหวัด 
 

คําสําคัญ: อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดเีดน การเขารวมประกวด  
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Abstract  

The objectives of this survey research were to studied factor affecting village health volunteers participated 

in competition best of village health volunteers provincial level awards. Studied amount 222 samples. By devided 3 factors 

were general information, knowledge of competition been best of village health volunteers provincial level awards, 

included social and environment which affected to participated  in competition best of village health volunteers provincial 

level awards. Collected data and any factors in pattern of questionnaire which passed by specialists that authorized. 

Result of study found that general information factors (age, occupation, income, period of village health volunteer) was related 

with village health volunteers participated in competition best of village health volunteers provincial level awards (p-value = 

0.001, 0.001, 0.000 and 0.014) and factor of social supported and environmental too, (p-value = 0.04). But the other 

of general information factors (sex, education, status) and knowledge of competition been best of village health volunteers 

provincial level awards wasn’t related village health volunteers participated in competition best of village health 

volunteers provincial level awards. 
 

Keywords: best of village health volunteers, participated in, village health volunteers  
 

บทนํา 

เนื่องดวยอัตรากําลังของบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีอยูอยางจํากัดและในปจจุบันยังถูกจํากัดดวยภารกิจในการ

ใหบริการเชิงรับเพื่อการดูแลผูท่ีเจ็บปวยใหไดรับการรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพใหไดมาตรฐานถือเปนภารกิจเฉพาะ

หนาท่ีท่ีตองใหบริการเปนอันดับแรก เปนเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหบทบาทหนาท่ีในการสนับสนุน การสงเสริมสุขภาพและการสราง

เสริมสุขภาพหรือการทํางานเชิงรุกของบุคลากรสาธารณสุขไมสามารถทําไดอยางเต็มท่ี การมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวน    

ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชนจงึถือเปนสิ่งท่ีสําคัญ    

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เปนหนึ่งในผูที่ไดรับความไววางใจจากสมาชิกในพื้นที่หรือชุมชนใหเปนตัวแทน  

ในการพัฒนาศักยภาพ ความรูในการดูแลสุขภาพท้ังของตนเองบุคคลในครอบครัว สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งการดําเนินงาน      

ท่ีผานมามกีารพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบวธีิการดําเนนิงานการดูแลสุขภาพใหมคีวามสอดคลอง เหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง

ไปสามารถนําเอานโยบายมาสูการปฏบัิตโิดยประยุกตใหเขากับบริบทของชุมชนเปนอยางดยีิ่ง  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง งานสุขภาพภาคประชาชน (2557) ไดจัดทําโครงการคัดเลือกอาสาสมัคร

สาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัดขึ้นปละหนึ่งคร้ัง และจากการศึกษาขอมูลยอนหลังในเร่ืองของผลการคัดเลือกอาสาสมัคร

สาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัดในแตละปท่ีผานมา พบวา ผูเขารับการคัดเลือก อสม.ดีเดนท่ีเปนตัวแทนจากอําเภอตาง ๆ

ของจังหวัดลําปางเปนบุคคลท่ีเขามาใหมเร่ือย ๆ แตก็มีบางสวนที่เคยเปนตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขที่เคยประกวด  

ในปกอนหนามาเขารวมประกวด ขาพเจาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมประกวดอาสาสมัคร

สาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัดของ อสม. เพราะการคนหาสาเหตุและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ จะทําใหเกิดประโยชน

และเอื้อผลตอการตัดสินใจ การคัดเลือก การใหการสนับสนุนตลอดจนการตัดสินใจเขารวมประกวด อสม. ดีเดนในระดับพื้นท่ี 

เขามาสูระดับในระดับจังหวัด ซึ่งกิจกรรมนี้ถือไดวาเปนกิจกรรมการยกยองเชิดชูเกียรติการทํางานของบุคคลท่ีอุทิศตน



 

332 

 

และสรางผลงานดีเดนในการชวยเหลือประชาชนในชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองในดานสุขภาพและมีสุขภาวะท่ีดีตามวิถ ี    

ท่ีเหมาะสมกับบริบทและตนเองตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาปจจัยทีมีผลตอการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด  

ของอาสาสมัครสาธารณสุขในพืน้ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตนมื่น อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

วิธีการศึกษา 

การศกึษาเชิงสํารวจในคร้ังนี้มุงเนนท่ีจะทําการสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในคร้ังนี้

คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตรับผิดของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตนมื่น อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปางจํานวน 222 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามในการสอบถามขอมูลของสิ่งท่ีตองการศึกษา วิเคราะหขอมูล

โดยใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard of deviation) และหาความสัมพันธ  

โดยการใชสถติไิคสแควร (Chi-square)  
 

ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางจํานวน 222 คน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 89.2 เพศชายรอยละ 10.8        

มีอายุในชวงระหวาง 21-67 ป สวนใหญอยูในชวง 46-58 ป คิดเปนรอยละ 61.71 รองลงมาอยูในชวงอายุ 33-45 ป        

คิดเปนรอยละ 22.97 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คาขาย รับจาง ธุรกิจสวนตัวและแมบาน คิดเปนรอยละ 25.70, 18.90, 

36.50, 9.90 และ 9.00 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาคิดเปนรอยละ 41.40 

รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 25.20 ระยะเวลาการเปน อสม. สวนใหญอยูในชวงระยะ 

1-9 ป คิดเปนรอยละ 40.99 รองลงมาอยูในชวงระยะ 10-18 ป คิดเปนรอยละ 38.28 นอกจากนี้ยังพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 24.80 รองลงมาอยูในชวงรายไดระหวาง 5,001-6,000 บาท คิดเปนรอยละ 

21.20  
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ความรูทั่วไปในการประกวด 
 

ตาราง 1 ความรูทั่วไปในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดเีดนระดับจังหวัด 

            (กลุมตัวอยาง 222 คน) 

ขอคําถาม จํานวนผูตอบถูก (คน) รอยละ 

1. วันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาตติรงกับวันที่ 20 มีนาคม ของทุกป 222 100.00 

2. อาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนในแตละระดับตองผานการนําเสนอผลงานหรือขอมูล             

ในการปฏิบัตงิานในสาขาที่เขาประกวดทุกคน 

199 89.60 

3. คณะรัฐมนตรไีดมีมตใิหมีวัน อสม. แหงชาตขิึ้นเม่ือวันที ่21 ธันวาคม 2526 130 58.60 

4. ผูเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนระดับจังหวัดทุกคนจะตองเปนผู                     

ที่ปฏิบัตงิานประจาํหมูบานหรือชุมชนตดิตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 ป  

 

137 

 

61.70 

 

85.60 
5. สาขาที่จัดใหมีการคัดเลือกในการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนมีจํานวนทัง้หมด 

10 สาขา 

190 

6. การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนแบงออกเปน 5 ระดับคือ ระดับตําบล/ระดับ

อําเภอ/ระดับจังหวัด/ระดับเขตหรือภาค/ระดับชาต ิ

204 

 

91.90 

 

7. ผูที่จะไดรับการคัดเลือกใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนในแตละระดับ จะตองมี

คะแนนรวมผานเกณฑรอยละ 90 

71 32.00 

8. เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนในแตละระดับ แบงออกเปน 3 หัวขอ

ใหญ ๆ คือ การครองตน การครองคน การครองงาน 

180 81.10 

9. เครื่องมือที่ใชในการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสขุดเีดนระดับจังหวดั คือ ขอคําถาม

ของคณะกรรมการแตละคน เทานัน้ 

118 53.20 

10. อาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนระดับชาต ิมีสทิธไดรบัการเสนอชื่อขอรบัพระราชทาน

เครื่องราชอสิรยิาภรณชัน้มงกุฎไทย 

71 32.0 

 

จากตาราง 1 แสดงความรูท่ัวไปในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด 

พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 100 รับทราบและมีความรูวาวันท่ี 20 มีนาคมของทุกปเปนวัน อสม. แหงชาติ รองลงมากลุมตัวอยาง

ทราบวาการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดเีดนแบงออกเปน 5 ระดับ คิดเปนรอยละ 91.90 และทราบวา

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดเีดนในแตละระดับทุกคนตองผานการนําเสนอผลงานในสาขาท่ีเขาประกวด คิดเปน

รอยละ 89.60 

สวนขอคําถามเกี่ยวกับความรูท่ัวไปในการประกวดที่กลุมตัวอยางที่ไดคะแนนนอยที่สุดคือ กลุมตัวอยางทราบวา 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับชาติมีสิทธ์ิไดรับการเสนอช่ือขอรับเพียงรอยละ 

32.00 
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ตาราง 2 ระดับความรูในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนระดับจังหวัด (กลุมตัวอยาง 222 คน) 

ระดับความรู จํานวน (คน) รอยละ 

สูง 198 89.20 

ต่ํา  24 10.80 
 

จากตาราง 2 กลุมตัวอยางมีระดับความรูในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด

อยูในระดับสูง จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 89.20 ระดับต่ํา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 10.80  
 

ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

ดเีดนระดับจังหวัด 
 

ตาราง 3 ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่มผีลตอการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

ดเีดนระดับจังหวัด     

ขอคําถาม 
 

Χ  
S.D. 

ระดับของปจจยัที่มี

ผลตอการตัดสินใจ 

ดานความเปนอยูสวนตัวและครอบครัว 

1. ครอบครัวใหการสนับสนุนดานการทํางาน หากทานไดรบัคัดเลือกใหเปน

อาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนระดับจังหวัดอยางเต็มที่ 

 

3.55 

 

1.02 

 

มาก 

2. ทานคดิวาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนระดับจังหวัด 

เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชพีของทาน 

3.05 1.04 มาก 

3. ทานคดิวาการทํางานในตําแหนงอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนระดับจังหวัด

จะทําใหวถิกีารดําเนนิชวีติของทานเปลี่ยนไป 

2.69 0.92 

 

นอย 

 

สรุปภาพรวม   3.10 0.99 มาก 

ดานความสัมพันธระหวางอสม.และผูที่เก่ียวของ 

(เพื่อนรวมงาน เจาหนาที่สาธารณสุข ภาคเีครอืขายตาง ๆ ในชุมชน) 

4. เจาหนาที่สาธารณสุขในระดับตาง ๆ (รพ.สต. สสอ. สสจ. อปท.) 

ใหการสนับสนุน หากทานมคีวามประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก

อาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนระดับจังหวัด 

 

 

3.81 

 

 

0.80 

 

 

มาก 

5. ทานคดิวาการจัดกจิกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับอําเภอ มี

ผลตอการตัดสนิใจเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด 

3.72 0.88 

 

มาก 

 

6. ทานคดิวาสัมพันธภาพระหวางทานและเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตาง ๆ 

(รพ.สต. สสอ. สสจ. อปท.) มสีวนชวยทําใหเกดิความสําเร็จ หากทาน

ตัดสนิใจเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนในระดับจังหวัด 

3.90 0.71 มาก 



 

335 

 

ขอคําถาม 
 

Χ  
S.D. 

ระดับของปจจยัที่มี

ผลตอการตัดสินใจ 

7. ทานคดิวาสัมพันธภาพระหวางทานกับเพ่ือน อสม. ไมมีสวนชวยทําใหเกดิ

ความสําเร็จหากทานตัดสนิใจเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดน

ระดับจังหวัด 

3.45 1.06 

 

มาก 

สรุปภาพรวม   3.72 0.86 มาก 

ดานการไดรับการยอมรับนับถอื 

8. ทานจะมีความภาคภูมใิจมากขึ้น หากทานไดรบัการคัดเลือกใหเปน

อาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนระดับจังหวัด 

9.ประชาชนในชุมชนจะใหการยอมรับนับถือทานมากขึ้น หากทานผานการ

คัดเลือกและเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนระดับจังหวัด 

 

3.76 

 

0.72 

 

 

มาก 

 

10. ทานคดิวาผลการดําเนนิงานอสม.ของทานทีดํ่าเนนิงานอยูในชุมชน          

ไมเปนที่ยอมรับของประชาชน ชุมชนและเจาหนาที ่

3.35 

 

1 

 

มาก 

 

11. ทานจะมคีวามภูมิใจในการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขมากขึ้นหากทาน

ตัดสนิใจเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดน 

3.47 0.74 

 

มาก 

สรุปภาพรวม   3.59 0.80 มาก 

ดานผลประโยชนตอบแทน 

12. การไดรบัสทิธพิเิศษในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นมผีลตอการตัดสนิใจ

เขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนระดับจังหวัดของทาน 

 

3.46 

 

 

0.93 

 

 

มาก 

 

13. ทานคดิวาการไดเปนอาสาสมัครดเีดนระดับจังหวัดมผีลตอกําลังใจ        

ในการปฏบิัตงิานของอาสาสมัครสาธารณสุข 

2.35 

 

0.92 

 

นอย 

 

14. ทานคดิวารางวัลที่จะไดรับจากการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดน

ระดับจังหวัดไมมีผลตอการตัดสนิใจเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข

ดเีดนระดับจังหวัดของทาน 

2.72 

 

 

1.00 

 

 

นอย 

 

 

15. ทานจะสามารถนาํความรู ความสามารถเพิม่เตมิที่ไดรับจากการเปน

อาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนระดับจังหวัดไปใชประโยชนกับตัวทาน 

ครอบครัว เพื่อน อสม. หรือภาคเีครือขายในชุมชนได 

3.98 

 

0.84 

 

มาก 

 

สรุปภาพรวม 3.13 0.92 มาก 
 

จากตาราง 3 เปนการศึกษาปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเขารวมประกวดอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูดีเดนระดับจังหวัดโดยท่ีผูวิจัยไดแบงปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการเขารวมประกวด

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูดเีดนระดับจังหวัดออกเปน 4 ดานใหญ ๆ  

1. ดานความเปนอยูและครอบครัว ปจจัยท่ีมคีาเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ ครอบครัวใหการสนับสนุนการทํางาน หากไดรับ

คัดเลือกใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.02 
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รองลงมา คือ อุปสรรคในอาชีพท่ีจะเกิดขึ้นหากไดเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.04 

2. ดานความสัมพันธระหวาง อสม. และผูที่เกี่ยวของ ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ สัมพันธภาพท่ีมีสวน

ชวยทําใหเกิดความสําเร็จระหวาง อสม. กับเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตาง ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.71 รองลงมาคือ การไดรับการสนับสนุนดานตางๆหากอสม.มีความประสงคจะเขารับการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข

ดเีดนระดับจังหวัด มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.81 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.88 

3. ดานการยอมรับนับถือ ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ ความภาคภูมิใจที่มากขึ้นหากเขารับการประกวด

อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 รองลงมาคือ 

ประชาชนจะใหการยอมรับนับถือหากเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 

4. ดานผลประโยชนตอบแทน ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ ความรูที่ไดรับหากผานการคัดเลือก อสม. ดีเดน

สามารถนําไปประยุกตกับตัวเอง ครอบครัวและชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84 

รองลงมาคือ สิทธิประโยชนในการรับการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น หากตัดสินใจและผานการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข

ดเีดนระดับจังหวัด มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.46 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.93 

ท้ังนี้ ระดับของปจจัยท่ีมีผลตอการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนทั้งดานครอบครัว ความสัมพันธ

ระหวาง อสม. และผูท่ีเกี่ยวของ การยอมรับนับถือและผลประโยชนตอบแทนอยูในระดับมาก 
 

ตาราง 4 ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่มผีลตอการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

ดเีดนระดับจังหวัด 

ผลของระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม 

และสิ่งแวดลอม 
จํานวนของผูไดรับการจัดระดับ (คน) รอยละ 

ระดับมาก 208 93.70 

ระดับนอย   14   6.30 
 

จากตาราง 4 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับแรงสนับสนุนทางสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีสงผลตอการเขารวม

ประกวดอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 93.70 และอีกกลุมมีระดับแรงสนับสนุนทางสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีสงผลตอการ

เขารวมประกวดอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 6.30  
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ผลเปรียบเทียบความสัมพันธของความรู ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมรวมกับ 

การเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานระดับดเีดน 
 

ตาราง 5 ผลของความสัมพันธระหวางความรูในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

ดเีดนระดับจังหวัดกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดเีดนระดับจังหวัด 

ความรู 
การเขารวมประกวด 

รวม 
เขารวม ไมเขารวม 

ต่ํา 9 15 24 

สูง 88 110 198 

รวม 97 125 222 

หมายเหตุ: คาทดสอบทางสถิติ p-value = 0.517, df = 1, = 0.420 
 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของความรูในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานดเีดนระดับจังหวัดกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด พบวา ความรูในการประกวด

และการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัดไมมีความสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดน

ระดับจังหวัดอยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (p-value = 0.517)  

สรุปไดวา ความรูในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัดไมมีความสัมพันธกับ  

การเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนระดับจังหวัด 
 

ตาราง 6 ความสัมพันธของอายุกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดเีดนระดับจังหวัด 

อายุ 
การเขารวมประกวด 

รวม 
            เขารวม             ไมเขารวม 

20-35 13  1    14 

36-51 

52-68 

43 

41 

63 

61 

 106 

102 

รวม 97 125  222 

หมายเหตุ: คาทดสอบทางสถิติ p-Value = 0.001, df = 2, = 14.683 
 

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของอายุกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับ

จังหวัด พบวา อายุมคีวามสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ0.05 (p-value = 0.001)  

สรุปไดวา อายุมคีวามสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนระดับจังหวัด 

  

2χ

2χ
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ตาราง 7 ความสัมพันธของอาชพีกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด 

อาชพี 
การเขารวมประกวด 

รวม 
เขารวม ไมเขารวม 

เกษตรกรรม 13 44 57 

คาขาย 

รับจาง 

ธุรกจิสวนตัว 

แมบาน 

22                                     

35 

15 

12      

20 

46 

7 

8 

42 

81 

22 

20 

รวม 57 42 222 

หมายเหตุ: คาทดสอบทางสถิติ p-Value = 0.001, df = 4, = 18.927 
 

จากตาราง 7 ผลการวเิคราะหความสัมพันธของอาชพีกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับ

จังหวัด พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (p-value = 0.001)  

สรุปไดวา อาชพีมคีวามสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนระดับจังหวัด 
 

ตาราง 8 ความสัมพันธของรายไดกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดเีดนระดับ

จังหวัด 

รายได 
การเขารวมประกวด 

รวม 
เขารวม ไมเขารวม 

< 5,000 บาท 24  31 55 

5,001-6,000 บาท 

6,001-7,000 บาท 

7,001-8,000 บาท 

8,001-9,000 บาท 

9,001-10,000 บาท 

> 10,000 บาท 

8 

11 

12 

17 

6 

19 

39 

18 

12 

14 

8 

3 

  47 

  29 

  24 

  31 

   14 

   22 

รวม 97 125 222 

หมายเหตุ: คาทดสอบทางสถิติ p-Value = 0.000, df = 6, = 32.221 

2χ
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จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของรายไดกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดน

ระดับจังหวัด พบวา รายไดมีความสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด อยางมี

นัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (p-value = 0.000)  

สรุปไดวา รายไดมคีวามสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนระดับจังหวัด 
 

ตาราง 9 ความสัมพันธของระยะเวลาการเปน อสม. กับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข          

ประจําหมูบานดเีดนระดับจังหวัด 

ระยะเวลาการเปน อสม. 
การเขารวมประกวด 

รวม 
เขารวม ไมเขารวม 

≤ 15 78 78 156 

16-30 18 45 63 

≥ 31 1 2 3 

รวม 97 125 222 

หมายเหตุ: คาทดสอบทางสถิติ p-Value = 0.014, df = 2, = 8.509 
 

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของระยะเวลาการเปนอสม.กับการเขารวมประกวดอาสาสมัคร

สาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด พบวา ระยะเวลาการเปน อสม. มีความสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัคร

สาธารณสุขดเีดนระดับจังหวัด อยางมนีัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 (p-value = 0.014)  

สรุปไดวา ระยะเวลาการเปนอสม.มีความสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับ

จังหวัด 
 

ตาราง 10 ความสัมพันธของปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานดเีดนระดับจังหวัด 

ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
การเขารวมประกวด 

รวม 
เขารวม ไมเขารวม 

นอย 1 13 14 

มาก 96 112 208 

รวม 97 125 222 

หมายเหตุ: คาทดสอบทางสถิติ p-Value = 0.004, df = 1, = 8.114 

จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมกับการเขารวมประกวด

อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด พบวา ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับการเขารวมประกวด

อาสาสมัครสาธารณสุขดเีดนระดับจังหวัด อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (p-value = 0.004)  

2χ

2χ
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สรุปไดวา ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดน

ระดับจังหวัด 
 

วิจารณและสรุปผล 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ อาชีพ รายได ระยะเวลาการเปน อสม. และปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม         

มีความสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด (p-value = 0.001, 

0.001, 0.000, 0.014 และ 0.004 ตามลําดับ) ซึ่งมคีวามสอดคลองกับ 

การศึกษาของ House (1981) อางอิงใน วรัญญา มุนินทร (2541) ท่ีไดกลาววาการสนับสนุนทางสังคมและ

สิ่งแวดลอมเปนปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคล ประกอบดวย การสนับสนุนดานอารมณ ซึ่งเกิดจากความใกลชิดผูกพัน 

ความรัก ความหวงใย ความไววางใจ การสนับสนุนดานความคิด การตัดสินใจ ซึ่งเกิดจากการยอมรับนับถือเห็นถึงความมีคุณคา

และการใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ ไดแก คําแนะนํา ขอมูล วัตถุสิ่งของ หรือบริการดานตาง ๆ ตลอดจนการใหขอมูล

ปอนกลับเพ่ือการเรียนรูและการประเมนิตนเอง  

สอดคลองกับการศึกษาของกนกพร สุวรรณบูลย (2545) ไดทําการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของคานิยมทางจริยธรรม 

สิ่งจูงใจ การสนับสนุนทางสังคมตอการปฏิบัติงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง พบวา การสนับสนุนทางสังคมสามารถ

รวมกับการทํานายการปฏบัิตงิานของ อสม. จังหวัดระยองไดอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.001  

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 ควรมกีารใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต/การปฎิบัติงานของอสม.หากไดรับตําแหนง อสม. ดีเดนในระดับตาง ๆ 

เพ่ือให อสม. มกํีาลงัใจในการปฏบัิตงิานและไมรูสกึลําบากใจหากเขารวมประกวด อสม. ดเีดนระดับจังหวัด 

2. ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป 

 ควรทําการศึกษาในเชิงคุณภาพหรือรวมหาปจจัยทํานายผล และทําการวิเคราะหหรือเปรียบเทียบความแตกตาง

กับกรณีที่มีการศึกษามากอนหนา เพื่อท่ีจะไดดําเนินการสนับสนุน อสม.ท่ีเปนตัวอยางในการศึกษาในพื้นท่ีของทานอยางเต็ม

ศักยภาพตอไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ความสําเร็จจากการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีจากความกรุณาของอาจารย        

ท่ีปรึกษา คณะอาจารยท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ครอบครัว ผูทรงคุณวุฒิทุกดานทุกทาน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน

และทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของท่ีไดอนุญาต และชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินการศึกษาคนควาดวยตนเอง          

และขอขอบพระคุณอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบและพื้นท่ีใกลเคียง ท่ีไดใหความรวมมือในการกรอก

แบบสอบถามในดานตาง ๆ ในเร่ืองท่ีผูศกึษามคีวามสนใจศกึษาเปนอยางดยีิ่ง  
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ปจจัยทีมี่ผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการ

สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา 

Factors affecting stress at work of Health Personnel under the Health center in 

Pong District Health Office, Phayao Province 

อมรรัตน ฟาแลบ 30

1* และสมชาย จาดศรี2 

Amornrat Falab1* and Somchai Jadsri2 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความเครียด ปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน 

และสรางสมการในการทํานายระดับความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุข-

อําเภอปง จังหวัดพะเยา ตัวอยางในการวิจัย คือ บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในสถานบริการสังกัดสํานักงาน-

สาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา จํานวน 110 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบงายโดยการจับสลาก

รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม วิ เคราะหขอมูลโดยใชสถิติ เชิ งพรรณนา  เชน  ความถี่  รอยละ คา เฉลี่ ย 

และส วน เ บ่ียง เบน-มาตรฐาน  และสถิติ เ ชิ งอนุมาน ได แก  Independent samples t-test, Pearson correlation, 

 One-way ANOVA และ Multiple linear regression  

ผลการวิจัยพบวา ความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการ อยูในระดับปกติ/ไมเครียด รอยละ 

58.18 เครียดสูงกวาปกติเล็กนอย รอยละ 20.00 และพบปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับระดับความเครียด คือ อายุ 

 (r = -0.216, p-value = 0.023) ปจจัยดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (r = 0.231, p-value = 0.015) ดานการบริหารจัดการ 

 (r = 0.253, p-value = 0.008) ดานความสําเร็จในการทํางาน (r = 0.228, p-value = 0.017) ดานเศรษฐกิจการเมือง

และสิ่งแวดลอม (r = 0.207, p-value = 0.030) และดานการดําเนินชีวิต (r = 0.300, p-value = 0.001) และสมการท่ี

ทํานายความเครียด คือ ระดับความเครียด = 1.983 + .246(การดําเนนิชวีติ) - .014(อายุ) 
  

คําสําคัญ: ความเครียด บุคลากรสาธารณสุข  
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Abstract  

The aims of this research were to study stress level, factors that influenced stress level and to formulate 

predicting equation for stress level in work of public health officers in health service centers in Pong district, Phayao 

province. There were 110 officers in the study by simple random sampling. Data was collected by questionnaire    

and analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential 

statistics such as Independent samples t-test, Pearson correlation, One-way ANOVA, and multiple linear regression. 

The result found that stress of officers was at normal/not stress 58.18%, slightly stress 20.00%.  Factors 

found correlated with stress were age (r = -0.216, p-value = 0.023), type of work (r = 0.231, p-value = 

0.015),administrative factors (r = 0.253, p-value = 0.008), work successful factor (r = 0.228, p-value = 0.017), 

political economic and environment factor (r = 0.207, p-value = 0.030), and life style (r = 0.300, p-value = 0.001). 

And the predictive equation was formulated as stress level = 1.983 + .246(life style) - .014(Age)      
 

Keywords: Stress, Health Personnel    
 

บทนํา 

จากภาวะความจําเปนท่ีมนุษยตองดํารงเลี้ยงชีพและตองมีการปรับตัวเพื่อใหเขากับสิ่งแวดลอมไดนั้น ทําใหเกิด

ภาวะกดดันและเกิดความเครียดขึ้นได ซึ่งความเครียดเกิดขึ้นไดกับบุคคลท่ัวไป แตจะเกิดในลักษณะและระดับ 

ท่ีแตกตางกัน บุคคลท่ีสามารถจัดการกับความเครียดไดอยางเหมาะสมในเวลาอันรวดเร็วยอมมีโอกาสประสบความสําเร็จ

ในชวีติ ไดดกีวาบุคคลท่ีจัดการความเครียดไดนอย 

เมื่อประเทศไทยเรงการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อใหทันกับกระแสโลกาภิวัตน จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ทัง้ดานบวกและลบ ในทามกลางการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตกาวหนาอยางตอเนื่อง แตผลกระทบ

ทางสังคมทําใหครอบครัวและชุมชนออนแอลง ยอมกระทบตอสภาพจิตใจของคนไทย ผูคนประสบปญหาความเครียด 

มากขึ้น ความเจ็บปวยทางรางกายจํานวนมากมีสาเหตุสัมพันธมาจากจิตใจและวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไป ความสัมพันธ 

ภายในครอบครัวและชุมชนหางเหินกันมากกวาเดิม ปญหาสังคม ท้ังเร่ืองความรุนแรง ยาเสพติดอาชญากรรม 

ตางสงผลกระทบตอสภาพจติใจของผูคน (อภชิาต จํารัสฤทธิรงค และคณะ, 2554)  

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีผูวาราชการจังหวัด  

นายอําเภอและนายแพทยธารณสุขจังหวัด เปนสายบังคับบัญชา และมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สถานบริการ

สาธารณสุขชุมชนเปนสถานบริการในสังกัด มีหนาท่ีในการติดตอประสานงาน รับนโยบายจากสํานักงานสาธารณสุข-

จังหวัด นิเทศ ติดตาม กํากับผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและสถานบริการสาธารณสุขชุมชน

ในสังกัดซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งในชุมชน ภารกิจหลักของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและสถานบริการสาธารณสุข-

ชุมชนไดแก งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันโรค งานรักษาพยาบาลเบื้องตน งานฟนฟูสภาพ ปจจุบันกําลังอยูในชวง

เปลี่ยนผานซึ่งมีผลกระทบตอภารกิจบางประการซึ่งอาจตองมีการปรับหรือลดบทบาทและเพิ่มบทบาทบางภารกิจมากขึ้น

เพื่อใหเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมท่ีเกิดขึ้น นอกจากนี้ภารกิจทุกอยางในโรงพยาบาลสงเสริสุขภาพตําบล
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และสถานบริการสาธารณสุขชุมชนเปนงานท่ีครอบคลุมเกือบทุกดานในงานสาธารณสุขท้ังหมดในขณะท่ีบุคลากร       

และงบประมาณมีจํากัด (ลัดดา เหล็กมั่น, 2550) การท่ีบุคคลจะทํางานใหกับองคกรไดดีมากนอยเพียงใดนั้นลวนมีปจจัย

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของมากมายท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอกตัวบุคคลซึ่งปจจัยดานลักษณะงาน ดานบทบาทหนาท่ี         

ดานสัมพันธภาพในท่ีทํางาน ดานโครงสรางและบรรยากาศองคกรและดานความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพ      

ลวนเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหบุคลากรในองคกรเกิดความเครียด เนื่องจากบุคคลยอมตั้งความหวังและความตั้งใจ       

ในการทํางานไวในระดับหนึ่ง แตถาองคกรไมสนับสนุน ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จดังท่ีมุงหวังไวยอมเกิด     

ความผดิหวังไมพงึพอใจในงานเกดิความกดดันภายในจติใจจนกลายเปนความเครียดได และถาไมไดรับการแกไขก็จะทําให

บุคคลนั้นเกิดความเหนื่อยหนายทอแทขาดแรงจูงใจในการทํางานหรือทํางานดอยคุณภาพและหาทางหลีกเลี่ยงงาน     

ดวยวธิกีารตางๆจนในท่ีสุดถงึขัน้ลาออกจากงาน (นริศรา วงคเลย, 2551) 

จากปญหาดังกลาวและจาการดําเนินงานท่ีผานมายังไมมีขอมูลหรือรายงานวิจัยใดท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผล  

ตอความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา ในฐานะ

ผูวิจัยซึ่งปฏิบัติงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับการควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลและสถานบริการสาธารณสุขชุมชนจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อจะไดทราบปจจัยตาง ๆ

ท่ีมีผลตอความเครียดและนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการลดความเครียดจากการปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่เหมาะสม

ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีขึ้น ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เกดิประโยชนสูงสุดตอองคกร 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงาน-

สาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา 

3. เพื่อสรางสมการในการทํานายระดับความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงาน-

สาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา                                                                                            

 ประชากรและกลุมตัวอยาง                                                                                            

 ประชากรท่ีใชในการศกึษา ไดแก บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏบัิตงิานในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุข 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา จํานวน 115 คน ขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรในการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ (Thorndike, 

1978 อางองิใน ธวัชชัย ชัยปญญา, 2532) ซึ่งมสีูตรในการคํานวณดังนี้  
n ≥ 10K + 50 (n = ขนาดตัวอยาง และ K = จํานวนของตัวแปรท่ีศกึษา ) 

การศึกษาคร้ังนี้ไดศึกษาตัวแปรท้ังหมด 6 ตัว คือ ปจจัยสวนบุคคล (อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ตําแหนงงาน ประสบการณทํางาน รายไดตอเดือน ความเพียงพอของรายได จํานวนบุคคลท่ีอยูในการดูแล ภาระหนี้สิน) 
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ปจจัยดานการปฏิบัติงาน  (ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานการบริหารจัดการ ดานบรรยากาศในการทํางาน 

ดานความสําเร็จในการทํางาน) และปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม (ดานเศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดลอม 

ดานการดําเนนิชวีติ) ไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 110 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวธีิการสุมแบบงายโดยการจับสลาก 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล มีจํานวนขอคําถาม

ทั้งหมด 10 ขอ สวนท่ี 2 ปจจัยดานการปฏิบัติงาน ใชแบบสอบถามท่ีดัดแปลงมาจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผล 

ตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสถานีอนามัย จังหวัดอุตรดิตถ (ลัดดา เหล็กมั่น, 2550) โดยมีปจจัย  

4 ดาน ไดแก ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานการบริหารจัดการ ดานบรรยากาศในการทํางานและดานความสําเร็จ 

ในการทํางาน สวนท่ี 3 ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม ใชแบบสอบถามท่ีดัดแปลงมาจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัย 

ที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสถานีอนามัย จังหวัดอุตรดิตถ (ลัดดา เหล็กมั่น, 2550)            

โดยมีปจจัย 2 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดลอม ดานการดําเนินชีวิต สวนท่ี 4 ขอมูลดานความเครียด

จากการปฏิบัติงานประเมินโดยใชแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

มจํีานวนขอคําถามท้ังหมด 20 ขอ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืในการวจัิย 

นําแบบสอบถามท่ีไดจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารท่ีเกี่ยวของ เสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบ

และใหขอเสนอแนะ เสนอใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

 เพื่อคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item-congruence Index : IOC) ขอคําถามใด 

มีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.5 ไม นํามาใช จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Tryout) กับบุคลากร 

ในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชยีงมวน จังหวัดพะเยา จํานวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค คํานวณไดคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น 

ของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.84 ซึ่งผานการพิจารณาและการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

การวเิคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ในการวิเคราะหขอมูล ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานการปฏิบัติงานปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม และขอมูล 

ดานความเครียดจากการปฏิบัติงาน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก Independent samples t-test,                

Pearson correlation, One-way ANOVA และ Multiple linear regression ในการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความเครียด 

ในการปฏบัิตงิาน 
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ผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป พบวา บุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอปง จังหวัดพะเยา สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 70 มีสถานภาพสมรสคิดเปนรอยละ 59.10 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 47.27 ตําแหนงงานพบวา บุคลากรสาธารณสุขสวนใหญปฏิบัติงานในตําแหนงอ่ืน ๆ  

 เชน พนักงานบันทึกขอมูล พนักงานทําความสะอาด คนสวน เปนตนคิดเปนรอยละ 35.46 มีประสบการณการทํางาน  

นอยกวา 5 ปคิดเปนรอยละ 45.45 มีรายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาทคิดเปนรอยละ 66.36 มีรายไดตอเดือน

หลังจากหักคาใชจายไมเพียงพอคิดเปนรอยละ 78.18 และมีภาระหนี้สินนอยกวา 100,000 บาทคิดเปนรอยละ 42.73      

มอีายุเฉลี่ยเทากับ 34.87 และมจํีานวนบุคคลท่ีอยูในการดูแลเฉลี่ยเทากับ 2.60 

สวนท่ี 2 ผลการวเิคราะหขอมูลระดับความเครียด ดังแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงผลการวเิคราะหขอมูลระดับความเครยีดของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบรกิารสังกัด                    

            สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา 

 ระดับความเครยีด         จํานวน            รอยละ                               

1. ผูตอบไมจริงใจ ไมแนใจในคําถาม    22   20.00 

2. ปกต/ิไมเครียด      64   58.18 

3. เครียดสูงกวาปกตเิล็กนอย    22   20.00 

4. เครียดปานกลาง       1     0.91 

5. เครียดมาก        1     0.91 

  รวม               110             100.00         
 

จากตาราง 1 พบวา บุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา  

มคีวามเครียดอยูในระดับปกต/ิไมเครียดคิดเปนรอยละ 58.18 รองลงมา คือ มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย

กับผูตอบไมจริงใจ ไมแนใจในคําถามคิดเปนรอยละ 20 และมีความเครียดอยูในระดับเครียดปานกลางและเครียดมาก    

คิดเปนรอยละ 0.91 ตามลําดับ 

สวนท่ี 3 ผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับระดับความเครียด ดังแสดงในตาราง 2-3 
 

ตาราง 2 แสดงผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับระดับความเครียดของบุคลากรสาธารณสุข    

            ในสถานบรกิารสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา  

 ปจจัย                  จํานวน    รอยละ               P-value          

 1. สถานภาพสมรส 

  โสด             40                36.36                             .337             

 สมรส             65      59.10      
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ตาราง 2 (ตอ) 

 ปจจัย                   จํานวน    รอยละ                 P-value     

 หยาราง/หมาย/แยกกันอยู    5       4.54  

2. ระดับการศกึษา 

 อนุปริญญา   25      22.73          .750 

 ปริญญาตรี   52      47.27     

  ปริญญาโท     7       6.36   

 อ่ืน ๆ    26      23.64   

3. ตําแหนงงาน 

 นักวชิาการสาธารณสุข  23      20.91           .511 

  พยาบาลวชิาชพี   14      12.73     

  เจาพนักงานสาธารณสุข  20      18.18     

  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข   6       5.45      

  เจาพนักงานเภสัชกรรม         1       0.91     

  พนักงานสุขภาพชุมชน    7       6.36     

  อ่ืน ๆ    39     35.46   

4. ประสบการณการทํางาน 

  นอยกวา 5 ป   50     45.45           .614 

  5–10 ป    21     19.09     

  11–15 ป    15     13.64     

  มากกวา 15 ป   24     21.82  

5. รายไดตอเดือน 

 ต่ํากวา 15,000 บาท  73     66.36           .853 

  15,000–20,000 บาท  12      10.91   

  มากกวา 20,001 บาทขึ้นไป  25     22.73  

6. ความเพยีงพอของรายไดตอเดือนหลังจากหักคาใชจาย 

  เพยีงพอ    24     21.82           .296       

          ไมเพยีงพอ   86     78.18   

 7. ภาระหนี้สนิ 

  ต่ํากวา 100,000 บาท  47     42.73           .423  

  100,001–500,000 บาท  23     20.91     

  มากกวา 500,001 ขึ้นไป  40     36.36   

หมายเหตุ: *P-value < .05    
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 จากตาราง 2 พบวา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณการทํางาน รายไดตอเดือน 

ความเพยีงพอของรายได/เดือนหลังจากหักคาใชจาย และภาระหนี้สนิ ไมมคีวามสัมพันธกับระดับความเครียดของบุคลากร

สาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา 
 

ตาราง 3 แสดงผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับระดับความเครยีดของบุคลากรสาธารณสุข          

            ในสถานบรกิารสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา  

 ปจจัย             R        P-value      

1. อายุ         -.216             .023*  

2. จํานวนบุคคลท่ีอยูในการดูแล (พอ–แม หรือ บุตรท่ีตองพึ่งพา)      .049  .608                     

   ปจจัยดานการปฏบัิตงิาน 

3. ดานลักษณะงานท่ีปฏบัิต ิ      .231  .015*                 

   4. ดานการบริหารจัดการ           .253  .008*   

5. ดานบรรยากาศในการทํางาน       .052  .593 

6. ดานความสําเร็จในการทํางาน          .228  .017*     

ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

7. ดานเศรษฐกจิการเมืองและสิ่งแวดลอม        .207  .030*      

8. ดานการดําเนนิชวีติ        .300  .001*            

หมายเหตุ: *P-value < .05    
 

จากตางราง 3 พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับระดับความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการ

สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก อายุ ปจจัยดานลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติ ดานการบริหารจัดการ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานเศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดลอม               

และดานการดําเนินชีวิต โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เทากับ -.216, .231, .253, .228, .207 และ .300 ตามลําดับ 

สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับระดับความเครียด ไดแก จํานวนบุคคลท่ีอยูในการดูแล (พอ–แม หรือบุตรท่ีตองพึ่งพา)

และปจจัยดานบรรยากาศในการทํางาน 

สวนท่ี 4 ผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยท่ีมผีลตอระดับความเครียด ดังแสดงในตาราง 4 
 

ตาราง 4 แสดงผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยที่มผีลตอระดับความเครยีดของบุคลากรสาธารณสุข                                

            ในสถานบรกิารสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา 

            ตัวแปรที่ศกึษา                  b              SE.            t-statistic           P-value                

 คาคงท่ี (constant)            1.983                                                                     

              การดําเนนิชวีติ                          .246        .076          3.239           .002*                    
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ตาราง 4 (ตอ) 

 ตัวแปรที่ศกึษา    b    SE.      t-statistic          P-value 

อายุ           -.014  .006           -2.421            .017* 

R = .364 R2 = .133     

หมายเหตุ: *P-value < .05 
 

จากตาราง 4 พบวา ปจจัยดานการดําเนินชีวิตและอายุ สามารถทํานายระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน  

ของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ    

ท่ีระดับ .05 นํามาจัดเปนสมการในรูปแบบคะแนนดิบไดดังนี้ ความเครียดในการปฏิบัติงาน = 1.983 + .246(การดําเนิน-

ชีวิต) - .014(อายุ) จากสมการพยากรณ พบวาปจจัยดานการดําเนินชีวิตมีผลตรงตอระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน 

สวนอายุพบวายิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะไมเครียด โดยสามารถทํานายระดับความเครียดไดรอยละ 13.30 
 

วิจารณและสรุปผล 

1. ระดับความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัด-

พะเยา พบวา มีความเครียดอยูในระดับปกติ/ไมเครียด คิดเปนรอยละ 58.18 อาจเนื่องมาจากบุคลากรสวนใหญสามารถ

ควบคุมอารมณและปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม มองวาการทํางานยอมมีปญหาอุปสรรค     

เปนเร่ืองธรรมดา สามารถจัดการกับความเครียดท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุนีรัตน       

เอี่ยมประไพ (2546) กลาววา บุคลากรท่ีผานการทํางานและมีประสบการณในการทํางาน สามารถควบคุมการใชอารมณ

ที่จะไมไหโกรธตอความรูสึกท่ีไมดีตาง ๆ ได จึงมองเร่ืองตาง ๆ เปนเร่ืองธรรมดาของการทํางาน และจากบทบาท ภารกิจ 

ท่ีไดรับ ทําใหไดรับการฝกบังคับจติใจตัวเองจนเกดิเปนความเคยชนิเปนเร่ืองปกต ิมอีารมณและสมาธิท่ีมั่นคง  
2. ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับระดับความเครียด พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับระดับ-

ความเครียด ไดแก อายุ ปจจัยดานการปฏิบัติงาน และปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยปจจัยดานการปฏิบัติงาน     

ท่ีมีความสัมพันธกับระดับความเครียด ไดแก ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานการบริหารจัดการ และดานความสําเร็จ      

ในการทํางาน สวนปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม ไดแก ดานเศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดลอม และดานการดําเนิน-

ชีวิต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Cooper and Davidson (1987, ออนไลน) ไดอธิบายปจจัยท่ีทําใหเกิดความเครียด 

 ซึ่งประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ปจจัยจากการทํางาน ไดแก ตําแหนงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ บทบาท 

ในหนวยงาน ปริมาณงาน ความปลอดภัย การสนับสนุนในหนวยงาน ตลอดจนนโยบาย กฎระเบียบของหนวยงาน ปจจัย

จากสิ่งแวดลอม ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัว การไดรับแรงสนับสนุนจากคูสมรส ความปลอดภัยของครอบครัว ฐานะ-

ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปารวี ทองแพง (2547) ท่ีพบวา ความเครียดมีความสัมพันธ

ในทางตรงกันขามกับอายุ สถานะทางเศรษฐกิจ ภาระงาน สภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางาน และยังสอดคลอง 

กับผลการศึกษาของ ทรงศักดิ์ ลิตา (2549) พบวา ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล อายุ มีความสัมพันธกับระดับ

ความเครียด และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ เจษฎา คูงามมาก (2555) ไดศึกษาความเครียดในการทํางาน 

ของอาจารยมหาวิทยาลัยรัฐ ผลการศึกษาพบวา คาตอบแทน ระบบบริหารและการจัดการภายในหนวยงาน 
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มีความสัมพันธกับระดับความเครียด สวนสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณการทํางาน    

รายไดตอเดือน ความเพียงพอของรายได/เดือนหลังจากหักคาใชจาย ภาระหนี้สิน จํานวนบุคคลท่ีอยูในการดูแล (พอ–แม 

หรือบุตรท่ีตองพึ่งพา) และปจจัยดานบรรยากาศในการทํางานไมมีความสัมพันธกับระดับความเครียด ซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาของ ปารวี ทองแพง (2547) พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และภาระ 

ในครอบครัวไมมีความสัมพันธกันกับความเครียด และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศรินยา เสนโสพิศ (2551) พบวา 

ปจจัยสวนบุคคลดานประสบการณในการทํางานและระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน  

สวนปจจัยภายในองคกร ไดแก สภาพแวดลอมในการทํางาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และความสัมพันธกับเพื่อน

รวมงาน ไมมีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน นอกจากนี้ยังสอดยังกับผลการศึกษาของ อมรรัตน อาจมีแกว 

(2552) พบวา รายไดตอเดือน ปฏิบัติงานในแผนกและสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางาน กับความเครียดไมมีความสัมพันธ

กัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ สมบัติ ริยาพันธ และคณะ (2552) พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สถานภาพ- 

การสมรส ระดับการศึกษา รายไดหนี้สิน แผนกงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลาการทํางานในวิชาชีพพยาบาล ไมมีความสัมพันธ 

กับพฤตกิรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจติของพยาบาลวชิาชพี  

3. ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอระดับความเครียด พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอระดับความเครียด ไดแก ปจจัยดาน-

การดําเนินชีวิตและอายุ โดยพบวาปจจัยดานการดําเนินชีวิตมีผลตรงตอระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน สวนอายุ

พบวายิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะไมเครียด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ปารวี ทองแพง (2547) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีม ี

ผลตอความเครียดในการปฏบัิตงิานของพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลศูนยนครปฐม ผลการศึกษาพบวา พยาบาลท่ีมีอายุ

มากมแีนวโนมท่ีจะมคีวามเครียดนอย หรือพยาบาลท่ีมีอายุนอยมีแนวโนมท่ีจะมีความเครียดมาก แสดงใหเห็นวาวัยผูใหญ

มีวุฒิภาวะสูง รูจักชีวิต เช่ือมั่นในตนเอง คิดตัดสินใจดวยเหตุผล มีใจคอหนักแนนไมออนไหวงาย ดังนั้นแนวโนมท่ีจะเกิด

ความเครียดและความวิตกกังวลตอเหตุการณตาง ๆ จึงมีนอย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ ลัดดา เหล็กมั่น 

(2550) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสถานีอนามัย จังหวัดอุตรดิตถ 

พบวา ปญหาความขัดแยงภายในครอบครัว ความสัมพันธกับญาติมิตรมีปญหา ปญหาท่ีอยูอาศัยในสังคมเพื่อนบาน 

ความสัมพันธกับคูครองหรือคนรักมีปญหา การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก ไมมีเวลาใหกับครอบครัว ปญหาเร่ืองสุขภาพ   

มีผลทําใหบุคลากรสังกัดสถานีอนามัยมีความเครียด และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Lazarus and Folkman กลาวถึง

ปจจัยท่ีเปนสาเหตุของความเครียดประกอบดวย สิ่งแวดลอมทางสังคมและเหตุการณในชีวิต เชน ดานสุขภาพ ครอบครัว 

เศรษฐกจิและสภาพการดํารงชวีติ เปนสาเหตุท่ีกอใหเกดิความเครียด (Lazarus and Folkman, 1984) 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

ในหนวยงานควรจัดใหมีการติดตามและประเมินความเครียดจากการปฏิบัติงานของผูปฏิ บัติงาน                       

แมในการศึกษาคร้ังนี้จะพบวา บุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา      

มีความเครียดอยูในระดับปกติ/ไมเครียดก็ตาม เพราะหากผูปฏิบัติงานมีความเครียดสะสมอยูเปนเวลานาน และไมไดรับ

การแกไขท่ีเหมาะสม ยอมสงผลกระทบตอการทํางาน รวมท้ังสงผลกระทบตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานเอง ผูบริหาร             

ควรเปดโอกาสใหผูปฏบัิตงิานไดเขาถงึการกําหนดนโยบาย การบริหารงานตาง ๆ ภายในหนวยงาน เพื่อใหทราบและเขาใจ
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ถึงปญหาและมีสวนรวมในการหาแนวทางแกไขรวมกัน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ ถูกตอง เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด               

ชวยทําใหผูปฏบัิตงิานมเีวลาใหกับครอบครัว ลดความขัดแยงท่ีอาจเกิดขึ้นได ซึ่งจุดเร่ิมตนของการทํางานใหมีความสุขเกิด

จากการสรางความสุขใหเกดิในครอบครัว 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการ

สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปงกับบุคลการสาธารณสุขในสังกัดโรงพยาบาลปงวามีความเครียดแตกตางกันหรือไม

รวมท้ังควรทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดพะเยาและควรทําการศึกษาวิธีการจัดการกับความเครียดของบุคลากร

สาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.สมชาย จาดศรี อาจารยท่ีปรึกษาท่ีกรุณาใหคําปรึกษา ปรับแตงภาษา              

พรอมท้ังแนวคิดและขอเสนอแนะ ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.อนุกูล มะโนทน                     

คุณรพีพรรณ ศิรินารถ และคุณอัญญารัตน ภมรมานพ ท่ีกรุณาใหคําแนะนําและเปนผูเชี่ยวชาญและตรวจเคร่ืองมือ             

ในการวจัิยขอขอบพระคุณสาธารณสุขอําเภอปงและผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหงที่ไดอนุเคราะห

และอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลเปนอยางดียิ่ง ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขอําเภอปงทุกทานท่ีให            

ความรวมมือและสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อเปนขอมูลในการวจัิย 
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ปจจัยทีมีผลตอความตองการในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจําหมูบานในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

Factors affected to public health volunteers’ needs in Songkhwae District, Nan Province 

เฉลิมศักด์ิ รักษา 31

1* และประจวบ แหลมหลัก2 

Chalermsak Raksa1* and Prachuab Lamluk 2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเชิงสํารวจคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตองการในการปฏิบัติงาน และปญหา 

ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน กลุมตัวตัวอยางคือ อสม.

จํานวน 155 คน คํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น เก็บรวบรวม

ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และสถติอิางองิ ไดแก multiple linear regression 

จากผลการศกึษาลักษณะทางประชากร พบวา อสม.สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68.4 มีชวงระยะเวลา

ท่ีอยูในหมูบาน 23–32 ป คิดเปนรอยละ 28.4 มีชวงระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานเปน อสม. 1–5 ป คิดเปนรอยละ 49 สมัครใจ

เปนสมาชิก อสม.โดยความสมัครใจ คิดเปนรอยละ 97.4 และมีจํานวนครัวเรือนท่ีรับผิดชอบ 8–15 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 

92.3 ดานความตองการในการปฏิบัติงานพบวาท้ังภาพรวมและรายดานอยูในระดับสูง ผลการวิเคราะหความสัมพันธ

พบวา ทัศนคติตอการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความตองการในการปฏิบัติงานของ         

อสม. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สําหรับปญหาในการปฏิบัติงานพบวาชุมชนบางสวนยังไมใหความรวมมือ 

ขาดแผนและการประชาสัมพันธลาชา งบประมาณและวัสดุไดรับสนับสนุนยังไมเพียงพอซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถนําไป

วางแผนพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงกลวิธีในการดําเนินงานทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีการปฏิบัติงาน

ไดผลตามเปาหมายท่ีวางไว 
 

คําสําคัญ: ความตองการ ปญหา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  
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Abstract  

    This survey study aimed to investigate factors affected to public health volunteers’ needs in Songkhwae 

district, Nan province and explore problem on work. Samples were 155 public health volunteers that were calculated 

by using Taro Yamane formula and selected by using stratified random sampling technique. Data were collected by 

using questionnaire and were analyzed by using descriptive statistics; frequency, percentage, mean, standard 

deviation and inferential statistics; multiple linear regression 

 The results revealed population characteristics that most of public health volunteers were female; 68.4%, stay 

in village for 23–32 years; 28.4%, work experience 1–5 years; 49%, obtain voluntary to be public health volunteer   

97.4% and take care 8–15 households; 92.3. It was found that both overall need and separate needs were in high level, 

factors related to public health volunteers’ at 0.05 of significant level were attitude and motivation. For detail problem on 

work, it was found that there were no good cooperation form villagers, the lack of planning, and the delay in promotions.        

In addition, the supporting budget and materials are not sufficient. This research results can be used for improving 

the plans and strategy so that the village health volunteers can work for good achievements. 
 

Keywords: need, problem, public health volunteers   
 

บทนํา 

เม่ือป พ.ศ.2520 องคการอนามัยโลกไดประกาศเปาหมายใหประเทศท่ีเปนสมาชิกพัฒนางานดานสาธารณสุข 

คือ การบรรลุสุขภาพดีถวนหนาของประชาชนภายในป พ.ศ. 2547 และในปพ.ศ. 2521 ไดมีขอตกลงรวมกัน ณ เมืองอัลมาอตา 

ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย โดยใชการสาธารณสุขมูลฐานเปนกลวิธีหลักในการพัฒนางานสาธารณสุข โดยคัดเลือก

และอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพราะปญหาสุขภาพอนามัยเปนปญหาที่สําคัญยิ่งสงผลกระทบตอภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) รัฐไดกําหนด

นโยบายและแผนงานสาธารณสุข โดยกลวิธีท่ีกระทรวงสาธารณสุขนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน คือ

การพัฒนาคนทางดานสาธารณสุขเพื่อพัฒนาประชาชนทุกคนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และจากการเปลี่ยนแปลงทาง       

ดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทําใหโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมอนามัยไมถูกตอง เชนโรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง 

โรคหัวใจ โรคเบาหวานไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรคท้ังหลายเหลานี้ตองการการแนะนําและเฝาระวังอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา  

ในอดีตท่ีผานมาประชากรของประเทศไทยประสบปญหาการเจ็บปวย และการตายดวยโรคท่ีปองกันไดเปนจํานวนมาก      

ในปจจุบันแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดมีแนวคิดของการพัฒนาแกนนําประจําครอบครัว          

โดยผานองคความรูไปท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน โดยมีประเทศแตกตางจากอดีตโดยเนนการบริหารจัดการ

เพื่อพัฒนาคนอยางเปนองครวม ท้ังกาย จิต และสังคมเปนการพัฒนาโดยใหชุมชนมีสวนรวมในรูปแบบของการพัฒนา

ความรูดานสาธารณสุข แกวัตถุประสงคคือ ตองการใหอาสาสมัครสาธารณสุขปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให

สอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชน (ยุคนธ ชุติปญญะบุตร, 2546) นอกจากนั้น ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ

สังคมไทยสูสังคมแหงภูมปิญญาและการเรียนรูจากแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับท่ี10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดใหความสําคัญ
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กับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศ โดยเฉพาะในการสรางสรรค

นวัตกรรม และองคความรูจัดการองคความรู ท้ังภูมิปญญาทองถิ่น และองคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ 

สามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมุงเนนเร่ืองการเสริมสรางสุขภาวะคนไทย ใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ัง

กายและใจและอยูในสภาพแวดลอมท่ีนาอยู เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจรมุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน 

รวมทัง้การฟนฟูสภาพรางกายและจติใจ 

กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน จึงไดดําเนินงานการพัฒนางานสาธารณสุข 

เพื่อใหทุกคนมีสุขภาพดีท้ังทางรางกายและจิตใจ ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมไดอยางปกติสุข โดยใชวิธีการ

สาธารณสุขมูลฐานเปนกลวธีิหลักและผานกลไกการมสีวนรวมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน ดังนั้นอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําชุมชนจะเปนบุคคลท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะมีสวนชวยการพัฒนางานสาธารณสุขของชาติเปนอยางมาก            

เปนอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมาจากชุมชนของตนเอง และผานการอบรมโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยอบรมหลักสูตร

ทางดานสาธารณสุขอยางตอเนื่อง และกระทรวงสาธารณสุขไดตระหนักถึงภารกิจท่ีสําคัญของอาสาสมัครสาธารณสุข  

จึงเสนอใหรัฐบาลไดกําหนดวันท่ี 20 มีนาคมของทุกป เปนวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ เพื่อสรางเสริมพลัง         

ของอาสาสมัครสาธารณสุขใหเขมแข็งยิ่งขึ้นนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขไดมอบบัตรประกันสุขภาพใหอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําชุมชนไดรับสิทธิในการรักษาฟรีท้ังครอบครัว ตลอดระยะเวลาท่ีเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

ชุมชนโดย มีกําหนดเปาหมาย คือ สุขภาพดีถวนหนา ประเทศไทยจะประกาศกอนประเทศอ่ืน ๆ ในโลก วาสุขภาพพี่นอง

ประชาชนคนไทยเรามมีาตรฐานชวีติท่ีมคีวามสุขใหสมกับคําขวัญท่ีวา “สาธารณสุขคือ ความผาสุขของสาธารณชน” 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือท่ีเรียกวา อสม. นั้น เปนบุคคลในชุมชนท่ีถูกเลือกหรือสมัครมาเพื่อ

พัฒนาใหชุมชนมีความกาวหนาในดานสุขภาพอนามัยและมีความสําคัญมากตอการที่จะพัฒนาใหชุมชนเขมแข็ง และเปนผู

ท่ีเสียสละเวลา ความคิด เงินทอง และแรงกายตางๆ เพื่อการดําเนินงานดานสาธารณสุข ทั้งการพึ่งตนเอง ในระดับบุคคล 

ครอบครัว และชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน จึงเปนตัวกลางของการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของ

ประชาชนในดานสุขภาพ และเปนผูประสานงานระหวางเจาหนาท่ีของรัฐกับประชาชนในชุมชนดังนั้นบทบาทของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนจึงมีบทบาท หนาท่ี แกขาวราย กระจายขาวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข 

บําบัดทุกขใหประชาชน ดํารงตนเปนตัวอยางท่ีดี บทบาทดังกลาวนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนไดยึดถือการ

ปฏิบัติตลอดมา และเปนบุคคลท่ีไดดวยการมาสมัครอบรมงานดานสาธารณสุข ซึ่งในแตละกลุมมีหนาท่ีใหคําแนะนํา

เผยแพรความรูและประสานงานกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุข ตามบทบาทหนาท่ีท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด คือ 

สงเสริมสุขภาพ การเฝาระวัง การปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบ้ืองตนและการฟนฟูสุขภาพ (ยุคนธ ชุติปญญะบุตร, 

2546) ดังนั้นจึงกลาวไดวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเปนผูมีบทบาทสําคัญ ในการสนับสนุนการดําเนินงาน

สาธารณสุขใหบรรลุเปาหมาย จึงกําหนดหนาท่ีและขอบเขตในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

โดยมวีัตถุประสงค คือตองการใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหสอดคลองกับ

สภาพปญหาของชุมชน ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยซึ่งเปนท่ีปรึกษาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานท่ีปฏิบัติงาน

ในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน  ซึ่งเปนชุมชนท่ีอยูหางไกล ผูวิจัยไดปฏิบัติงานมาเปนเวลาพอสมควร และพบปญหาท่ี

สามารถปองกันได เชน โรคไขเลือดออก โดยการดูแลสภาพแวดลอมไมใหเกิด ลูกน้ํายุงลาย แตเนื่องจากยังขาดการ

ประชาสัมพันธท่ีดี จากการท่ีมีวัสดุอุปกรณ ไดแก เคร่ืองกระจายเสียงไมดี และขาดการมีสวนรวมจากกรรมการ ทําใหยัง
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มีปญหานี้อยูในชุมชน นอกจากนี้ การท่ีมีประชากรมาก บางชุมชนขาดการดูแลเอาใจใสตนเองและครอบครัว จึงตองมี

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเปนผูดูแลสุขภาพอนามัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ผูวิจัยจึงมีความตองการท่ี

จะศึกษาความตองการในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน โดยมี

วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตองการในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน และเพื่อศึกษาปญหาในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

เพื่อนําผลการวิจัยท่ีไดไปแกไขปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใหมีประสิทธิภาพ

ตอไป 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การวจัิยคร้ังนี้เปนรูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามท่ีผู

ศกึษาไดสรางขึ้น ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป ทัศนคตแิละแรงจูงใจ ปจจัยสนับสนุน ความตองการ และปญหาในการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุข ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอสองแคว 

จังหวัดนานจํานวน 248 คนกลุมตัวอยางจํานวน 155 คนโดยคํานวณจากประชากรทั้งหมด โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน 

(Taro Yamane) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ ขอมูลเกี่ยวกับปจจัย

สวนบุคคลทัศนคติและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยสนับสนุน และความตองการในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

และใชสถิติ Multiple linear regression วิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ทัศนคติ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ปจจัยสนับสนุนในการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน กับความตองการในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดนาน  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับวิจัยในมนุษย 

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อเปนการพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง เมื่อไดรับการพิจารณาและรับรองแลวผูวิจัยจึงดําเนินการตาม

ขัน้ตอนการวจัิย ดังนี้ ในการวจัิยคร้ังนี้ ใชเวลาในการดําเนนิการเก็บขอมูล 1 เดือน 

ขั้นเตรยีมการ 

ผูศึกษาติดตอประสานงานกับสาธารณสุขอําเภอสองแคว และประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดนาน เพื่อขอขอมูลและขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย และประสานงานกับ

กลุมตัวอยาง ในเขตรับผดิชอบในการวจัิยในคร้ังนี้ 

ขั้นดําเนนิการวจัิย 

1. ผูวิจัยดําเนินการ เก็บขอมูลโดยใชแบบแบบสอบถาม ใหกลุมตัวอยางตอบเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป ทัศนคติและ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยสนับสนุนในการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ความตองการในการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และปญหาในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

ในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณ 3 ทาน ชวยพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง 

ความครอบคลุมเนื้อหา และนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม กอนนําไปทดลองใชกับประชากรและกลุมตัวอยางท่ีศึกษา      

ในอําเภอใกลเคียง คือ อาสาสมัครสาธารณสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลมา

วเิคราะหหาคาความเช่ือถือโดยวธีิของสัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดผลการตรวจสอบคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.71 
 

ผลการศึกษา 

 การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตองการ ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน และเพื่อศึกษาปญหาในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในอําเภอสองแคว  

จังหวัดนานผลการศกึษาแบงได ดังนี้   

1. ขอมูลทั่วไป 

    ขอมูลท่ัวไป พบวา อสม.สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68.4 สวนใหญมีชวงระยะเวลาท่ีอยูในหมูบาน

อยูในชวง 23–32 ป คิดเปนรอยละ 28.4 สวนใหญมีชวงระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานเปน อสม.อยูในชวง 1–5 ป คิดเปนรอยละ 49 

สวนใหญสมัครใจเปนสมาชิก อสม.โดยความสมัครใจ คิดเปนรอยละ 97.4 และสวนใหญมีจํานวนครัวเรือนที่รับผิดชอบ 

8–15 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 92.3 

          2. ระดับทัศนคตแิละแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

  2.1 จากผลการวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติตอการปฏิบัติงานของ อสม.ในภาพรวมพบวาอยูในระดับสูงโดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.36 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับสูงเชนกัน 

โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ความรูสึกภูมิใจและคุณคาในสังคม การมี อสม. ทําใหมีความรูเพิ่มขึ้น  

และการท่ีม ีอสม.ในหมูบานเปนเร่ืองท่ีดีโดยมีคาเฉลี่ย 3.81, 3.72 และ 3.70 ตามลําดับ สวนทัศนคติท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 

การเห็นดวยกับการจัดการประชุมทุก ๆ เดือน โดยมคีาเฉลี่ยเทากับ 3.63 

 2.2 จากผลการวิเคราะหแรงจูงใจตอการปฏิบัติงานของ อสม.ในภาพรวมพบวาอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.60 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับสูงเชนกัน  

โดยประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือการใหความรวมมือของ อสม.จะทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 การยอมรับจากสมาชิกในหมูบานทําให อสม.ปฏิบัติงานไดดี และการมีคาตอบแทนจะมีผลตอการปฏิบัติงานของ อสม.

โดยมีคาเฉลี่ย 3.68, 3.66 และ 3.55 ตามลําดับ สวนแรงจูงใจที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือการมีการคัดเลือก อสม. ดีเดน โดยมี

คาเฉลี่ย 3.52 
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            3. ความตองการการปฏบัิติงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

 3.1 ความตองการดานการสนับสนุนการฝกอบรม 

        จากผลการวิเคราะหความตองการดานการสนับสนุนฝกอบรมในการปฏิบัติงาน พบวา ท้ังภาพรวม  

และรายขอ อสม.มีความตองการในระดับสูง โดยประเด็นความตองการดานการอบรมท่ี อสม.มีความตองการสูงสุด  

3 อันดับแรก คือ อสม. ตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มขึ้น,การฝกปฏิบัติการใชอุปกรณ และการอบรมดานสาธารณสุข 

คาเฉลี่ย 3.62, 3.60 และ 3.55 ตามลําดับ สวนความตองการดานการอบรมที่ อสม.มีความตองการต่ําสุดคือการประชุม

แลกเปลี่ยนความรู โดยมคีาเฉลี่ย 3.51 

 3.2 ความตองการดานการสนับสนุนการนเิทศงาน  

        จากผลการวิเคราะหความตองการดานการสนับสนุนการนิเทศงาน พบวา ท้ังภาพรวม และรายขอ อสม. 

มีความตองการในระดับสูง โดยประเด็นวามตองการสนับสนุนการนิเทศงานท่ี อสม.มีความตองการสูงสุด 3 อันดับแรก 

คือ ทําให อสม.มีความมั่นใจมากขึ้น ทําให อสม. มีเขาใจงานมากขึ้น และทําใหงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีคาเฉลี่ย 

3.58, 3.57 และ 3.55 สวนความตองการดานการสนับสนุนการนิเทศงานที่ อสม. มีความตองการต่ําสุดคือ ทําให อสม. 

มกีระตือรือรนมากขึ้น โดยมคีาเฉลี่ย 3.48 

                3.3 ความตองการดานการมสีวนรวมของหมูบาน 

         จากผลการวิเคราะหความตองการดานการสนับสนุนการนิเทศงาน พบวา ทั้งภาพรวม และรายขอ อสม. 

มีความตองการในระดับสูง โดยประเด็นวามตองการสนับสนุนการนิเทศงานท่ี อสม. มีความตองการสูงสุด 3 อันดับแรก 

คือ ทําให อสม. มีความมั่นใจมากขึ้น ทําให อสม.มีเขาใจงานมากขึ้น และทําใหงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีคาเฉลี่ย 

3.58, 3.57 และ 3.55 สวนความตองการดานการสนับสนุนการนิเทศงานที่ อสม. มีความตองการต่ําสุดคือ ทําให อสม. 

มกีระตือรือรนมากขึ้น โดยมคีาเฉลี่ย 3.48 

                  3.4 ความตองการดานการประชาสัมพันธ 

                      จากผลการวิเคราะหความตองการดานดานการประชาสัมพันธ พบวา ท้ังภาพรวม และรายขอ อสม. 

มีความตองการในระดับสูง โดยประเด็นความตองการดานการประชาสัมพันธท่ี อสม.มีความตองการสูงสุด 3 อันดับแรก 

คือ การประชาสัมพันธสุขบัญญัติแหงชาติ,การประชาสัมพันธเคร่ืองกระจายเสียงและชวยควบคุมและปองกันโรคโดย 

มีคาเฉลี่ย 3.53, 3.52 และ 3.51 ตามลําดับ สวนความตองการดานการประชาสัมพันธท่ี อสม.มีความตองการต่ําสุด 

คือ การทําใหเกดิการพัฒนา โดยมคีาเฉลี่ยต่ําสุด  3.13 

                  3.5 ความตองการดานงบประมาณ 

                      จากผลการวิเคราะหความตองการดานงบประมาณในภาพรวม พบวา อยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา อสม.มีความตองการในระดับสูงเปนสวนใหญ โดยประเด็นความตองการดานงบประมาณท่ี อสม. 

มคีวามตองการสูงสุด คือ สามารถนํามาบริหารจัดการได โดยมีคาเฉลี่ย 3.67 สวนความตองการดานงบประมาณท่ี อสม.

มคีวามตองการต่ําสุดคือ ไดรับงบประมาณอยางพอเพยีง โดยมคีาเฉลี่ยต่ําสุด  2.97 

                 3.6 ความตองการดานวัสดุ อุปกรณ 

จากผลการวิเคราะหความตองการความตองการดานวัสดุ อุปกรณ พบวา ทั้งภาพรวม และรายขอ อสม.มีความ

ตองการในระดับสูง โดยประเด็นความตองการดานวัสดุ อุปกรณที่ อสม.มีความตองการสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ประหยัด
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คาใชจายรักษาพยาบาล,ปฏิบัติงานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทําใหแกไขปญหาหรือลดปญหาได โดยมีคาเฉลี่ย 3.66, 

3.63 และ 3.61 และ 3.47 ตามลําดับ สวนความตองการดานวัสดุ อุปกรณท่ี อสม.มีความตองการต่ําสุดคือ การไดรับ

วัสดุอุปกรณอยางพอเพยีง โดยมคีาเฉลี่ย 3.00 

                  3.7 ความตองการการปฏบัิตงิานของ อสม. ในภาพรวม 
 

ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับความตองการการปฏบัิตงิานของ อสม.  

            ในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดนาน ในภาพรวม  

ความตองการ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ อันดับ 

1.สนับสนุนการฝกอบรม 3.60 0.43 สูง 1 

2.สนับสนุนการนเิทศงาน 3.54 0.41 สูง 3 

3.ดานการมสีวนรวม 3.56 0.95 สูง 2 

4.ดานการประชาสัมพันธ 3.43 0.51 สูง 5 

5.ดานงบประมาณ  3.42 0.42 สูง 6 

6.ดานวัสดุและอุปกรณ 3.48 0.41 สูง 4 

รวม 3.50 0.40 สูง  

             

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหความตองการในการปฏิบัติงานภาพรวมพบวาอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับสูง โดยคาเฉลี่ยความตองการ

ในการปฏิบัติงานสูงสุด 3 อันดับแรกคือดานการสนับสนุนการฝกอบรม,ดานการมีสวนรวม และดานสนับสนุนการนิเทศงาน        

โดยคาเฉลี่ย 3.60, 3.56 และ 3.54 ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีวามตองการต่ําสุดคือดานงบประมาณ โดยมคีาเฉลี่ย 3.42 
 

           4. ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน ไดแก ขอมูลทั่วไป ทัศนคติตอการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

กับความตองการในการปฏบัิตงิานของ อสม.ในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดนาน        
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ตาราง 2 การวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน ไดแก ขอมูลทั่วไป ทัศนคต ิแรงจูงใจในการปฏบัิตงิาน 

กับความตองการในการปฏิบัตงิานของ อสม. ในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดนาน    

ปจจัย B Beta t    P-value 

Constant 0.501 - 1.786 0.076 

เพศ  0.065 1.098 0.274 

ระยะเวลาที่อยูในชุมชน  0.033 0.539 0.591 

ระยะเวลาท่ีปฏิบัตงิานเปนอสม.  -0.064 -1.034 0.303 

วธีิการเขามาเปน อสม.  -0.011 -0.189 0.851 

จํานวนครัวเรือนท่ีรับผดิชอบ  -0.073 -1.265 0.208 

ระดับทัศนคติในการปฏิบัตงิาน  0.257 3.686 0.000* 

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน  0.537 7.810 0.000* 
 

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน ซึ่งประกอบดวยขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ 

ระยะเวลาท่ีอยูในชุมชน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานเปน อสม. วิธีการเขามาเปน อสม. และจํานวนครัวเรือนท่ีรับผิดชอบ 

ทัศนคติตอการปฏิบัติงาน ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับความตองการในการปฏิบัติงานของ อสม. ในเขตอําเภอสองแคว 

จังหวัดนาน พบวา ทัศนคติตอการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความตองการในการ

ปฏิบัติงานของ อสม. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนอ่ืน ๆ ไมมีความสัมพันธกับความตองการ       

ในการปฏบัิตงิานของ อสม. 

5. ปญหาในการปฏบัิตงิานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

 จากการศึกษาพบวา มีชาวบานบางสวนยังไมใหความรวมมือ ผูนําชุมชนไมเขาใจบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานยังขาดทักษะการประชาสัมพันธขาวสาร และขาดแผนการประชาสัมพันธ 

ทําใหการประชาสัมพันธลาชา งบประมาณในการสนับสนุนในชุมชนยังมีนอยในบางชุมชนมีประชากรมาก แตไดรับ

งบประมาณนอยทําใหการบริหารจัดการไดลําบาก และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ วัสดุอุปกรณที่สนับสนุน

ใหควร มคุีณภาพและมอีายุการใชงานนาน และวัสดุอุปกรณควรมงีบประมาณในการซอมบํารุง 
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วิจารณและสรุปผล 

จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติตอการปฏิบัติงาน อยูในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของจุฑามาศ โกศล (2546) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  

ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีพบวา ทัศนคติในการปฏิบัติงานมีผลตอการดําเนินงานศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  

ในดานศูนยขอมูลขาวสารและดานการจัดเก็บอุปกรณของศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จากการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอ

ความตองการ ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานพบวา ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ ระยะเวลาท่ีอยูใน

ชุมชน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานเปน อสม.และจํานวนครัวเรือนที่รับผิดชอบ ไมมีความสัมพันธกับความตองการในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุพจน จิตสงวนสุข (2544) ศึกษาเร่ืองการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานจังหวัดสระบุรี ป 2543 วา เพศไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งสอดคลอง 

กับการศึกษา ของนันทกานต ธนะสถิตย (2545) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขตอกิจกรรมสําคัญ 

ของระบบสุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา พบวาระยะเวลาท่ีอยูในชุมชน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานเปน อสม. ไมมีความสัมพันธ

กับความตองการในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และพบวาความตองการมีสวนรวมของชุมชน 

ความตองการฝกอบรม ความตองการการประชาสัมพันธ ความตองการการนิเทศงาน ความตองการดานงบประมาณ 

และความตองการดานวัสดุอุปกรณสวนใหญอยูในระดับสูง และพบวาทัศนคติตอการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความตองการในการปฏิบัติงานของ อสม. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับนัยสําคัญ 

ท่ี 0.05 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจุฑามาศ โกศล (2546) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานศูนยสาธารณสุข

มูลฐานชุมชน (ศสมช.)ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี วามีความสัมพันธตอการดําเนินงานศูนยสาธารณสุขมูลฐานเปนการ

ชวยเหลือ แนะนําสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานสําเร็จตามวัตถุประสงค และผลงานวิจัยของยุคนธ ชุติปญญะบุตร 

(2546) ศกึษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตอําเภอแกลง

จังหวัดระยอง วามีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานในดานการนิเทศงานจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข ผูนิ เทศงาน  

มีสวนกระตุนให อาสาสมัครสาธารณสุขมี ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานและสอดคลองผลงานวิจัยของกนกทอง 

สุวรรณบูลย (2545) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของคานิยมทางจริยธรรม สิ่งจูงใจ การสนับสนุนทางสังคมตอการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดระยองวา มีความสัมพันธในการปฏิบัติงาน การเขารับความรูอบรมตาง ๆ และการชวยเหลือ

งานที่ไดรับมอบหมายและจากการศึกษาปญหาในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พบวาชาวบาน

บางสวนยังไมใหความรวมมือ ผูนําชุมชนไมเขาใจบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบานยังขาดทักษะและแผน ในการประชาสัมพันธขาวสาร ทําใหการประชาสัมพันธลาชา งบประมาณในการสนับสนุน

ในชุมชนยังมีนอยทําใหการบริหารจัดการไดลําบาก วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ ดังนั้นในการดําเนินงาน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ควรมีการวางแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน มีการคัดเลือก จัดหา การฝกอบรม การติดตามนิเทศงาน และปรับปรุงกลวิธีในการดําเนินงาน ทําใหอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานมีการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไดผลตามเปาหมายท่ีวางไวไดมากขึ้น และควรประสาน

ทองถิ่นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณท่ีเพยีงพอ ในการดําเนนิงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาของ ดร.ประจวบ แหลมหลัก อาจารยท่ีปรึกษา 

ซึ่งคอยดูแลใหคําปรึกษาและแกไขขอบกพรองตาง ๆ ทุกขั้นตอน รวมท้ังใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการศึกษาคนควา

ดวยตนเอง ใหสมบูรณยิ่งขึ้น ขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้กราบขอบพระคุณ คุณศรัจจันทร อุดมแกวกาญจน  

คุณมาโนชญ ชายครอง และดร.ธนูศิลป สลีออน ที่กรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย รวมถึง

คณาจารยทุกทาน ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดนานท่ีใหความรวมมือ        

ในการตอบแบบสอบถาม ขอบพระคุณ นายแกว รักษา นางบัวเร็ง นันตะปนท่ีใหกําเนิด และสั่งสอนใหลูกเปนคนดีเสมอมา

ขอขอบคุณคุณเพียบ นันตะปน ท่ีสนับสนุนใหกําลังใจตลอดมา และทายสุด ขอขอบคุณคุณณัฐพร อิ่นอายท่ีไดใหกําลังใจ 

จนทําใหการศึกษาคร้ังนี้ประสบผลสําเร็จลงได หากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เกิดประโยชนตอผูเกี่ยวของ        

ท้ังทางตรงหรือทางออม ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ขอมอบความดีคร้ังนี้ใหแก มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวทิยาลัยอันทรงคุณคาควรแกการเทิดทูน  
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ปจจัยทีมี่ผลตอพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซลิูนของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

ของโรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

Factors affecting the insulin injection behaviors in type 2 diabetes patients: 

Chiangsaen Hospital, Chiangrai 
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Wipaporn Chaiworn1* and Numfon Eaktasang2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional study) โดยศึกษา        

จากกลุมตัวอยางของผูปวยโรคเบาหวานท่ีไดรับการรักษาดวยยาฉีดอินซูลินท้ังหมด ท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกเบาหวาน 

โรงพยาบาลเชียงแสน ตั้งแตเดือนสิงหาคม–เดือนกันยายน 2557 จํานวนทั้งหมด 50 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 

เปนแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาสัมประสิทธ์ิ

สมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) คา Independent sample T-test และคา One-Way 

ANOVA 

 ผลการวิจัย ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลิน พบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน        

มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

และพบวา เพศ สถานภาพสมรส การปวยดวยโรคเบาหวานของญาติสายตรง และการดูแลของคนในครอบครัว  

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

และผลการวิจัย ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอปญหาการใชยาฉีดอินซูลิน พบวา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับปญหา

การใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และอายุมีความสัมพันธ

ทางบวกกับปญหาการใชยาฉดีอนิซูลนิของผูปวยโรคเบาหวานชนดิท่ี 2 อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05  
 

คําสําคัญ: พฤตกิรรม อนิซูลนิ โรคเบาหวาน  
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Abstract  

The objective of this research was to investigate the factors affecting the insulin injection on behavior of type 2 

diabetes patients in Chiangsaen hospital, Chiangrai. This study was Cross sectional study. The data was studied in patients 

(50 persons) during August to September 2014. All data were collected using questionnaire and analyzed by statistical 

analysis: percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, Independent sample T-

test and One-way ANOVA. 

The results of the factors affecting the insulin injection on behavior of type 2 diabetes were found that the 

knowledge about diabetes was positive related to the behavior of insulin injection in type 2 diabetes at p-0.05. In addition, 

sexuality, married status, family profile, family conditions (take care) were related to the behavior of insulin injection 

in type 2 diabetes patients at p-0.05. In the other hand, the results of the factors affecting the insulin injection on 

the problems of type 2 diabetes were found that education was related to the problems of insulin injection in type 2 diabetes 

at p-0.05. Furthermore, age was positive related to the problems of insulin injection in type 2 diabetes at p-0.05. 
 

Keywords: behavior, insulin, diabetes  
 

บทนํา 

ปจจุบันโรคเบาหวานเปนโรคท่ีพบมากขึ้นในประชากรโลก จากรายงานพบวา ท่ัวโลกมีผูปวยเบาหวานถึง 135 

ลานคน และจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ในอีก 10 ปขางหนา และพบอัตราความชุกของโรคเบาหวานท่ีองคการอนามัยโลก      

ไดคํานวณไวใน ป ค.ศ. 1995 อยูท่ีรอยละ 2.4 และเพิ่มเปนรอยละ 2.5 ในป ค.ศ. 2000 คาดการณวาอัตราความชุก   

ของโรคเบาหวานจะเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 3.7 ในป ค.ศ. 2025 หรือป พ.ศ. 2568 ซึ่งจะมีผูปวยเบาหวานประมาณ 

1,923,000 คน และจากการสํารวจของสมาคมโรคเบาหวานสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2547 พบผูปวยเบาหวานประมาณ 

18,200,000 คน หรือประมาณ รอยละ 6.2 ของประชากรในประเทศ และมีแนวโนมวาจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น ในประเทศไทย

จากการสํารวจในป พ.ศ. 2543 ท่ีผานมา พบวา ประชากรไทยที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป ปวยเปนโรคเบาหวานสูงถึงรอยละ 9.6 

หรืออาจจะกลาวไดวาประชากรไทยท่ีมีอายุ 35 ปขึ้นไป 10 คน จะพบเปนเบาหวาน 1 คน (Aekplakorn et al., 2003 

อางองิใน วณรัิฐ ศรีชนะ, 2548) 

จากรายงานการเฝาระวังโรคไมติดตอเร้ือรัง ของพื้นท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ใชขอมูลจากฐานขอมูล 18/21 

แฟมมาตรฐาน (ขอมูลจาก แฟม Person, Chronic และ Death) ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 แหง ไดแก   

จังหวัดแมฮองสอน ลําพูน ลําปาง แพร และเชียงราย พบวา ผูปวยโรคไมติดตอเร้ือรัง 4 โรค ไดแก โรคความดันโลหิตสูง 

โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีเขารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของพื้นท่ี 8 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ป พ.ศ. 2554 มีจํานวนผูปวยสะสม 343,583 ราย อัตราความชุก 11,217.43 ตอประชากร   

แสนคน โรคที่มีอัตราความชุกสูงสุด คือ โรคความดันโลหิตสูง จํานวน 219,239 ราย คิดเปน 7,157.80 ตอประชากร  

แสนคน รองลงมา คือ โรคเบาหวาน จํานวน 88,790 ราย คิดเปน 2,898.85 ตอประชากรแสนคน โรคหัวใจขาดเลือด 

จํานวน 17,977 ราย คิดเปน 586.92 ตอประชากรแสนคน และโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 17,577 ราย คิดเปน 573.86 
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ตอประชากรแสนคน (สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 เชียงใหม, 2554) สําหรับโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)  

ป พ.ศ. 2554 มผีูปวยรายใหม เทากับ 18,263 ราย คิดเปนอัตราอุบัติการณ เทากับ 596.26 ตอประชากรแสนคน มีผูปวย

สะสม เทากับ 88,790 ราย คิดเปนอัตราความชุก เทากับ 2,898.85 ตอประชากรแสนคน เม่ือพิจารณาแนวโนม  

ของอุบัติการณของการเกิดโรคจะพบวาผูปวยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จําแนกตามกลุมอายุและเพศ ของผูปวยสะสม พบผูปวย

เพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนอัตราสวน 1.58 : 1 กลุมอายุท่ีมีอัตราความชุกสูงสุด คือ กลุมอายุ 60 ปขึ้นไป คิดเปน 

10,975.48 ตอประชากรแสนคน รองลงมา ไดแก กลุมอายุ 50–59 ป, 40–49 ป และนอยกวา 40 ป คิดเปน 6,114.44, 

2,133.64 และ 199.96 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ (สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 เชยีงใหม, 2554) 

โรงพยาบาลเชียงแสนเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงรับผิดชอบประชากรเขตอําเภอเชียงแสนและ 

 ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ใหบริการคลินิกเบาหวาน 2 วันตอสัปดาห (วันพุธและวันพฤหัสบดี) มีผูมารับบริการเฉลี่ย   

วันละ 70-90 คนตอวัน ผูปวยโรคเบาหวานมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป และจัดเปนโรคอันดับท่ี 2 ใน 5 อันดับโรคแรกในผูปวยนอก

ของโรงพยาบาลเชียงแสน จากสถิติยอนหลัง 5 ป มีการคัดกรองสุขภาพของประชากรในเขตอําเภอเชียงแสนและ 

ดอยหลวง ป พ.ศ. 2553-2557 พบวา มีกลุมเสี่ยงเบาหวาน จํานวน 3,584, 2,927, 2,885, 1,939 และ 914 ราย คิดเปน

รอยละ 16.38, 12.63, 11.86, 7.19 และ 14.37 ตามลําดับ ผูปวยเบาหวาน ป 2553, 2554, 2555, 2556 และ 2557 

 มีจํานวน 1,256 ราย, 1377 ราย, 1,774 ราย, 1,926 และ 2176 ราย ตามลําดับ มีอุบัติการณผูปวยเบาหวานรายใหม 

ป 2553, 2554, 2555, 2556 จํานวน 257, 314, 403, 132 และ 59 ราย (ขอมูล ณ วันท่ี 30 เดือนมิถุนายน 2557 จาก

ศูนยประกันสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงแสน) จากการติดตามและประเมินผลจากการใชยาฉีดอินซูลินในการรักษาเบาหวาน 

ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ–กันยายน 2556 โดยมีการประเมินการใชยาในผูปวยท่ีใชยาฉีดอินซูลิน 72 ราย พบปญหาท่ีเกิดขึ้น

จากการใชยา (Drug-related problems, DRP) จํานวน 36 ราย (50 %) พบผูปวยฉีดยาอินซูลินท่ีมีปญหาเทคนิคการใช   

ยาฉีดไมถูกตอง มากท่ีสุด 14 ราย (38.88 %) จัดเก็บยาฉีดอินซูลิน ไมเหมาะสม 7 ราย (19.44 %) ฉีดยาผิดขนาด 6 ราย 

(16.66 %) ปรับขนาดยาเองเนื่องจากเกิด Hypoglycemia 4 ราย (11.11 %) ฉีดยาเองไมได ถาผูดูแลไมอยูจะไมไดฉีดยา  

มื้อนั้น จํานวน 2 ราย (5.55 %) ปญหาสุขภาพ: สายตาไมดี ทําใหดูตัวเลขผิด จํานวน 2 ราย (5.55 %) เกิดอาการไม  

พึงประสงคจากการใชยา ท่ีสงผลตอความรวมมือในการใชยาจํานวน 1 ราย (2.77 %) ขอมูลเดือนกุมภาพันธ–กันยายน 

2556 จากกลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลเชยีงแสน 

จากสถิติผูปวยเบาหวาน ท่ีมารับบริการท่ีคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ยังพบผูปวย

เบาหวานมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป และพบผูปวยท่ีมีปญหาในการใชยาฉีดอินซูลิน เนื่องจากผูปวยสวนใหญเปนผูสูงอายุ 

และยาฉีดอินซูลินเปนยาท่ีตองใชเทคนิคพิเศษ ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลิน

ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมารับบริการคลินิกเบาหวาน เพื่อเปนแนวทางในการดูแลรักษาผูปวยโรคเบาหวาน   

และเปนแนวทางในการจัดการแกไขปญหาการใชยาฉีดอินซูลิน และเพื่อใหผูปวยโรคเบาหวานมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการใชยาฉดีอนิซูลนิท่ีถูกตอง ลดภาวะแทรกซอนและลดอัตราการเสยีชวีติได  
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมารับ

บริการคลนิกิเบาหวาน โรงพยาบาลเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย 

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมารับ

บริการคลนิกิเบาหวาน โรงพยาบาลเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย 

 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional study) โดยศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม 

การใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมารับบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

ตัง้แตเดือนสงิหาคม–เดือนกันยายน 2557 

 วัสดุอุปกรณ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสัมภาษณ ซึ่งประกอบไปดวย 4 สวน คือ ขอมูลท่ัวไป ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับโรคเบาหวาน พฤตกิรรมการใชยาฉดีอนิซูลนิ และปญหาการใชยาฉดีอนิซูลนิ 

 วธีิการศกึษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี้ คือ เปนผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โดยไดรับการ

วินิจฉัยจากแพทยแผนปจจุบันวาเปนโรคเบาหวาน และไดรับการขึ้นทะเบียนท่ีคลินิกเบาหวานและไดรับยาฉีดอินซูลิน  

ท่ีมารับบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งแตเดือนสิงหาคม–กันยายน พ.ศ. 2557  

จํานวนทั้งหมด 50 คน ตามคุณสมบัติ ดังนี้ เปนผูปวยโรคเบาหวานและไดรับการรักษาดวยยาฉีดอินซูลิน เขาใจและ

สื่อสารดวยภาษาไทย รูสกึตัวด ีไมมคีวามผดิปกตทิางดานจิตใจ ไมมีภาวะแทรกซอนที่รุนแรงที่ปรากฏชัดเจน เชน อัมพาต

แขนขา จอประสาทตาเสื่อมและภาวะไตวาย ไมอยูในระหวางตั้งครรภ ไมเปนกลุมตัวอยางท่ีไดรับการทดสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือ ยนิดใีหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นเตรียมการ จัดทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงพยาบาล เพื่อขอเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

การศึกษา เชน ขอมูลท่ัวไป ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ปญหาการใชยาฉีดอินซูลิน พฤติกรรมการใชยาฉีด

อนิซูลนิของกลุมตัวอยาง  

ขั้นดําเนนิการ มรีายละเอยีดในการดําเนนิงานท่ีสําคัญ 3 ขัน้ตอน ไดแก   

1. สุมตัวอยางผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยยาฉีดอินซูลิน ท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกโรคเบาหวาน ในชวงเดือน

สงิหาคม–กันยายน พ.ศ. 2557 

2. ทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ท่ีทําการสุมไว (สัมภาษณกอนที่ผูปวยจะไดรับตรวจรักษาจากแพทย/พยาบาล) 

โดยใชแบบสัมภาษณและศกึษาขอมูลในประวัตขิองผูปวย 

3. นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดไปวเิคราะหตามวธีิการทางสถติ ิและสรุปผลการศกึษา 
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การวเิคราะหขอมูล 

วเิคราะหขอมูลทางคอมพวิเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งใชสถติใินการวเิคราะห ดังนี้ 

1. ใชสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการแจกแจงความถี่ อัตรารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพ่ือวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

2. ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) ทดสอบคา Independent sample T-test และทดสอบคา One-Way ANOVA  

เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไป และความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินและ

ปญหาการใชยาฉดีอนิซูลนิของผูปวยโรคเบาหวานชนดิท่ี 2 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษา ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 62) มีอายุอยูในชวง 51–60 ป 

(รอยละ 46) การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา (รอยละ 60) มีสถานภาพสมรส (รอยละ 60) ประกอบอาชีพเกษตรกร 

(รอยละ 60) รายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท (รอยละ 78) ระยะเวลาในการรักษาโรคเบาหวาน อยูในชวง 6–10 ป   

(รอยละ 70) สวนใหญมีพี่นองท่ีรวมสายโลหิตปวยดวยโรคเบาหวาน (รอยละ 64) มีคนในครอบครัวชวยในการดูแล     

(รอยละ 62) สวนใหญฉดียาอนิซูลนิดวยตนเอง (รอยละ 90) และระยะเวลาในการใชยาฉีดอินซูลิน อยูในชวงนอยกวาหรือ

เทากับ 20 เดือน (รอยละ 44) 
จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ท่ีมารับบริการ

คลนิกิเบาหวาน โรงพยาบาลเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย ตัง้แตเดือนสงิหาคม–กันยายน 2557 พบวา 

1. ผลการหาความสัมพันธปจจัยท่ีมผีลตอพฤตกิรรมการใชยาฉดีอนิซูลนิของผูปวยโรคเบาหวานชนดิท่ี 2   

   1.1 จากการหาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวย

โรคเบาหวานชนิดท่ี พบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลิน     

ของผูปวยโรคเบาหวานชนดิท่ี 2 อยางมนีัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 (r = 0.506) 

   1.2 จากการหาความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวาน  

ชนิดท่ี 2 พบวา เพศ สถานภาพสมรส การปวยดวยโรคเบาหวานของญาติสายตรง และการดูแลของคนในครอบครัว   

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดังนั้น ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน เพศ สถานภาพสมรส การปวยดวยโรคเบาหวานของญาติสายตรง การดูแลของคน  

ในครอบครัว จึงมีผลตอพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมารับบริการคลินิกเบาหวาน 

โรงพยาบาลเชยีงแสน จังหวัดเชยีงราย 

เพศ สถานภาพสมรส การปวยดวยโรคเบาหวานของญาติสายตรง และการดูแลของคนในครอบครัว  

 มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดังแสดงในตารางท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ 
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ตาราง 1 ความสัมพันธของขอมูลทั่วไปกับพฤตกิรรมการใชยาฉดีอนิซูลนิของผูปวยโรคเบาหวาน ชนดิที่ 2 

ขอมูลทั่วไป n x̄  S.D. T, F P-value 

เพศ      

ชาย 19 27.84 4.741 -2.290 0.030* 

หญงิ 31 30.61 2.952   

อาชพี      

เกษตรกร 30 29.40 3.233 -0.350 0.102 

ไมใชเกษตรกร 20 29.80 4.873   

การปวยดวยโรคเบาหวานของญาตสิายตรง      

ไมม ี 18 26.06 4.022 -5.381 0.000* 

ม ี 32 31.53 2.094   

การดูแลของคนในครอบครัว      

ไมม ี 19 26.00 3.916 -6.033 0.000* 

ม ี 31 31.74 1.751   

การฉดีอนิซูลนิดวยตนเอง      

ใช 45 29.42 4.093 -0.740 0.208 

ไมใช 5 30.80 1.643   

ระดับการศกึษา      

ไมไดเรียน 10 29.40 3.596 1.794 0.177 

ประถมศึกษา 30 30.27 3.226   

มัธยมศกึษาตอนตน 10 27.60 5.621   

สถานภาพ      

โสด 15 26.73 4.713 7.058 0.002* 

แตงงาน 30 30.90 3.044   

หยาราง 5 30.00 0.707   

หมายเหตุ: * มนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
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ตาราง 2 ความสัมพันธของขอมูลทั่วไปกับพฤตกิรรมการใชยาฉดีอนิซูลนิของผูปวยโรคเบาหวาน ชนดิที่ 2 

ขอมูลทั่วไป 
ระดับพฤตกิรรมการใชยาฉดีอนิซูลนิ

ของผูปวยโรคเบาหวานชนดิที่ 2 
P-value 

 คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ (r)  

อายุ 0.004 0.976 

รายไดตอเดือน 0.105 0.470 

ระยะเวลาในการรักษาโรคเบาหวาน 0.267 0.061 

ระยะเวลาในการใชยาฉดีอนิซูลนิ 0.013 0.931 

หมายเหตุ: * มนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
 

2. ผลการหาความสัมพันธปจจัยท่ีมผีลตอปญหาการใชยาฉดีอนิซูลนิของผูปวยโรคเบาหวานชนดิท่ี 2 

   2.1 จากการหาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวย

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวย

โรคเบาหวานชนดิท่ี 2 อยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (r = 0.147) 

   2.2 จากการหาความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวาน      

ชนิดท่ี 2 พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2           

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และอายุมีความสัมพันธทางบวกกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวย

โรคเบาหวานชนดิท่ี 2 อยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (r = 0.360) 

ระดับการศึกษาและอายุ มีความสัมพันธกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2        

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 ดังแสดงในตาราง 3 และ 4 ตามลําดับ 
 

ตาราง 3 ความสัมพันธของขอมูลทั่วไปกับปญหาการใชยาฉดีอนิซูลนิของผูปวยโรคเบาหวาน ชนดิที่ 2 

ขอมูลทั่วไป n x̄  SD T, F P-value 

เพศ      

ชาย 19 3.47 1.307 -3.053 0.274 

หญงิ 31 4.55 1.028  

อาชพี      

เกษตรกร 30 4.13 1.167 -0.046 0.219 

ไมใชเกษตรกร 20 4.15 1.387   

การปวยดวยโรคเบาหวานของญาตสิายตรง      

ไมม ี 18 3.56 0.984 -2.635 0.223 

ม ี 32 4.47 1.270   
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ตาราง 3 (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป n x̄  SD T, F P-value 

การดูแลของคนในครอบครัว      

ไมม ี 19 3.58 1.121 -2.641 0.616 

ม ี 31 4.48 1.208   

การฉดีอนิซูลนิดวยตนเอง      

ใช 45 4.11 1.265 -0.488 0.663 

ไมใช 5 4.40 1.140   

ระดับการศกึษา      

ไมไดเรียน 10 3.00 1.054 6.728 0.003* 

ประถมศึกษา 30 4.50 1.167   

มัธยมศกึษาตอนตน 10 4.20 1.033   

สถานภาพ      

โสด 15 3.87 1.125 0.729 0.488 

แตงงาน 30 4.20 1.324   

หยาราง 5 4.60 1.140   

หมายเหตุ: * มนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

 

ตาราง 4 ความสัมพันธของขอมูลทั่วไปกับปญหาการใชยาฉดีอนิซูลนิของผูปวยโรคเบาหวาน ชนดิที่ 2 

ขอมูลทั่วไป 
ระดับปญหาการใชยาฉดีอนิซูลนิ

ของผูปวยโรคเบาหวานชนดิที่ 2 
P-value 

 คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ (r)  

อายุ  0.360* 0.010 

รายไดตอเดือน 0.042 0.770 

ระยะเวลาในการรักษาโรคเบาหวาน 0.101 0.483 

ระยะเวลาในการใชยาฉดีอนิซูลนิ 0.064 0.659 

หมายเหตุ: * มนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
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วิจารณและสรุปผล 

1. ผลการวเิคราะหความสัมพันธปจจัยที่มผีลตอพฤตกิรรมการใชยาฉดีอนิซูลนิ 

   1.1 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลิน

ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชยาฉีด

อนิซูลนิของผูปวยโรคเบาหวานชนดิท่ี 2 อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (r = 0.506) 

 สอดคลองกับ ทวีวรรณ กิ่งโคกกรวด (2540) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรู

เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนกับการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลชุมชน    

จังหวัดกาฬสนิธุ อยูในระดับด ีปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานมีความสัมพันธกันทางบวกกับการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธทางบวกกับการดูแลตนเอง

ของผูปวยโรคเบาหวานอยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

 และสอดคลองกับ ทานตะวัน ยมรัตน (2552) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนฉีดยาอินซูลิน      

ตอพฤติกรรมการใชยาอินซูลินของผูสูงอายุโรคเบาหวาน โดยแบงเปนกลุมทดลอง ท่ีไดรับโปรแกรมการสอนการฉีดยา

อินซูลิน สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนตามปกติ กลุมละ 10 คน ผลการศึกษาท่ีได พบวา หลังไดรับโปรแกรมการสอน  

ฉีดยาอินซูลิน ผูสูงอายุโรคเบาหวาน มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินสูงกวากอนไดรับโปรแกรม               

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผูสูงอายุโรคเบาหวาน ท่ีไดรับโปรแกรมการสอนฉีดยาอินซูลิน มีคะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรมการใชยาอินซูลินสูงกวากลุมท่ีไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากการศึกษา 

แสดงใหเห็นวา การใหโปรแกรมการสอนเพิ่มเติมเขาไปจากการสอนเพิ่มเติมเขาไป จากการสอนสุขศึกษาปกติ จะทําให

ผูสูงอายุเกิดการเรียนรู และจดจําไดมากขึ้น จากการสอนซ้ําเร่ืองเดิม หลาย ๆ คร้ัง หรือ ตั้งแต 2 คร้ังขึ้นไป เพื่อใหเกิด

ประสบการณการเรียนรูท่ีด ีและสงผลใหเกดิพฤตกิรรมท่ีถูกตองเกี่ยวกับการใชยาฉดีอนิซูลนิ 

   1.2 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวย

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบวา เพศ สถานภาพสมรส การปวยดวยโรคเบาหวานของญาติสายตรง และการดูแลของคน     

ในครอบครัว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 และพบวา อายุ การศกึษา อาชีพ รายไดตอเดือน ระยะเวลาในการรักษาโรคเบาหวาน และระยะเวลาในการ

ใชยาฉีดอินซูลิน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 อยางมีนัยสําคัญ  

ทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

 สอดคลองกับ ทวีวรรณ กิ่งโคกกรวด (2540) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรู

เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนกับการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลชุมชน      

จังหวัดกาฬสินธุ อยูในระดับดี ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานมีความสัมพันธกันทางบวกกับการดูแลตนเองของผูปวย

โรคเบาหวานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธทางบวกกับ

การดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
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 สอดคลองกับ O’Conner and others (1987, อางอิงใน ศรียา วัฒนาพานุ และสนม สาระนพ, 2540)         

ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน ท่ีรัฐอริโซนา       

ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 86 ราย พบวา การมาตรวจตามนัดมีผลตอภาวการณควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด      

ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน สวน อายุ เพศ ระยะเวลาท่ีเปนโรค การมีโรคแทรกซอน และการเปลี่ยนแปลง

น้ําหนัก ไมมคีวามสัมพันธกับภาวการณควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 

 สอดคลองกับ สมศักดิ์ คาธัญญมงคล (2542) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาล       

ในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก พบวา ปจจัยนํา ลักษณะประชากร 

ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับระดับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด

ของผูปวยโรคเบาหวาน ยกเวน ระยะเวลาในการเปนโรคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด

ของผูปวยโรคเบาหวาน อยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ(P-value < .01) 

 สอดคลองกับ มาลนิ ีจติรนกึ และคณะ (2545) ไดศกึษาปจจัยสวนบุคคล การรับรูประโยชนของพฤติกรรม

สงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ

ของผูสูงอายุ อยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ

 สอดคลองกับ ธวัชชัย ฉันทวุฒินันท (2551) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอ การลดลง   

ของระดับน้ําตาลในเลือด ของผูปวยโรคเบาหวาน จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง รอยละ 48.9 มีระดับน้ําตาล       

ในเลือดลดลง และมีการปฏิบัติตัวอยูในระดับดี รอยละ 53.4 พบวา อายุ น้ําหนักตัว ระยะเวลาของการเปนโรคเบาหวาน                

ไมมีความสัมพันธกับการลดลงของระดับน้ําตาลในเลือด แตการปฏิบัติตัวมีความสัมพันธกับการลดลงของระดับน้ําตาล   

ในเลือดอยางมีนับสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลท่ีไดจากการศึกษา พบวา เปนประโยชนตอเจาหนาท่ี ท่ีเกี่ยวของ      

ในการใชเปนแนวทางในการใหความรูอยางมีรูปแบบแกผูปวยโรคเบาหวานรายอ่ืน ๆ โดยเนนการปฏิบัติตัวของผูปวย

เบาหวานเปนสําคัญ เพื่อใหการบริการการดูแลรักษามปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น 

 ไมสอดคลองกับ ปยนุช ปญญาธีระ (2542) ไดศกึษาพฤติกรรมสุขภาพและภาวการณควบคุมระดับน้ําตาล

ในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน โรงพยาบาลราชบุรี ผลการวิจัย พบวา ผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่ง

อินซูลิน มีพฤติกรรมสุขภาพดานความรูและเจตคติตอโรคเบาหวานอยูในระดับปานกลาง สวนดานการปฏิบัติตัวอยูใน

ระดับดี และพบวา ระดับการศึกษา รายไดครอบครัว ระยะเวลาเปนโรคเบาหวานและการสนับสนุนทางสังคม   

  มีความสัมพันธกับภาวการณควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

 และไมสอดคลองกับ อรุณ อบเชย (2548) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองของประชาชนในเขตตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ภายใตโครงการประกันสุขภาพถวนหนา พบวา 

ปจจัยทางชีวสังคม ไดแก เพศ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองของประชาชนในเขตตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สวนอายุและสถานภาพการสมรส ไมมี

ความสัมพันธกับพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในเขตตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
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2. ผลการวเิคราะหความสัมพันธปจจัยที่มผีลตอปญหาการใชยาฉดีอนิซูลนิ 

    2.1 จากการวเิคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของ

ผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของ

ผูปวยโรคเบาหวานชนดิท่ี 2 อยางมนีัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 (r = 0.147) 

ไมสอดคลองกับ ทวีวรรณ กิ่งโคกกรวด (2540) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรู

เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนกับการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลชุมชน    

จังหวัดกาฬสนิธุ อยูในระดับด ีปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานมีความสัมพันธกันทางบวกกับการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธทางบวกกับการดูแลตนเอง

ของผูปวยโรคเบาหวานอยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

2.2 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวย

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวาน      

ชนดิท่ี 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และอายุมีความสัมพันธทางบวกกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวย

โรคเบาหวานชนดิท่ี 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.360) และพบวา เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได

ตอเดือน ระยะเวลาในการรักษาโรคเบาหวาน การปวยดวยโรคเบาหวานของญาติสายตรง การดูแลของคนในครอบครัว 

การฉดีอนิซูลนิดวยตนเองและระยะเวลาในการใชยาฉดีอนิซูลนิ ไมมคีวามสัมพันธกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวย

โรคเบาหวานชนดิท่ี 2 อยางมนีัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

 สอดคลองกับ ปยวรรณ เหลืองจิรโณทัย และคณะ (2550) ไดศึกษาความรวมมือในการใชยารักษา

โรคเบาหวานชนิดรับประทานกับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด จากการทบทวนขอมูลการใชยาของผูปวย 1,816 ราย 

ผูปวยท่ีศึกษามีอายุเฉลี่ย 56.5 ± 10.6 ป เปนเพศหญิง รอยละ 67.5 พบอัตราความรวมมือในการใชยารักษา

โรคเบาหวานรอยละ 67.9 ท่ีเหลือ 582 ราย (รอยละ 32.1) ไมรวมมือในการใชยาโดยจําแนก 3 ประเภท ไดแก 

 ลืมรับประทานยา รับประทานยาผิดวิธี และท้ังลืมรับประทานยาและรับประทานยาผิดวิธีคิดเปนรอยละ 51.1, 45.7 และ 

2.2 ตามลําดับ กลุมท่ีใหความรวมมือในการใชยาจํานวน 1,234 ราย มีคาระดับน้ําตาลในเลือดอยูในชวงท่ีตองการ

มากกวากลุมท่ีไมใหความรวมมือในการใชยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รอยละ 70.5 และ รอยละ 52.2, P < 0.001)  

ในขณะเดียวกัน เมื่อวิเคราะหในกลุมผูปวยท่ีควบคุมอาหารรวมดวย จํานวน 1,1161 ราย พบวา กลุมท่ีใหความรวมมือ   

ในการใชยา มีระดับน้ําตาลในเลือดอยูในเกณฑท่ีตองการมากกวากลุมท่ีไมใหความรวมมือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

เชนกัน (รอยละ 85.7 และรอยละ 75.6, P < 0.001) 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. การวิจัยคร้ังนี้ พบวา ความรูและปญหาการใชยาฉีดอินซูลิน มีผลตอพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลิน ดังนั้น 

ควรมีการความรูแกผูปวยโรคเบาหวานและญาติผูปวยอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มความตระหนักในการดูแลสุขภาพและการ

ปฏบัิตติัวของตัวผูปวยเอง 

2. ควรมีการสรางเครือขายรวมกับทีมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต) หรือสาธารณสุขประจํา

หมูบาน เพ่ือเปนทีมสุขภาพในการดูแลผูปวยในเขตรับผดิชอบใหมกีารปฏบัิตตินหรือมพีฤตกิรรมท่ีถูกตอง 

3. เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ระยะเวลาในการรักษาโรคเบาหวาน และระยะเวลาในการใชยา

ฉีดอินซูลิน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ก็ตาม แตอยางไรก็ตาม 

ตองมีการติดตาม เยี่ยมบานผูปวย จากทีมเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อเปนการสรางความตระหนัก เสริมพลังในการปฏิบัติ

พฤตกิรรมท่ีถูกตองตอไป 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

1. ควรมกีารศกึษาเชงิคุณภาพเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใชยาฉดีอนิซูลนิของผูปวยเบาหวาน ชนดิท่ี 2 

2. ควรศกึษาพฤตกิรรมอ่ืน ๆ รวมดวย เชน พฤติกรรมการรับประทานยาชนิดรับประทาน พฤติกรรมการบริโภค 

การปฏบัิตติัวของผูปวยโรคเบาหวาน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ปจจัยทีมี่ผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสีย่งโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 

Factors Affecting Self-care Behavior of Diabetes Mellitus Risk Group in Suad 

Subdistrict health promoting hospital, Banluang District, Nan Province 

ทิพยรัตน กันทะ 33
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บทคัดยอ 
 

 การวจัิยเชงิสํารวจนี้ มวีัตถุประสงคเพื่อศกึษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ศึกษาระหวางเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 กลุมตัวอยางเปน

ประชากรกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน จํานวน 135 คน 

คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบจัดชั้นภูมิและแบบงาย เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ

ความตรงตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานและทดสอบความเช่ือมั่นโดยวิธีสัมประสิทธ์ิครอนบาคอัลฟาและวิธี 

KR-20 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ Chi-Square Test และสถิติ Spearman rank correlation coefficient 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับสูง รอยละ 51.1 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ไดแก อายุ ระดับการศึกษา 

การรับรูความรุนแรงการรับรูประโยชนและอุปสรรคเพื่อปองกันโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถของตนเองในการดูแล

สุขภาพและการไดรับแรงสนับสนุนจากบุคลากรดานสาธารณสุข สวนการไดรับแรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว และ

การไดรับแรงสนับสนุนจากเพื่อนบานเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยง

โรคเบาหวานอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ(p < 0.01) 

 ผลท่ีไดจากการศึกษานําไปใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหแกกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน และกําหนด

รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคเบาหวาน กระตุนการรับรูและการมีสวนรวมของครอบครัว เพื่อนบาน      

ในการสงเสริมพฤตกิรรมการดูแลตนเองใหแกกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 
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Abstract  

 The purpose of this survey research was to examine self-care behaviors and factors affecting self-care 

behaviors of diabetes mellitus risk group during May 2014 to January 2015.The research sample consisted of  

135 vulnerable populations with diabetes mellitus in Suad Subdistrict health promoting hospital, Banluang district, 

 Nan province, selected by means of stratified sampling and simple random sampling. The research instrument was          

a questionnaire verified the content validity by 3 experts and determined the reliability by alpha reliability coefficient 

and KR-20. The data were analyzed by means of descriptive and inferential statistics. The research findings showed 

that 51.1 percent of research samples were rated at high level of self-care behaviors. Factors affecting self-care 

behaviors of diabetes mellitus risk group at the 0.05 level of significance were as follows: age, educational level, 

perceiving violence, perceiving benefits and obstacles for preventing diabetes mellitus, perceiving self-ability for 

health-care and supporting from health personnel. Supporting from family, neighbors and colleagues affecting self-

care behaviors of diabetes mellitus risk group at the 0.01 level of significance 

 The results of this study were used to promote health promotion activities for diabetes mellitus risk group 

and determine the form of health promotion and prevention of diabetes, awareness and participation of family, 

neighbors, to promote self-care behaviors of diabetes mellitus risk group. 
 

Keywords : Self-care behaviors, Risk group, Diabetes mellitus 
 

บทนํา 

 ปจจุบันโรคเบาหวานเปนปญหาสําคัญของทางสาธารณสุข และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โรคเบาหวาน

แบงออกเปน 4 ชนิดตามเกณฑของสมาคมโรคเบาหวานแหงสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association : ADA)   

พ.ศ. 2540 และองคการอนามัยโลก โดยพบมากท่ีสุดคือโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ซึ่งเกิดจากปจจัยหลาย ๆ อยางรวมกัน 

โดยมีท้ังปจจัยทางพันธุกรรม และปจจัยจากภายนอก ไดแก พฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม เชน อาหารที่รับประทานไม

ถูกหลักโภชนาการ ขาดการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม ภาวะน้ําหนักเกินและอวน รวมท้ังภาวะเครียด จึงสงผลใหเกิดโรค

เพิ่มมากขึ้น จากสถานการณของโรคเบาหวานในประเทศไทย มีอุบัติการณเพิ่มสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบจากป 2549 

 และป 2555 พบวามีอัตราปวยจาก 586.82 ตอแสนประชากร เพิ่มเปน 1050.05 ตอแสนประชากร ถือวามีอัตราเพิ่มขึ้น  

2 เทา (1.79 เทา) (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557) จากขอมูลการเฝาระวังโรค

ไมติดตอเรื้อรัง จังหวัดนาน ป พ.ศ. 2553 พบอัตราปวยดวยโรคเบาหวาน 839.31 ตอแสนประชากร ป พ.ศ. 2554 พบ

อัตราปวยดวยโรคเบาหวาน 848.92 ตอแสนประชากร และป พ.ศ. 2555 พบอัตราปวยดวยโรคเบาหวาน 911.47 ตอแสน

ประชากร (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557) จากขอมูลการเฝาระวังโรคไม

ติดตอเรื้อรัง อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน ป พ.ศ. 2554 พบอัตราปวยดวยโรคเบาหวาน 270 คน ป พ.ศ. 2555 พบ    

315 คน และป พ.ศ. 2556 พบ 324 คน ตามลําดับ (เวชระเบียนโรงพยาบาลบานหลวง, 2557) และผลการคัดกรอง

โรคเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง ท่ีมอีายุ 35 ปขึ้นไป ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด ในปงบประมาณ 2557 
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จํานวน 1590 คน พบมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 11.13 (เวชระเบียนโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลสวด, 2557) ซึ่งถือวาเปนอัตราที่สูง จากอุบัติการณของโรคเบาหวานในอําเภอบานหลวง มีแนวโนม

เพิ่มขึ้นจากการคัดกรองความเสี่ยงโรคไมติดตอ หากไมไดรับการแกไขประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานก็จะเปนผูปวย

เบาหวานรายใหมได ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยง

โรคเบาหวาน ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน ผลการศึกษาที่ไดนํามาเปนขอมูลใน

การพัฒนางานควบคุมโรคไมติดตอโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด และใชในการวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เสี่ยงของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ใหสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีและตัวบุคคล ทําใหสามารถแกไขไดตรงจุดและลดการเกิด

ผูปวยโรคเบาหวานรายใหม 
 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด 

อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ท่ีโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดของตนเองเฉลี่ยตอป โรคประจําตัว มีความสัมพันธกับ

พฤตกิรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 

 2. ปจจัยนํา ไดแก ความรูเร่ืองโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกดิโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรง

ของโรคเบาหวาน การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกิดโรคเบาหวาน การรับรู

ความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ มคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 

 3. ปจจัยเอื้อ ไดแก การเขาถึงแหลงบริการสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยง

โรคเบาหวาน 

 4. ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน กรณีศึกษา โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน การศึกษาคร้ังนี้ เปนรูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ  

 (Survey research) ดําเนนิงานตัง้แตวันท่ี 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถงึวันท่ี 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

สวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน จํานวน 8 หมูบาน ไดแก บานหลวง บานดอนหลายทุง บานดอย บานปาเปย บานดอน 
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บานทุงผึ้ง บานสวนเสด็จ บานเจริญราษฎร ซึ่งขึ้นทะเบียนจากการคัดกรองความเสี่ยงโรคไมติดตอเร้ือรังปงบประมาณ 

2557 ท่ีมอีายุ 35 ปขึ้นไป จํานวน 177 คน  

 ขนาดกลุมตัวอยาง  คํานวณโดยใชสูตรของ (Somchai Supanvanich and Amornrath Podhipak, 1994) 
เน่ืองจากมจํีานวนประชากรท่ีแนนอน ในระดับความเช่ือมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน 0.05  

 จากสูตร  n =       NZ(α/2) 2 

      4Nd2 + Z(α/2) 2 

 เมื่อ  n = ขนาดตัวอยาง 

   N = ประชากรท่ีศึกษา = 177 คน 

   Z(α/2)  = คะแนนมาตรฐาน = 1.96 

   d  = คาความคลาดเคลื่อน = 0.05 

 แทนคาจากสูตร n =  177(1.96)2 

         4(177)(0.05)2 + (1.96)2 

   n =  121.17   

 จะไดกลุมตัวอยางจากการคํานวณ 122 คน และเพื่อปองกันการสูญเสียจึงเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางอีก 10% 

เปน 135 คน คัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบจัดชั้นภูมิ (Stratified Sampling) แยกประชากรแตละหมู 

และหากลุมตัวอยางแยกรายหมูบาน (รัตนา ทรัพยบําเรอ, 2555, หนา 65) เมื่อไดจํานวนกลุมตัวอยางแยกรายหมูบาน 

นําประชากรกลุมเสี่ยงแตละหมูบานมาสุมหาตามจํานวนท่ีกําหนด ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) 

โดยการจับฉลาก (รัตนา ทรัพยบําเรอ, 2555, หนา 62) อกีคร้ัง 
 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

     3.1 ตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดของตนเองเฉลี่ยตอป โรคประจําตัว 

ความรูเร่ืองโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรู

ประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกิดโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถของตนเองในการดูแล

สุขภาพ การเขาถึงแหลงบริการสุขภาพ การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว การไดรับแรงสนับสนุน

ทางสังคมจากเพื่อนบาน/เพื่อนรวมงาน และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรดานสาธารณสุขของกลุมเสี่ยง

โรคเบาหวานในเขตพืน้ท่ีรับผดิชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 

     3.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ปจจัยนํา หมายถงึ ปจจัยภายในตัวบุคคลท่ีเปนพืน้ฐานท่ีกอใหเกดิการแสดงพฤตกิรรมในการศึกษา 

ประกอบดวย ความรูเร่ืองโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกดิโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของ

โรคเบาหวาน การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกดิโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถ

ของตนเองในการดูแลสุขภาพ 

 2. ปจจัยเอือ้ หมายถงึ การเขาถงึแหลงบริการสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ไดแก ระยะทาง เวลาในการ

เดนิทาง คาใชจายในการเดนิทาง และความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี 

 3. ปจจัยเสริม หมายถงึ การท่ีบุคคลไดรับการดูแล เอาใจใส หวงใย ใหขอมูล คําแนะนําและไดรับการสนับสนุน 

ประกอบดวย การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบาน/

เพื่อนรวมงาน และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรดานสาธารณสุข  

 4. พฤตกิรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรค หมายถงึ การกระทําหรือการปฏิบัตติัวของกลุมเสี่ยง

โรคเบาหวาน ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด ประกอบดวย ดานการรับประทานอาหาร ดาน

การออกกําลังกาย ดานอารมณ 

 5. กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน หมายถงึ ประชาชนท่ีมอีายุ 35 ปขึ้นไป ท่ีอาศัยอยูในเขตพืน้ท่ีรับผดิชอบโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน ซึ่งไมเคยไดรับการวนิจิฉัยจากแพทยวาเปนโรคเบาหวาน และ

ไดรับการคัดกรองความเสี่ยงโรคไมตดิตอ ปงบประมาณ 2557 โดยใชแบบคัดกรองของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน  
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมูล แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดของตนเองเฉลี่ยตอป 

การมโีรคประจําตัว จํานวน 6 ขอ  

ตอนท่ี 2 ขอมูลดานปจจัยนําประกอบดวย ความรูเร่ืองโรคเบาหวาน ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ 

2 ตัวเลือก คือ ถูก ผิด จํานวน 8 ขอ การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 

การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกิดโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถของตนเองใน

การดูแลสุขภาพ ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบวัดการประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert,s 

Scale คือเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง จํานวน 28 ขอ 

ตอนท่ี 3 ขอมูลดานปจจัยเอือ้ ประกอบดวย การเขาถึงแหลงบริการสุขภาพ ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบวัด

การประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert,s Scale คือมากท่ีสุด มาก เฉย ๆ นอย นอยท่ีสุด จํานวน 

4 ขอ 

ตอนท่ี 4 ขอมูลดานปจจัยเสริม ประกอบดวย การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว    

เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน และบุคลากรดานสาธารณสุข ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบวัดการประมาณคา 5 ระดับ 

(Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert,s Scale คือไดรับมากท่ีสุด ไดรับมาก เฉย ๆ ไดรับนอย ไดรับนอยท่ีสุด จํานวน 15 ขอ 
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ตอนท่ี 5 ขอมูลดานพฤติกรรมการดูแลตนเอง ประกอบดวย ดานการรับประทานอาหาร ดานการออกกําลัง

กาย และดานอารมณ ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบวัดการประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ 

Likert,s Scale คือปฏบัิตเิปนประจํา ปฏบัิตบิอยคร้ัง ไมแนใจ ปฏบัิตบิางคร้ัง ไมปฏบัิตเิลย จํานวน 11 ขอ 

แบบสอบถามท้ังหมดผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน พิจารณา

ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมเนื้อหา และนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแกไขไปทดสอบความเช่ือถือได

โดยนําเคร่ืองมือไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในตําบลใกลเคียงที่มีลักษณะประชากรคลายคลึงกัน จํานวน 30 คน แลวนํา

ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นโดยใชวิธี KR-20 ในการหาคาความเช่ือมั่นของความรูเร่ืองโรคเบาหวาน ได

เทากับ 0.705 และใชวิธีสัมประสิทธ์ิครอนบาคอัลฟาในการหาคาความเช่ือมั่นของ การรับรู การเขาถึงแหลงบริการ

สุขภาพ การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล และพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ไดเทากับ 

0.914, 0.636, 0.952 และ 0.669 ตามลําดับ 

เก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยาง โดยชี้แจงวัตถุประสงค ประโยชน รายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม

การเขารวมโครงการวิจัยและเก็บรวบรวมโดยอาสาสมัครสาธารณสุข วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา   

(Descriptive Statistics)  ได แก  การแจกแจงความถี่  (Frequency)  ค าร อยละ  (Percentage)  และใช สถิ ติ เชิ งอนุมาน  

 (Analytical Statistics) ไดแก Chi-Square Test และ Spearman rank correlation coefficient  

 การวิจัยคร้ังนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 

5702020027  
 

ผลการศึกษา 

 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดของตนเองเฉลี่ยตอป และโรคประจําตัว 

พบวา 

 เพศ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 57.8 และเปนเพศชาย จํานวน 

57 คน คดิเปนรอยละ 42.2  

 อายุ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวง 50-64 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 50.4 รองลงมาคือมีอายุ

อยูในชวง 35-49 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 37.8 และมีอายุอยูในชวง 65-79 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 11.9 

ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีอายุนอยท่ีสุดคือ 35 ป มากท่ีสุดคือ 75 ป อายุเฉลี่ยเทากับ 52.47 ป คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 9.079  

 สถานภาพสมรส พบวากลุมตัวอยางสวนใหญสมรสแลว จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 79.3 รองลงมาคือ

สถานภาพโสด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 10.4 และสถานภาพหมาย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 7.4 ตามลําดับ 

 ระดับการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจบชั้นประถมศึกษา จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 63.0 รองลงมา

คือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 14.8 และไมไดเรียน 15 คน คิดเปนรอยละ 11.1 

ตามลําดับ 

 รายไดของตนเองเฉลี่ยตอป พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมากกวา 20,001 บาท จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 

48.9 รองลงมาคือมีรายไดอยูในชวง 5,001-10,000 บาท จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 16.3 และมีรายไดอยูในชวง     
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0-5,000 บาท กับ 15,001-20,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 12.6 ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีรายไดนอยท่ีสุด  

0 บาท มากท่ีสุด 240,000 บาท รายไดเฉลี่ยเทากับ 32,264.44 บาท คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 38,446.498 

 โรคประจําตัว พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมมีโรคประจําตัว จํานวน 107 คิดเปนรอยละ 79.3 และมีโรคประจําตัว 

จํานวน 28 คิดเปนรอยละ 20.7 

 พฤติกรรมการดูแลตนเองกลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของอยูในระดับสูง คิดเปน

รอยละ 51.1 รองลงมามีระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 48.9 คาเฉลี่ยพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองเทากับ 39.56 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.08 ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับพฤตกิรรมการดูแลตนเอง (n = 135)  

ระดับพฤตกิรรมการดูแลตนเอง จํานวน (คน) รอยละ 

ระดับต่ํา 

ระดับสูง 

รวม  

66 

69 

135 

48.9 

51.1 

100 

Mean = 39.56   S.D. = 5.08  

 

 ความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยใชสถิติ Chi-Square พบวาเพศ สถานภาพ

สมรส รายไดของตนเองเฉลี่ยตอป และโรคประจําตัวไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 สําหรับตัวแปรอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง (X2 = 6.324, p-value = 0.04) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง (X2 = 10.369, p-value = 0.02) 

อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปกับพฤตกิรรมการดูแลตนเองของกลุมตัวอยาง (n = 135) 

 

 

ขอมูลทั่วไป 

 

ระดับพฤตกิรรม   

ต่ํา สูง X2 df p-value 

จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 
   

เพศ 

1. ชาย 

2. หญงิ 

รวม 

 

27(40.9) 

39(59.1) 

66(100 

 

30(43.5) 

39(56.5) 

69(100) 

 

0.091 

 

 

 

1 

 

 

 

0.862 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

 

ขอมูลทั่วไป 

 

ระดับพฤตกิรรม   

ต่ํา สูง 

X2 df p-value 
จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

อายุ (ป) 

1. 35-49 ป 

2. 50-64 ป 

3. 65-79 ป 

รวม 

 

31(47.0) 

26(39.4) 

9(13.6) 

66(100) 

 

20(29.0) 

42(60.9) 

7(10.1) 

69(100) 

 

6.324 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0.042 

 

 

 

สถานภาพสมรส 

1. ไมเคยแตงงาน 

2. แตงงานแลว/เคยแตงงาน 

รวม 

 

6(9.1) 

60(90.9) 

66(100) 

 

8(11.6) 

61(88.4) 

69(100) 

 

0.227 

 

 

 

4 

 

 

 

0.780 

 

 

ระดับการศกึษา 

1. ไมไดเรียน 

2. ประถมศึกษา 

3. มัธยมศึกษาตอนตน 

4. มัธยมศกึษาตอนปลายหรือปวช 

5. ปริญญาตรี 

รวม 

 

9(13.6) 

34(51.5) 

11(16.7) 

11(16.7) 

1(1.5) 

66(100) 

 

6(8.7) 

51(73.9) 

2(2.9) 

9(13.0) 

1(1.4) 

69(100) 

 

10.36 

 

 

 

 

 

4 

 

0.026 

 

รายไดของตนเองเฉลี่ยตอป (บาท) 

1. ต่ํากวา 5,000 บาท 

2. 5,001–10,000 บาท 

3. 10,001–15,000 บาท 

4. 15,001-20,000 บาท 

5. มากกวา 20,001 บาทขึ้นไป 

รวม 

 

5(7.6) 

9(13.6) 

6(9.1) 

11(16.7) 

35(53.0) 

66(100) 

 

12(17.4) 

13(18.8) 

7(10.1) 

6(8.7) 

31(44.9) 

69(100) 

 

5.336 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

0.260 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

 

ขอมูลทั่วไป 

 

ระดับพฤตกิรรม   

ต่ํา สูง 

X2 df p-value 
จํานวน 

(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 

โรคประจําตัว 

1. ม ี

2. ไมม ี

รวม 

 

16(24.2) 

50(75.8) 

66(100) 

 

12(17.4) 

57(82.6) 

69(100) 

 

0.963 

 

1 

 

0.397 

 

 ความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยใชสถิติ Spearman 

rank correlation coefficient พบวา 

 ปจจัยนําไดแก ความรูเร่ืองโรคเบาหวานและการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับตัวแปรการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวานมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.183, p-value = 0.034) 

การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกิดโรคเบาหวานมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรม

การดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r = 0.196, p-value = 0.023) การรับรูความสามารถของตนเอง

ในการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 (r = 0.209, p-value = 0.015) 

 ปจจัยเอื้อ ไดแก การเขาถึงแหลงบริการสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมี

นัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

 ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.304, p-value = 0.000) การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01      

(r = 0.273, p-value = 0.001) และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

พฤตกิรรมการดูแลตนเองอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (r = 0.183, p-value = 0.033) ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยนํากับพฤตกิรรมการดูแลตนเองของกลุมตัวอยาง (n = 135) 

ปจจัย r p-value 

1. ความรูเร่ืองโรคเบาหวาน 

2. การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกดิโรคเบาหวาน  

3. การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน 

4. การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อ 

    ปองกันการเกดิโรคเบาหวาน  

5. การรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ 

6. การเขาถงึแหลงบริการสุขภาพ 

7. การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

8. การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนบาน         

    เพื่อนรวมงาน 

9. การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข 

-0.073 

0.065 

0.183* 

0.196* 

 

0.209* 

0.052 

0.304** 

0.273** 

 

0.183* 

0.401 

0.453 

0.034 

0.023 

 

0.015 

0.550 

0.000 

0.001 

 

0.033 

หมายเหตุ: *p < 0.05 **p < 0.01 

 

วิจารณและสรุปผล 

 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน กรณีศึกษา โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนานคร้ังนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยง

โรคเบาหวาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน พบวา กลุมตัวอยางมี

ระดับพฤตกิรรมการดูแลตนเองอยูในระดับสูง รอยละ 51.1 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนันทวดี ดวงแกว (2551) ศึกษา

เร่ืองความเช่ือดานสุขภาพและพฤติกรรมการปองกันโรคของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง พบวา

กลุมตัวอยางมพีฤตกิรรมการปองกันโรคเบาหวานโดยรวมอยูในระดับสูง เพราะกลุมตัวอยางทราบวาตนเองเปนกลุมเสี่ยง

โรคเบาหวานและไดรับคําแนะนําในการปฏบัิติตัวเพื่อปองกันโรคเบาหวานจากเจาหนาที่สาธารณสุข จึงเกิดความตระหนัก

และปฏบัิตติามคําแนะนํา 
 

 การวเิคราะหหาความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปกับพฤตกิรรมการดูแลตนเอง พบวา  

 อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง (X2 = 6.324, p-value = 0.04) อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ   

ท่ีระดับ 0.05 แสดงวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานท่ีมีอายุมากขึ้นจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีดีกวา จึงยอมรับสมมติฐาน

ขอ 1 ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของมนตธิรา ไชยแขวง (2548) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลตะก่ัวปา จังหวัดพังงา พบวาอายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย

เบาหวาน แตกตางกับเสาวนีย โคตรดก (2552) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
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เบาหวานที่มารับบริการในหองตรวจอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาอายุไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และแตกตางกับรัศมี ลือฉาย (2553) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมี

ผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน อําเภอรองคา จังหวัดกาฬสินธุ พบวาอายุไมมีความสัมพันธกับ

พฤตกิรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน  

 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง (X2 = 10.369, p-value = 0.02) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้นจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ี

ดีกวา จึงยอมรับสมมติฐานขอ 1 ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของมนตธิรา ไชยแขวง (2548) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลตะก่ัวปา จังหวัดพังงา พบวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน แตกตางกับเสาวนีย โคตรดก (2552) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานที่มารับบริการในหองตรวจอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิ

พลอดุลยเดช พบวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และแตกตางกับ

รัศมี ลือฉาย (2553) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน อําเภอรองคา จังหวัด

กาฬสนิธุ พบวาระดับการศกึษาไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน 
 

 การวเิคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอือ้ และปจจัยเสริมกับพฤตกิรรมการดูแลตนเอง พบวา 

 การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานท่ีมีการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวานสูง จะมีพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองดี อธิบายไดวาการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวานเปนแรงจูงใจที่กอใหเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเสาวนีย โคตรดก (2552) ศึกษาเร่ือง

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานท่ีมารับบริการในหองตรวจ อายุรกรรม แผนก

ผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับรัศมี ลือฉาย (2553) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของกลุมเสี่ยงเบาหวาน อําเภอรองคา จังหวัดกาฬสินธุ พบวาการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวานมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน และแตกตางกับมนตธิรา ไชยแขวง (2548) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลตะก่ัวปา จังหวัดพังงา พบวาการรับรูความรุนแรงของ

โรคเบาหวาน ไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน 

 การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกิดโรคเบาหวาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานท่ีมีการรับรูประโยชน

และอุปสรรคของการดูแลตนเองเพ่ือปองกันการเกิดโรคเบาหวานสูง จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี อธิบายไดวาการ

รับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกิดโรคเบาหวานเปนแรงจูงใจที่กอใหเกิดพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เสาวนีย โคตรดก (2552) 

ศกึษาเร่ืองปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานที่มารับบริการในหองตรวจ อายุรกรรม 

แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาการรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกัน
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ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับรัศม ี

ลือฉาย (2553) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน อําเภอรองคา จังหวัด

กาฬสินธุ พบวาการรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกิดโรคเบาหวานมีความสัมพันธกับ

พฤตกิรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน 

การรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีการรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ

สูง จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี อธิบายไดวาการรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพเปนแรงจูงใจท่ี

กอใหเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ

มนตธิรา ไชยแขวง (2548) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลตะก่ัวปา 

จังหวัดพังงา พบวาการรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับเสาวนีย โคตรดก (2552) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผูปวยเบาหวานท่ีมารับบริการในหองตรวจ อายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาการรับรู

ความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และ

สอดคลองกับรัศมี ลือฉาย (2553) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน อําเภอ

รองคา จังหวัดกาฬสนิธุ พบวาการรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน  

 การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานท่ีไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวสูง จะมี

พฤติกรรมการดูแลตนเองดี อธิบายไดวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวเปนแรงกระตุนใหเกิดพฤติกรรม

การดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ มนตธิรา ไชยแขวง 

(2548) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลตะก่ัวปา จังหวัดพังงา พบวา

การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน 

สอดคลองกับเสาวนีย โคตรดก (2552) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย

เบาหวานท่ีมารับบริการในหองตรวจ อายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาการไดรับแรง

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับ  

รัศมี ลือฉาย (2553) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน อําเภอรองคา     

จังหวัดกาฬสินธุ พบวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

กลุมเสี่ยงเบาหวาน  

การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.01 แสดงวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานท่ีไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบาน 

เพื่อนรวมงานสูง จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี อธิบายไดวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบาน เพื่อน

รวมงาน เปนแรงกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของรัศมี (2553) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน 
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อําเภอรองคา จังหวัดกาฬสินธุ พบวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบาน/เพื่อนรวมงานมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน แตกตางกับมนตธิรา ไชยแขวง (2548) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลตะก่ัวปา จังหวัดพังงา พบวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม

จากเพ่ือนบาน/เพ่ือนรวมงานไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และแตกตางกับ   

เสาวนีย โคตรดก (2552) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานท่ีมารับ

บริการในหองตรวจ อายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม

จากเพื่อนบาน/เพื่อนรวมงานไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน  

การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากร

สาธารณสุขสูง จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี อธิบายไดวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข 

เปนแรงกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของมนตธิรา ไชยแขวง (2548) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน

โรงพยาบาลตะก่ัวปา จังหวัดพังงา พบวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรดานสาธารณสุข มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับเสาวนีย โคตรดก (2552) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานท่ีมารับบริการในหองตรวจ อายุรกรรม แผนกผูปวยนอก 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทยมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับรัศมี ลือฉาย (2553) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน อําเภอรองคา จังหวัดกาฬสินธุ พบวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม

จากบุคลากรดานสาธารณสุขมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน  

 ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาปจจัยภายในและปจจัยภายนอก มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยง

โรคเบาหวาน ปจจัยภายใน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูประโยชนและ

อุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกิดโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ ปจจัย

ภายนอก ไดแก การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน และบุคลากรสาธารณสุข 

เปนไปตามทฤษฎ ีPRECEDE-PROCEED Model 
 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศกึษา ผูวจัิยมขีอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใชและขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป ดังนี้ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. เชงิปฏบัิต ิ

    1.1 ควรมกีารสงเสริมความรูดานโภชนาการใหแกกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 

    1.2 ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักถึงความสําคัญของคาดัชนีมวลกายที่มีผลตอการเกิด

โรคเบาหวาน 
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    1.3 ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคเบาหวาน เร่ืองการรักษา

โรคเบาหวาน 

    1.4 ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักถึงประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกัน

เกดิโรคเบาหวาน เร่ือง การดื่มสุรามผีลตอการเกดิโรคเบาหวาน 

    1.5 ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักถึงความสามารถของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานในการดูแล

สุขภาพ เร่ืองการลดรับประทานผลไมท่ีมรีสหวาน 

    1.6 ควรออกใหบริการสุขภาพในชุมชน เพื่อใหกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานเขาถงึบริการสุขภาพ 

    1.7 ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหบุคคลในครอบครัว เพื่อนบานและเพื่อนรวมงาน มีสวนรวมในการ

ชวยเหลือ ใหกําลังใจ หรือคําแนะนําดานอารมณเพื่อปองกันโรคเบาหวาน 

 2. เชงินโยบาย 

     กําหนดรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคเบาหวานใหแกกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน กระตุนการรับรู

และการมสีวนรวมของครอบครัว เพื่อนบาน ในการสงเสริมพฤตกิรรมการดูแลตนเอง 

 ขอเสนอแนะในการทําวจัิยครั้งตอไป 

 1. ควรศกึษาโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคเบาหวานในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 

2. ควรศกึษาพฤตกิรรมการสงเสริมสุขภาพของครอบครัวกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน  
 

กิตตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงอยางสมบูรณไดดวยความกรุณาของ ดร.ทวีวรรณ ชาลีเครือ 

อาจารยที่ปรึกษา ท่ีคอยใหคําแนะนําและเอาใจใสเปนอยางดี 

ขอขอบคุณ พญ.กัลยาณี อัครชิโนเรศ นางศิริรัตน สิทธิชัย และดร.ทวีวรรณ ชาลีเครือ ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีชวย

ตรวจสอบ แกไขและใหคําแนะนําในการจัดทําแบบสอบถาม 

ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด ท่ีอนุญาตใหเก็บขอมูลในพืน้ท่ี 

ขอขอบคุณกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางด ี 

ขอขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลสวดท่ีชวยในการประสานงานและใหความอนุเคราะหเก็บรวบรวม

แบบสอบถามเปนอยางดี  
ขอขอบคุณบิดา มารดา ท่ีคอยใหกําลังใจและใหคําแนะนําในการศกึษาตลอดมา 
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ปจจัยทีมี่ผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการ 

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปางคา จังหวัดเชียงราย 

Factors affecting self-care behaviors of hypertensive patients, Ban Pangkha Subdistrict 

Health Promoting Hospital, Chiangrai Province 

อดิเรก วงศอารินทร 34

1* และรัตนา ทรัพยบําเรอ2 

Adirek Wongarin1* and Ratana Sapbamrer2 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และเปนการศึกษาแบบเชิงสหสัมพันธ 

(Correlation research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคล    ปจจัยดานการรับรูภาวะ

สุขภาพ ปจจัยดานความรูทั่วไปเรื่องโรคความดันโลหิตสูง กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง   ของผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูปวยที่ไดรับการลงทะเบียน โดยไดรับ   การวินิจฉัย จากแพทยวา

เปนโรคความดันโลหิตสูงแบบไมทราบสาเหตุที่ไมมีภาวะแทรกซอน ทั้งหมดจํานวน       71 ราย เครื่องมือ ที่ใชใน

การเก็บขอมูล เปนแบบสอบถาม 4 สวน ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ปจจัยดานความรูทั่วไปเรื่องโรคความดันโลหิตสูง 

ดานพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และแบบสอบถามปจจัยดานการรับรูภาวะสุขภาพ 

จากนั้นไดตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาความตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ไดคาดัชนี

ความตรงเชิงเนื้อหา เทากับ 0.890 แลว นําแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ของครอนบาค 

ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.873 ผลการศึกษาพบวา ผูปวยความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับสูง

มาก และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง คือ อาชีพปจจุบัน (β = -2.250, 

P-value = 0.049*) และปจจัยดานการรับรูภาวะสุขภาพ (β = 0.733, P-value = 0.000**) ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

ที่มารับบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปางคา จังหวัดเชียงราย โดยไดสูตรสมการพยากรณ

พฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปางคา 

คือ -2.250 (อาชพี) + 0.733 (การรับรู)  
 

คําสําคัญ: ความรูเร่ืองความดันโลหติสูง การรับรู พฤตกิรรมการดูแลตนเอง ผูปวยความดันโลหติสูง  
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Abstract  

The objective of the present study was to investigate the association between personal factors, health 

perception, knowledge regarding hypertension and self-care behavior of hypertensive patients, Ban Pangkha Sub 

district Health Promoting Hospital, Chiangrai Province. The studied population was 71 patients who were diagnosed 

as hypertension non complication and were treat with medicines. Questionnaire were used for collecting the data 

regarding personal data, knowledge, health perception and self-care behavior. The validity and reliability of the 

questionnaire were 0.890 and 0.873, respectively Self-care behaviors of Hypertensive patient are in high level. 

Factors affecting on self-care behavior included. occupation and health perception in equation as -2.250 (occupational) + 

0.733 (perceptions). 
 

Keywords: knowledge of hypertension, perceptions, self-care behaviors, hypertensive patients.  
 

บทนํา 

โรคไมติดตอเร้ือรัง หรือ Non Communicable Disease : NCD คือกลุมโรคไมติดตอท่ีสามารถแพรกระจาย      

โรคจากคนสูคนไดเรียกวาโรคเร้ือรัง เปนกลุมโรคท่ีกอใหเกิดปญหาสุขภาพของประชาชนคนไทยอยางมาก แบงเปน 4 กลุมโรค 

ไดแก 1. กลุมโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 2. กลุมโรคเบาหวาน 3. กลุมโรคมะเร็ง และ 4. กลุมโรคระบบทางเดินหายใจ 

โดยหนึ่งในโรคระบบหลอดเลือดหัวใจคือ โรคความดันโลหิตสูง (ทักษพล ธรรมรังสี, 2557) ขอมูลจากรายงาน การคัดกรอง

ความดันโลหิตตาม “โครงการสนองน้ําพระราชหฤทัยในหลวง ทรงหวงใยสุขภาพประชาชน”พ.ศ. 2554  ในประชากร ท่ีมี

อายุ 35 ปขึ้นไป จํานวน 19,328,463 คน เปนผูปวยความดันโลหิตสูงรายเกา 2,661,954 คน   มีภาวะแทรกซอนทางตา 

18,255 คน (รอยละ 7.94) มภีาวะแทรกซอนทางไต 46,598 คน (รอยละ 20.26)  มีภาวะแทรกซอนทางหัวใจ 51,840 คน 

(รอยละ 22.54) มีภาวะแทรกซอนทางสมอง 32,686 คน (รอยละ 14.21 มีภาวะแทรกซอนอ่ืน ๆ 75,503 คน (รอยละ 

32.83) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานปางคา ตําบลตับเตา  อําเภอเทิง จังหวัดเชยีงราย มีจํานวนผูปวยโรคเร้ือรัง

ท่ีไดรับการวนิจิฉัยจากแพทย วาปวยดวยโรคความดันโลหติสูงแบบไมทราบสาเหตุท้ังหมด 146 ราย โดย 71 รายเปนผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงท่ียังไมมีภาวะแทรกซอน (รายงานสถิติของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานปางคา, 2557) 

โดยวิถีชีวิตของคนในชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพ ชอบรับประทานอาหารมีรสเค็ม เชน ปลารา กะป เมี่ยง อาหารกระปอง 

ฯลฯ และไมชอบออกกําลังกายเพราะเขาใจวาการทํางานคือ   การออกกําลังกาย ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาปจจัยท่ีมี

ผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน

ปางคา จังหวัดเชียงราย โดยประยุกตใชกรอบแนวคิดทฤษฎีรูปแบบความเช่ือดานสุขภาพ (Health Believe Model : HBM) 

เพื่อใชเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับเจาหนาท่ีดาน  การสาธารณสุขนําไปประยุกตใชเปนแนวทางการสงเสริมสุขภาพผูปวยใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสมสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรค 

ผูปวยสามารถดําเนินชวีติอยูไดอยาง  มคุีณภาพชวีติท่ีด ี
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

วธีิการศกึษา 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และเปนการศึกษาแบบเชิงสหสัมพันธ 

(Correlation research โดยศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการ

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปางคา จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ทั้งเพศชาย

และเพศหญิงท่ีมีอายุ 35 ปขึ้นไปไดรับการลงทะเบียน และไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง      

แบบไมทราบสาเหตุท่ียังไมมีภาวะแทรกซอน ท่ีมารักษาและรับยาตอเนื่องที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานปางคา 

จังหวัดเชียงราย ท้ังหมดจํานวน 71 ราย (ขอมูลผูปวย ณ. วันท่ี 1 พฤษภาคม 2557) เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ 

ประกอบดวย แบบสอบถามท่ีผูศึกษาดัดแปลงมาจากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตามแนวคิดทฤษฎี  

แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (Health Belief Model : HBM.) โดยแบงเนื้อหาและโครงสรางแบบสอบถามเปน 4 สวน 

แบงเปน ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ปจจัยดานความรูท่ัวไปเร่ืองโรคความดันโลหิตสูง ดานพฤติกรรมการดูแลตนเอง        

ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และแบบสอบถามปจจัยดานการรับรูภาวะสุขภาพ วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูล     

มาวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยใชคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และ Multiple linear 

regression ในการวเิคราะหขอมูล 
 

ผลการศึกษา 

 สวนที ่1 ขอมูลสวนบุคคล 

จากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลพบวา จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน

ผูปวย (N = 71) ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 69 ระดับความดันโลหิตสูงอยูในเกณฑปกต ิ

รอยละ 100 ทําอาชีพเกษตรกรรอยละ 56.30 โดยไมสูบบุหร่ีรอยละ 83.10 และไมเคยดื่มสุรารอยละ 53.52 ในดานระดับ

การศึกษากลุมตัวอยางสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษารอยละ 77.50 สถานภาพสมรสรอยละ 78.90 สวนรายได

ตอเดือนของครอบครัวอยูระหวาง 2,001–5,000 บาท คิดเปนรอยละ 56.30 และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญ    

ไมเคยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) ดวยโรคความดันโลหติสูง คิดเปนรอยละ 98.60 (ตาราง 1) 
 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูปวยโรคความดันโลหติสูง   

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ   

        ชาย 22  31 

        หญงิ 49  69 

ระดับความดันโลหติ (มลิเิมตรปรอท)     

        นอยกวา 139/89 (ปกติ) 71 100 

        มากกวา  140/90 (ผดิปกติ)  0    0 
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ตาราง 1 (ตอ)   

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

 อาชพี         

        แมบาน 

 

15 

 

21.10 

        เกษตรกร 40 56.30 

        รับจาง 11 15.50 

        คาขาย  5 7.0 

การสูบบุหรี่    

        ไมเคยสูบ  59 83.10 

        สูบบุหร่ี 12 16.90 

การดื่มสุรา   

        ไมเคยดื่ม  38 53.52 

        เคยดื่ม 33 46.48 

ระดับการศกึษา   

         ไมไดรับการศึกษา 14 19.70 

         ประถมศกึษา 55 77.50 

         มัธยม/ปวช. 2   2.80 

สถานภาพสมรส   

          สมรส 56 78.90 

          เปนหมาย 15 21.10 

รายไดตอเดอืนของครอบครัว       

          ตํ่ากวา 2,000     บาท 21 29.60 

          2,001-5,000     บาท 40 56.30 

          มากกวา 5,000   บาท 10 14.10 

การนอนรักษาในโรงพยาบาล   

          ไมเคย  70 98.60 

          เคย   1    1.40 

คาเฉลี่ยของขอมูลสวนบุคคล ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญอายุเฉลี่ย 58.73 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย         

54.59 กิโลกรัม ดานระยะเวลาในการปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงนานที่สุด 22 ป และผูปวยมีการใชยารักษาโรคความดัน

โลหติสูงสูงที่สุด 4 ชนดิ (ตาราง 2)   
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ตาราง 2 คาเฉลี่ยของขอมูลสวนบุคคล 

ลักษณะกลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
คาสูงสุด คาต่ําสุด 

อายุ 58.73 10.621 86 43 

น้ําหนัก 54.59 11.371 90 33 

ระยะเวลาปวย 6.66 4.154 22 2 

ชนดิยารับประทาน 1.56 0.691 4 1 
 

ผูปวยโรคความดันโลหติสูงสวนใหญชอบออกกําลังกายโดยวธีิ กายบริหาร เดนิเร็ว วิ่ง ปนจักรยาน และเตนแอโรบิค 

คิดเปนรอยละ 69.0, 64.80, 25.40, 18.30 และ 14.10 ตามลําดับ สวนแหลงขอมูลขาวสารท่ีผูปวยไดรับคือ เจาหนาท่ี/

พยาบาล อ.ส.ม. โทรทัศน บุคคลในครอบครัว วิทยุ หอกระจายขาว และหนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 87.30, 84.50, 

63.40, 49.30, 47.90, 8.50 และ 4.20 ตามลําดับ (ตาราง 3) 
 

ตาราง 3 จํานวนรอยละขอมูลดานการออกกําลังกาย และแหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพที่ผูปวยไดรับเลอืก 

  ไดมากกวา 1 คําตอบ จํานวนผูปวย (N = 71) 

ลักษณะกลุมตัวอยาง จํานวน  รอยละ 

            การออกกําลังกาย   

                      กายบรหิาร 49 69.00 

                      เดนิเร็ว 46 64.80 

                      วิ่ง 18 25.40 

                      ปนจักรยาน 13 18.30 

                      เตนแอโรบคิ 10 14.10 

            แหลงขอมูลขาวสาร   

                      เจาหนาที/่พยาบาล 62 87.30 

                      อ.ส.ม. 60 84.50 

                      โทรทัศน 45 63.40 

                      บุคคลในครอบครัว 35 49.30 

                      วทิย ุ 34 47.90 

                      หอกระจายขาว   6   8.50 

                      หนังสือพมิพ   3   4.20 
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สวนที่ 2 ปจจัยดานความรูทั่วไปเรื่องโรคความดันโลหติสูง 

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญมีความรูท่ัวไปเร่ืองโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับสูง จํานวน 29 คน     

คิดเปนรอยละ 40.85 โดยไดคะแนนระดับความรูเฉลี่ย 8.352 คะแนน (ตาราง 4)  
 

ตาราง 4 ความรูทั่วไปเรื่องโรคความดันโลหติสูง 

ระดับความรู จํานวน (N = 71) รอยละ 

ต่ํา            (0-4 คะแนน) 19 26.76 

ปานกลาง   (5-8 คะแนน) 23 32.39 

สูง            (9-12 คะแนน) 29 40.85 

คาเฉลี่ย = 8.352 คาสูงสุด = 12 คาต่ําสุด = 2 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 2.64   
 

ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีตอบคําถามเร่ืองความรูท่ัวไปของโรคความดันโลหิตสูง ขอ 1 ความดันโลหิตสูง คือ      

ความดันโลหิตเทากับหรือสูงกวา 140/90 ม.ม./ปรอท ตอบถูกตองจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 60.56 ขอ 2. ความดัน

โลหิตปกติ คือ ความดันโลหิตเทากับหรือตํ่ากวา 90/60–140/90 ม.ม./ปรอท ตอบถูกตองจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 

71.83 ขอ 3. บุตรหลานของผูท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูงมีภาวะเสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูงตอบถูกตองจํานวน 

37 คน คิดเปนรอยละ 52.11 ขอ 4. อายุท่ีเพิ่มมากขึ้นจะทําใหความดันโลหิตสูงขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดมีความเสื่อม    

ตามวัยตอบถูกตองจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 73.24 ขอ 5. ผูท่ีมีภาวะอวน หรืออวนลงพุง เสี่ยงตอการเกิดโรค   

ความดันโลหิตสูงไดเชนเดียวกับคนไมอวน ตอบถูกตองจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 57.75 ขอ 6. ผูที่รับประทานอาหาร

รสเค็มเปนประจําเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ตอบถูกตองจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 84.51 ขอ 7.            

ผูท่ีรับประทานอาหารมัน หรือกะทิ เปนประจํา เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ตอบถูกตองจํานวน 49 คน คิดเปน

รอยละ 69.01 ขอ 8. ผูท่ีดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ตอบถูกตองจํานวน 57 คน    

คิดเปนรอยละ 80.28 ขอ 9. ผูท่ีสูบบุหร่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ตอบถูกตองจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 

90.14 ขอ 10. การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง ๆ ละอยางนอย 30 นาทีจะชวยลดความเสี่ยง

ตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ตอบถูกตองจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 84.51 ขอ 11. ผูท่ีมีภาวะเครียดเปนประจํา 

เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ตอบถูกตองจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 91.55 ขอ 12. เพศชายมีโอกาสเปนโรค

ความดันโลหติสูงเทากับเพศหญงิ ตอบถูกตองจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 32.39 (ตาราง 5) 
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ตาราง 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการตอบคําถามความรูทั่วไปเรื่องโรคความดันโลหติสูง      

             จํานวนผูปวย (N = 71) 

หัวขอ 
จํานวนคน

ที่ตอบถูก 
รอยละ 

1. ความดันโลหิตสูง คือ ความดันโลหติเทากับหรือสูงกวา 140/90 ม.ม./ปรอท 43 60.56 

2. ความดันโลหิตปกต ิคือ ความดันโลหติเทากับหรือต่ํากวา 90/60–140/90 ม.ม./ปรอท 51 71.83 

3. บุตรหลานของผูท่ีเปนโรคความดันโลหติสูงมภีาวะเสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหติสูง 37 52.11 

4. อายุที่เพิ่มมากขึ้นจะทําใหความดันโลหติสูงขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดมคีวามเสื่อมตามวัย 52 73.24 

5. ผูท่ีมภีาวะอวนหรืออวนลงพุงเสี่ยงตอการเกดิโรคความดันโลหติสูงไดเชนเดยีวกับคนไมอวน 41 57.75 

6. ผูที่รับประทานอาหารรสเค็มเปนประจํา เสี่ยงตอการเกดิโรคความดันโลหิตสูง 60 84.51 

7. ผูท่ีรับประทานอาหารมัน หรือกะทิเปนประจํา เสี่ยงตอการเกดิโรคความดันโลหติสูง 49 69.01 

8. ผูที่ดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมแีอลกอฮอลเสี่ยงตอการเกดิโรคความดันโลหติสูง 57 80.28 

9. ผูท่ีสูบบุหร่ี เสี่ยงตอการเกดิโรคความดันโลหติสูง 64 90.14 

10. การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง ๆ ละอยางนอย30 นาที

จะชวยลดความเสี่ยงตอการเกดิโรคความดันโลหติสูง 
60 84.51 

11. ผูที่มภีาวะเครียดเปนประจํา เสี่ยงตอการเกดิโรคความดันโลหติสูง 65 91.55 

12. เพศชายมโีอกาสเปนโรคความดันโลหติสูงเทากับเพศหญงิ 23 32.39 
 

สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหติสูง 

ผูปวยความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดานการควบคุมอาหารอยูในระดับมาก จํานวน 32 คน      

คิดเปนรอยละ 45.07 โดยไดคะแนนเฉลี่ย 12.73 คะแนน พฤตกิรรมดานการดูแลตนเองดานการออกกําลังกายอยูในระดับมาก 

จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 40.84 โดยไดคะแนนเฉลี่ย 8.68 คะแนน พฤติกรรมดานการจัดการความเครียด           

อยูในระดับมาก จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 49.30 โดยไดคะแนนเฉลี่ย 13.52 คะแนน พฤติกรรมดานการรับประทานยา

อยูในระดับมาก จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 80.28 โดยไดคะแนนเฉลี่ย 13.39 คะแนน พฤติกรรมดานการตรวจตามนัด

อยูในระดับมาก จํานวน 49 คิดเปนรอยละ 69.01 โดยไดคะแนนเฉลี่ย 5.17 คะแนน พฤติกรรมดานการควบคุมความเสี่ยง

อยูในระดับมาก จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 73.24 โดยไดคะแนนเฉลี่ย 12.27 คะแนน และพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผูปวยโรคความดันโลหติสูงโดยรวมไดคะแนนเฉลี่ยรวม 65.59 คะแนน (ตาราง 6) 
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ตาราง 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดัน 

             โลหติสูง จํานวนผูปวย (N = 71) 

พฤติกรรม จํานวน รอยละ 

พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการควบคุมอาหาร  0      0 

           -นอยที่สุด        (0-4.50 คะแนน) 10 14.08 

           -นอย              (4.51-9.0 คะแนน) 32 45.07 

           -มาก              (9.01–13.50 คะแนน) 29 40.85 

           -มากที่สุด        (13.51-18.00 คะแนน)   

คาเฉลี่ย = 12.73 คาสูงสุด = 18 คาต่ําสุด = 5 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.41   

พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการออกกําลังกาย 

           -นอยที่สุด        (0-3.0 คะแนน) 

           -นอย              (3.01-6.0 คะแนน) 

           -มาก              (6.01–9.0 คะแนน) 

           -มากที่สุด        (9.01-12.0 คะแนน) 

คาเฉลี่ย = 8.68 คาสูงสุด = 12 คาต่ําสุด = 1 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.18 

 8 

 6 

28 

29 

11.27 

8.45 

39.44 

40.84 

พฤติกรรมดานการจัดการความเครยีด 

           -นอยที่สุด        (0-4.50 คะแนน) 

           -นอย              (4.51-9.0 คะแนน) 

           -มาก              (9.01–13.50 คะแนน) 

           -มากที่สุด        (13.51-18.00 คะแนน) 

คาเฉลี่ย = 13.52 คาสูงสดุ = 18 คาต่ําสุด = 5 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.75 

 

 0 

12 

24 

35 

 

     0 

16.90 

33.80 

49.30 

พฤติกรรมดานการรับประทานยา 

           -นอยที่สุด        (0-3.75 คะแนน) 

           -นอย              (3.76-7.50 คะแนน) 

           -มาก              (7.51–11.25 คะแนน) 

           -มากที่สุด        (11.26-15.0 คะแนน) 

คาเฉลี่ย = 13.39 คาสูงสุด = 15 คาต่ําสุด = 9 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.95 

 

0 

 0 

14 

57 

 

0 

     0 

19.72 

80.28 

พฤติกรรมดานการตรวจตามนดั 

           -นอยที่สุด        (0-1.50 คะแนน) 

           -นอย              (1.51-3.0 คะแนน) 

           -มาก              (3.01–4.50 คะแนน) 

           -มากที่สุด        (4.51-6.0 คะแนน) 

คาเฉลี่ย = 5.17 คาสูงสดุ = 6 คาต่ําสุด = 0 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.29 

 

 2 

 2 

18 

49 

 

  2.82 

  2.82 

25.35 

69.01 
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สวนที่ 4 แบบสอบถามการรับรูภาวะสุขภาพ ปจจัยดานการรับรูภาวะสุขภาพ ดานการรับรูสมรรถนะเพื่อ  

การดูแลตนเอง ดานการรับรูภาวะแทรกซอนของโรค ดานการรับรูประโยชนของการรักษาโรค และดานการรับรู

อุปสรรคในการดูแลตนเอง   
 

ผูปวยสวนใหญมีการรับรูสมรรถนะ ดานการรับรูตอโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรค  

 อยูในระดับสูง จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 61.97 โดยไดคะแนนเฉลี่ย 13.35 คะแนน ดานการรับรูความรุนแรงของโรค

อยูในระดับปานกลางจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 59.15 โดยไดคะแนนเฉลี่ย 6.62 คะแนน ดานการรับรูประโยชนท่ีจะ

ไดรับ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 67.61 โดยไดคะแนนเฉลี่ย 14.15 คะแนน ดานการรับรูอุปสรรคจํานวน 60 คน 

คิดเปนรอยละ 84.51 โดยไดคะแนนเฉลี่ย 10.75 คะแนน การรับรูภาวะสุขภาพผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โดยรวม  

ไดคะแนนเฉลี่ยรวม 44.87 คะแนน (ตาราง 7) 
 

ตาราง 7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับรูภาวะสุขภาพ ดานการรับรูตอโอกาสเสี่ยง 

            ตอการเกดิภาวะแทรกซอน การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนที่จะไดรับและการรับรู 

            อุปสรรคในการดูแลสุขภาพ  

การรับรู จํานวน (N = 71) รอยละ 

การรับรูตอโอกาสเสี่ยงตอการเกดิภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหติสูง 

- ต่ํา            (0-6.0 คะแนน) 

- ปานกลาง   (6.01-12.0 คะแนน) 

- สูง            (12.01-18.0 คะแนน) 

คาเฉลี่ย = 13.35 คาสูงสุด = 18 คาต่ําสุด = 5 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 3.50 

 

 

 3 

24 

44 

 

 

  4.23 

33.80 

61.97 

การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหติสูง 

- ต่ํา               (0–3.33 คะแนน) 

- ปานกลาง      (3.34-6.66 คะแนน) 

 

 0 

42 

 

     0 

59.15 

- สูง               (6.67-10.0 คะแนน) 

คาเฉลี่ย = 6.62 คาสูงสุด = 10 คาต่ําสุด = 4 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.82 

29 40.85 

การรับรูประโยชนที่จะไดรับ 

- ต่ํา                 (0–6.0 คะแนน) 

- ปานกลาง        (6.01-12.0 คะแนน) 

- สูง                 (12.0-18.0 คะแนน) 

คาเฉลี่ย = 14.15 คาสูงสุด = 18 คาต่ําสุด = 8 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 3.25 

 

  0 

23 

48 

 

      0 

32.39 

67.61 
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การรับรูอุปสรรค 

- ต่ํา                 (0-6.0 คะแนน) 

- ปานกลาง        (6.01-12.0 คะแนน) 

- สูง                 (12.01–18.0 คะแนน) 

คาเฉลี่ย = 10.75 คาสูงสุด = 15 คาต่ําสุด = 8 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.78 

 

  0 

60 

11 

 

     0 

84.51 

15.49 

รวม คาเฉลี่ย = 44.87  คาสูงสุด =58 คาต่ําสุด =28 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน =8.33 

 

สวนที่  5 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการของ 

โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลบานปางคา จังหวัดเชยีงราย 

พบวา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน การอยูอาศัย ปจจัยดานความรูท่ัวไปเร่ืองโรคความดัน

โลหิตสูงไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อาชีพมีความสัมพันธทางลบ     

ในระดับต่ํากับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา

สัมพันธประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณเทากับ -2.250 ปจจัยการรับรูภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง     

กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาสัมพันธ

ประสทิธ์ิการถดถอยพหุคูณเทากับ .733 
 

ตาราง 8 ปจจัยที่มผีลตอพฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหติสูง 

ปจจัย 
คาสัมพันธประสทิธ์ิการ

ถดถอยพหุคูณ 

คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของคาสัมประสทิธ์ิการถดถอย 
p-value 

1. เพศ -0.648 2.478 0.794 

2. อายุ 0.020 0.127 0.873 

3. การศึกษา 0.732 2.610 0.780 

4. สถานภาพ 1.262 1.539 0.416 

5. อาชพี -2.250 1.120 0.049* 

6. รายไดตอเดือน 0.382 2.095 0.856 

7. การอยูอาศัย 6.519 5.145 0.210 

8. ปจจัยการรับรูภาวะสุขภาพ 0.733 0.167 0.000** 

9. ปจจัยดานความรูท่ัวไปของโรค  

    ความดันโลหติสูง   
0.261 0.520 0.618 
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วิจารณและสรุปผล 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานปางคา จังหวัดเชียงราย คือ อาชีพปจจุบัน (β = -2.250, Pvalue = 0.049*) และปจจัยดานการรับรู

ภาวะสุขภาพ (β = 0.733, Pvalue = 0.000**) ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โดยไดสูตรสมการพยากรณพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปางคา  

คือ -2.250 (อาชพี) + 0.733 (การรับรู)   

อภิปรายผลการวิจัย  

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

ท่ีมารับบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปางคา จังหวัดเชียงรายผูวิจัยขออภิปรายผลการเปลี่ยนแปลง   

ในแตละประเด็นดังนี้  
1. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญมีความรูท่ัวไปเร่ืองโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับสูง จํานวน 29 คน   

คิดเปนรอยละ 40.85 โดยไดคะแนนระดับความรูเฉลี่ย 8.352 คะแนน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สวางจิตต จันทร 

(2544) ผลของการสอนโดยใชโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรูเร่ืองโรคความดันโลหิตสูงและความสามารถ

ในการดูแลตนเองของผูปวยสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง และอรรถพงศ เพ็ชรสุวรรณ (2552) พฤติกรรมสุขภาพ   

ของประชาชนเกีย่วกับโรคความดันโลหติสูงและโรคเบาหวาน 

2. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับมาก โดยรวมไดคะแนนเฉลี่ยรวม 65.59 

คะแนนซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กรกมล เรืองวุฒิ (2554) การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงท่ีมารับบริการคลินิกชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม และทรัพยทรวง จอมพงษ 

(2546) ผลการสงเสริมสมรรถนะในตนเองตอพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยความดันโลหิตสูง และสุรีย คําพอง (2549) 

ความเช่ือดานสุขภาพและพฤตกิรรมการออกกําลังกายของผูท่ีมคีวามดันโลหติสูง โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชยีงใหม 

3. ผูปวยสวนใหญมีปจจัยดานการรับรูภาวะสุขภาพอยูในระดับสูง โดยรวมไดคะแนนเฉลี่ยรวม 44.87 คะแนน  

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุรีย คําพอง (2549) ความเช่ือดานสุขภาพและพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูท่ีมี

ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม และทรัพยทรวง จอมพงษ (2546) ผลการสงเสริมสมรรถนะ     

ในตนเองตอพฤตกิรรมสุขภาพของผูปวยความดันโลหติสูง. 

4. ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง พบวา เพศ อายุ การศึกษา 

สถานภาพ รายไดตอเดือน การอยูอาศัย ปจจัยดานความรูท่ัวไปเร่ืองโรคความดันโลหิตสูง ไมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กันยารัตน อุยสกุล (2554) 

ปจจัยคัดสรรท่ีสัมพันธกับความรู ความเช่ือ และการปฏิบัติในการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดัน  

โลหติสูงภาคใต  

5. ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานปางคา จังหวัดเชียงราย คือ อาชีพปจจุบัน และปจจัยดานการรับรูภาวะสุขภาพของผูปวย    
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โรคความดันโลหติสูง โดยไดสูตรสมการพยากรณพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการ

ของโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลบานปางคาคือ -2.250 (อาชพี) + 0.733 (การรับรู) 

ขอเสนอแนะ 

1. ศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมการดูแลตนเอง และปจจัยการรับรูภาวะสุขภาพในการดูแลตนเองของผูปวยโรค

ความดันโลหติสูงเชงิคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชงิลกึมากขึ้น 

2. นําเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไปใชกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอ่ืน ๆ ขางเคียงเพื่อหาคําตอบของ   

ระดับการความรูท่ัวไปเร่ืองโรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และการรับรู

ภาวะสุขภาพในการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหติสูง 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความชวยเหลือยางดียิ่งจากบุคคลผูมีพระคุณหลาย ๆ ทาน  

ขาพเจาขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา ทรัพยบําเรอ อาจารยท่ีปรึกษา ทานไดเสียสละเวลาอันมีคา       

ในการใหคําแนะนํา ปรึกษา แกไข และชี้แนะแนวทางท่ีเปนประโยชนในการทําการศึกษาคนควาดวยตัวเองรวมท้ังไดรับ

ความกรุณาตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนสําเร็จสมบูรณ จงึขอกราบขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณ ทานผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา คืออาจารยพยาบาล ผูชวยศาสตราจารย    

ดร.จริยา ชาติเชยแดง ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรนุช ลาเซอร และผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภาพรรณ อินตะเผือก        

ท่ีรวมใหขอเสนอแนะเพิ่มเตมิท่ีเปนประโยชนตอการวจัิย  

ทายสุดขอขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีใหกําเนิดและอบรมสั่งสอน รวมท้ังครอบครัวท่ีเปนกําลังใจให           

ความชวยเหลือในทุก ๆ ดานแกผูวจัิยจนสําเร็จการศกึษา  

ประโยชนอันเนื่องมาจากงานวิจัยฉบับนี้พึงมีเพียงใด ขอมอบแดบิดา มารดา ครูบา อาจารย และผูท่ีมีสวน

เกี่ยวของท่ีไมไดเอยนามทุกทาน ท่ีไดเมตตาอบรมสั่งสอนใหมคีวามรูมาจนถงึปจจุบัน  
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ปจจัยทีมี่ผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

Factors affecting preventive behaviors of dental caries among students grade 6  

in Huay Krai Subdistrict, Maesai District, Chiangrai Province 

มนตฤทัย ยะนัน 35
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Monruethai Yanan1* and Anukool Manoton2 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงวิเคราะห มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุและศึกษาปจจัย

ทํานายท่ีมีผลตอพฤติกรรมกันปองกันโรคฟนผุของนักเรียน กลุมตัวอยางท่ีศึกษาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

จํานวน 155 คน จาก 5 โรงเรียน ในตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

วเิคราะหหาปจจัยท่ีมผีลตอพฤตกิรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรียน โดยใชสถติกิารวเิคราะหการถดถอยโลจสิตคิ  

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 51.60 เปนเพศหญิง สวนใหญมีอายุ 12 ป และไดรับคาขนมเฉลี่ย 20 

บาทตอวัน รอยละ 78.10 ปจจัยนําดานความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพชองปากอยูในระดับสูง รอยละ 59.40 

ดานทัศนคติเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพชองปากอยูในระดับปานกลาง รอยละ 72.90 ปจจัยเอื้อดานการเขาถึง

แหลงจําหนายขนม สวนใหญกลุมตัวอยางซื้อเองเปนประจํา รอยละ 59.40 ในชุมชนของกลุมตัวอยางมีอุปกรณแปรงสีฟน 

ยาสีฟน ไหมขัดฟน และน้ํายาบวนปากจําหนาย กลุมตัวอยางเคยไปใชบริการทันตกรรม รอยละ 98.10 สวนใหญเขารับ

บริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รอยละ 91.60 ปจจัยเสริมบุคคลในครอบครัวและครูมีบทบาทในการสนับสนุน

แปรงสีฟนยาสีฟน กระตุนเตือนใหแปรงฟน พาไปหาหมอฟนและใหคําแนะนําการปองกันโรคฟนผุ สวนเจาหนาท่ี

สาธารณสุขมีบทบาทในการตรวจสุขภาพฟน ดานพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง

รอยละ 73.50  ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ คือ ปจจัยเอื้อ สามารถใชทํานายพฤติกรรมการปองกัน    

โรคฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดสมการทํานาย คือ พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ = 9.245 + 0.244 

(ปจจัยเอือ้) โดยปจจัยเอือ้ทํานายพฤตกิรรมการปองกันโรคฟนผุไดรอยละ 14.60 (R2 = 0.1460) 
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Abstract  

The objective of this analytical study was to investigate behaviors of dental caries factors and predictive 

factors affecting preventive behaviors of dental caries among students grade 6. The subjects of this study included 

155 schoolchildren grade 6 from 5 schools located in Huay Krai subdistrict, Maesai district, Chiangrai 

province. The data were collected through questionnaires for factors affecting preventive behaviors of dental caries, 

using Logistic regression analysis. 

 The results showed that 51.60% of subjects were female and the most aged 12 years. 78.10% of them 

spent an average 20 baht per day on snacks. The predisposing factors of knowledge about dental caries and oral 

health care 59.40% at high level. 72.90% were at the moderate level for attitudes about dental caries and 

oral health care. Enabling factors to access the distribution of snack the most sample always sold by them were 

59.40%, in community sold toothbrush, toothpaste, dental floss and mouthwash. 98.10 % of the sample had access 

to dental services, the most of them used service from public health center were 91.60%. Reinforcing factors, family 

member and teachers played and vital role in providing the subjects toothbrushes and saw dentist for advice dental 

caries, reminding the sample to brush their teeth while public health officers exerted their role in tooth examination. 

The preventive behaviors of dental caries, 73.50 % at moderate level of preventive behaviors of dental caries. 

Enabling factors were factors affecting preventive behaviors of dental caries and used to preventive behaviors dental 

there was significance at 0.05 level. The standard predictive was as follow:  Z= 9.245 + 0.244(enabling factors). 

This factors could predictive of the preventive behaviors of dental caries at 14.60% (R
2
 = 0.1460)  

 

Keywords: factors, students, dental caries 
 

บทนํา 

โรคฟนผุเปนปญหาสุขภาพชองปากท่ีสําคัญในกลุมประเทศอุตสาหกรรมสวนใหญ โดยโรคฟนผุเปนปญหา     

ของเด็กวัยเรียนรอยละ 60-90 ซึ่งโรคฟนผุนี้ยังพบไดมากในกลุมประเทศแถบเอเชียและละตินอเมริกาดวย แตในประเทศ

แถบแอฟริกากลับพบไดนอย จากขอมูลสภาวะสุขภาพชองปากของ องคการอนามัยโลก แสดงใหเห็นวา ในชวงทศวรรษ   

ที่ผานมามีการเปลี่ยนความชุก (prevalence) ของโรคฟนผุ โดยคาฟนผุ ถอน อุด (DMFT) ของเด็กอายุ 12 ป ในทวีป

อเมริกามีคาสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ยุโรป กลุมประเทศทางดานแปซิฟกตะวันตก (กัมพูชา จีน มาเลเซีย สิงคโปร) 

ตะวันออกกลาง (อียิปต เลบานอน ซาอุดิอาระเบีย) ตะวันออกเฉียงใต (อินเดีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา ไทย) ตามลําดับ 

ขอมูลองคการอนามัยโลกในป ค.ศ. 1980 พบวา เด็กอายุ 12 ป ของประชากรมีแนวโนมลดลง แตแนวโนมความชุกของ

โรคฟนผุในประชากรท่ีลดลงนั้น สวนใหญเปนคาความชุกท่ีลดลงในประชากรของประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศท่ี

พัฒนาแลว แตในประเทศท่ีกําลังพัฒนากลับมีแนวโนมของคา DMFT สูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนวิถีชีวิติจากชนบทเปน
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ชุมชนเมือง การเปลี่ยนการบริโภคอาหารจากผักและผลไมเปนการบริโภคอาหารประเภทแปงและน้ําตาลมากขึ้น รวมท้ัง

ขาดแคลนในเร่ืองการรักษาทางทันตกรรม (จุฬนาริน กระพี้แดง, 2555) ปญหาทันตสุขภาพท่ีพบบอยในเด็กวัยเรียน คือ 

ปญหาโรคในชองปาก โดยเฉพาะโรคฟนผุและเหงือกอักเสบ ซึ่งถือวาเปนปญหาสาธารณสุขเร้ือรังมานาน แมวาโรคฟนผุ

จะไมใชปญหารายแรงตองรักษาอยางเรงดวนหรือทําใหเสียชีวิต แตก็ถือไดวาเปนภัยที่คอยคุกคามบ่ันทอนรางกายและ

จิตใจ สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็กวัยเรียน กอใหเกิดความเจ็บปวด โดยการท่ีเด็กตองหยุดเรียน

เน่ืองจากการเจ็บปวดดวยโรคฟนผุ รอยละ 30.8 ของเด็กอายุ 12 ป เคยประสบกับอาการปวดฟน และรอยละ 4.3 เคย

ตองขาดเรียนเพราะอาการปวดฟน เฉลี่ยวันขาดเรียน 2.5 วัน (กองทันตสาธารณสุข, 2555) 

จากการสํารวจสภาวะสุขภาพชองปากระดับประเทศทุก 5 ป พบวา กลุมเด็กอายุ 12 ปมีโรคฟนแทผุสูง   

 มีแนวโนมลดลงเล็กนอย โดยพบวาในเขตชนบทมีอัตราการเกิดโรคฟนผุสูงกวาเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคท่ีเด็กอายุ 12 ป มีประสบการณโรคฟนผุสูงกวาภาคอ่ืน ๆ รองลงมาคือภาคเหนือ      

โดยมคีวามชุกของโรคฟนผุรอยละ 56.9 และ 52.8 คาเฉลี่ยฟนผุถอนอุด (DMFT) สูงถึง 1.80 และ 1.3 ซี่ตอคน ตามลําดับ          

(กองทันตสาธารณสุข, 2555) สําหรับสถานการณโรคฟนผุของจังหวัดเชียงราย จากการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ    

ระดับจังหวัด พบวา กลุมเด็กอายุ 12 ป มฟีนผุรอยละ 50.20, 39.62 และ 57.11 โดยมคีาเฉลี่ยฟนผุถอนอุด (DMFT) 2.32, 

1.71 และ 1.58 ซี่ตอคน ในป 2553, 2554 และ 2556 ตามลําดับ (ฝายทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข  

จังหวัดเชียงราย, 2556) แมวาเด็กกลุมนี้ไดรับการบริการทันตกรรมเพิ่มมากขึ้น การสงเสริมปองกันทันตสุขภาพ เชน    

การแปรงฟนเพิ่มมากขึ้นเพียงเล็กนอยไมครอบคลุมทุกโรงเรียน โดยมีโรงเรียนท่ีมีกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน 

ทุกวันจาก รอยละ 81.01 ในป 2554 เปนรอยละ 95.75 ในป 2556 เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 14.74 และพบวาเด็กกลุมนี้กิน

ขนมกรุบกรอบมากวา 3 วันตอสัปดาห รอยละ 54.4, 86.67 และ 78.65 ในป 2553, 2554 และ2556 ตามลําดับ 

 (ฝายทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย: 2556) และผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพกลุมเด็กอายุ 

12 ป โรงเรียนในเขตตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ในป 2556 พบวา สภาวะฟนแทผุ รอยละ 67.00  

 โดยมีคาเฉลี่ยฟนผุถอนอุด (DMFT) 2.08 ซี่ตอคน มีภาวะเหงือกอักเสบรอยละ 20.00 เฉลี่ย 0.58 สวนตอคน จากขอมูล

สภาวะทันตสุขภาพขางตนจะเห็นวามฟีนผุสูงมากกวาท่ีเปาหมายระดับประเทศท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไวคือ ฟนแท

ผุไมเกินรอยละ 20 มีคาเฉลี่ยฟนผุถอนอุด (DMFT) ไมเกิน 1.5 ซี่ตอคน และจากการสํารวจยัง พบวา เด็กกลุมนี้กินขนม

กรุบกรอบมากวา 3 วันตอสัปดาห รอยละ 99.50 และมีกิจกรรมการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพโดยจัดกิจกรรมการ

แปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกโรงเรียน จากขอมูลแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมดานทันตสุขศึกษา  

ในโรงเรียนประถมศึกษายังมีขอบกพรอง แลงยังสงผลใหงานอนามัยโรงเรียนดานทันตสุขภาพยังไมบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และการนําไปปฏิบัติการ

ดูแลทันตสุขภาพของตัวเองอยางย่ังยืนตอไป 
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห (Analytical Study) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และศึกษาปจจัยทํานายท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปท่ี 6 

วัสดุอุปกรณ 

การศึกษาคร้ังนี้ใชเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วัตถุประสงคของ

การวิจัยและกรอบแนวคิดในการทําวิจัย แลวออกแบบเคร่ืองมือ เพื่อใชในการเก็บขอมูล แบงเปน 5 สวน ไดแก 

แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานปจจัยนํา แบบสอบถามเกี่ยวกับ

ขอมูลดานปจจัยเอื้อ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานปจจัยเสริม และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกัน  

โรคฟนผุ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื 

ตรวจสอบความตรง (Validity) ความตรงเนื้อหา (Content Validity) ของเคร่ืองมือโดยนําแบบสอบถามไปให

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3-5 ทานตรวจสอบ แกไข และใหขอเสนอแนะ แลวนําเคร่ืองมือนัน้มาปรับปรุงแกไขตามความเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ 

การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการนําไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมนักเรียน   

ชัน้ประถมศกึษาปท่ี 6 โรงเรียนบานโปง ตําบลโปงงาม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 คน และนํามาวิเคราะห

คาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาค (Cronbach’ Alpha Coefficient) ไดคาความเท่ียง 0.73 

การหาคาความเท่ียวดวยสูตรนี้จะไดคาความเท่ียงอยูระหวาง 0-1 คาท่ีใกล 1 มคีวามเท่ียงสูง แสดงวาแบบสอบถามนั้นวัด

ได มคีวามสอดคลองภายในนําไปใชได 

 วธีิการศกึษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย 

จังหวัดเชยีงราย ปการศกึษา 2557 จํานวนท้ังหมด 227 คน และกลุมตัวอยางที่ศกึษาไดทําการคัดเลือกคํานวณขนาดกลุม

ตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 145 คน เพื่อปองกันการขาด

ความครบถวนของขอมูลจากกลุมตัวอยาง จึงไดกําหนดเพิ่มกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน ดังนั้นในการศึกษาจะเก็บขอมูล

กลุมตัวอยาง จํานวน 155 คน  

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางจัดชั้น/แบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) และนํามาคัดเลือกกลุม

ตัวอยางเพื่อเก็บขอมูลโดยวธีิการสุมอยางงาย เชน การจับฉลาก 
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ตาราง 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 จําแนกโรงเรยีน 

โรงเรยีน จํานวนนักเรยีนทั้งหมด กลุมตัวอยางจากการ

คํานวณ 

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 

บานหวยไคร 

บานสันยาวสันลดิไม 

บานฮองแฮ 

เฟองฟาวทิยา 

มานติวทิยา 

39 

2 

15 

10 

161 

26.63 

1.37 

10.24 

6.83 

109.93 

27 

1 

10 

7 

110 

รวม 227 155 155 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นเตรยีมการ ประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและทําหนังสือขออนุญาตโรงเรียนในการดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูล เพื่อนํามาวเิคราะห ทําหนังสือแจงผูปกครองเด็กเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  ขั้นดําเนินการ เก็บขอมูลโดยการประสานงานกับครูประจําชั้น ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหแกนักเรียน       

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เพ่ือใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม รวบรวมแบบสอบถามกลับคืน ตรวจสอบความถูกตอง   

ของขอมูล เมื่อครบถวนสมบูรณแลว แสดงความขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการทําแบบสอบถาม นําขอมูลท่ีไดจาก

แบบสอบถาม บันทึกขอมูล ลงรหัสขอมูล เพื่อเตรียมวเิคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

การวเิคราะหขอมูล  

1. สถิติเชิงพรรณนา สถิติพรรณนา โดยสถิติท่ีใช ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหารอยละ 

(Percentage) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชเพื่อวิเคราะหขอมูลท่ัวไป เชน เพศ อายุ อาชีพหลักของผูปกครอง 

ระดับการศึกษาของผูปกครอง รายไดของผูปกครอง จํานวนเงินท่ีไดรับคาขนมตอวัน แหลงไดรับความรูการปองกันโรค  

ในชองปาก วเิคราะหขอมูลดานปจจัยนํา ปจจัยเอือ้ ปจจัยเสริม และพฤตกิรรมการปองกันโรคฟนผุ 

2. สถิตเิชงิอนุมาน โดยใชสถติิการวเิคราะหการถดถอยโลจสิตคิ (Logistic Regression Analysis) ใชเพื่อวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม และตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการปองกัน

โรคฟนผุ 
 

ผลการศึกษา 

 ขอมูลทั่วไปของนักเรยีน 

 ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางศึกษาสวนใหญเปนนักเรียนเพศหญิง รอยละ 

51.60 มีอายุ 12 ป คิดเปนรอยละ 85.80 ดานอาชีพของผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจางท่ัวไป คิดเปนรอยละ 60.60 

รองลงมา คือ คาขาย เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 23.20 และ 9.70 ตามลําดับ ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครองมี

การศกึษาระดับชัน้มัธยมศกึษามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.80 รองลงมาคือ ประถมศึกษา และไมไดเรียนหนังสือ/ไมไดจบ
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การศึกษา คิดเปนรอยละ 34.20 และ 19.40 ตามลําดับ รายไดผูปกครองรวมกันเฉลี่ยตอเดือน 10,000–19,999 บาท  

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 66.50 ดานคาขนมท่ีนักเรียน สวนใหญไดรับตอวันคือ วันละ 20 บาท คิดเปนรอยละ 78.10   

สวนชองทางการไดรับความรูการปองกันโรคฟนผุของนักเรียนสวนใหญไดรับจากผูปกครอง คิดเปนรอยละ 82.60 

รองลงมาคือ ครูอนามัยโรงเรียน คิดเปนรอยละ 75.50 และเจาหนาท่ีสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 75.50 

 ความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพชองปาก 

 จากการศึกษา พบวา ระดับความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพชองปากของนักเรียนอยูในระดับสูง    

คิดเปนรอยละ 59.40 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 37.40 โดยมีคาเฉลี่ย คะแนนความรูเทากับ 7.53  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.03 มัธยฐานเทากับ 8.00 และคาคะแนนต่ําสุด 4 คาสูงสุด 10 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของนักเรยีน จําแนกตามระดับความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพ

ชองปาก  

ระดับความรู จํานวน รอยละ 

 ความรูระดับสูง (ชวงคะแนนรอยละ 80-100) 92 59.40 

 ความรูระดับปานกลาง (ชวงคะแนนรอยละ 60-79) 58 37.40 

 ความรูระดับต่ํา (ชวงคะแนนรอยละ 0-59) 5 3.20 

  

เมื่อพิจารณารายขอความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพชองปาก พบวา ขอท่ีกลุมตัวอยางตอบถูกมาก

ที่สุดคือ ความรูเกี่ยวกับฟลูออไรดในยาสฟีนจะชวยปองกันฟนผุได คิดเปนรอยละ 97.40 รองลงมาคือความรูเกี่ยวกับขนม

ประเภท ลูกอม ช็อกโกแลต น้ําอัดลม เปนสาเหตุใหฟนผุ และโรคฟนผุเกิดจากการรับประทานอาหารแลวไมแปรงฟน     

คิดเปนรอยละ 96.80 และ 94.80 ตามลําดับ สวนขอท่ีตอบถูกนอยท่ีสุดคือ ความรูเกี่ยวกับสาเหตุท่ีทําใหเกิดโรคฟนผุ  

คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ 10.30 รองลงมาคือระดับความรุนแรงของโรคฟนผุ คิดเปนรอยละ 25.80 

ทัศนคตเิกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพชองปาก 

จากการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพชองปาก พบวา นักเรียนมีทัศนคติอยูในระดับ      

ปานกลาง พบรอยละ 72.90 มีทัศนคติอยูในระดับสูงและทัศนคติระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 13.50 คาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติ

เทากับ 36.0 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.35 
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ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของนักเรียน จําแนกตามระดับทัศนคติเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพ

ชองปาก  

ระดับทัศนคติ จํานวน รอยละ 

 ทัศนคตริะดับสูง (คะแนน > 39.35) 21 13.50 

 ทัศนคตริะดับปานกลาง (คะแนน 32.65–39.35) 113 72.90 

 ทัศนคตริะดับต่ํา (คะแนน < 32.65) 21 13.50 

 รวม  155 100.00 

  = 36.00 S.D. = 3.35   
  

เพื่อพิจารณารายขอของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติ พบวา ขอที่นักเรียนเห็นดวยกับขอความมากท่ีสุด 

คือ นักเรียนควรแปรงฟนกอนนอน คิดเปนรอยละ 89.0 รองลงมาคือ โรคฟนผุเปนโรคท่ีสามารถปองกันได คิดเปน      

รอยละ 56.80 สวนขอท่ีทัศนคติท่ีไมถูกตองนักเรียนเห็นดวยกับขอความมากท่ีสุด คือ พอแมท่ีมีฟนผุมากมีแนวโนม 

 วาฟนของลูกจะผุมากดวย คิดเปนรอยละ 43.20 มนีักเรียนท่ีไมเห็นดวยกับขอความมากท่ีสุดเพยีง รอยละ 3.90 

การเขาถึงแหลงขายขนม 

จากการศึกษา พบวา นักเรียนสวนใหญซื้อขนมเองเปนประจํา คิดเปนรอยละ 59.40 มีนักเรียนอีกรอยละ 40.0   

ท่ีซื้อขนมกินเองเปนบางคร้ัง สวนบิดา มารดา และบุคคลอ่ืน เชน ญาติ พี่นอง คุณครู เพื่อน ซื้อขนมใหบางคร้ัง คิดเปน

รอยละ 74.20, 72.90 และ 73.50 ตามลําดับ นักเรียนรอยละ 56.80 ซื้อขนมรานคาใกลบานเปนประจํา รอยละ 74.80 

ซือ้ขนมที่รานสะดวกซือ้ เชน เซเวน เทสโกโลตัส เปนบางคร้ัง 

การเขาถึงแหลงจําหนายอุปกรณทําความสะอาดฟน 

 จาการศึกษาการเขาถึงแหลงจําหนายอุปกรณทําความสะอาดฟน พบวา ในชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยูสวนใหญ  

มีแปรงสีฟนและยาสีฟนจําหนายในชุมชน มีน้ํายาบวนปากจําหนายในชุมชนรอยละ 82.60 สวนไหมขัดฟนมีจําหนาย 

ในชุมชนเพยีง รอยละ 34.20  

การเขาถึงแหลงบรกิารทันตกรรม 

 จากการศึกษาการเขาถึงแหลงบริการทันตกรรม พบวา นักเรียนเคยเขารับบริการทันตกรรม คิดเปน 

รอยละ 98.10 ไมเคยเขารับบริการทันตกรรม คิดเปนรอยละ 1.90 สถานท่ีการเขารับบริการสวนใหญคือ สถานีอนามัย/

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คิดเปนรอยละ 91.6 รองลงมาคือโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน คิดเปนรอยละ 69.70 

และ 56.80 ตามลําดับ  

การไดรับสนับสนุนทางสังคม 

 จากการศึกษาการไดรับสนับสนุนทางสังคม จากครอบครัว ครู เจาหนาท่ีสาธารณสุข ผูนํานักเรียน และเพื่อน 

พบวา บุคคลท่ีมีสวนสําคัญในการสนับสนุนคือ บุคคลในครอบครัวและครู โดยบุคคลในครอบครัวมีสวนสําคัญท่ีสุด       

ในการสนับสนุนแปรงสีฟนและยาสีฟนใหนักเรียน รอยละ 96.10 นอกจากนี้มีสวนในการกระตุนเตือนใหแปรงฟน  

พานักเรียนไปหาหมอฟนเปนท่ีปรึกษาปญหาสุขภาพชองปาก คิดเปนรอยละ 95.50, 94.80 และ 87.10 ตามลําดับ และครู

Χ
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มีสวนสนับสนุนในเร่ืองการสนับสนุนแปรงสีฟนและยาสีฟน แนะนําใหความรูการปองกันโรคฟนผุ คิดเปนรอยละ 87.70  

และกระตุนเตือนใหนักเรียนแปรงฟน คิดเปนรอยละ 83.20 สวนเจาหนาท่ีสาธารณสุขมีบทบาทสําคัญในการตรวจฟน    

ใหนักเรียน การสอนการใชไหมขัดฟน และแนะนําใหความรูการปองกันโรคฟนผุ คิดเปนรอยละ 72.30, 71.60 และ 69.0 

ตามลําดับ  

การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก 

 จากการศึกษา พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางทุกคนเคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก  

ในรอบปท่ีผานมา โดยนักเรียนสวนใหญไดรับขอมูลจากครอบครัว/ผูปกครอง ครู และเจาหนาท่ีสาธารณสุข คิดเปน     

รอยละ 82.60, 75.5 และ65.80 ตามลําดับ สําหรับเนื้อหาหรือความรูท่ีนักเรียนไดรับสวนใหญรอยละ 91.0 ไดรับความรู

เกี่ยวกับการแปรงฟน รอยละ 60.0 ไดรับความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารทีมีผลตอฟน และรอยละ 45.20 ไดรับความรู

เกี่ยวกับการใชไหมขัดฟน 

พฤตกิรรมการปองกันโรคฟนผุ 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ พบวา ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรียนอยูใน

ระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 73.50 รองลงมาคือระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 14.80 และระดับสูง คิดเปนรอยละ 11.60     

โดยคาเฉลี่ยคะแนนการปฏบัิตพิฤตกิรรมการปองกันโรคฟนผุเทากับ 57.55สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.69  
 

ตาราง 4 แสดงจํานวนและรอยละของนักเรยีน  จําแนกตามระดับพฤตกิรรมการปองกันโรคฟนผุ  

ระดับพฤติกรรม จํานวน รอยละ 

 พฤติกรรมระดับสูง (คะแนน > 62.24 ) 18 11.60 

 พฤติกรรมระดับปานกลาง (คะแนน 52.86–62.24) 114 73.50 

 พฤติกรรมระดับต่ํา (คะแนน < 52.86) 23 14.80 

 รวม  155 100.00 

   = 57.55, S.D. = 4.69   
 

เม่ือจําแนกพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุเปนรายดาน พบวา ความถี่การบริโภคอาหาร จากการศึกษา พบวา 

นักเรียนรับประทานอาหารท่ีมีผลตอการเกิดโรคฟนผุเปนประจําทุกวัน มากท่ีสุด 3 อันดับ คือ ขนมถุง/ขนมกรุบกรอบ    

นมรสหวาน/รสช็อกโกแลต น้ําหวานและหมากฝร่ังท่ีมีรสหวานผสมน้ําตาล คิดเปนรอยละ 36.80, 18.10 และ 13.50 

ตามลําดับ สวนอาหารประเภทขนมเหนียวติดฟน ขนมหวานตาง ๆ ผลไมกวน และผลไมดอง/เช่ือม นักเรียนสวนใหญ     

ไมเคยกิน สําหรับอาหารท่ีดีมีประโยชนตอฟน ไดแก นมจืด หมากฝร่ังผสมน้ําตาลเทียม และผัก ผลไมรสไมหวาน 

 มนีักเรียนรับประทานทุกวันรอยละ 54.80, 27.10 และ25.20 ตามลําดับ 

การไปพบทันตบุคลากร จากการศึกษา ความถี่การเขารับบริการทางทันตกรรมของนักเรียนในรอบปท่ีผานมา 

พบวา นักเรียนเคยเขารับบริการทันตกรรม คิดเปนรอยละ 78.10 สวนนักเรียนท่ีไมเคยเขารับบริการทันตกรรม คิดเปน   

รอยละ 21.90 ความถี่การเขารับบริการทันตกรรมรอยละ 50.30 นักเรียนจะรับบริการเฉพาะเมื่ออาการเทานั้น          

Χ
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รอยละ 41.30 เขารับบริการทันตกรรม 1-2 คร้ังตอป และรอยละ 9.0 เขารับบริการทันตกรรม 3 คร้ังตอป ขึ้นไป 

สวนใหญนักเรียนมารับบริการอุดฟน คิดเปนรอยละ 63.90 รองลงมาคือ ถอนฟน ขูดหินปูน รักษารากฟน และเคลือบ

หลุมรองฟน คิดเปนรอยละ 52.90, 33.50, 12.90 และ 8.40 ตามลําดับ 

การทําความสะอาดฟน นักเรียนสวนใหญแปรงฟนหลังตื่นนอนตอนเชา โดยปฏิบัติเปนประจําทุกวัน  

รอยละ 94.20 แตการแปรงฟนกอนนอนมีนักเรียนท่ีปฏิบัติเปนประจําเพียงรอยละ 65.20 สําหรับการแปรงฟนหลังอาหาร

กลางวันทําเปนบางคร้ัง รอยละ 73.50 นอกจากนี้มนีักเรียนท่ีลืมแปรงฟนกอนนอนท่ีปฏบัิติเปนบางคร้ังรอยละ 56.10 และ

แปรงฟนกอนนอนแลวกินอาหารอีกท่ีปฏิบัติเปนประจํา รอยละ 53.50 นักเรียนสวนใหญเคยใชไหมขัดฟนเปนบางคร้ัง 

รอยละ 53.50 สวนน้ํายาบวนปากมนัีกเรียนใชเปนบางคร้ังรอยละ 58.10 

  

การวเิคราะหปจจัยที่มผีลตอพฤตกิรรมการปองกันโรคฟนผุ 
 

ตาราง 5 แสดงการวเิคราะหปจจัยที่มผีลตอพฤตกิรรมการปองกันโรคฟนผุ  

ปจจัย 
พฤตกิรรมการปองกันโรคในชองปาก 

B S.E Wald df Sig. Exp(B) 

เพศ -0.160  0.368  0.190 1 0.663 0.852 

อายุ 0.512 0.486 1.109 1 0.292 1.668 

การศกึษาของผูปกครอง 0.780  0.495 2.481 1 0.115 2.181 

รายไดของผูปกครอง 0.000  0.000 1.595 1 0.207 1.000 

คาขนมท่ีนักเรียนไดรับ 0.057  0.051 1.229 1 0.268 1.058 

ความรู -0.027  0.055 0.233 1 0.629 0.974 

ทัศนคติ -0.010  0.017 0.326 1 0.568 0.990 

ปจจัยเอื้อ 0.244  0.082 8.795 1   0.003* 1.276 

Constant -9.245 6.620 1.951 1 0.163 0.000 

X
2 

= 19.234, *Sig = 0.05, R
2
 = 0.1460, -2LL = 196.544  

 

 จากการศึกษาตาราง 5 พบวา สมการสามารถทํานายการพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุโดยรวมไดรอยละ 

14.60 (X2 
= 19.234, *Sig = 0.05, R

2
 = 0.1460) โดยมีปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคในชองปาก คือ      

ปจจัยเอื้อ สามารถใชทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จากคาสัมประสิทธ์ิ สามารถ

เขยีนสมการถดถอยโลจสิตคิ ทํานายโอกาสของพฤตกิรรมการปองกันโรคฟนผุไดดังนี้ 

 Prob (พฤตกิรรมการปองกันโรคฟนผ)ุ = 1 / 1 + e-
2
 

 โดย z = 9.245 + 0.244(ปจจัยเอือ้) 
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วิจารณและสรุปผล 

1. ผลการศกึษาขอมูลทั่วไปของนักเรียนที่ศกึษาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 12 ป ผูปกครองสวนใหญ

ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครองจบชั้นมัธยมศึกษา รายไดของผูปกครองรวมกันเฉลี่ยตอ

เดือน อยูในชวงระหวาง 10,000–19,999 บาท และนักเรียนไดรับคาขนมท่ีเฉลี่ยตอวันคือ 20 บาท โดยฐานะทางครอบครัว

ของนักเรียนสวนใหญฐานะปานกลาง มีการประกอบอาชีพ และมีรายไดเฉลี่ยทุกเดือน ซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวมบีทบาทสําคัญในการเลือกและการจัดอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กวัยเรียน ครอบครัวท่ีมีรายไดและฐานะทาง

เศรษฐกจิดสีามารถจัดหาอาหารท่ีมคุีณภาพมาเลี้ยงดูบุตรไดใหมีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้ยังสามารถสนับสนุนดูแลบุตร

ไดอยางดีดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริพร คุยเพียภูมิ (2555) ศึกษาพบวา ปจจัยดานขอมูลท่ัวไป มีคาขนมท่ี

นักเรียนไดรับตอวันท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการสงเสริมสุขภาพชองปาก 

2. ปจจัยนํา ดานความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพชองปากอยูในระดับสูง นักเรียนสวนใหญมีความรู

เกี่ยวกับฟลูออไรดในยาสฟีนจะชวยปองกันฟนผุได รองลงมาคือความรูเกี่ยวกับขนมประเภท ลูกอม ช็อกโกแลต น้ําอัดลม 

เปนสาเหตุใหฟนผุ   และโรคฟนผุเกิดจากการรับประทานอาหารแลวไมแปรงฟน อาจเนื่องจากนักเรียนสวนใหญในพื้น

ศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับฟลูออไรดโดยไดรับการใหคําแนะนําจากครอบครัวและครูเปนประจํา ดานทัศนคติ

เกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพชองปากอยูในระดับปานกลาง นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

ชองปากควรแปรงฟนกอนนอน รองลงมาคือ โรคฟนผุเปนโรคท่ีสามารถปองกันได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ    

บังอร กล่ําสุวรรณ และคณะ (2552) ศึกษาพบวานักเรียนมีความรูเกี่ยวกับอาหารที่มีน้ําตาลทําใหเกิดโรคฟนผุ และไม

สอดคลองกับศริิพร คุยเพยีภูม ิ(2555) ศกึษาพบวาความรูเกี่ยวกับฟลูออไรดนอยท่ีสุด 

3. ปจจัยเอื้อ ดานการเขาถึงแหลงจําหนายขนม สวนใหญนักเรียนซื้อขนมกินเองเปนประจําโดยซื้อรานคาใกล

บานเปนประจํา โดยสภาพแวดลอมในชุมชน จะมีผลตอการบริโภคอาหาร ชุมชนแตละแหงจะมีความเช่ือและวัฒนธรรมท่ี

แตกตางกัน มีการผลิตอาหารในทองถิ่นแตกตางกันซึ่งจะสงผลตอการบริโภคและภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนดวย 

การเขาถึงแหลงจําหนายอุปกรณทําความสะอาดชองปากในชุมชนของนักเรียนมีแปรงสีฟน ยาสีฟน และน้ํายาบวนปาก

จําหนาย สวนไหมขัดฟนมีจําหนายนอยในชุมชน ดานการเขาถึงแหลงบริการทางทันตกรรม นักเรียนเคยไปใชบริการ     

ทันตกรรม สวนใหญเขารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของทวีชัย สายทอง 

(2551) พบวา  นักเรียนเคยไปใชบริการทันตกรรมโดยไปใชบริการท่ีโรงพยาบาลมากท่ีสุด เหตุผลท่ีไปสวนใหญเนื่องจาก

ปวดฟนหรือเสียวฟน การเขาถึงแหลงจําหนายขนมพบวา นักเรียนซื้อขนมกินเองเปนประจําท่ีรานคาในโรงเรียนและ

นักเรียนสามารถหาซือ้ไดสะดวกแตสําหรับไหมขัดฟนมขีายนอยในชุมชน    

4. การไดรับสนับสนุนทางสังคม บุคคลในครอบครัวและครูมีบทบาทในการสนับสนุนแปรงสีฟนยาสีฟนให

นักเรียน กระตุนเตือนใหนักเรียนแปรงฟน พานักเรียนไปหาหมอและไดรับคําแนะนําการปองกันโรคฟนผุ สวนเจาหนาท่ี

สาธารณสุขมีบทบาทในการตรวจฟนใหนักเรียน นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการแปรงฟนและการบริโภคอาหารท่ีมีผล

ตอฟน โดยไดรับขอมูลจากครอบครัว/ผูปกครอง ครู และเจาหนาท่ีสาธารณสุข ซึ่งสอดคลองกับทวีชัย สายทอง (2551) ได

ทําการศึกษาพบวา บุคคลในครอบครัวและครู โดยมีสวนในการซื้อแปรงสีฟนและยาสีฟนใหนักเรียน การเตือนใหนักเรียน

แปรงฟน เตือนใหนักเรียนกินขนมนอยลง บุคคลในครอบครัวเปนคนพานักเรียนไปหาหมอฟน สวนเจาหนาที่สาธารณสุขมี
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บทบาทในการตรวจฟนและใหความรูนักเรียน สําหรับเพื่อนนักเรียนมีสวนทําใหนักเรียนเลียนแบบการปฏิบัติทั้งการปฏิบัติ

ท่ีไมสงเสริมการปองกันฟนผุ ในสวนของการไดรับขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากนั้น จะไดจากพอ

แม ครู ทันตแพทยหรือทันตบุคลากร และการศึกษาของ     จุฬนาริน กระพี้แดง (2555) พบวา นักเรียนท่ีไมไดรับขอมูล

ขาวสารจากครูมโีอกาสฟนผุมากกวานักเรียนท่ีไดรับขอมูลขาวสารจากครู 2.7 เทา 

5. พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง นักเรียน

รับประทานอาหารท่ีมีผลตอการเกิดโรคฟนผุคือ ขนมถุง/ขนมกรุบกรอบ นมรสหวาน/รสช็อกโกแลต เปนประจําทุกวัน 

สวนอาหารประเภทขนมเหนียวติดฟน ขนมหวานตาง ๆ ผลไมกวน และผลไมดอง/เช่ือม นักเรียนสวนใหญไมเคยกิน 

สําหรับอาหารท่ีดีมีประโยชนตอฟน ไดแก นมจืด หมากฝร่ังผสมน้ําตาลเทียม และผัก ผลไมรสไมหวาน นักเรียน

รับประทานเปนบางคร้ัง สอดคลองกับการศึกษาของสุณี วงคคงคาเทพ (2554) พบวา น้ําตาลเปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญของ

การเกดิฟนผุ จํานวนฟนผุเพิ่มขึ้นเมื่อความเขมขนของน้ําตาลเพิ่มขึ้น และแนวโนมวาความถี่ในการกินทําใหเกิดฟนผุเพิ่มขึ้น 

ถาบริโภคน้ําตาลปริมาณตาง ๆ จะทําใหเกิดฟนผุนอยจนถึงระดับหนึ่ง การเกิดฟนผุจะเพิ่มสูงขึ้นมาก และการศึกษาของ 

รอยัน หะยีมะเย็ง (2552) พบวา นักเรียนสวนมากชอบอาหารรสหวาน   ปานกลางแตบริโภคบอย การบริโภคอาหารรส

หวานของนักเรียนมีผลตอการเกิดโรคฟนผุ และรับประทานอาหารรสหวานประจํามีโอกาสเสี่ยวเกิดโรคฟนผุมากกวา

นักเรียนท่ีรับประทานเปนคร้ังคราว  

การไปพบทันตบุคลากร  ความถี่การเขารับบริการทางทันตกรรมของนักเรียนในรอบปท่ีผานมา นักเรียนสวน

ใหญเคยเขารับบริการทันตกรรมและจะรับบริการเฉพาะเมื่ออาการเทานั้น โดยการรักษาอุด ถอนฟน ขูดหินปูน รักษาราก

ฟน ซึ่งการศึกษาของธรินธร เหลากุลดิลก (2552) พบวา เพศและประสบการณในการรับบริการทันตกรรม มี

ความสัมพันธกับความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมโดยเพศหญิงมีแนวโนมท่ีจะมีความวิตกกังวลตอการรับ

บริการทางทันตกรรมสูงกวาเพศชาย ความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรม มีความสัมพันธกับจํานวนฟนผุ 

(DT), จํานวนฟนท่ีถูกถอนอันเนื่องมาจากฟนผุ (MT) และจํานวนฟนผุ อุด ถอน 

  การทําความสะอาดฟน นักเรียนสวนใหญแปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดหลังตื่นนอนตอนเชาและการ

แปรงฟนกอนนอน สําหรับการแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทําเปนบางคร้ัง นอกจากนี้ยังมีนักเรียนบางสวนท่ีลืมแปรงฟน

กอนนอน และแปรงฟนกอนนอนแลวกินอาหารอีกที่ปฏิบัติ นักเรียนสวนใหญเคยใชไหมขัดฟนและใชน้ํายาบวนปากเปน

บางคร้ัง  สอดคลองการศึกษาของวิไลวรรณ แสงชูด (2552)  มีการดูแลทันตสุขภาพตนเองระดับปานกลาง การดูแล   

ทันตสุขภาพตนเองของนักเรียนมีผลตอการเกิดโรคฟนผุ โดยนักเรียนรับประทานอาหารรสหวานบอย ถานักเรียนดูแล  

ทันตสุขภาพตนเองไมดีมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคฟนผุมากกวานักเรียนท่ีดูแลทันตสุขภาพดี และการศึกษาของอัญชล ี         

มะเหศวร (2551) พบวา นักเรียนประถมศึกษาท่ีไมแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวันจะมีฟนผุสูงกวานักเรียนท่ี

แปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวัน ดังนัน้จงึควรสงเสริมใหนักเรียนดูแลทันตสุขภาพตนเองอยางสม่ําเสมอ 

6. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ คือ ปจจัยเอื้อ เปนแหลงทรัพยากรท่ีมีความสัมพันธตอ

การแสดงพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดแก การเขาถึงแหลงจําหนายขนม การ

เขาถึงแหลงจําหนายอุปกรณทําความสะอาดชองปาก และการเขาถึงแหลงใหบริการทันตกรรม ซึ่งนักเรียนมีโอกาสเลือก

ซื้ออาหารบริโภคท่ีมีประโยชนตอสุขภาพฟน ไดสะดวกจากรานคาใกลบานในชุมชน และในชุมชนมีแหลงจําหนายอุปกรณ
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ทําความสะอาดชองปาก เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน และน้ํายาบวนปาก ทําใหนักเรียนสามารถเลือกซื้อไดงาย นอกจากนี้

นักเรียนสวนใหญไปใชบริการทันตกรรมเพื่อตรวจรักษาสุขภาพชองปาก โดยเขารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลใกลชุมชนท่ีอาศัย   ซึ่งไมสอดคลองกับการศกึษาของทวชัีย สายทอง (2551)  

ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ดานความรูและทัศนคติเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพชองปาก ควรมีการจัดนิทรรศการหรือการเรียน

การสอนใหความรูความเขาใจ โดยครู เจาหนาท่ีทันตสาธารณสุข โดยออกแบบสื่อใหมีความแปลกใหมและนาสนใจ 

 ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคฟนผุและการแปรงฟนท่ีถูกวิธี เพื่อนําไปสูการ

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมท่ีถูกตองดวย 

 2. ดานปจจัยเอื้อควรสงเสริมใหนักเรียนรูจักเลือกรับประทานอาหารท่ีเปนประโยชนตอรางกายและสุขภาพฟน 

โดยโรงเรียนมีสวนรวมสรางนโยบายไมขายขนมหวาน น้ําอัดลมในโรงเรียน และการเลือกใชอุปกรณทําความสะอาด    

ชองปากที่เหมาะสม เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน ไหมขัดฟน เปนตน รวมท้ังรณรงคใหตรวจสุขภาพชองปากประจําปท้ัง

ครอบครัว เพ่ือใหเกดิการใสทันตสุขภาพทุกคน 

 3. สงเสริมใหจัดกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวันอยางสม่ําเสมอ โดยอาศัยความรวมมือจากครูและ

ผูนํานักเรียนเปนผูควบคุม มีการจัดหาอุปกรณแปรงสีฟนและยาสีฟนสนับสนุน รวมถึงเตรียมสถานท่ีแปรงฟนท่ีเหมาะสม 

นอกจากนี้ควรสงเสริมกิจกรรมแปรงฟนกอนนอน โดยผูปกครองหรือพอแมท่ีอาศัยอยูดวยเปนผูควบคุม เพื่อฝกนิสัยรัก

ทันตสุขภาพและการกระตุนใหนักเรียนดูแลสุขภาพชองปากสม่ําเสมอ 

 4. การสนับสนุนทางสังคมบุคคลท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือสถานบันครอบครัว เชน พอ แม ดังนั้นจึงควร

สงเสริมความรูท่ีถูกตองเกี่ยวกับการโรคฟนผุและพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุใหแกพอ แม โดยการจัดกิจกรรมให

ความรูและกจิกรรมเยี่ยมบาน เพ่ือจะนําไปใหความรูแกเด็กนักเรียนไดอยางถูกตองตอไป 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาในลักษณะเชิงคุณภาพ ในดานพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของ

นักเรียน เพื่อจะไดนําไปสูการสงเสริมพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีถูกตองและสอดคลองกับแนวทางการ

ปฏบัิตขิองนักเรียน 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองประเภทของสื่อท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนหรือมี

อทิธิพลตอการรับรูเกี่ยวกับโรคฟนผุ การปฏบัิตติัวเมื่อเกดิโรคฟนผุ เปนตน 

 3. ควรมีการศึกษาเชิงทดลองในรูปแบบ การวิจัยเพื่อการพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนา

รูปแบบของการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศกึษาไดอยางย่ังยืน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมของสตรีในตําบล-

เกาะชาง อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย โดยศกึษาจากกลุมประชากรสตรีท่ีมีอายุ 30-70 ป จํานวน 3,347 คน ขนาดของ

กลุมตัวอยางคํานวณโดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 388 คน โดยใชวิธีการสุมแบบงาย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น วิเคราะหขอมูลโดยหาคาสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแคว และคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธของเพยีรสัน 

ผลการวิจัยพบวา อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน การรับรูความรุนแรงของโรคมะเร็งเตานมการรับรู

ผลประโยชนและอุปสรรคของการตรวจเตานมดวยตนเอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานม 

ดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความรูเร่ืองโรคมะเร็งเตานมและการตรวจ 

เตานมดวยตนเองและการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดานการไดรับขาวสารเร่ืองโรคมะเร็งเตานมและดานการไดรับขาวสาร

เร่ืองการตรวจเตานมดวยตนเอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานม 

ดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนปจจัยอ่ืน ๆ เชน สถานภาพสมรส จํานวนบุตร อาชีพหลัก อายุ     

ที่มีประจําเดือนคร้ังแรก การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม แรงจูงใจดานสุขภาพ และทัศนคติตอการตรวจ  

เตานมดวยตนเอง พบวาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง 

อยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05  
 

คําสําคัญ: พฤตกิรรมการเฝาระวัง มะเร็งเตานม การตรวจเตานมดวยตนเอง  
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Abstract  

 This study was to investigate the factor affecting on breast cancer-surveillance behaviors among women in Kohchang 

Subdistrict, Maesai District, Chiangrai Province. This research was studied in women aged 30-70 years (3,347 persons).   

The sample size calculated by Taro Yamane formula (388 persons). Selection of the sample used simple random sampling. 

All data were collected using questionnaire and analyzed by statistical analysis: percentage, mean, standard deviation, 

Chi-square test, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

 The result of the study was found that age, level of education, income, perception severity of breast cancer 

and advantages, and obstacle in breast self-examination were related with the surveillance behavior of breast cancer  

 at p-0.05. Other than that, the knowledge in breast cancer, breast self-examination, social support, and 

information about breast cancer were also related with the surveillance behavior of breast cancer at p-0.01. Otherwise, 

other factors such as marriage status, children number, first menstruation age, health motivation and attitude in breast, first 

menstruation age has not been related with the surveillance behavior of breast cancer at p-0.05. 
 

Keywords: surveillance behavior, breast cancer, breast self-examination  
 

บทนํา 

ปจจุบันโรคมะเร็งเปนโรคไมติดตอท่ีมีความสําคัญ และเปนปญหาทางสาธารณสุขของทุกประเทศท่ัวโลก  

The International Agency for Research on Cancer (IARC) ซึ่งเปนองคกรสวนหนึ่งของ World Health Organization (WHO) 

ไดจัดทําโครงการ Globocan พบวา ในป พ.ศ.2555 มีผูปวยดวยโรคมะเร็งรายใหมเกิดขึ้นถึง 14.1 ลานคน และมีผูเสียชีวิต

จากโรคมะเร็งถึง 8.2 ลานคน เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ.2551 ซึ่งมีผูปวยดวยมะเร็งรายใหมเพียง 12.7 ลานคน และมี

ผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 7.6 ลานคน จากการศึกษาความชุกของโรคมะเร็งพบวาในป พ.ศ.2555 มีผูปวย 32.6 ลานคน  

(ท่ีมีอายุเกิน 15 ป) ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งภายใน 5 ปกอน มะเร็งที่ไดรับการวินิจฉัยมากที่สุดในโลก คือ มะเร็งปอด 

(1.8 ลาน หรือ 13% ของโรคมะเร็งท้ังหมด) มะเร็งเตานม (1.7 ลาน หรือ 11.9%) มะเร็งลําไสใหญ (1.4 ลาน หรือ 9.7%) 

สาเหตุการเสยีชวีติจากโรคมะเร็งท่ีพบบอยท่ีสุดตามลําดับคือ มะเร็งปอด (1.6 ลาน หรือ 19.4%)มะเร็งตับ (0.8 ลาน หรือ 9.1%) 

และมะเร็งกระเพาะอาหาร (0.7 ลาน หรือ 8.8%) ในป พ.ศ. 2555 มีผูหญิงท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งเตานม  

รายใหมถึง 1.7 ลานคน และมียอดผูไดรับการวินิจฉัยเปนโรคมะเร็งเตานมภายใน 5 ปกอนถึง 6.3 ลานคน หลังจากการประเมิน  

ป พ.ศ. 2551 พบวา อุบัติการณของมะเร็งเตานมเพิ่มขึ้นมากกวา 20% ระหวางท่ีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 14% มะเร็ง

เตานมเปนสาเหตุการเสยีชวีติมากท่ีสุดในผูหญงิจากโรคมะเร็งท้ังหมด (มกีารเสยีชวีติถงึ 522,000 คน ในป พ.ศ. 2555)  

สาเหตุของมะเร็งเตานมยังไมทราบแนชัด แตสตรีทุกคนมีความเสี่ยงโดยเฉพาะสตรีท่ีมีอายุมากกวา 30 ปขึ้นไป 

โอกาสรักษาใหหายและมีอัตราการรอดชีวิตสูงกวา พบในระยะหลัง ๆ วิธีการปองกันมะเร็งเตานมท่ีดีท่ีสุด คือ การตรวจ

เพ่ือคนหาใหไดเร็วท่ีสุด (Early Detection) ซึ่งการตรวจหามะเร็งเตานม ม ี3 วธีิ คือ 1) การตรวจดวยเคร่ืองเอกซเรยเตานม 

(Mammogram) 2) การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย (Clinical Breast Examination) 3) การตรวจเตานมดวยตนเอง 

(Breast Self Examination) มะเร็งเตานมเปนมะเร็งท่ีสามารถตรวจคนหาความผิดปกติไดดวยตนเอง เพราะการตรวจ  
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เตานมดวยตนเองอยางถูกตองเปนประจํานั้นจะทําใหทราบถึงสภาพท่ีปกติของเตานม ซึ่งหากไดรับการวินิจฉัยและรักษา

อยางรวดเร็ว จะลดความรุนแรงของการเปนมะเร็งเตานมได ดังนั้น วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในขณะนี้ คือ การตรวจเตานม 

ดวยตนเอง แตจากการสํารวจพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทย ในป พ.ศ. 2555 พบวา สตรีอายุ 30-70 ป 

ตรวจเตานมดวยเอง รอยละ 74 ตรวจเปนประจําสม่ําเสมอ รอยละ 56 และตรวจถูกตองมีเพียงรอยละ 21 และท่ีสําคัญ

อีกประการหนึ่ง คือ ผูท่ีพบความผิดปกติตองไดรับการตรวจวินิจฉัยและการสงตอเพื่อใหไดรับการรักษาอยางรวดเร็ว    

การดําเนนิงานโครงการการดูแลและเฝาระวังสตรีไทยจากมะเร็งเตานม จงึควรใหสตรีทุกคนมีการดูแลและเฝาระวังตนเอง 

การพัฒนาคุณภาพผูใหบริการ ระบบบริการของหนวยบริการสาธารณสุข ใหมีระบบบริการท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 

พัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายใหมีความรู และทักษะในการดูแลและเฝาระวังมะเร็งเตานม 

เพื่อชวยเผยแพรและกระตุนเตือนสตรีในชุมชนใหเกิดความตระหนักในการดูแลตนเอง ซึ่งจะสงผลใหสตรีไทยมีสุขภาพดี

และมีความสุขในการดําเนินชีวิต และเปนการลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งในสตรีท่ีเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญใน

ประเทศไทย (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557) โดยในพื้นที่ตําบลเกาะชาง อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา

สาเหตุการตายอันดับหนึ่งคือโรคมะเร็ง อัตราตาย 145.54 ตอแสนประชากร และมะเร็งเตานมเปนสาเหตุการตายอันดับ

หนึ่งของประชากรเพศหญงิ อัตราตาย 59.93 ตอแสนประชากร (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะชาง, 2556)  

ดังนั้นผูวิ จัยในฐานะเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีตองดําเนินการควบคุม ปองกันโรคในชุมชนไดตระหนักถึง

ความสําคัญนี้ จงึสนใจท่ีจะศกึษาปจจัยท่ีมผีลตอพฤตกิรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมนาจะสงผลทําใหเกิดแรงจูงใจท่ีทําให

เกิดพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง และเปนแนวทางการศึกษา เพื่อนํามาใชเปน

ขอมูลในการวางแผนใหความรูเร่ืองโรคมะเร็งเตานม และวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง รวมท้ังสงเสริมใหสตรีตรวจ    

เตานมดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยคนพบความผิดปกติของเตานมไดในระยะแรก เพื่อใหไดรับการ

รักษาอยางทันทวงทีและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเตานมลง ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะนําไปสูการมีสุขภาพดีถวน

หนาตอไป 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงวิเคราะหแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Analysis Study) ดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษาระหวางเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม2557 ในสตรีอายุ 30-70 ป ตําบลเกาะชาง 

อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย 

 วัสดุอุปกรณ 

 การศึกษาคร้ังนี้ใชเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง และไดผานการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 คน และทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดยนําไปทดลองใชกับสตรีตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น โดยใชวิธีของ Cronbach โดยใชโปรแกรมหาคาความเช่ือมั่น

แบบสอบถามท้ังหมดเทากับ 0.7 ประกอบดวย 6 สวน ไดแก สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลสวนท่ี 2 

แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความรู สวนท่ี 3 แบบสอบถามขอมูล การรับรูตามโครงสรางแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ

สวนท่ี 4 แบบสอบถามดานทัศนคติตอการตรวจเตานมดวยตนเอง สวนท่ี 5 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม  
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การตรวจเตานมดวยตนเองสวนท่ี 6 แบบสอบถาม การรับแรงสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสาร 

เร่ืองโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเอง 

 วธีิการศกึษา 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนสตรีที่มีอายุ 30-70 ป และอาศัยอยูในพื้นท่ี

ตําบลเกาะชาง อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 3,347 คน ขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณโดยใชสูตรของ Taro 

Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 388 คน ใชวิธีการสุมแบบงายกลุมตัวอยาง และการวิจัยคร้ังนี้ไดรับใบรับรอง    

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวจัิยในมนุษย มหาวทิยาลัยพะเยา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจัิยดําเนนิการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามตามขัน้ตอน ดังนี้ 

 1. จัดเตรียมแบบสอบถาม ท่ีไดรับปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญตามจํานวนกลุมเปาหมาย 

 2. ขอความรวมมืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในการสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. อธิบายชี้แจงวัตถุประสงคของการทําวิจัย วิธีการใชแบบสอบถามและสาธิตวิธีการเก็บขอมูลเปนตัวอยางแก

อาสาสมัครสาธารณสุข 

 4. อาสาสมัครสาธารณสุขดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษาระหวางเดือน

พฤศจกิายน-ธันวาคม2557 

 5. รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของคําตอบ แลวนําขอมูลมาวเิคราะหทางสถติ ิ

 การวเิคราะหขอมูลวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถติท่ีิใชในการวเิคราะห มดีังนี้ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก ลักษณะดานบุคคล ใชคาความถี่รอยละ คาเฉลี่ย และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการเฝาระวังโรคมะเร็งเตานมดวยวิธีการ

ตรวจเตานมดวยตนเอง โดยวเิคราะหความสัมพันธดวยสถติไิคสแคว (Chi-Square) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถติท่ีิ 0.05 

 3. วเิคราะหความสัมพันธระหวาง ความรูเร่ืองโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเอง การรับรูโอกาส

เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรคมะเร็งเตานมการรับรูผลประโยชนและอุปสรรค      

ตอการตรวจเตานมดวยตนเอง แรงจูงใจดานสุขภาพ ทัศนคติตอการตรวจเตานมดวยตนเองและปจจัยแรงสนับสนุน       

ทางสังคมดานการรับรูขาวสารเร่ืองโรคมะเร็งเตานมและขาวสารเร่ืองการตรวจเตานมดวยตนเองกับพฤติกรรมการเฝา

ระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง โดยใชสถิติวิเคราะหความสัมพันธ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson’s  Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาลักษณะปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางสตรีตําบลเกาะชาง อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

จํานวน 388 คน พบวาสวนใหญ มีอายุ 40-49 ป คิดเปนรอยละ 35.8 มีสถานภาพสมรสคู คิดเปนรอยละ 77.8 มีบุตร

จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 51.5 นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีประจําเดือนคร้ังแรกเมื่ออายุ 15 ป คิดเปน

รอยละ 26.0 มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 59.6 สวนอาชีพหลักคือ เกษตรกร คิดเปนรอยละ 34.2 
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รายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญ มีรายไดอยูในชวงต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 47.4 ระดับความรูเร่ือง

โรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเองของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญมีความรูอยูในระดับปานกลาง คิดเปน

รอยละ 36.9 รองลงมาอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 35.5 อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 27.6 จากการศึกษาระดับการรับรู

โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเตานมของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รองลงมาอยูในระดับดี  

และระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 63.7, 35.6 และ 0.8 ตามลําดับระดับการรับรูความรุนแรงของโรคมะเร็งเตานมของกลุม

ตัวอยาง พบวาสวนใหญมีอยูในระดับดี รองลงมาอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 66.8 และ 33.3 ตามลําดับระดับ

การรับรูประโยชนและอุปสรรคการตรวจเตานมดวยตนเองของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญอยูในระดับดี รองลงมาอยูใน

ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 82.0 และ 17.5 ตามลําดับระดับแรงจูงใจดานสุขภาพของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญอยู

ในระดับสูง รองลงมาอยูในระดับปานกลาง และอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 73.4, 25.8 และ 0.8 ตามลําดับระดับ

ทัศนคติตอการตรวจเตานมดวยตนเองของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญอยูในระดับดี รองลงมาอยูในระดับปานกลาง 

และอยูในระดับตํ่า คิดเปนรอยละ 79.9,18.0 และ 2.1 ตามลําดับการไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองโรคมะเร็งเตานมของกลุมตัวอยาง 

พบวาสวนใหญอยูในระดับดแีละไมเคยไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองโรคมะเร็งเตานมซึ่งอยูในระดับตองปรับปรุง คิดเปนรอยละ 

96.9 และ 3.1 ตามลําดับและพบวาสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองการตรวจเตานมดวยตนเองอยูในระดับดี และไมเคย

ไดรับขอมูลขาวสารเร่ืองการตรวจเตานมดวยตนเอง ซึ่งอยูในระดับตองปรับปรุง คิดเปนรอยละ 96.4 และ 3.6 ตามลําดับ

ระดับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญมีการปฏิบัติเปนประจํา รองลงมามีการปฏิบัติ

เปนบางคร้ัง และไมเคยปฏบัิตเิลย คิดเปนรอย 50.2, 42.8 และ 7.0 ตามลําดับ  

 

ตาราง 1 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานม      

ดวยวธีิการตรวจเตานมดวยตนเอง 

ปจจัยสวนบุคคล 
พฤตกิรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวธิกีารตรวจเตานมดวยตนเอง 

χ2 P-value 

1. อายุ  22.180 0.001* 

2. สถานภาพสมรส  56.932 0.116 

3. จํานวนบุตร  43.633 0.741 

4. ระดับการศกึษา  63.986 0.000* 

5. อาชพีหลัก  21.588 0.096 

6. รายไดตอเดือน  19.600 0.012* 

7. อายุที่มีประจําเดือนครัง้แรก  46.348 0.406 

 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจ

เตานมดวยตนเอง เมื่อพิจารณาความสัมพันธทางสถิติดวยคาไควสแควร พบวา อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ย     

ตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนสถานภาพสมรส จํานวนบุตร อาชีพ และอายุที่มีประจําเดือนคร้ังแรก พบวาไมมีความสัมพันธ

กับพฤตกิรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวธีิการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
 

ตาราง 2 แสดงการวเิคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยนํากับพฤตกิรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานม               

ดวยวธีิการตรวจเตานมดวยตนเอง  

ปจจัยนํา 

พฤตกิรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวย

วธีิการตรวจเตานมดวยตนเอง 

r P-Value 

ความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม 

การรับรูโอกาสเสีย่งของการเกดิโรค 

การรับรูความรุนแรงของโรค 

การรับรูผลประโยชนและอุปสรรค 

แรงจูงใจดานสุขภาพ 

ทัศนคตติอการตรวจเตานมดวยตนเอง 

การไดรบัขาวสารเรื่องโรคมะเร็งเตานม 

การไดรบัขาวสารเรื่องการตรวจเตานมดวยตนเอง 

0.144 

0.097 

0.107 

0.122 

0.026 

0.047 

0.152 

0.227 

0.004** 

0.057 

0.035* 

0.016* 

0.609 

0.355 

0.003** 

0.000** 

หมายเหตุ: *p < 0.05, **p < 0.01 

 

จากการศึกษาความสัมพันธทางสถิติ โดยใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) พบวาความรูเร่ืองโรคมะเร็งเตานม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจ

เตานมดวยตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังพบวา การรับรูความรุนแรงของโรคมะเร็งเตานม

และการรับรูผลประโยชนและอุปสรรคของการตรวจเตานมดวยตนเอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็ง

เตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในทางตรงกันขามการรับรูโอกาสเสี่ยง

ตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม แรงจูงใจดานสุขภาพและทัศนคติตอการตรวจเตานมดวยตนเอง พบวาปจจัยเหลานี้ไมมี

ความสัมพันธกับพฤตกิรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวธีิการตรวจเตานมดวยตนเอง อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
 

วิจารณและสรุปผล 

1. ลักษณะปจจัยสวนบุคคล 

 จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาอายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจ 

เตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของชญานิศ พรมเอี่ยม 

(2553) ไดศึกษาปจจัยพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทย สถานีอนามัยบานหัวมะหินฝน ตําบลแมมะ 

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา อายุ มีอํานาจในการพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปราณปรียา โคสะสุ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรี

อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรี
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อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีการปฏิบัติเปนประจํา อายุมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจ

เตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตขัดแยงกับปรารถนา สถิตวิภาว ี

(2552) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 และปราณปรียา โคสะสุ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข 

จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี มีการปฏิบัติเปนประจํา อายุ ไมมีความสัมพันธทางบวก กับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรี

อาสาสมัครสาธารณสุขอยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบวาสถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานม        

ดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของ ชญานิศ 

พรมเอี่ยม (2553) ไดศึกษาปจจัยพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทย สถานีอนามัยบานหัวมะหินฝน 

ตําบลแมมะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา สถานภาพสมรส ไมมีอํานาจในการพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานม

ดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปรารถนา สถิตวิภาวี (2552) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ           

กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา 

สถานภาพสมรส ไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา จํานวนบุตร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานม         

ดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งแสดงวาจํานวนบุตรไมมีผลตอพฤติกรรม

การเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวธีิการตรวจเตานมดวยตนเอง 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบวาระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวย

วิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งขัดแยงกับชญานิศ พรมเอี่ยม (2553) ไดศึกษา

ปจจัยพยากรณพฤตกิรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทย สถานีอนามัยบานหัวมะหินฝน ตําบลแมมะ อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก พบวา ระดับการศึกษา มีอํานาจในการพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญ    

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปรารถนา สถิตวิภาวี (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรอง

มะเร็งเตานมของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปราณปรียา โคสะสุ (2552) ไดศึกษา

พฤตกิรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรม

การตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีการปฏิบัติเปนประจํา ระดับการศึกษา 

ไมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขอยางมีนัยสําคัญ     

ทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

 จากผลการศกึษาคร้ังนี้พบวา อาชพีหลัก ไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการ

ตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของชญานิศ พรมเอี่ยม 

(2553) ไดศึกษาปจจัยพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทย สถานีอนามัยบานหัวมะหินฝน ตําบลแมมะ 

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา อาชีพหลัก ไมมีอํานาจในการพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองอยางมี
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นัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 และปรารถนา สถิตวิภาวี (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจ

คัดกรองมะเร็งเตานมของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา อาชีพหลัก ไมมีความสัมพันธ

กับพฤตกิรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

 จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานม     

ดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งขัดแยงกับชญานิศ พรมเอี่ยม (2553)        

ไดศึกษาปจจัยพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทย สถานีอนามัยบานหัวมะหินฝน ตําบลแมมะ 

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีอํานาจในการพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปรารถนา สถิตวิภาวี (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และปราณปรียา โคสะสุ 

(2552) ไดศกึษาพฤตกิรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา

พบวาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีการปฏิบัติเปนประจํา 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข

อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบวาอายุท่ีมีประจําเดือนคร้ังแรก ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็ง

เตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งแสดงวาอายุท่ีมีประจําเดือนคร้ังแรก

ไมมผีลตอพฤตกิรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวธีิการตรวจเตานมดวยตนเอง 

2. ปจจัยนํามคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวธีิการตรวจเตานมดวยตนเอง 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบวาความรูเร่ืองโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเอง มีความสัมพันธ     

กับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งมี

ความสอดคลองกับการศึกษาของปรารถนา สถิตวิภาวี (2552) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจ 

คัดกรองมะเร็งเตานมของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ความรูเร่ืองโรคมะเร็งเตา

นมและการตรวจเตานมดวยตนเอง มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 แตขัดแยงกับปราณปรียา โคสะสุ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัคร

สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข

จังหวัดอุบลราชธานีมีการปฏิบัติเปนประจํา ความรูเร่ืองโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเอง ไมมีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งมีความสอดคลอง 

กับการศึกษาของชญานิศ พรมเอี่ยม (2553) ไดศึกษาปจจัยพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทย 

สถานอีนามัยบานหัวมะหินฝน ตําบลแมมะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกดิโรคมะเร็งเตานม

ไมมีอํานาจในการพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตขัดแยงกับ

ปรารถนา สถิตวิภาวี (2552) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมของสตรีไทย  
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ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ประเทศไทย ผลการศกึษาพบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกดิโรคมะเร็งเตานม มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ ปราณปรียา โคสะสุ (2552)      

ไดศึกษาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา

พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีการปฏิบัติเปนประจํา       

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกดิโรคมะเร็งเตานมมคีวามสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรี

อาสาสมัครสาธารณสุขอยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.01 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา การรับรูความรุนแรงของโรคมะเร็งเตานม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวัง

มะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งมีความสอดคลองกับ

การศึกษาของปรารถนา สถิตวิภาวี (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม

ของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ประเทศไทย ผลการศกึษาพบวา การรับรูความรุนแรงของโรคมะเร็งเตานม มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปราณปรียา โคสะสุ (2552) ไดศึกษา

พฤตกิรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรม

การตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีการปฏิบัติเปนประจํา การรับรูความรุนแรง 

ของโรคมะเร็งเตานมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แตขัดแยงกับชญานิศ พรมเอี่ยม (2553) ไดศึกษาปจจัยพยากรณพฤติกรรมการตรวจ

เตานมดวยตนเองของสตรีไทย สถานอีนามัยบานหัวมะหินฝน ตําบลแมมะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา การรับรูความรุนแรง

ของโรคมะเร็งเตานมไมมอํีานาจในการพยากรณพฤตกิรรมการตรวจเตานมดวยตนเองอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05  

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา การรับรูผลประโยชนและอุปสรรคของการตรวจเตานมดวยตนเอง มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งมี

ความสอดคลองกับการศึกษาของดาริน โตะกานิ และคณะ (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลพฤติกรรมการตรวจเตานม

ดวยตนเองของสตรีท่ีมารับบริการในคลินิกวัยทองของโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองคือ การรับรูประโยชนของการตรวจเตานมดวยตนเองอยางมี

นัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05และ ปรารถนา สถิตวิภาวี (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจ

คัดกรองมะเร็งเตานมของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา การรับรูผลประโยชนและ

อุปสรรคของการตรวจเตานมดวยตนเอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตขัดแยงกับปราณปรียา โคสะสุ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรี

อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรี

อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีการปฏิบัติเปนประจํา การรับรูผลประโยชนและอุปสรรคของการตรวจเตานม      

ดวยตนเอง ไมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขอยางมี

นัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.01 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบวาแรงจูงใจดานสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานม

ดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งขัดแยงกับปรารถนา สถิตวิภาวี (2552) 

ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจดานสุขภาพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม

อยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา ทัศนคติตอการตรวจเตานมดวยตนเอง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวัง

มะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05ซึ่งมีความสอดคลองกับ

การศึกษาของชญานิศ พรมเอี่ยม (2553) ไดศึกษาปจจัยพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทย 

สถานีอนามัยบานหัวมะหินฝน ตําบลแมมะอําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา ทัศนคติตอการตรวจเตานมดวยตนเอง         

ไมมีอํานาจในการพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตขัดแยงกับ        

ทิพวันย เฑียรฆโรจน (2553) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของกลุมสตรีอายุ 35 ป

ขึ้นไป ผลการศกึษาพบวา กลุมตัวอยางมพีฤตกิรรมการตรวจเตานมดวยตนเองอยูในระดับปานกลาง ทัศนคติตอการตรวจ

เตานมดวยตนเองการคลอยตามกลุมอางอิงการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

พฤตกิรรมการตรวจเตานมดวยตนเองอยางมนีัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

 3.การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการ

ตรวจเตานมดวยตนเอง 

  จากผลการศึกษาคร้ังนี้พบวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดานการไดรับขาวสารเร่ืองโรคมะเร็งเตานม

และดานการไดรับขาวสารเร่ืองการตรวจเตานมดวยตนเอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวย

วิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของดาริน โตะ

กานิ และคณะ (2552)ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีท่ีมารับบริการในคลินิกวัย

ทองของโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการศึกษาพบวาการไดรับขาวสารเร่ืองโรคมะเร็งเตานมและดาน

การไดรับขาวสารเร่ืองการตรวจเตานมดวยตนเอง โดยเฉพาะสื่อวิทยุ/โทรทัศน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

และปราณปรียา โคสะสุ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัด

อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานมีกีารปฏบัิตเิปนประจํา การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดานการไดรับขาวสารเร่ืองโรคมะเร็งเตานมและดาน

การไดรับขาวสารเร่ืองการตรวจเตานมดวยตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของ

สตรีอาสาสมัครสาธารณสุขอยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.01  
 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจ

เตานมดวยตนเอง เพ่ือท่ีจะไดขอมูลเชงิประจักษและควรมกีารศกึษาวจัิยพฤตกิรรมการตรวจเตานมดวยตนเองในสตรีกลุม

อ่ืน ๆ ดวย เชน กลุมนักเรียนสตรีท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมนักศึกษาสตรีในระดับอุดมศึกษา

และระดับมหาวทิยาลัย 

2. จากผลการวิจัยพบวา ความรูเร่ืองโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเองการรับรูความรุนแรง     

ของโรคมะเร็งเตานมการรับรูผลประโยชนและอุปสรรคของการตรวจเตานมดวยตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรม       

การตรวจเตานมดวยตนเอง ดังนั้น ควรเนนใหเห็นในเร่ืองเหลานี้ดวยการจัดโปรแกรมใหความรูและฝกทักษะในการตรวจ
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เตานมแกสตรีตอไป และควรมีการศึกษาการมีสวนรวมของผูชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระตุนและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนดานการตรวจเตานมดวยตนเอง เพื่อประโยชนตอการพัฒนาสุขภาพอยางย่ังยืนและ

เกดิผลโดยรวมจากการดําเนนิการอยางมสีวนรวมในอนาคตตอไป 

3. ควรมกีารศกึษาวจัิยประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดําเนินงานหรือกระบวนการประชาสัมพันธ การถายทอด

องคความรู จากเจาหนาท่ีสาธารณสุขสูสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนอยางจริงจัง เพื่อใหทราบประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของกระบวนการถายทอดองคความรู ท้ังนี้เพื่อใหเกิดรูปแบบมาตรฐานในการใหสุขศึกษาเกี่ยวกับความรู

เร่ืองโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเอง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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เอกสารอางอิง 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2557). แผนงานการดูแลและเฝาระวังสตรไีทยจากมะเรง็เตานม 2557. นนทบุรี:  

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 

ดาริน โตะกาน ิและคณะ. (2552). ปจจัยที่มอีิทธิพลพฤตกิรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรทีี่มารับบรกิาร

ในคลนิกิวัยทองของโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต.วทิยานิพนธ พย.บ., มหาวทิยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร, นราธิวาส. 

ทิพวันยเฑยีรฆโรจน. (2553). ปจจัยที่มอีทิธิพลตอพฤตกิรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของกลุมสตรอีายุ 35 ป

ขึ้นไป. วิทยานิพนธ พย.ม., มหาวทิยาลัยคริสเตยีน, นครปฐม. 

ชญานิศ พรมเอี่ยม. (2553). ปจจัยพยากรณพฤตกิรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรไีทย สถานอีนามัย 

บานหัวมะหนิฝน ตําบลแมมะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก. การศึกษาคนควาดวยตนเอง ส.ม.,            

มหาวทิยาลัยนเรศวร, พษิณุโลก. 

ปราณปรียา โคสะสุ. (2552). พฤตกิรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรอีาสาสมัครสาธรณสุข                  

จังหวัดอุบลราชธานี. วทิยานิพนธ ส.ม., มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี. 

ปรารถนา สถติวภิาวี. (2552). ปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมของสตรไีทย         

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ประเทศไทย. วทิยานพินธ ส.ด., มหาวทิยาลัยขอนแกน, ขอนแกน. 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะชาง. (2556). สรุปผลการดําเนนิงานดานสาธารณสุขปงบประมาณ 2556. 

เชยีงราย: โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะชาง.  



 

428 

 

ปจจัยทีมี่ผลตอพฤติกรรมการเลีย้งลูกดวยนมแมอยางนอย 6 เดือน ของมารดา 

ในโครงการตําบลนมแมเพ่ือสายใยรักแหงครอบครัว โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ตําบลทาขาม อาํเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

The Factors that affect the exclusives breastfeeding only at least 6 months of 

breastfeeding mothers in the parish to Thu Feb, Takham Subdistrict health 

promoting hospital, Wiangkaen District Chiangrai Province 

ภัททิยา ติ๊บกรณ 37
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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงพรรณนานี ้ มีว ัตถุประสงคเพื ่อศึกษา ปจจัยที ่มีผลตอพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกดวยนมแม     

อยางนอย 6 เดือน ของมารดาในโครงการตําบลนมแมเพื่อสายใยรักแหงครอบครัว โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยาง ไดแก หญิงหลังคลอดของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ที่มีบุตรอายุ 6 เดือนถึง 1 ป จํานวน 130 คน เครื่องมือที่ใช 

ในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยการทดสอบคุณภาพ โดยอยูในเกณฑที่ยอมรับได วิเคราะหขอมูล

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชวิเคราะห ไดแก คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหหาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยตาง ๆ กับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน ดวยสถิติ chi–square 

ผลการวิจ ัยที ่สําคัญพบวา ปจจัยที ่ม ีความสัมพันธก ับพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว  

อยางนอย 6 เดือน สวนใหญมีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในระดับดี ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัย

ตาง ๆ กับการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน พบวามีการไดรับขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการ

เลี้ยงลูกดวยนมแม จากบุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาล และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก

ดวยนมแม จากสื่อตาง ๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.05)  
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คําสําคัญ: เลี้ยงลูกดวยนมแม มารดาหลังคลอด พฤตกิรรมการเลี้ยงลูก 
  

Abstract  

 The purpose of this descriptive research was to study The Factors that affect the exclusives breastfeeding 

only at least 6 months of breastfeeding mothers in the parish to Thu Feb, Takham Subdistrict health promoting 

hospital, Wiangkaen District Chiangrai Province. The sample were 130 mothers with children aged 6 months to 1 

year. The research instrument was the Questionnaire developed by the researcher. Data analysis was made by 

statistical package for percentage, mean, standard deviation, Chi-square. 

The major finding were as follows. Factors correlated with Breastfeeding alone for at least 6 months, most 

behaviors Breastfeeding good. The analysis of the relationship of various factors on Breastfeeding at least 6 months 

showed a single factor, marital status, pregnancy, and to get information and advice about Breastfeeding. Obtaining 

information about Breastfeeding Advocacy correlated with behavioral Breastfeeding alone for at least 6 months, at a 

statistically significant (p-value < 0.05). 
 

Keywords: Breastfeeding, postpartum mothers, child breastfeeding behavior.  
 

บทนํา 

การเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนรากฐานเร่ิมตนของการสงเสริมสุขภาพของเด็กในชวงระยะ 2-3 ปแรกของชีวิต  

เพราะนมแมเปนอาหารท่ีมคุีณคาทางโภชนาการท่ีสมดุลและดท่ีีสุดสําหรับทารกและเด็กเล็ก เหมาะสมตอการเจริญเติบโต 

และพัฒนาการของรางกาย สมอง จอประสาทตา และอวัยวะอ่ืนๆที่รางกายยังพัฒนาไมเต็มที่  รวมทั้งปองกันการเกิดโรค

ตางๆท่ีพบบอยในทารก เชนโรคอุจจาระรวง โรคระบบทางเดินหายใจและโรคภูมิแพนอกจากนี้นมแมยังมีผลตอสุขภาพใน

ระยะยาวอกีมากมาย (กุสุมา ชูศลิป, 2550) 

นมแมดีมีประโยชน และไดรับการใชเปนเกณฑมาตรฐานสําหรับการเลี้ยงทารก โดยตั้งแต พ.ศ. 2522 องคการ

อนามัยโลก แนะนําใหแมเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว โดยไมใหอาหารอ่ืน แมแตน้ําในระยะทารกอายุ 4-6 เดือนแรก 

ตอมาในป พ.ศ. 2544 องคการอนามัยโลกแนะนําใหแมเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนเต็ม จึงเร่ิมปอนอาหารอ่ืน 

และน้ํา พรอมกินนมแมควบคูไปดวย จนลูกอายุ 2 ป หรือนานกวานั้น การดําเนินงานดานการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวย  

นมแมในประเทศไทยเร่ิมตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) และตอเนื่องจน  

ถงึปจจุบัน โดยในป พ.ศ. 2547 กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศนโยบาย แนะนําใหแมเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยาง

นอย 6 เดือน และตัง้เปาหมายไววา เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแหงชาตฉิบับท่ี 9 (พ.ศ. 2549) ทารกควรไดรับ

นมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน อยางนอยรอยละ 30 แตถาติดตามผลการดําเนินการเร่ืองการเลี้ยงลูกดวยนมแมนั้นพบวา 

การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 4 เดือนท่ีผานมาตั้งแตป 2536-2544 พบตั้งแตรอยละ 1.0-16.3 ซึ่งตัวเลข

ของการเลี้ยงลูกดวยนมแมยังอยูในเกณฑต่ําและไมบรรลุเปาหมาย โรงพยาบาลเวียงแกน อําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชียงราย ไดดําเนินการตามโครงการสายสัมพันธแม-ลูก และโครงการสายใยรักแหงครอบครัว เพื่อใหมารดาไดตระหนัก
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และเลี้ยงลูกดวยนมแม อยางเดียวอยางนอย 6 เดือนและใหนานขึ้นอยางนอย 2 ปหรือนานกวานั้น แตผลการดําเนินการท่ี

ผานมา ในปงบประมาณ 2555– 2557 พบวา อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน คือรอยละ43.2 , 48.5 และ 

52.6 ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 60) ขอมูลจากสถิติมารดาหลังคลอด ท่ีคลอดในโรงพยาบาลเวียง

แกน อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชียงราย ปงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2555-กันยายน 2557) สงผลใหการเลี้ยงลูกดวยนม

แมไมสําเร็จได (โรงพยาบาลเวยีงแกน, 2557) 

จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการการเลี้ยงลูกดวยนมแม

อยางเดียวอยางนอย 6 เดือนซึ่งเปนตัวชี้วัดหนึ่งในงานอนามัยแมและเด็กท่ียังไมผานเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข      

ซึ่งตั้งไว การเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน เปนสิ่งท่ีมีประโยชนอยางมากท้ังตอมารดา ทารก      

ซึ่งทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม ไดเปนตําบลนมแมตนแบบของอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย เพื่อจะ

ไดนําผลการศกึษาในคร้ังนี้มาใชวางแผนในการสงเสริมการเลี้ยงบุตรดวยนมแมใหประสบผลสําเร็จและมคุีณภาพท่ีดยีิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค  

เพ่ือศกึษาปจจัยท่ีมผีลตอพฤตกิรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม อยางเดียว อยางนอย 6 เดือน ของมารดาหลังคลอด

ในเขตรับผดิชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรที่ศึกษา เปนกลุมประชากร มารดาหลังคลอดท่ีมีบุตรอายุตั้ง 6 เดือน ถึง 1 ป ของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย จํานวน 130 คน 

2. สถานที่ทําการศกึษา พืน้ท่ีในเขตรับผดิชอบตําบลทาขาม อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย  

3. ตัวแปรที่ใชในการศกึษา 

    3.1 ตัวแปรตน ไดแก ขอมูลท่ัวไป  

                        ปจจัยนํา ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว อยางนอย 6 เดือน 

                        ปจจัยเอือ้ การไดรับการกระตุน สงเสริมจากสมาชกิในครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลใกลชิด 

                        ปจจัยเสริม การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากสื่อตางๆ  การไดรับขอมูล

คําแนะนํา เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากบุคลากรทางการแพทย 

                  3.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม อยางเดยีว อยางนอย 6 เดือน 

3.3 ระยะเวลาที่ดําเนนิการศกึษา มถุินายน 2557 ถงึ เดือนมนีาคม 2558 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้เปนแบบเชิงพรรณนา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยการนํา 

แบบสอบถามไปทดลองใช (Tryout) กับหญิงหลังคลอดท่ีเลี้ยงลูกดวยนมแมตั้งแต 6 เดือนถึง 1 ป ตําบลปอ อําเภอเวียง

แกน จังหวัดเชยีงราย จํานวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตาม

วิธีของ ครอนบาค (Conbach 's alpha Coneffiient) โดยอยูในเกณฑท่ียอมรับได ซึ่งประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป 
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แบบสอบถามดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม แบบสอบถามดานเจตคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

แบบสอบถามขอมูลดานปจจัยเอื้อ ไดแก การไดรับการกระตุนสงเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากสมาชิกใน

ครอบครัว เพ่ือนหรือบุคคลใกลชิด แบบสอบถามขอมูลดานปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการ

เลี้ยงลูกดวยนมแม จากบุคลากร  ทางการแพทยในสถานพยาบาล และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวย

นมแม จากสื่อตาง ๆ แบบสอบถามพฤตกิรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน  วิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชวิเคราะห ไดแก คารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัย

ตาง ๆ กับพฤตกิรรมการ เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว อยางนอย 6 เดือน ดวยสถติ ิchi–square 
 

ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไปของหญงิหลังคลอด 

กลุมตัวอยางหญิงหลังคลอด จํานวน 130 คน กลุมตัวอยางสวนใหญอายุระหวาง 22–27 ป รอยละ 40.00 

สถานภาพอยูดวยกัน รอยละ 82.3 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 97.7 ระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 49.9    

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 73.1 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระหวาง รอยละ 88.46 ซึ่งสวนใหญไมพอใช รอยละ 56.2 

สมาชิกครอบครัวโดยเฉลี่ย 6 คน ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวขยาย รอยละ 75.4 และไมมีโรคประจําตัว   

รอยละ 99.2 

ขอมูลการฝากครรภและการคลอด 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญฝากครรภ รอยละ 99.2 ครรภคร้ังนี้สวนใหญเปนครรภท่ี 2 สถานท่ีฝากครรภ    

คร้ังแรกคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม รอยละ 89.2 อายุครรภคร้ังแรกท่ีฝากครรภมากกวา 12 สัปดาห 

รอยละ 63.8 มีการคลอดปกติ รอยละ 98.5 เด็กสวนใหญมีสุขภาพแข็งแรง รอยละ 98.5 น้ําหนักแรกคลอดระหวาง 

2,500 กรัม–3,500 กรัม รอยละ 76.20 เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว อยางนอย 6 เดือน รอยละ 46.2 
  

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว อยางนอย 6 เดอืน 
 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของประชากร จําแนกตามระดับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

              อยางเดยีว อยางนอย 6 เดอืน 

ระดับความรู        จํานวน (คน)          รอยละ (%) 

  ระดับพอใช     32     24.6 

  ระดับด ี       98     75.4 

หมายเหตุ: X     = 11.42        S.D. = 1.28 
  

จากตาราง 1 พบวา ประชากรสวนใหญมคีวามรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 

6 เดือน ในระดับด ีคิดเปนรอยละ 75.4 รองลงมามคีวามรูระดับพอใช คิดเปนรอยละ 24.6 
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เจตคตติอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว อยางนอย 6 เดอืน 
   

ตาราง  2 จํานวนและรอยละของประชากร จําแนกตามระดับเจตคตติอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว อยาง 

              นอย 6 เดอืน 

ระดับเจตคติ            จํานวน (คน)  รอยละ (%) 

ระดับพอใช                          51               39.2 

ระดับด ี                                            79     60.8 

หมายเหตุ: X  = 70.35        S.D. = 4.85 
 

 จากตาราง 2 พบวา ประชากรสวนใหญมีเจตคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน ใน

ระดับด ีคิดเปนรอยละ 60.8  รองลงมามคีวามรูระดับพอใช รอยละ 39.2  
 

ปจจัยเอื้อที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว อยางนอย 6 เดอืน  

1. การไดรับการกระตุนสงเสรมิเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากสมาชกิในครอบครัว เพื่อนหรอืบุคคล

ใกลชดิ 
 

ตาราง 3 จํานวนและรอยละของประชากร จําแนกตามระดับการไดรับปจจัยเอื้อในการ เลี้ยงลูกดวย   

              นมแม อยางเดยีว อยางนอย 6 เดอืน 

 ระดับการไดรับปจจัยเอือ้      จํานวน (คน)           รอยละ (%) 

ระดับพอใช              52                      40.0 

ระดับด ี              78    60.0 

   หมายเหตุ: X  = 49.58       S.D. = 4.306 

      

จากตาราง 3 พบวา ประชากรสวนใหญไดรับปจจัยเอือ้ในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน ในระดับ

ด ีคิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมาไดรับปจจัยเอื้อในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน ระดับพอใช คิดเปนรอย

ละ 40.0  
 

ปจจัยเสรมิที่มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว อยางนอย 6 เดอืน  

1. การไดรับขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากบุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาล 

2. การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากสื่อตาง ๆ 
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ตาราง 4 จํานวนและรอยละของประชากร จําแนกตามระดับการไดรับปจจัยเสริมในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง 

             เดยีว อยางนอย 6 เดอืน 

 ระดับการไดรับปจจัยเสริม      จํานวน (คน)           รอยละ (%) 

ระดับพอใช             57    43.85 

ระดับด ี                73    56.15 

      หมายเหตุ: X   = 73.07       S.D. = 6.40     
     

จากตาราง 4  พบวา ประชากรสวนใหญไดรับปจจัยเสริมในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีวนาน 6 เดือน ใน

ระดับดี คิดเปนรอยละ 56.15 รองลงมาไดรับปจจัยเสริมในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีวนาน 6 เดือน ระดับพอใช คิด

เปนรอยละ 43.85  
 

พฤตกิรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว อยางนอย 6 เดอืน 

ตาราง 5 จํานวนและรอยละของประชากร จําแนกตามระดับพฤตกิรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยาง 

             นอย 6 เดอืน 

ระดับพฤตกิรรม จํานวน (คน) รอยละ (%) 

ระดับพอใช 66 50.8 

ระดับดี 64 49.2 

หมายเหตุ: X  = 34.21       S.D. = 2.22    
 

             จากตาราง 5 พบวา ประชากรสวนใหญมีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน ในระดับด ี

คิดเปนรอยละ 49.2 รองลงมาพฤตกิรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีวนาน 6 เดือน ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 50.8  
 

การวเิคราะหขอมูล 

ขอมูลทั่วไป และขอมูลมารดาหลังคลอด มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม      

อยางเดียว อยางนอย 6 เดือน ของหญิงหลังคลอดท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม สถิติท่ีนํามา

วเิคราะห คือ chi-square 
 

ตาราง 6 คาความสัมพันธระหวางขอมูลมารดากับพฤตกิรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว อยางนอย 6 เดอืน 

ขอมูลมารดา df p-value x2 

1. อายุ (ป)     4 0.159 6.59 

2. สถานภาพ 1 0.29 1.14 
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ตาราง 6 (ตอ) 

ขอมูลมารดา df p-value X2 

3. ศาสนา 2 0.36 2 

4. ระดับการศึกษา 4 0.39 4.11 

5. อาชพี 4 0.83 1.43 

6. รายไดของครอบครัว 4 0.61 2.71 

7 ความเพยีงพอ       2 0.76 0.55 

8. ลักษณะครอบครัว 2 0.126 2.34 

9. โรคประจําตัว  1 0.32 0.98 

10. การฝากครรภ 1 0.32 0.98 

11. สถานท่ีฝากครรภ 2 0.59 1.04 

12. อายุครรภเมื่อฝากครรภคร้ังแรก 1 0.076 3.15 

13. วธีิการคลอด 1 0.16 1.97 

14. สุขภาพเด็กลังคลอด 1 0.148 2.1 

15. น้ําหนักแรกคลอด 2 0.63 0.91 

16.ทานเลี้ยงลูกดวยนมแมนาน6 เดือน 3 0.428 2.78 

หมายเหตุ: ** p-value < 0.05   
  

จากตาราง 6 พบวาขอมูลมารดา ไมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 

อยางนอย 6 เดือน อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 ดังนัน้จงึยอมรับได 
 

ตาราง 7 คาความสัมพันธระหวางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูก 

             ดวยนมแมอยางเดยีว อยางนอย 6  เดอืน     

ความรู 
พฤตกิรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

รวม 
พอใช ดี 

นอย 18 14 32     

มาก 48 50 98 

หมายเหตุ:  p-value = 0.47   df = 1   x2= 0.510 
 

 จากตาราง 7 พบวาขอมูลปจจัยนําดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมไมมีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ดังนัน้จงึไมสามารถยอมรับได 
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ตาราง 8 คาความสัมพันธระหวางเจตคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง 

             เดยีว  อยางนอย 6  เดอืน                                                                                         

เจตคติ 
พฤตกิรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

รวม 
พอใช ดี 

นอย 26 25 51     

มาก 40 39 79 

หมายเหตุ:  p-value = 0.969   df = 1   x2= .001 
 

 จากตาราง 8 พบวาขอมูลปจจัยนําดานเจตคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม ไมมคีวามสัมพันธทางบวกกับ

พฤตกิรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว อยางนอย 6 เดือน อยางมนีัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 ดังนัน้จงึไม

สามารถยอมรับได 
 

ตาราง 9 คาความสัมพันธระหวางการไดรับขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากบุคลากรทาง  

             การแพทยในสถานพยาบาล และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากสื่อตางๆ  

             กับพฤตกิรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม อยางเดยีว อยางนอย 6  เดอืน      

ปจจัยเสริม 
พฤตกิรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

รวม 
พอใช ดี 

นอย 23 34 57     

มาก 43 30 73 

หมายเหตุ: p-value = .036   df = 1   x2= 4.41 
 

 จากตาราง 9  พบวาขอมูลปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จาก

บุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาล และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม  มีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤตกิรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น

จงึสามารถยอมรับได 
 

วจิารณและสรุปผล 

 อภปิรายผลการวจัิย 

การศกึษาปจจัยท่ีมผีลตอพฤตกิรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม อยางเดียว อยางนอย 6 เดือน ของมารดาหลังคลอด

ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ในดานความรูประชากร

สวนใหญมีความรูอยูในระดับดีซึ่งสอดคลองกับภาวินี   คูตระกูล, (2553). การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการ

เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน โรงพยาบาลพุทไธสง ท้ังนี้อาจเปนเพราะประชากรท่ีใชในการตอบ

แบบสอบถามมอีายุท่ีไมแตกตางกัน จงึทําใหประชากรมคีวามรูอยูในระดับดี 
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ดานเจตคติประชากรสวนใหญ มีเจตคติอยูในระดับดี ซึ่งไมสอดคลองกับจิราพร หอมชะเอม.รอยโทหญิง, 

(2552) การวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมจนถึงอายุ 6 เดือน ของแมท่ีมารับ

บริการท่ีคลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ทั้งนี้กลุมประชากรที่ใชในการศึกษามีจํานวนไมเทากัน และพื้นท่ี

ที่ใชศกึษามขีนาดท่ีแตกตางกันไปจงึทําใหเจตคตขิองกลุมประชากรแตกตางกัน 

ดานการไดรับการกระตุนสงเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือบุคคล

ใกลชิด ท่ีมีผลตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 อยูในระดับดี สอดคลองกับจําพร วงษทรัพยทวี, (2553) 

ศกึษาเร่ืองปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมในครอบครัวท่ีมบุีตรอายุ 6 เดือนในจังหวัดฉะเชงิเทรา  

ดานการไดรับขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากบุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาล 

การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากสื่อตางๆ อยูในระดับดี สอดคลองกับ วิพร เกตุบํารุง, ( 25 ) 

การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการรับรูระดับความพรอมในการเลี้ยงลูกดวยนมแมในโรงพยาบาลราชวิถี ท้ังนี้

ประชากรสวนใหญมีอายุท่ีใกลเคียงกับประชากรท่ีกําลังศึกษา และการศึกษาท่ีสอดคลองกัน จึงทําใหระดับการไดรับ

ขอมูลขาวสารอยูในระดับด ี

ดานพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน อยูในระดับพอใช ไมสอดคลองกับภาวิน ี   

คูตระกูล, (2553). การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน 

โรงพยาบาลพุทไธ  

การไดรับขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากบุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาล และ

การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากสื่อตางๆมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูก

ดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6  เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.036 สอดคลองกับจิราพร หอมชะเอม.รอย

โทหญงิ, (2552) การวจัิยเร่ือง ปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมจนถึงอายุ 6 เดือน ของแมท่ีมา

รับบริการที่คลนิกิสุขภาพเด็กด ีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การเลี้ยงลูกดวยนมแมจนถึงอายุ 6 เดือน ของแมท่ีมารับบริการท่ีคลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เปน

การวิจัยเชิงพรรณนา พบวา สวนใหญมีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในระดับดี ปจจัยนํามีจํานวน 2 ตัวแปร ไดแก 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม และเจตคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การเลี้ยงลูกดวยนมแม สําหรับปจจัยเอื้อ ไดแก การไดรับขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จาก

บุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาล มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนปจจัยเสริม ไดแกการกระตุนสงเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากสมาชิกในครอบครัว 

เพื่อน หรือบุคคลใกลชิด และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากสื่อตางๆมีความสัมพันธทางบวก

กับพฤตกิรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.01 ตัวแปรท่ีรวมกันทํานายพฤติกรรมการเลี้ยงลูก

ดวยนมแม จํานวน 2 ตัวแปร ไดแก การไดรับขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนม จากบุคลากรทาง

การแพทยในสถานพยาบาลและการกระตุนสงเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือ

บุคคลใกล สามารถรวมทํานายความแปรปรวนของพฤตกิรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางนอย 6 เดือนไดรอยละ 28.3 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. จากผลการศึกษาดานปจจัยนํา ไดแก ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมและเจตคตติอการ

เลี้ยงลูกดวยนมแมมคีวามสัมพันธทางบวกกับพฤตกิรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว อยางนอย 6 เดือน ควรมกีาร

ใหความรูประชากรตัง้แตระยะตัง้ครรภจนถงึระยะใหนมบุตร มกีารจัดตัง้ศูนยใหคําปรึกษา และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ

เลี้ยงลูกดวยนมแม แกหญงิหลังคลอด เพื่อใหแมไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน เพื่อเปนการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

6 เดือน 

2. จากการศึกษาปจจัยเอื้อ พบวาขอมูลปจจัยเอื้อ ไดแก การไดรับการกระตุนสงเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวย

นมแมจากสมาชิกในครอบครัว เพ่ือนหรือบุคคลใกลชิด ไมมีความสัมพันธทางบวกกับ พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม

อยางเดียว อยางนอย 6 เดือน ดังนั้นคําวาสถาบันครอบครัวจึง เปนสวนสําคัญอีกสถานบันหนึ่ง ซึ่งจะไดรับความรู ความ

เขาใจในเร่ืองนมแมดวย     
 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

1. ผลลัพธจากการวิจัยคร้ังนี้ไดมาเพยีงขอมูลเชงิพฤตกิรรม แตยังไมสามารถแกปญหาท่ีแทจริงได ดังนัน้ควรมี

การวิจัยเชงิคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลเชงิลกึท่ีสามารถอธิบายพฤตกิรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว อยางนอย 6 

เดือน เพื่อที่จะไดดําเนนิการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดยีว อยางนอย 6 เดือน ใหมปีระสทิธิภาพ และ

ประสทิธิผลยิ่งขึ้น 

2. ควรทําการศึกษาเชงิเปรียบเทียบของประชากรหลังคลอด เชน ชนเผา และ คนพืน้เมือง ในเร่ืองการรับรูของ

มารดาหลังคลอด  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจากคณาจารย มหาวิทยาลัยพระเยา ขอกราบ

ขอบพระคุณดร.สมคิด จูหวา อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีใหคําปรึกษาและแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ อีกท้ังใหคําแนะนําในการ

ปรับปรุงการศึกษาคนควาดวยตนเองใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ขอกราบขอพระคุณไวเปนอยางสูง ขอบกราบขอบพระคุณ 

คุณพัชรินทร นุธรรม คุณกฤษณะพงษ สมพระมิตร และคุณสุกัลยา จันทาพูน ท่ีกรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

เคร่ืองมือการวิจัย รวมถึงกลุมตัวอยางท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม ในการเอื้อเฟอการเก็บขอมูล ขอขอบพระคุณนายสิทธิกาญจน สีมอญ และ

นางสาวกติตมิา คํากวาง ท่ีใหคําแนะนําในการทําวจัิยคร้ังนี้  
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ปจจัยทีมี่ผลตอพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขต
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ การรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ทัศนคต ิ 

ตอสุขภาพ และปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา กลุมตัวอยางท่ีศึกษาจํานวน 100 คน โดยใชการสุมกลุมตัวอยาง    

แบบจัดชั้น เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคือแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไคสแควร และสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ เพียรสัน  ผลการวิ จัยพบวา พฤติกรรมสุขภาพอยู ในระดับปานกลาง ( Χ  = 36.78, S.D. = 2.88)  

การรับรู เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก การรับรูความเสี่ยงตอการเจ็บปวย การรับรูความสามารถแหงตน  

ตอพฤติกรรมสุขภาพ  การรับรูแรงจูงใจในการปฏิ บัติหนา ท่ี และทัศนคติตอสุขภาพ  อยู ในระดับปานกลาง 

 (รอยละ 69.00, 66.00, 67.00 และ 63.00) สําหรับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก ปจจัยนํา 

การรับรูความสามารถแหงตนตอพฤติกรรมสุขภาพ และการรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี  มีความสัมพันธทางบวก  

กับพฤติกรรมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ( r = .419, p-value < .001)  และ ( r = .388, p-value < .001)  

ผลของการวิจัยนําไปใชในการพัฒนาศักยภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข ใหมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี

อยางย่ังยืน เปนแบบอยางดานสุขภาพท่ีดีและเปนแนวทางในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเปนอาสาสมัครสาธารณสุข  

ประจําหมูบานตอไป 
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Abstract  

The objectives of this study were to the awareness about health behaviors and factors associated with 

health behaviors of health volunteers in Oil Subdistrict health promoting hospital, Pong District, Phayao Province,  

The sample included 100 students by Stratified Sampling, The instrument used in this study was a questionnaire 

survey.   Data were analyzed using descriptive statistics, chi-square and Pearson correlation coefficient. The results 

showed the level of health behaviors was medium level (Χ = 36.78, S.D. = 2.88), Perceived risk of illness, 

Perceived of self-efficacy, Perceived of performance motivation and attitude were medium level. (69.00%, 66.00%, 

67.00% and 63.00%). The factors those are positively associated with health behaviors, including the efficacy of 

their health behaviors. And the perceived motivation of duty (also correlated statistically significant at 0.001. (r = 

.419, p-value < .001)  and  

(r = .388, p-value < .001), respectively. The result of this research should be; developed. The sustainable health of 

health volunteers; build to role model and selected people to be health volunteers. 
 

Keywords: health behavior, health volunteers 

บทนํา 

ประเทศไทยไดนํากลยุทธสาธารณสุขมูลฐานเปนแนวทางการพัฒนาสาธารณสุขท่ีองคการอนามัยโลกไดมีมติ

ในการประชุมนานาชาติ ณ กรุงอัลมาอาตา สหภาพโซเวียต ป พ.ศ. 2521 ใหทุกประเทศนํากลยุทธการ เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายสุขภาพดีถวนหนา (health for all) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) มาเปนแกนนําในการพัฒนา

งานสาธารณสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนดานสุขภาพอนามัยเพื่อใหประชาชนไดมีความรู ทักษะ และตระหนักถึง     

การปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ รวมท้ังสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได และการท่ีจะใหประชาชน     

มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองเหมาะสม สามารถดูแลตนเองไดนั้น ตองใชการสงเสริมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 

กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดเปาหมายใหประชาชนมีสุขภาพดีครอบคลุมทุกมิติ คือ กายดี จิตดี สังคมดี และปญญาดี 

ภายใตโครงการท่ีรัฐบาลไดประกาศเปนวาระแหงชาติ คือ คนไทยแข็งแรงเมืองไทยแข็งแรง (healthy Thailand) โดยอาศัย

กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนําชุมชนชมรมสุขภาพ และองคกรตาง ๆ รวมท้ัง

หนวยงานภาครัฐและหนวยงานองคกรเอกชนในชุมชน 

ดานสุขภาพของประชาชนจังหวัดพะเยา พบวา โรคท่ีเปนปญหาและเปนสาเหตุการตาย มีจํานวนอัตราตายดวย

กลุมโรควิถีชีวิตในแนวโนมท่ีสูงขึ้น ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง(เนื้องอก) โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง 

และโรคหัวใจขาดเลือด โดยพบวา อัตราตายดวยกลุมโรควิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดพะเยามีแนวโนมสูงขึ้น  

  โดยโรคความดันโลหิตสูงอัตราตายเพิ่มจาก 8.62 ตอประชากรแสนคนในป 2553 เปน 26.88 ตอประชากรแสนคน  

ในป 2556 โรคมะเร็ง (เนื้องอก) อัตราตายเทากับ 136.65 ตอประชากรแสนคนในป 2553 เปน 170.91 ตอประชากร   

แสนคนในป 2556 สวนโรคเบาหวานอัตราตายเทากับ 12.11 ตอประชากรแสนคนในป 2553 เปน 14.36 ตอประชากร  

แสนคนในป 2556 โรคหลอดเลือดสมองอัตราตายเพิ่มจาก 30.78 ตอประชากรแสนคน ในป 2553 เปน 46.78   
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 ตอประชากรแสนคนในป 2556 และโรคหัวใจขาดเลือด อัตราตายเทากับ 12.52 ตอประชากรแสนคนในป 2553 เพิ่มเปน 

24.62 ตอประชากรแสนคนในป 2556 โดยมีอัตราปวยในตอประชากรแสนคน ดวยโรคหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง 

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และมะเร็งเพิ่มขึ้นทุกป ตั้งแตป 2553-2556 (ระบบขอมูลสารสนเทศ , 2557)   

สถิติท่ีกลาวมาขางตนสะทอนใหเห็นไดวาจากสาเหตุการตายและสาเหตุการเจ็บปวยนั้น สวนใหญเปนโรคท่ีเกิดจาก

พฤตกิรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสมของประชาชนท้ังสิ้น 

การมีสุขภาพดี สมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ ดําเนินอยูในสังคมอยางมีความสุข เปนพื้นฐานที่ทุกคนสามารถ

แสวงได แตใชวาจะเปนเร่ืองท่ีผูอ่ืนหยิบย่ืนใหกันได การท่ีเราและครอบครัวจะมีสุขภาพท่ีดีนั้น ตองปฏิบัติดวยตนเอง 

ปลูกฝง และสงเสริมใหสมาชิกทุกคนในครอบครัว มีพฤติกรรมในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค สุขบัญญัติ

แหงชาติ 10 ประการ เปนแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนพื้นฐานของชีวิต เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ สิ่งสําคัญ คือ ตองปฏิบัติ

ตอเนื่องจนเปนนิสัย จึงจะสงผลใหสุขภาพแข็งแรงเกิดสมรรถภาพในการประกอบอาชีพการงาน มีภูมิตานทานโรคมากขึ้น 

ไมเจ็บปวยงาย เกิดความสุขท้ังกายและใจ พฤติกรรมสุขภาพไดแก การกิน อยู หลับนอน ออกกําลังกายฟงดูเปน   

เร่ืองงาย ๆ แตเมื่อผานเขาวัยสูงอายุจะเห็นผลของพฤติกรรมไดชัดเจน (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข, 2546) 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออย มีจํานวนผูปวยโรคเร้ือรังคอนขางสูงในบางโรคและโรคมะเร็งท่ีเพิ่มขึ้น

ทุกปอยางตอเนื่อง โรคดังกลาวเปนสาเหตุการตาย ลําดับตน ๆ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออย อัตราการตาย

ของประชาชนในเขตรับผิดชอบมีแนวโนมสูงขึ้น โดยพบวา โรคมะเร็ง อัตราการตายเพิ่มจาก 120.11 ตอประชากรแสนคน

ในป 2556 เปน 143.13 ตอประชากรแสนคนในป 2557 ซึ่งเปนคาที่สูงเมื่อเทียบกับเขตพื้นที่ใกลเคียง  สวนโรคความดัน

โลหิตสูงอัตราตายเพิ่มจาก 48.04 ตอประชากรแสนคนในป 2556 เปน 71.56 ตอประชากรแสนคน  ในป 2557 สวน

โรคเบาหวานตั้งแตป 2554-2557 พบผูเสียชีวิตเฉพาะป 2555 คิดเปนอัตราการตาย 72.64 ตอประชากรแสนคน 

(โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออย, 2557) และในปจจุบันจํานวนผูปวยโรคเรื้อรังไมติดตอในเขตโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลออย มีดังนี้ โรคความดันโลหิตสูง จํานวน 207 คน โรคเบาหวาน จํานวน 61 คน โรคหัวใจ จํานวน 16 คน 

และโรคมะเร็ง จํานวน 8 คน ในจํานวนผูปวยเหลานี้ มีอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 15, 7, 1, และ 2 คน ตามลําดับ ยัง

พบโรคประจําตัวอ่ืน ๆ อกีดังนี้ โรคหอบหืด โรคภูมแิพ และโรคเกี่ยวกับกระดูก อกีจํานวนหนึ่ง 

สําหรับในพื้นท่ี การจะทําใหสุขภาพของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง อาสาสมัคร-

สาธารณสุขประจําหมูบานเปนผูใกลชิดกับประชาชนและถือวามีบทบาทและอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ทางดานสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี แตกระนั้นแลวอาสาสมัครสาธารณสุขก็ตองมีความรูความเขาใจดานสุขภาพ  

มีการดํารงตนปฏิบัติตนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเปนแบบอยางรวมทั้งถายทอดและชักนําใหประชาชนเพื่อนบานมีพฤติกรรม

สุขภาพที่เหมาะสม 

ทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออย ก็เปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีการดึงสวนรวมคนในชุมชนเขามาทําหนาท่ี

อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเปนผูท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี เปนแกนนํา เปนท่ีปรึกษาและแบบอยางท่ีดีใหกับคนในชุมชน 

ผลจากงานวจัิยนี้จะนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาศักยภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข ใหเปนแกนนํา

และแบบอยางดานสุขภาพท่ีดี นําไปใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายและกลยุทธการดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

และใชเปนแนวทางในการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขตอไป 
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วัตถุประสงค 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศึกษาการรับรู เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขต     

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

3. เพื่อศึกษาทัศนคติตอสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

4. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขต

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

วธีิดําเนนิวจัิย 

การวจัิยคร้ังนี้ เปนการศกึษาวจัิยเชงิพรรณนา (Descriptive research)  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานท่ีปฏิบัติหนาท่ี 7 หมูบานในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลออย จํานวน 119 คน 

กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้คํานวณโดยใชสูตร (Supanvanich and Podhipak,  1994)

คํานวณได 91 คน จากนั้นใชการสุมกลุมตัวอยางแบบจัดชั้น (Stratified Sampling) เพื่อใหกลุมตัวอยางมีการกระจาย

ตัวอยางเหมาะสม แยกประชากรตามหมูบาน และหากลุมตัวอยางแยกรายหมูบาน ผูวิจัยไดทําการเก็บตัวอยางสํารอง

เพิ่มเติมอีกรอยละ 10 เพื่อเปนการปองกันความผิดพลาดจากการเก็บตัวอยางและปองกันการตอบคําถามท่ีไมสมบูรณ 

ดังนัน้ จงึมกีลุมตัวอยางท่ีใชในการวจัิยท้ังสิ้น 100 คนและการวจัิยคร้ังนี้ไดรับใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย มหาวทิยาลัยพะเยา 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชพี รายไดของ

ครอบครัว โรคประจําตัว ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวนการเขารวมประชุม การศกึษาดูงาน การอบรม 

อสม.เชี่ยวชาญดานตางๆ 

สวนที่ 2 การรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวยแบบสอบถาม 4 ชุด ดังนี้ 1. แบบสอบถามการรับรู

ความเสี่ยงตอการเจ็บปวย 2. แบบสอบถามทัศนคติตอสุขภาพ 3. แบบสอบถามการรับรูความสามารถแหงตนตอ

พฤตกิรรมสุขภาพ 4. แบบสอบถามการรับรูแรงจูงใจในการปฏบัิตหินาท่ี 

สวนที่ 3 พฤตกิรรมสุขภาพตามสุขบัญญัตแิหงชาต ิ10 ประการ 
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แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

คํานวณหาความเช่ือมั่นโดยใช (Reliability) โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)    

สําหรับแบบสอบถามสวนท่ี 2 การรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีคาความเช่ือมั่นดังนี้ แบบสอบถามการรับรู   

ความเสี่ยงตอการเจ็บปวย มีคาความเช่ือมั่น 0.8 แบบสอบถามทัศนคติตอสุขภาพ มีคาความเช่ือมั่น 0.72 แบบสอบถาม

การรับรูความสามารถแหงตนตอพฤติกรรมสุขภาพ 0.81 แบบสอบถามการรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี  

 มีคาความเช่ือมั่น 0.9 สวนแบบสอบถามสวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ    

หาคาความเที่ยงของเคร่ืองมือดวยวิธีคูเดอร ริชารดสัน 20 (Kuder-Richardson 20 ) ไดคาความเช่ือมั่น 0.71 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นเตรียมการ จัดทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออย อําเภอปง      

จังหวัดพะเยา เพื่อขอเก็บขอมูลกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพืน้ท่ีรับผดิชอบท่ีเกี่ยวของกับการศกึษา 

ขั้นดําเนนิการ มรีายละเอยีดในการดําเนนิงาน 4 ขัน้ตอน ดังนี้   

1. ประชุมชี้แจงในวาระการประชุมประจําเดือนพฤศจิกายนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเกี่ยวกับ

การศกึษาคร้ังนี้ เพื่อขอความรวมมือ 

2. อธิบายขอคําถามในแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง 

3. กลุมตัวอยางแตละคนตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 

4. ผูวจัิยตรวจสอบความถูกตอง และนําขอมูลท่ีไดไปวเิคราะหและแปรผลตอไป  

การวเิคราะหขอมูล 

วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถติิท่ีใหวเิคราะหขอมูลมรีายละเอียด ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนาไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในสวนของขอมูลสวนบุคคล ปจจัยนํา       

ปจจัยเอือ้ ปจจัยเสริมและพฤตกิรรมสุขภาพ  

2. สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะหหาคาความสัมพันธของปจจัยกับพฤติกรรมสุขภาพดวยสถิติ Chi-Square        

สําหรับปจจัยท่ีมีระดับการวัดในระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) และใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิ ธี             

ของ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient สําหรับตัวแปรท่ีมรีะดับการวัดแบบชวง (Interval Scale) 
 

 ผลการศึกษา 

 ขอมูลสวนบุคคล กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.00 เปนเพศชาย รอยละ 41.00 มีอายุอยูในชวง 

36 ถึง 45 ป รอยละ 38.00 กลุมตัวอยางท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100 สถานภาพสวนใหญเปนสถานภาพคู 

รอยละ 84.00 มีระดับการศึกษาสูงสุดคือชั้นประถมศึกษา รอยละ 56.00 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร 

 รอยละ 74.00 โดยมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 56.00 สวนใหญไมมีโรคประจําตัว รอยละ 76.00         

มีระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยูในชวง 10 ถึง 20 ป รอยละ 43.00 สวนใหญเขารวมประชุม             

งานสาธารณสุขงานสาธารณสุขประจําเดือนกับเจาหนาท่ี 12 คร้ังตอป รอยละ 88.00 เคยไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

เกี่ยวกับงานดานสาธารณสุขสวนใหญอยูในชวง 1 ถึง 3 คร้ัง รอยละ 86.00 และเคยไดรับการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ                

รอยละ 83.00  
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พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง รอยละ 70.00 รองลงมา ในระดับเหมาะสมด ี

รอยละ 17.00 ระดับไมเหมาะสม รอยละ 13.00 ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับพฤตกิรรมสุขภาพ (n = 100) 

พฤตกิรรมสุขภาพ  จํานวน  รอยละ 

ระดับเหมาะสมดี            

ระดับเหมาะสมปานกลาง 

ระดับไมเหมาะสม  

(Min = 26, Max = 40, Χ = 36.78, S.D. = 2.88) 

17 

70 

13 

 

17.00 

7.00 

13.00 

 
 

การรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ พบวา การรับรูความเสี่ยงตอการเจ็บปวย การรับรูความสามารถแหงตน    

ตอพฤติกรรมสุขภาพ และการรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี อยูในระดับปานกลาง รอยละ 69.00 รอยละ 66.00         

และรอยละ 67.00 ตามลําดับ ดังตาราง 2 
 

ตาราง 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการรับรูที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ (n = 100) 

การรับรู จํานวน รอยละ 

การรับรูความเสี่ยงตอการเจ็บปวย 

ระดับสูง  

ระดับกลาง  

ระดับต่ํา  

(Min = 29, Max = 50, Χ = 40.42, S.D. = 4.52) 

 

15 

69 

16 

 

 

15.00 

69.00 

16.00 

 

การรับรูความสามารถแหงตนตอพฤตกิรรมสุขภาพ 

ระดับสูง  

ระดับกลาง  

ระดับต่ํา  

(Min = 51, Max = 80, Χ = 69.37, S.D. = 6.78) 

 

18 

66 

16 

 

 

18.00 

66.00 

16.00 

 

การรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัตหินาที่ 

ระดับสูง  

ระดับกลาง  

ระดับต่ํา  

(Min = 36, Max = 60, Χ  = 52.97, S.D. = 5.49) 

 

19 

67 

14 

 

 

19.00 

67.00 

14.00 

 

 ทัศนคติตอสุขภาพ พบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 63.00 รองลงมาอยูในระดับสูง รอยละ 19.00      

ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับทัศนคตติอสุขภาพ (n = 100) 

ทัศนคตติอสุขภาพ จํานวน รอยละ 

ระดับสูง  

ระดับกลาง  

ระดับต่ํา  

(Min = 28, Max = 48, Χ = 42.54, S.D. = 4.24) 

19 

63 

18 

19.00 

63.00 

18.00 

 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ศึกษาตามปจจัย

ดังตอไปนี้  

1. ปจจัยนํา ท้ังหมด 9 ตัวแปรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ โรคประจําตัว การรับรูความเสี่ยง    

ตอการเจ็บปวย ทัศนคติตอสุขภาพ การรับรูความสามารถแหงตนตอพฤติกรรมสุขภาพ และการรับรูแรงจูงใจ  

 ในการปฏิบัติหนาท่ี พบวา ปจจัยนํา ท่ีวิเคราะหดวยสถิติ ไคสแควร จํานวน 4 ตัวแปร ผลการวิเคราะห  

 พบวา ไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ดังตาราง 4 
 

ตาราง 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยนํากับพฤตกิรรมสุขภาพ (n = 100) 

ปจจัยนํา จํานวน รอยละ ×² p-value 

เพศ       
  

ชาย 41 41 
1.411 0.656 

หญงิ 59 59 

ระดับการศกึษา         
ไมไดรับการศกึษา 2 2 

3.328 0.519 ประถมศึกษา 56 56 

มัธยมศกึษา 42 42 

สถานภาพ         
โสด 6 6 

11.514 0.653 คู 84 84 

หยา/หมาย/แยกกันอยู 10 10 

โรคประจําตัว         
ม ี 24 24 

4.459 0.072 
ไมม ี 76 76 
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 ปจจัยนํา ท่ีวเิคราะหดวยสถติ ิสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธเพยีรสัน พบวาดานการรับรูมี 2 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ คือ การรับรูความสามารถแหงตนตอพฤติกรรมสุขภาพ (r = .419, p-value < .001)  

มีระดับความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง และการรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี (r = .388, p-value < .001)         

โดยมีระดับความสัมพันธอยูในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอายุ ทัศนคติตอสุขภาพ และการรับรู  

ความเสี่ยงตอการเจ็บปวย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

อยางมนัียสําคัญทางสถติิ 

2. ปจจัยเอื้อ คือ ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม-

สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ

3. ปจจัยเสริมท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ คือ แรงสนับสนุนทางสังคม ไมมีความสัมพันธ     

กับพฤตกิรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ

 

ตาราง 5 ความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับพฤติกรรมสุขภาพ (n = 100) 

ปจจัย df     r p-value ระดับความสัมพันธ 

ปจจัยนํา 

อายุ 

การรับรูความเสี่ยงตอการเจ็บปวย 

ทัศนคตติอสุขภาพ 

การรับรูความสามารถแหงตนตอพฤตกิรรมสุขภาพ 

การรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

0.083 

0.195 

0.157 

0.419 

0.388 

 

0.412 

0.052 

0.118 

0.000*** 

0.000*** 

 

ไมสัมพันธ 

ไมสัมพันธ 

ไมสัมพันธ 

ระดับปานกลาง 

ระดับต่ํา 

ปจจัยเอื้อ 

ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุข 

 

1 

 

0.46 

 

0.646 

 

ไมสัมพันธ 

ปจจัยเสรมิ 

แรงสนับสนุนทางสังคม 

 

1 

 

0.033 

 

0.746 

 

ไมสัมพันธ 

หมายเหตุ: ***p < 0.001 
 

วจิารณและสรุปผล 

1. พฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออย 

อําเภอปง จังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ = 36.78, S.D. =2.88) ดวยอาสาสมัครสาธารณสุข         

ประจําหมูบานไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพอยางสม่ําเสมอ ทั้งยังตองปฏิบัติหนาที่ในการสงเสริมสุขภาพของประชาชน             

และเปนแบบอยาง ท่ีดีเพื่อใหประชาชนนับถือ สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเทิน จันทมาตย (2548) ศึกษาพฤติกรรม

สุขภาพของผูนําเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนเสริมสุขภาพ จังหวัดเลย ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมสุขภาพ   

ของผูนําเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สวนใหญอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัย 

ของ สมบูรณ อินสุพรรณ (2551) ศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   
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 ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมีพฤติกรรม

สงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง 

2. การรับรูเกี่ยวกับพฤตกิรรมสุขภาพ พบวา การรับรูความเสี่ยงตอการเจ็บปวย การรับรูความสามารถแหงตน

ตอพฤติกรรมสุขภาพ และการรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี อยูในระดับปานกลาง รอยละ 69.00 รอยละ 66.00 และ

รอยละ 67.00 ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัช วิเชียรประภา (2555) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม

สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จังหวัดจันทบุรี พบวา สวนใหญมีการรับรูความเสี่ยงตอการเจ็บปวย  

อยูในระดับปานกลาง (รอยละ 57) มีการรับรูความสามารถแหงตนตอพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับสูง (รอยละ 70.6)        

และมีการรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัติหนา ท่ีอยู ในระดับปานกลาง  (รอยละ 49.7) และสอดคลองกับงานวิ จัย  

 ของ อมรรัตน พาชิยานุกูล (2545) ศึกษาการรับรูความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1.คาเฉลี่ยของคะแนนการรับรู

ความสามารถของตนเองตอพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายอยูในระดับคอนขางสูง 

3. ทัศนคติตอสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออย 

อําเภอปง จังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ = 42.54, S.D. = 4.24) ทัศนคติเปนความรูสึก นึก คิดของแตละ

บุคคลท่ีนํามาซึ่งการปฏบัิตหิรือไมปฏบัิต ิสอดคลองกับงานวจัิยของ ธวัช วิเชียรประภา (2555) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผล

ตอพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จังหวัดจันทบุรี พบวา ทัศนคติตอสุขภาพอยูในระดับสูง 

เชนกันเนื่องจาก ทัศนคตเิปนความพรอมท่ีจะตอบสนองตอสิ่งเราและเปนมติขิองการประเมิน เพื่อแสดงวาชอบหรือไมชอบ

ประเด็นหนึ่ง แตความคิดหรือความรูสกึนัน้อาจไมเกี่ยวของกับการแสดงพฤตกิรรมได 

4. ปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

 ผลการศึกษา พบวา การรับรูความสามารถแหงตนตอพฤติกรรมสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับ  

พฤติกรรมสุขภาพ เ น่ืองจากอาสาสมัครสาธารณสุขมีการรับรูความสามารถแหงตนอยู ในระดับปานกลาง   

 (r = .419, p-value < .001) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 จึงสงผลตอพฤติกรรมสุขภาพซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ จิรยุทธ คงนุน และนุชนัดดา แสงสินศร (2550) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมสรางเสริม

สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานของจังหวัดพิจิตร พบวาการรับรูความสามารถแหงตนมีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประ จําหมู บ าน  และสอดคลอง กับการศึกษา  

ของอมรรัตน พาชิยานุกูล (2545) ศึกษาการรับรูความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน   

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามรถของตนเอง  

มคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมสุขภาพอยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05 

 การรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัติหนา ท่ี มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพในระดับต่ํ า 

 (r = .388, p-value < .001)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ท้ังนี้เนื่องจากความเช่ือของบุคคลจะสงผลโดยตรง

ตอการปฏิบัติตามคําแนะนํา ดานสุขภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวย แตละบุคคลจะมีความเช่ือในระดับท่ีไมเทากัน 

ดังนั้นบุคคลเหลานี้จึงหลีกเลี่ยงตอการเปนโรคดวยการปฏิบัติตามเพื่อปองกันและรักษาสุขภาพท่ีแตกตางกัน 

 (Becker, 1974) บุคคลท่ีรับรูความเสี่ยงตอการเจ็บปวยในระดับท่ีมาก จึงมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ซึ่งสอดคลอง 

กับการศึกษาของ บุญเทิน จันทมาตย (2548) ที่ไดทําการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูนําเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
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เสริมสุขภาพ จังหวัดเลย พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูนําเยาวชน

สาธารณสุขในโรงเรียนเสริมสุขภาพจังหวัดเลย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับการศึกษา 

ของ ธวัช วิเชียรประภา (2555) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

จังหวัดจันทบุรี พบวาการรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน อยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 

พฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง การรับรูเกี่ยวกับ

พฤติกรรมสุขภาพ ไดแก การรับรูความเสี่ยงตอการเจ็บปวย การรับรูความสามารถแหงตนตอพฤติกรรมสุขภาพ 

การรับรูแรงจูงใจ ในการปฏบัิตหินาท่ี ท้ังหมดอยูในระดับปานกลาง ทัศนคตติอสุขภาพอยูในระดับปานกลาง และปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก การรับรูความสามารถแหงตนตอพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธทางบวก

ระดับปานกลาง (r = .419, p-value < .001) และการรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีมีความสัมพันธทางบวกระดับตํ่า 

 (r = .388, p-value < .001) อยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .001 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในเชงินโยบาย 

ผลการศึกษาท่ีไดใชนํามาใชในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําไปกําหนดมาตรการในการสรางแรงจูงใจ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตพื้นที่ใหตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของสุขภาพ พัฒนาศักยภาพเพื่อเปน

แบบอยางท่ีดดีานสุขภาพและเปนแนวทางในการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพืน้ท่ีตอไป 

ขอเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปปฏบัิตงิาน 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ คือ การรับรูความสามารถแหงตนตอพฤติกรรมสุขภาพ 

และแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี จึงควรมีการจัดกิจกรรมโครงการสรางเสริมสุขภาพ เสริมความรู เพิ่มทักษะการดูแล

สุขภาพตนเอง สรางแรงจูงใจการปฏบัิตพิฤตกิรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป 

ควรทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเช่ือพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมสุขภาพ และควรจัด

วิจัยโปรแกรมดานตางๆ เชน การวิจัยโปรแกรมการรับรูความสามารถแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพสําหรับกลุม

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนตน 
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(ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออย) คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตโรงพยาบาล-
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ปจจัยทีมี่ผลตอระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในกลุมเกษตรกร ตําบลหวยไคร อําเภอ

แมสาย จังหวัดเชียงราย 

Factors affecting on cholinesterase enzyme level in farmers: Huaikrai Subdistrict, 

Maesai District, Chiangrai Province 

เฉลิมวุฒิ สิทธิขันแกว1* และน้ําฝน เอกตาแสง2 

Chalermwut Sitthikhankaew1* and Numfon Eaktasang2 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลทั่วไป ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสารเคมี ที่มีผล

ตอระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในกลุมเกษตรกรตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาในกลุม 

เกษตรกรที่ใชสารกําจัดศัตรูพืช จํานวน 120 คน จากกลุมเกษตรกรในตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

ทั้งหมด จํานวน 163 คน สุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ ไดจํานวนการสุมตัวอยางของเกษตรกรจําแนกหมูบานแลวนํามาคัดเลือก

กลุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมูลโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย โดยการจับฉลากและเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม โดยใชสถติ ิspearman correlation ในการวิเคราะหขอมูล  

ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรในตําบลหวยไครอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนเพศชาย รอยละ 56.7 

และ เพศหญิง รอยละ 43.3 สวนใหญมีอายุเฉลี่ย 46.2 ป ระดับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษา รอยละ 83.4 อาชีพ

การเกษตร (ปลูกขาว) รอยละ 83.3 จากการศึกษาพฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืชของกลุมตัวอยาง พบวา มี

การฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชใน แตละคร้ังเฉลี่ย 3.7 ช่ัวโมง และสวนใหญไดอานและปฏิบัติตามคําแนะนํากอนการใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอ-

เรส พบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 (r = 0.442, p-value = 0.000) การศึกษานี้

สามารถนําไปใชประโยชนในการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการฉีดพนสารเคมีของเกษตรกรใหปฏิบัติอยางถูกตอง

เพื่อลดความเสี่ยงตอการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  
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Abstract  

The purpose of this case study is to learn about the general information, perspectives and behaviors of 

Pesticides using affecting cholinesterase enzyme among farmers in Huaikrai Subdistrict, Maesai District, Chiangrai 

Province. The subjects of this study included 120 person from 163 person of farmers in Huaikrai Subdistrict, Maesai 

District, Chiangrai Province. The sampling used stratified sampling method and simple random. The data were 

collected through questionnaires, using spearman correlation analysis.  

The calculated consequence is revealed that the percentage of all the among farmers are 56.7 and 43.3 of 

male and female. Most of them are average age 46.2 years old. 83.4 % of them graduated from primary schools 

and 83.3 % most rice farmers. The study shows the behavior of the example group, The use of pesticides in each 

average time must be used every 3.7 hours estimated, Most of them learned from instructions in handbooks. The 

study found that behavior before using pesticides and the level of enzyme is shown that they are statistically 

significantly related at 0.01 (r = 0.442, p-value = 0.000) The case study could be applicable in changing the routine 

of Pesticides using in the peasants more properly to reduce any risk from contamination. 
 

Keywords: Farmers, Behavior, Cholinesterase 

 

บทนํา 

ประเทศไทยจัดเปนเขตท่ีมีความอุดมสมบรูณ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปญหาท่ีเกษตรกร

ตองเผชญิ คือ แมลงศัตรูพืช ซึ่งสรางความเสยีหายแกผลผลติจํานานมาก จงึสงผลทําใหมีการใชสารเคมีสารปราบศัตรูพืช

อยางแพรหลายซึ่งเปนทางออกท่ีดีและรวดเร็ว (ทิพวรรณ ประภามณฑล และคณะ, 2547) จากรายงานการนําเขา

สารเคมีปราบศัตรูพืชกวา 19,194 ลานบาท ในป พ.ศ. 2551, 16,837 ลานบาท ป พ.ศ. 2552, 17,957 ลานบาท          

ในป พ.ศ. 2552, 22,070 ลานบาท ป พ.ศ. 2554 และป 2555 กวา 19,379 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2557) สารปราบศัตรูพืชแบงออกเปนหลายประเภท เชน ยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช ยาเบ่ือหนู ยาฆาหอยและยาฆาเช้ือ

รา ปจจุบันการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนสิ่งท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงไดในหมูเกษตรกร เนื่องจากสารเคมีเหลานี้ทําใหผัก

สวยงามนารับประทาน ขายไดราคาดีและเปนท่ีตองการของผูบริโภค สารเคมีบางชนิดจําเปนตองฉีดพนหลายครั้ง  

จนกวาจะเก็บเกี่ยวผลผลติ 

จากการตรวจสารเคมีตกคางในเลือดของกลุมเกษตรกรของตําบลหวยไคร ป 2556 จํานวน 310 คน พบวาผูท่ี

มีความเสี่ยง จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 37.1 (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยไคร, 2556) ปญหาดังกลาว

นับเปนปญหาท่ีมีความสําคัญตอการดูแลสุขภาพของประชาชนและกลุมเกษตรกร ซึ่งเปนกลุมอาชีพท่ีมีจํานวนมากใน

ตําบลหวยไคร ซึ่งสวนใหญมกีารใชสารเคมใีนการปองกันกําจัดศัตรูพืชมาโดยตลอด เพื่อปองกันผลกระทบตอสุขภาพจาก

การสัมผัสสารเคมีของเกษตรกรของตําบลหวยไคร การศึกษาเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป ความรู ทัศนคติและพฤติกรรม 

จึงมีความสําคัญซึ่งจะนําไปสูการตระหนักและสามารถนําไปแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหปลอดภัยจากอันตรายของ

สารเคมปีองกันกําจัดศัตรูพืชได    
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ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยตาง ๆ เชน ขอมูลท่ัวไป ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีมีผลตอ

ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในกลุมเกษตรกร ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเปนแนวทางในการ

ปองกัน แกไข การสงเสริมสุขภาพ อันจะทําใหประชาชนเกิด ความตระหนัก เพื่อผลกระทบตอสุขภาพโดยการใชสารเคมี

อยางถูกวธีิและปลอดภัย  
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ 

การศึกษาคร้ังนี้ใชเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป ความรูเกี่ยวกับ

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และโอกาสเสี่ยงตอการรับสารเคมีเขาสูรางกาย ทัศนคติท่ีมีตอสุขภาพ และพฤติกรรมการใช

สารเคมกํีาจัดศัตรูพืช 

วธีิการศกึษา 

ประชากรและกลุมตัวอยางประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ กลุมเกษตรกรที่ไดรับการตรวจระดับเอนไซมโคลีน-เอสเตอเรส 

ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย จํานวน 163 คนและทําการสุมตัวอยางท่ีจะศึกษามา จํานวน 120 คน ขนาด

กลุมตัวอยางไดจากการคํานวณ โดยใชสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% (ยุทธ ไกยวรรณ, 2549) จากนั้น

คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางจัดชั้น/แบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ไดจํานวนการสุมตัวอยางของ

เกษตรกรจําแนกหมูบานแลวนํามาคัดเลือกกลุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมูลโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple 

Random Sampling) โดยจับฉลากรายช่ือประชากรในเขตตําบลหวยไคร ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรและมีผลการตรวจระดับ

เอนไซมโคลีนเอสเตอเรส ตามสัดสวนหมูบานท่ีคํานวณไดกลุมตัวอยางจํานวน 120 คน และการวิจัยคร้ังนี้ไดรับใบรับรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวจัิยในมนุษย มหาวทิยาลัยพะเยา 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

 1. หาคาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามที่ผูศึกษาปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ

ท่ีมปีระสบการณดานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ดานการเกษตรและดานสาธารณสุข พิจารณาตรวจสอบแกไข และ

ปรับปรุงแบบสอบถามใหเหมาะสมทางดานเนื้อหา และภาษาท่ีในแตละขอ หาความเปนไปไดในสิ่งท่ีตองการและมีความ

ชัดเจนเขาใจตรงกัน โดยทานผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน  

2. หาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญจํานวน  3 ทาน และ

นํามาปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดของเคร่ืองมือใหถูกตองแลวจึงนํามาทดลองใช (Try Out) กับกลุมเกษตรกรใกลเคียงท่ีมี

ลักษณะทางประชากรคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา 30 ราย คือ กลุมเกษตรตําบลโปงงาม อําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย แลวนําไปหาความเช่ือมั่นโดยใชการคํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการทดสอบดานความรูจาก

การคํานวณหาคาสัมประสิทธิอัลฟาดวยวิธีของ ครอนบาช (Cronbach)  ไดคาความเช่ือมั่นของการวัดความรูเกี่ยวกับการ

ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเทากับ 0.68 และผลการทดสอบดานทัศนคติและพฤติกรรมจากการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ

อัลฟาดวยวิธีของ ครอนบาช (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นทัศนคติเกี่ยวกับการการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเทากับ 0.71 

และคาความเช่ือมั่นพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเทากับ 0.72  แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขให

เหมาะสมจงึนําไปใชจริงกับกลุมเกษตรกรในตําบลหวยไครท่ีกําหนดไว 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นเตรียมการจัดทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยไครและกํานันตําบล

หวยไคร เพื่อขอเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา และทําหนังสือถึงคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อขออนุญาต

ทําการศกึษา 

ขั้นดําเนนิการ มรีายละเอยีดในการดําเนนิงานไดแก   

1. นําหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑติวทิยาลัยถงึโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยไครและกํานันตําบลหวยไคร

เพ่ือแนะนําตัว ประสานงาน และขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ทําหนังสือแจงกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและเก็บขอมูลโดยการแจก

แบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

3. รวมรวมแบบสอบถามกลับคืน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เมื่อครบถวนสมบูรณแลว แสดง  

 ความขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการทําแบบสอบถาม 

4. รวบรวมขอมูลผลการตรวจระดับเอนไซมโคลนีเอสเตอเรส จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยไคร 

5. นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม บันทึกขอมูล ลงรหัสขอมูล เพื่อเตรียมการวเิคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

การวเิคราะหขอมูล เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ตรวจสอบความสมบูรณของขอมลู แลวทําการวเิคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป และใชสถติใินการศกึษา 2 รูปแบบ ไดแก 

1. สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะหขอมูลทางคุณลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางดวยสถิติ ความถี่ รอยละและ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติเชิงอนุมานหาความสัมพันธความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีผลตอระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส 

โดยใชสถติ ิSpearman correlation 
 

ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

 จากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางเกษตรกร จํานวน 120 คน พบวากลุมเกษตรกรตําบลหวยไคร   

สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 56.7 รองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 43.3  

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 83.4 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 7 คน 

คิดเปนรอยละ 10 กลุมเกษตร สวนใหญไมมีโรคประจําตัว จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 76.7 รองลงมา คือ  

โรคความดันโลหิตสูง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 16.7 ประเภทการเกษตรสวนใหญ คือ การปลูกขาว จํานวน 100 คน 

คิดเปนรอยละ 83.3 รองลงมาปลูกสับปะรด จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 25 การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสารเคมี-

กําจัดศัตรูพืช สวนใหญไดรับขอมูลจากรานคา จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมาจากเพื่อนบาน จํานวน 

34 คน คดิเปนรอยละ 28.3 ดังแสดงในตาราง 1  
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ตาราง 1 จํานวนและรอยเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

รายการ จํานวน   รอยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญงิ 

 

68 

52 

 

56.7 

43.3 

รวม 120 100.0 

การศกึษา 

     ประถมศกึษา 

     มัธยมศกึษาตอนตน 

     มัธยมศกึษาตอนปลาย 

     ปริญญาตรี 

 

100 

12 

7 

1 

 

83.4 

10.0 

5.8 

 0.8 

รวม 120 100.0 

โรคประจําตัว 

     ไมมโีรคประจําตัว 

     โรคความดันโลหติสูง 

     โรคเบาหวาน 

     โรคเกาท 

     โรคหอบหืด 

 

92 

20 

4 

6 

2 

 

76.7 

16.7 

3.3 

5.0 

1.7 

รวม 120 100.0 

ประเภทของการเกษตร 

     ปลูกขาว 

     ปลูกสับปะรด 

     ปลูกขาวโพด 

     ปลูกสตอเบอร่ี 

     ปลูกแตงโม 

 

100 

30 

12 

11 

10 

 

83.3 

25.0 

10.0 

9.2 

8.3 

รวม 120 100.0 
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ตาราง 1 (ตอ) 

การไดรับขอมูลจากแหลงใดมากที่สุด 

     สํานักงานการเกษตร 

     พนักงานขาย/บริษัท 

     เพ่ือนบาน 

     วทิยุ 

     โทรทัศน 

     รานคา 

     หนังสือพมิพ 

 

10 

14 

34 

2 

2 

57 

1 

 

8.3 

11.7 

28.3 

1.7 

1.7 

47.5 

0.8 

รวม 120 100.0 

 

นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางเกษตรมอีายุเฉลี่ย 46.6 ป ซึ่งมีอายุนอยท่ีสุด 26 ปอายุมากท่ีสุด 60 ป รายไดของ

ครอบครัวเฉลี่ยตอป 188,283.3 บาท รายไดนอยท่ีสุด 14,400 บาทตอป รายไดมากที่สุด 1,000,000 บาทตอป มีจํานวนพื้นท่ี

ในการทําการเกษตร เฉลี่ย 35.6 ไร มีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุดถึง 300 ไร และนอยท่ีสุด จํานวน 5ไร ระยะเวลาในการใช

สารเคมปีองกัน กําจัดศัตรูพืช เฉลี่ย 12.8 ป โดยมรีะยะเวลาการใชนานท่ีสุด 32 ป และนอยท่ีสุด 2 ป ระยะเวลาในการพน

สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชแตละคร้ังเฉลี่ย 3.7 ช่ัวโมง โดยมีระยะเวลาในการฉีดพนท่ีนานท่ีสุด 8 ช่ัวโมง และนอยท่ีสุด  

1 ช่ัวโมง คาใชจายในการใชสารเคมีปองกัน กําจัดศัตรูพืช เฉลี่ย 13,296.7 บาทตอป คาใชจายท่ีมากท่ีสุดประมาณ 

200,000 บาทตอป และนอยท่ีสุด มจํีานวน 500 บาทตอป จากการตรวจหาระดับเอนไซมโคลนีเอสเตอเรสในกระแสเลือด

โดยวิธีการดูดกลืนแสง พบวามีคาเฉลี่ย ท่ีระดับ 7,837.1 mg/UL โดยคาท่ีวัดไดสูงสุดอยูในระดับ 11,458 mg/UL  

และคานอยท่ีสุดอยูในระดับ 5,364 mg/UL ดังแสดงในตาราง 2  
 

ตาราง 2 แสดงขอมูลคาเฉลี่ยของขอมูลทั่วไป 

รายการ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาต่ําสุด คาสูงสุด 

อายุ 

รายไดครอบครัวตอป (บาท) 

46.2 

188,323.3 

9.2 

171129.1 

26.0 

14,400 

60.0 

1,000,000 

จํานวนไรท่ีปลูก (ไร)                          35.6 52.9 5.0 300.0 

ระยะเวลาในการใชสารเคม ี(ป) 12.8 7.229 2 32 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการพน (ช่ัวโมง) 3.7 2.060 1  8 

คาใชจายในการใชสารเคมปีองกัน 

กําจัดศัตรูพืชตอป (บาท) 

13,296.7 34,095.6 500 200,000 

ระดับเอ็นไซมโคลนีเอสเตอเรส 7,837.1 1,155.1 5,364 11,458 
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ความรู ทัศนคติและพฤตกิรรมการใชสารเคมปีองกันกําจัดศัตรูพชื 

ตาราง 3 จํานวนและรอยละเกี่ยวกับระดับความรูในการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพชื 

ระดับความรู จํานวน     รอยละ 

    ระดับความรูสูง  

    ระดับความรูปานกลาง  

    ระดับความรูตํ่า  

89 

18 

13 

74.2 

15.0 

10.8 

รวม 120 100.0 

หมายเหตุ: �̅� = 8.56 S.D. = 1.704 Min = 5 Max =10 

จากตาราง 3 พบวากลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีระดับความรูสูง จํานวน 89 คน คิดเปน  

รอยละ 74.2 รองลงมามีความรูระดับปานกลาง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 15.0 และระดับความรูต่ําสุด จํานวน 13 คน คิดเปน

รอยละ 10.8  
 

ตาราง 4 จํานวนและรอยละของระดับทัศนคตติอการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพชืที่มผีลตอสุขภาพ 

ระดับทัศนคติ จํานวน  รอยละ 

    ระดับทัศนคตดิี  

    ระดับทัศนคตปิานกลาง  

    ระดับทัศนคตนิอย  

72 

46 

2 

60.0 

38.3 

1.7 

รวม 120 100.0 

หมายเหตุ: �̅� = 2.58 S.D. = 0.528 Min = 1 Max =3 

ตาราง 4 พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีผลตอสุขภาพตอสุขภาพ มีระดับทัศนคติอยู

ในระดับดี จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมามีระดับทัศนคติปานกลาง จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 38.3 และระดับ

ทัศนคตนิอย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.7  
 

ตาราง 5 จํานวนและรอยละของระดับพฤตกิรรมการฉดีพนสารเคมกํีาจัดศัตรูพชื 

ระดับของพฤตกิรรม จํานวน รอยละ 

    ระดับดี      

    ระดับปานกลาง  

    ระดับต่ํา 

114 

6 

0 

95.0 

5.0 

0 

รวม 120 100.0 

หมายเหตุ: �̅� = 2.95 S.D. = 0.219 Min = 2 Max =3 

ตาราง 5 พบวากลุมตัวอยางมพีฤตกิรรมการฉดีพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีพฤติกรรมระดับดี จํานวน 116 คน คิดเปน

รอยละ 95 และรองลงมาคือ ระดับปานกลาง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5 
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ตาราง 6 แสดงความสัมพันธระหวาง ความรู ทัศนคต ิพฤตกิรรมกอน ขณะ และหลังการฉดีพนสารเคมกํีาจัด

ศัตรูพชืกับระดับเอ็นไซมโคลนีเอสเตอเรส 

 ระดับเอน็ไซมโคลนีเอสเตอเรส 

r p-value 

ความรู 

ทัศนคติ 

0.484 

0.407 

0.162 

0.158 

พฤตกิรรม 0.442 0.000** 

หมายเหตุ: ** สัมพันธอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิท่ีระดับ 0.01 
 

ตาราง 6 จากการความสัมพันธของความรู ทัศนคติ พฤติกรรม กอน ขณะ และหลังฉีดพนสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช กับระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสพบวา ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมขณะฉีดพนสารเคมีและหลังการฉีดพนไม

มคีวามสัมพันธกับระดับเอ็นไซมโคลนีเอสเตอเรสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ในขณะท่ีพฤติกรรม กอนการฉีด

พนสารเคมี พบวามีความสัมพันธกับระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01  

(r = 0.442,   p–value = 0.000**)  
 

วิจารณและสรุปผล 

 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในกลุมเกษตรกร ตําบลหวยไครอําเภอแมสายจังหวัด

เชียงราย โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามพบวา สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 56.7 มีอายุเฉลี่ย 46.2 ประยะเวลาใน

การใชสารเคมีโดยเฉลี่ย 12.8 ป ระยะเวลาในการพนสารเคมีโดยเฉลี่ย 3.7 ช่ัวโมงรายไดเฉลี่ยครองครัวตอป 188,323.3 บาท 

สวนใหญเกษตรกรปลูกขาว รอยละ 83.3 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษามากที่สุดรอยละ 83.4 ซึ่งระดับการศึกษาถือเปน

องคประกอบที่สําคัญสงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลใหความแตกตางกันโดยบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงยอมมีโอกาสในการ

รับรูและการปฏิบัติตนดานสุขภาพท่ีถูกตองและเหมาะสมกวาบุคคลท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่ํากวา (ประภาเพ็ญ สุวรรณและ   

สวิง สุวรรณ, 2532) สอดคลองกับผลการศึกษาของ โกวิท สารโภคา (2552) พบวาลักษณะทางประชากรท่ีจบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา รอยละ 59.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท รอยละ 57.9 ในรอบปท่ีผานมาประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมหลักทํานาอยางเดียว รอยละ 50 และสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิชชดา สิมลา (2555) ผลการศึกษาพบวา

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ไดแก เพศ ระดับการศึกษาระยะเวลาใน

การทําการเกษตร อยางมนัียสําคัญทางสถติิ (p < 0.05) 

ความรูเกี่ยวกับสารเคมกํีาจัดศัตรูพืชกลุมตัวอยาง มรีะดับความรูสูง จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 80.8 โดยมีคาเฉลี่ยของ

คะแนนความรูท่ีคาคะแนน 8.56 สอดคลองกับ โกวทิ สารโภคา (2552) ผลการศึกษาพบวา ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมขีอง

เกษตรกร พบวาเกษตรกรสวนใหญมคีวามรูอยูใน ระดับสูง รอยละ 73.6 ทัศนคตเิกี่ยวกับการใชสารเคมขีองเกษตรกร พบวา

เกษตรกรมีทัศนคต ิระดับปานกลาง รอยละ 80.0 พฤตกิรรมในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบวาเกษตรกรมีการ

ปฏบัิติระดับปานกลาง รอยละ 88.6  
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ทัศนคติท่ีมีตอสุขภาพท่ีกลุมตัวอยางเห็นดวยมากท่ีสุด ไดแกทานมีโอกาสแพพิษจนถึงชีวิตได ถาไดรับสารกําจัด

ศัตรูพืชในปริมาณท่ีสูงจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 85.0 สวนทัศนคติท่ีมีตอสุขภาพท่ีกลุมตัวอยางไมเห็นดวยมากท่ีสุด 

ไดแก ทานไมอยากใชอุปกรณปองกันเพราะทําใหไมคลองตัวรูสึกอึดอัดไมสะดวกในการฉีดพนจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 

78.3 รองลงมา ไดแก การดื่มน้ําขณะฉีดพนจะชวยทําใหสารกําจัดศัตรูพืช เจือจางไดจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 71.7 

ตามลําดับ ทัศนคติท่ีมีตอสุขภาพ มีระดับทัศนคติท่ีดี จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 60.0 ไมสอดคลองกับ วรรณา อินทพิชัย 

(2551) ไดศึกษาความรู ทัศนคติในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกสับปะรดในเขตอําเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา ระดับทัศนคติของเกษตรกรผูปลูกสับปะรดในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สวนใหญอยูใน

ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากกลุมเกษตร มีกลุมของเกษตรกรในตําบลมีแหลงของขอมูล ขาวสาร ในการให

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืชอยูเปนประจํา 
 

พฤติกรรมการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ท่ีกลุมตัวอยางมีการปฏิบัติทําเปนประจํามากท่ีสุด ไดแก การสวมเสื้อ

แขนยาวกางเกงขายาว จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 100 เก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและอุปกรณฉีดพนใหหางไกลจากมือเด็ก

และสัตวเลี้ยง จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 100 การอานคําแนะนําจนเขาใจกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และยืนเหนือลม

ขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 93 พฤติกรรมท่ีทําเปนบางวัน มากท่ีสุด ใชสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีวิชาการเกษตรและผสมสารเคมีในท่ีอากาศถายเทไมสะดวกจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 

38.3 พฤติกรรมท่ีไมเคยทํามากท่ีสุด คือ ใชปากเปาหรือดูดหัวฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เมื่อมีสิ่งอุดตันจํานวน 113 คน คิด

เปนรอยละ 94.2 ใชมือเปลาในการผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 92.5 โดยมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรม

ท่ีคาคะแนน 2.95 สอดคลองกับ   สมพร มูลเมืองมา (2551) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมดานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับดี (𝒙� = 3.43) 

สอดคลองกับ วรเชษฐ ขอบใจและคณะ (2553) พบวาพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมอยูใน

ระดับดีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 2.24 (S.D. = 0.5) ซึ่งเกษตรกรกลุมตัวอยางสูบบุหร่ีขณะผสมสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและ

เกษตรกลุมตัวอยางสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และสวมถุงมือ ถุงเทารองเทาบูทในขณะปฏิบัติงานมีจํานวนมากท่ีสุดมี

จํานวนมากที่สุดนอกจากนี้ยังพบวาพฤติกรรมท่ีปฏิบัติไมถูกตองมากท่ีสุด คือ เกษตรกรกลุมตัวอยางไมใสแวนตาขณะผสม

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  สอดคลองกับ อุดม ชมาฤกษ (2551) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกัน

และกําจัดศัตรูพืชพริกอยูในระดับดี โดยมีคา 𝒙� = 2.79 กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชพริก

ที่มีคะแนนคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ การแยกเก็บสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพริกหางไกลจากอาหารและเคร่ืองดื่มโดยมีคา      

𝒙� = 2.99 รองลงมาคือ หลังการฉีดสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพริกเกษตรกรอาบน้ําทําความสะอาดรางกายดวยน้ําสะอาด

และสบูโดยมีคา 𝒙� = 2.95 และเกษตรกรเก็บอุปกรณท่ีใชในการเตรียมฉีดพนสารเคมีไว อยางมิดชิดหางไกลจากเด็กและสัตว 

โดยมีคา  𝒙� = 2.94 นอกจากนี้ยังพบวา รายไดครอบครัวตอป ประสบการณใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพริก 

ประสบการณการปลูกพริก จํานวนพื้นท่ีการปลูกพริก ความถี่ในการใชสารชีวภาพ และระยะเวลาการพนสารเคมีแตละคร้ัง

แตกตางกัน มพีฤตกิรรมการใชสารเคมแีตกตางกันอยางมนีัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
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 ความสัมพันธของความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกับระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสจาก

การศึกษา ความรู ทัศนคติไมมีความสัมพันธกับระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 แต

พฤติกรรมการฉีดพนสารเคมี มีความสัมพันธกับระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01  

(r = 0.442, p–value = 0.000) พฤติกรรมของกลุมเกษตรกรกลุมตัวอยางบางสวนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดการสะสมของ

สารเคมีตกคางในกระแสเลือด เชน เลือกซื้อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีไมมีฉลากผสมสารเคมีในท่ีอากาศถายเทไมสะดวกผสม

สารเคมกํีาจัดศัตรูพืชโดยไมปฏบัิตติามฉลากยาท่ีระบุไว 
 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในกลุมเกษตรกร ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย    

จังหวัดเชยีงรายขอเสนอแนะนําไปใชประโยชนดังตอไปนี้ 

1. จัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกอนการฉีดพนและขณะฉีดพน เพื่อลดการสะสมของสารเคมีในกระแส-

เลือด 

2. สรางภาคีเครือ สรางภาคีเครือขายหรือแกนนําในการดําเนินการเพื่อสงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแก

ชุมชนอ่ืนเพ่ือใหเกดิการดําเนนิงานท่ีตอเนื่อง 
 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

การศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาเชิงลึกมากยิ่งขึ้นในการหาสาเหตุ เจาะจงกลุมเปาหมายเฉพาะกลุมใหครอบคลุมมาก

ยิ่งขึ้นและสะทอนใหเกดิความตระหนัก การรับรู ประโยชนและอันตรายจากการใชสารเคมกํีาจัดศัตรูพืช 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะผูบริหารโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และเจาหนาท่ีผูท่ี

เกี่ยวของทุกทานทุกหนวยงานผูซึ่งใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล ขอขอบคุณ ดร.น้ําฝน เอกตาแสงท่ีไดกรุณาให

คําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ขอขอบคุณ ดร.โกวิทย นามบุญมี นางแกวพา คุมกล่ําและ     

นายณรงคฤทธิ์ เงินทอง ท่ีไดกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือ และใหขอคิดเห็นคําแนะนําในการปรับปรุงเคร่ืองมือใหมีความ

สมบูรณและมปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น จงึขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
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Subdistrict, Mueang District, Chiangrai Province 

วริศรา ชุมภูรตัน21* และอนุกลู มะโนทน2 

Waritsara Chumpurat1* and Anukool Manoton2 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติ ความรู ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมของผูปกครอง      

ท่ีทําใหเกดิโรคฟนผุของเด็กในศูนยเด็กเล็ก กลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองของเด็กในศูนยเด็กเล็กตําบลดอยฮาง อําเภอเมือง   

จังหวัดเชียงราย จํานวน 113 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคฟนผุของ

เด็กโดยใชสถติ ิMultiple linear regression  

ผลการศึกษาพบวาผูปกครองสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 63.7 อายุเฉลี่ย 36 ป ระดับการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีรอยละ 28.3 ผูดูแลเด็กสวนใหญคือพอกับแมรอยละ 79.6 เด็กมีฟนผุรอยละ 78.8 ปจจัยนําดานความรู

ของผูปกครองอยูในระดับปานกลางรอยละ 54.0 ดานทัศนคติผูปกครองอยูในระดับสูงรอยละ 63.7 และดานการ

ปฏิบัติของผูปกครองอยูในระดับสูงรอยละ 58.4 ปจจัยเอื้อการเขาถึงแหลงบริการทันตกรรมพบวาการเขาถึงในการ

ใชสิทธิ เชน บัตรทอง เบิกได ในการรักษาดานบริการทันตกรรมของรัฐคิดเปนรอยละ 100 การเขาถึงแหลงขายอาหาร 

ขนม สําหรับเด็ก โดยเด็กสามารถซื้อและเลือกขนมตางๆไดดวยตัวเองคิดเปนรอยละ 100 การเขาถึงแหลงขายอุปกรณ

ทําความสะอาดฟนพบวารานคาใกลบานหาซื้อไดสะดวก คิดเปนรอยละ 100 ปจจัยเสริมดานการไดรับสนับสนุนจาก

บุคคล พบวา มีเจาหนาท่ีอนามัยหรือ หมอฟนเปนผูใหคําแนะนําแกผูปกครอง เด็กๆเคยไดรับแปรงสีฟนหรือยาสีฟนจาก

หนวยงานราชการคิดเปนรอยละ 100 การไดรับการสนับสนุนจากสื่อตางๆพบวาท่ีบานมีโทรทัศนในสภาพท่ีใชการไดดีคิด

เปนรอยละ 100 ปจจัยท่ีมีผลตอโรคฟนผุของศูนยเด็กเล็ก คือ ดานความรูและดานทัศนคติ สามารถใชทํานายโรคฟนผุใน

เด็กไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 ไดสมการทํานาย คือ โรคฟนผุ =  0.103 (ดานความรู) + 0.375 (ดาน

ทัศนคติ) 
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คําสําคัญ: โรคฟนผุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 

Abstract  

The objective of this  study was to investigate predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors 

affecting to dental caries of children in childcare center, Doihang subdistrict, Mueang district, Chiangrai province.  

The subjects of this study included 133. The data were collected through questionnaires for factors affecting to   

dental caries children in childcare center, using multiple linear regressions analysis. 

The results showed that the most of parents were female (63.7%), their mean age was 36 years old; 

28.3% complete bachelor degree, 79.6% of the parents were fathers and mothers, 78.8% Children had dental 

caries. The predisposing factors 54.0% knowledge of the parents was moderate level, 63.7% attitude was high level 

and 58.4% practice was high level. The enabling factors of the parent for dental care were 100%. Access to 

distribution of food and snacks for children they were chosen by them 100%. Access to oral cleaning instruments 

were store that sold instruments near houses that could be easily to bought 100%. Reinforcing factors the support to 

individuals was advice by public health officials and toothbrushes from the government 100%. Children with dental 

caries who had the knowledge to the treat this disease at 0.05 levels. The standard predictive was as follow:                

Y = 0.062(attitudes) + 0.375(access to distribution of oral cleaning instruments) 
 

Keywords: dental caries, childcare center  
 

บทนํา 

โลกกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกําลังเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจ สังคมแหงปญญาและการเรียนรู ทําให   

ทุกสวนของสังคมตองเปลี่ยนแปลง เพื่อใหประเทศสามารถพึ่งตนเองและสามารถแขงขันระดับโลกได ประเทศไทย       

เปนประเทศกําลังพัฒนาจึงตองมีการเตรียมการ เพื่อใหประเทศชาติอยูรอดและสามารถแขงขันในยุคนี้ได ตัวจักรกล       

ท่ีสําคัญของอนาคตของชาติ คือ คน จะตองมีศักยภาพที่สูง มีสุขภาพดีตั้งแตเกิด เพื่อใหมีศักยภาพในการเรียนรูท่ีสูงสุด 

เด็กปฐมวัยเปนชวงท่ีสําคัญท่ีสุดในการเตรียมความพรอมท้ังดานรางกาย สังคม อารมณ และสติปญญา เพื่อการเติบโต

เปนผูใหญในอนาคต เด็กท่ีมีปญหาฟนผุยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กท้ังดานกายภาพและดานจิตใจ เด็กท่ีมีฟนผุจะ

ไมสามารถเค้ียวอาหารใหละเอียดได เด็กมักไมอยากกินอาหาร หรือกินนอยลง ซึ่งจะมีผลตอน้ําหนัก สวนสูงและการ

เจริญเติบโตของเด็กเกิดอาการเจ็บปวด ไมสบาย นอนไมหลับ รูสึกหงุดหงิด ความสนใจในการเรียนรูลดลง นอกจากนี้ยัง

อาจทําใหเกดิการแพรเช้ือไปยังอวัยวะอ่ืน ๆ ของใบหนาและรางกายได (จันทนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ, 2551, หนา 18) 

จากการสํารวจท่ีผานมามีแนวโนมการปราศจากโรคฟนผุเพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกับการสํารวจในคร้ังท่ีผานมา       

โดยพบวาเด็กอายุ 3 ป รอยละ 48.3 และเด็กอายุ 5 ป รอยละ 21.5 ปราศจากฟนผุ ในฟนน้ํานม อยางไรก็ตามแมวา    

โดยภาพรวมเด็กกลุมนี้จะปราศจากฟนผุมากขึ้น แตปญหาสําคัญท่ียังตองการการดูแลเพิ่มเติม คือ เร่ืองการแปรงฟน

เพราะผูปกครองของเด็ก 3 ป รอยละ 55.8 ยังปลอยใหเด็กแปรงฟนดวยตนเอง มีเด็กเพียงรอยละ 44.2 ท่ีมีผูปกครองชวย



 

463 

 

ดูแลการแปรงฟนให นอกจากนี้การดื่มนมเปนปจจัยสําคัญอีกประเด็นหนึ่งท่ีมีผลตอการเกิดโรคฟนผุในเด็กกลุมนี้       

แมวาโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะจัดนมจืดใหแกเด็กแลวก็ตามแตก็พบวาเด็กเล็กอายุ 3ป และ 5 ป ยังดื่มนมหวาน

และนมเปรี้ยวเมื่ออยูท่ีบาน สูงถึงรอยละ 48.9 และรอยละ 49.9 ตามลําดับ รวมท้ังยังมีการใชขวดนมอยูถึงรอยละ 39.4 

ในเด็ก 3 ป ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุแลว ยังมีโอกาสเกิดความผิดปกติของการสบฟนในอนาคต

(สํานักทันตสาธารณสุข, 2556)  

จากผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพของจังหวัดเชียงราย ในกลุมเด็ก 3 ป พบวามีอัตราฟนผุรอยละ 32.50, 

29.25 และ 65.70 ในป 2553, 2554, และ 2556 ตามลําดับในเขตอําเภอเมืองเชียงรายมีอัตราฟนผุรอยละ 66.2                   

(ฝายทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย)และจากผลการสํารวจสุขภาพชองปากของในเขตรับผิดชอบ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ท้ังหมด 28 แหง พบวามีอัตราฟนผุ รอยละ 55.6 และในเขตตําบลดอยฮางพบวา   

มีอัตราฟนผุ รอยละ 77.9 (กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห) จากขอมูลสภาวะทันตสุขภาพ

ขางตนจะเห็นวามีฟนผุสูงมากกวาท่ีเปาหมายระดับประเทศท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไวคือ ฟนน้ํานมผุไมเกิน      

รอยละ 50  

ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดโรคฟนผุในเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กดอยฮาง            

ตําบลดอยฮาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อตองการทราบปจจัยที่มีผลที่ทําใหเกิดโรคฟนผุในเด็ก ในการศึกษาคร้ังนี้ 

ผูศึกษาใช PRECEDE–PROCEED MODEL โดยศึกษาปจจัยนํา ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก 

ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสภาวะชองปากและการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาวะสุขภาพชองปาก ปจจัยท่ีเอื้อตอ          

การสงเสริมการดูแลสภาวะสุขภาพชองปากเด็กของผูปกครอง ในการเขาถึงแหลงบริการดานทันตกรรม การเขาถึง     

แหลงขายขนม การเขาถึงแหลงขายอุปกรณทําความสะอาดชองปากสําหรับเด็ก ปจจัยเสริมท่ีเกี่ยวกับแรงกระตุน        

จากบุคคล รวมถึงการไดรับขาวสารและสื่อทันตสุขศึกษาของผูปกครองเพื่อท่ีจะนําผลการศึกษาไปใชในการวางแผน

ปองกันและควบคุมโรคฟนผุในกลุมเปาหมายไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ เปนวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ   

ของผูปกครองท่ีทําใหเกดิโรคฟนผุในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

วัสดุอุปกรณ 

การศึกษาคร้ังนี้ใชเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน ท่ีไดพัฒนาจากเคร่ืองมือของ พัทธนันท 

ศิริพรวิวัฒน (2551) เพื่อใชเก็บขอมูลในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป แบบสอบถามปจจัยนํา แบบสอบถาม

ปจจัยเอือ้ แบบสอบถามปจจัยเสริม 

วธีิการศกึษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูปกครองของเด็กท่ีอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลดอยฮาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 จํานวนท้ังหมด 140 คน ไดจากการคํานวณขนาดกลุม

ตัวอยาง โดยใชสูตรของ สูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan,1970) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 %ไดจํานวน 103 

เพื่อปองกันการขาดความครบถวนของขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดใหเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน 



 

464 

 

จากท่ีคํานวณได ดังนั้นในการศึกษานี้จะเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง ผูปกครองของเด็ก จํานวน 113 คน จากจํานวนประชากร 

140 คน ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม ตัวแปรตามคือโรคฟนผุและการวิจัยคร้ังนี้ไดรับใบรับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวจัิยในมนุษย มหาวทิยาลัยพะเยา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นเตรียมการ จัดทําหนังสือขออนุญาตเทศบาลตําบลดอยฮางเพื่อขอเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา

เชน ขอมูลของผูปกครองและการตรวจฟนของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ขั้นดําเนินการ ประสานงานกับครูผูดูแลเด็กดําเนินการแจกแบบสอบถามใหแกผูปกครองเพื่อใหกลุมตัวอยาง

ตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการตรวจฟนเด็กดวยตนเอง รวบรวมแบบสอบถามกลับคืน ตรวจสอบความถูกตอง    

ของขอมูล เม่ือครบถวนสมบูรณแลว นําขอมูลท่ีไดจากการทําแบบสอบถาม บันทึกขอมูล ลงรหัสขอมูล เพื่อเตรียม

วเิคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  

การวเิคราะหขอมูล  

1. สถิติเชิงพรรณนา โดยสถิติท่ีใช ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหารอยละ (Percentage) และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชเพื่อวเิคราะหขอมูลท่ัวไป 

2. สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม และโรคฟนผุ โดยใชสถิต ิ

Multiple linear regression 
 

ผลการศึกษา 

 ขอมูลทั่วไปของผูปกครอง 

 ขอมูลสวนบุคคลของผูปกครอง ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.7

อายุอยูระหวาง 29-37 ป คิดเปนรอยละ 50.4 อายุเฉลี่ยเทากับ 36 ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 28.3 

อาชีพหลักของผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจาง/พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 31.0 ผูปกครองสวนใหญมีความสัมพันธ

กับเด็กฐานะ พอ แม คิดเปนรอยละ 79.6  

ปจจัยนําดานความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุ 

 จากการศึกษาพบวา ระดับความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุของผูปกครองอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 54.0 

รองลงมาอยูในระดับตํ่า คิดเปนรอยละ 39.8 และระดับสูง คิดเปนรอยละ 6.2 โดยมีคาคะแนนความรูเทากับ 6.9 สวน

เบ่ียงมาตรฐานเทากับ 1.4 คาเฉลี่ยต่ําสุด 5 และคาสูงสุด 10 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ดังแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูปกครองจําแนกตามระดับความรูของผูปกครองการดูแลสุขภาพชองปาก  

ระดับความรู จํานวน รอยละ 

 ความรูระดับสูง  7 6.2 

 ความรูระดับปานกลาง  61 54.0 

 ความรูระดับต่ํา  45 39.8 

 รวม  133 100.0 
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 ปจจัยนําดานทัศนคตเิกี่ยวกับโรคฟนผุ 

 จากการศกึษาพบวา ระดับทัศนคติของผูปกครองที่มีผลตอโรคฟนผุอยูในระดับสูง รอยละ  63.7 รองลงมาอยูใน

ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 19.5  และนอยท่ีสุดอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 16.8 คาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติเทากับ 

32.4 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.19 ดังแสดงในตาราง 2 
 

ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูปกครอง จําแนกตามระดับทัศนคตผิูปกครอง 

ระดับทัศนคติ จํานวน รอยละ 

 ทัศนคตริะดับสูง  72 63.7 

 ทัศนคตริะดับปานกลาง  22 19.5 

 ทัศนคตริะดับต่ํา  19 16.8 

 รวม  113 100.00 
 

ปจจัยนําดานการปฏบัิตขิองผูปกครอง 

จากการศึกษาพบวา การปฏิบัติของผูปกครองอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 58.4 รองลงมา อยูในระดับปาน

กลาง คิดเปนรอยละ 27.4 และนอยท่ีสุดอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 14.2 คาเฉลี่ยเทากับ 24.0 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 7.3 ดังแสดงในตาราง 3   

 

ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูปกครองจําแนกตามระดับการปฏบัิตผิูปกครอง  

ระดับปฏิบัติ จํานวน รอยละ 

 การปฏบัิตขิองผูปกครองระดับสูง  66 58.4 

 การปฏบัิตขิองผูปกครองระดับปานกลาง  31 27.4 

 การปฏบัิตขิองผูปกครองระดับต่ํา  16 14.2 

 รวม  113 100.00 
 

ปจจัยเอื้อ  

จากการศกึษาการเขาถงึแหลงบริการทันตกรรมพบวาการเขาถงึในการใชสิทธิ เชน บัตรทอง เบิกได ในการรักษา

ดานบริการทันตกรรมของรัฐ คิดเปนรอยละ 100 รองลงมา การเขารับบริการไดสะดวก คิดเปนรอยละ 54.9 หาก

จําเปนตองจายเงินเพื่อรักษาและใชบริการดานทันตกรรมเพิ่มเติมสามารถจายได คิดเปนรอยละ 54.9 และนอยท่ีสุดคือ 

จากบานไปสถานท่ีใหบริการดานทันตกรรมมรีะยะทางไมเกนิ 10 กโิลเมตร คิดเปนรอยละ 24.8  

 จากการศึกษาการเขาถึงแหลงขายอาหาร ขนม สําหรับเด็ก โดยสวนมากเด็กๆ สามารถซื้อและเลือกขนมตางๆ 

ไดดวยตัวเอง คิดเปนรอยละ 97.3 รองลงมา ผูปกครองซื้อขนมใหเด็กทุกๆวัน คิดเปนรอยละ 93.8 และนอยท่ีสุดคือ จาก

บานถงึรานคาสามารถเดนิทางไดสะดวก คิดเปนรอยละ 63.7  
จากการศึกษาการเขาถึงแหลงขายอุปกรณทําความสะอาดฟน พบวา รานคาใกลบานมีแปรงสีฟนและยาสีฟน

สําหรับเด็กขาย รานคาท่ีผูปกครองไปซื้อแปรงสีฟนและยาสีฟนสําหรับเด็กสามารถเดินทางไดสะดวก ผูปกครองสามารถ
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จายคาแปรงสีฟนและยาสีฟนสําหรับเด็กได คิดเปนรอยละ 100 รองลงมา ผูปกครองไดจัดหาแปรงสีฟนหรือยาสีฟน

สําหรับเด็กไวพรอมใชเสมอ คิดเปนรอยละ 81.1 และนอยท่ีสุดคือ ระยะทางจากบาน ไปยังรานคาท่ีผูปกครองซื้อแปรงสี

ฟนและยาสฟีนสําหรับเด็กไมเกนิ 3 กโิลเมตร คิดเปนรอยละ 57.5   
 

ปจจัยเสรมิ 

จากการศึกษาการไดรับการสนับสนุนจากบุคคล พบวามีการไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีอนามัย และไดรับ

แปรงสฟีนจากหนวยงานราชการ รอยละ 100  

จาการศกึษาการไดรับการสนับสนุนจากสื่อตางๆ พบวา ท่ีบานมโีทรทัศนในสภาพท่ีใชการไดด ีคิดเปนรอยละ 100 
  

 คาอัตราเฉลี่ยฟนนํ้านม ผุ ถอน อุด ของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 จากการศึกษาพบวา เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีฟนผุ 89 คน คาอัตราเฉลี่ยฟนน้ํานม  ผุ ถอน อุด (dmft) 

เทากับ 3.5 ซี่/คน เด็กท่ีปราศจากฟนผุ คิดเปนรอยละ 21.2 เด็กท่ีมฟีนผุคิดเปน 78.8  
 

 การวเิคราะหปจจัยที่มผีลตอการเกดิโรคฟนผุในศูนยเด็กเล็ก 
 

ตาราง 4 แสดงการวเิคราะหปจจัยที่มผีลตอการเกดิโรคฟนผุในศูนยเด็กเล็ก  

ตัวแปร B Beta P-value 

ปจจัยดานความรู .103 .341 .019 

ปจจัยดานทัศนคติ .035 .276 .042 

ปจจัยดานการปฏบัิติ -.017 -.309 .110 

การเขาถงึแหลงบริการทันตกรรม -.079 -.301 .259 

การเขาถงึแหลงขายขนม อาหาร -.009 -.025 .894 

การเขาถงึแหลงขายอุปกรณทําความสะอาดฟน -.036 -.070 .832 

การไดรับการสนับสนุนจากบุคคล -.039 -.117 .765 

การไดรับการสนับสนุนจากสื่อตางๆ .034 .071 .592 

R=.300 R2=.090 SEest=.407    
 

 จากการศึกษาตาราง 4 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(R)มีคา .300 และคาอํานาจการทํานาย(R2)มี

คา .090 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณมีคา .407  ตัวแปรพยากรณท่ีมีผลตอโรคฟนผุอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 ตัว คือ ปจจัยดานความรู (X1) ปจจัยดานทัศนคติ (X2) โดยสรางเปนสมการ

พยากรณในรูปคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

  Y = a1x1+a2x2+a3x3+C 
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แทนคา Y = โรคฟนผุ 

 X1 = ดานความรู 

 X2 = ดานทัศนคติ 

 X3 = ดานการปฏบัิต ิ

 C = คาคงท่ี 

Y = 0.103 X1 + 0.035 X2  

โรคฟนผุ = 0.103(ดานความรู) + 0.375 (ดานทัศนคติ) 
 

วิจารณและสรุปผล 

1. ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูปกครองสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 36 ป การศึกษาของผูปกครองจบ

ระดับปริญญาตรี อาชีพหลักของผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจาง/พนักงานบริษัท และผูปกครองสวนใหญที่อาศัยอยูกับ

เด็กมีความสัมพันธกับเด็กฐานะ พอ แม ไมมีผลตอการเกิดโรคฟนผุในเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

ของอุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา(2552)ศึกษาพบวาปจจัยนํา ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ความสัมพันธ

กับเด็ก อาชีพหลักผูปกครอง รายไดครัวเรือนเฉลี่ย สมาชิกในครอบครัว ของผูปกครองไมมีผลตอพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพชองปากเดก็กอนวัยเรียน 

2. ปจจัยนําดานความรูมีผลตอการเกิดโรคฟนผุในเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(P=0.019) ผูปกครองมีความรูอยูในระดับปานกลาง ทราบวาฟนผุเกิดไดจากหลายสาเหตุรวมกัน ท้ังการสะสมของ

เช้ือจุลินทรียในชองปาก ชนิดอาหาร ความถี่ในการบริโภค สภาพฟนรวมถึงการทําความสะอาดชองปาก รองลงมาคือ 

การถอนฟนน้ํานม ไปกอนกําหนดมผีลตอการขึ้นของฟนแทและทําใหฟนแทซอนเก ไมเปนระเบียบ และทอฟฟ น้ําอัดลม ไม

มีประโยชนตอสุขภาพและทําใหเกิดฟนผุไดงาย เนื่องผูปกครองสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคฟนผุแตยังขาด

ความรูเร่ืองการดูแลฟนน้ํานม และการกําจัดแผนคราบจุลินทรียหรือขี้ฟน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของของนฤชิต ทอง

รุงเรืองชัยและคณะ(2555) ศกึษาวา ความรูมีผลกับการลดโรคฟนผุ และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก

ของผูปกครองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และไมสอดคลองกับการศึกษาของอุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา(2552)ศึกษาวา 

ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก ไมมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน เนื่องจาก

ความรูเพยีงอยางเดยีวไมมผีลตอพฤตกิรรม ผูปกครองอาจมคีวามรูแตไมสามารถนําไปปฏบัิตไิดอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 

ดานทัศนคตมิผีลกับการเกดิโรคฟนผุอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P=0.042) ผูปกครองมีทัศนคติอยู

ในระดับสูง ทราบวาน้ําอัดลมตาง ๆ มสีวนทําใหเกดิโรคฟนผุและยังทําใหกระดูกพรุนดวยโดยเฉพาะในกลุมเด็ก ๆ รองลงมา

คือ ผูปกครองใหเด็กทําความสะอาดชองปากเองเพราะเด็กแปรงฟนเองได และ ยังไมจําเปนตองไปหาหมอฟน ผูปกครอง

ทราบวาควรพาเด็กๆ เนื่องจากผูปกครองมีทัศนคติท่ีสูงแตการทําความสะอาดชองปากไมควรปลอยใหเด็กๆแปรงฟนเอง

เพราะอาจจะแปรงไมสะอาดผูปกครองจึงควรแปรงซ้ําใหอีก และควรพาเด็กไปพบหมอฟนอยางนอยปละ 1-2 คร้ัง ซึ่ง

สอดคลองกับการศกึษาของ นฤชติ ทองรุงเรืองและคณะ(2555) พบวา ทัศนคตขิองผูปกครองมีผลกับการลดโรคฟนผุและ

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการวิจัยของพัทธ

นันท ศิริพรวิวัฒน (2552) พบวา ตัวแปรพยากรณที่ดีของสภาวะสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน มี 3 ตัว คือ ปจจัยดาน
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ทัศนคต ิดานความรู และ ปจจัยดานการเขาถึงแหลงอุปกรณทําความสะอาดฟนและมีความสัมพันธกับสภาวะสุขภาพชอง

ปากเด็กกอนวัยเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และไมสอดคลองการวิจัยของอุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา(2552) พบวา 

ทัศนคติไมมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

เน่ืองมาจากทัศนคติของผูปกครองสวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีทัศนคติแตกตางกันออกไป แตเมื่อไดรับรับแรง

สนับสนุนจากสังคม ญาต ิเจาหนาท่ีและขอมูลขาวสารในการดูแลสุขภาพชองปากก็ทําใหผูปกครองมีความสามารถในการ

ดูแลสุขภาพชองปากเด็กได  

ดานการปฏิบัติท่ีมีผลตอโรคฟนผุในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครองสวนใหญมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับสูง 

ผูปกครองดูแลเด็กๆ ใหแปรงฟนหลังตื่นนอนในตอนเชา มีการเปลี่ยนแปรงสีฟนใหเด็กๆเมื่อเห็นวาขนแปรงบานและ

ผูปกครองเคยพาเด็กๆไปพบหมอฟนอยางนอยปละ 1 คร้ัง ไมมีผลกับการเกิดโรคฟนผุซึ่งไมสอดคลองการวิจัยของนฤชิต 

ทองรุงเรืองและคณะ(2555) พบวา ทักษะการแปรงฟนใหเด็กมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของ

ผูปกครองอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ 

3. ปจจัยเอือ้ดานการเขาถงึแหลงบริการพบวาผูปกครองเคยพาเด็กไปใชบริการทางทันตกรรมโดยสวนเด็กสวน

ใหญมีสิทธิการรักษา เชน บัตรทอง เบิกได ผูปกครองสามารถนําเด็กไปรับบริการทันตกรรมไดสะดวกและหากตองมี

คาใชจายเงินเพื่อรักษาทันตกรรมเพิ่มเติมสามารถจายคารักษาได ไมมีผลกับการเกิดโรคฟนผุซึ่งสอดคลองการวิจัยของ

อุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา(2552) การเขาถงึแหลงบริการทันตกรรมไมมผีลตอพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัย

เรียนของผูปกครองอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ  
การเขาถึงแหลงขายอาหาร ขนม สําหรับเด็ก พบวาโดยสวนมากเด็กๆสามารถเลือกซื้อขนมดวยตัวเอง 

ผูปกครองซื้อขนมใหทุกๆวัน และจากบานถึงรานคา สามารถเดินทางไดสะดวก ไมมีผลกับการเกิดโรคฟนผุ ซึ่งสอดคลอง

การวจัิยของทวชัีย สายทอง (2551)พบวา การเขาถงึแหลงจําหนายขนมพบวานักเรียนซื้อขนมกินเองเปนประจําท่ีรานคาใน

โรงเรียนและนักเรียนสามารถหาซือ้ไดสะดวก  
การเขาถึงแหลงขายอุปกรณทําความสะอาดฟน พบวา มีรานคาใกลบานมีแปรงสีฟนและยาสีฟนสําหรับเด็ก

ขายไดสามารถเดินทางไดสะดวก ผูปกครองสามารถจายคาแปรงสีฟนและยาสีฟนสําหรับเด็กได จากการศึกษาพบวา

ปจจัยดานการเขาถึงอุปกรณทําความสะอาดชองปาก ไมมีผลตอการเกิดโรคฟนผุในเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งไม

สอดคลองการวิจัยของพัทธนันท ศิริพรวิวัฒน (2552) พบวา ปจจัยดานการเขาถึงแหลงอุปกรณทําความสะอาดฟน มีผล

ตอการพยากรณสภาวะสุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .01  
4. .ปจจัยเสริม พบวา การไดรับการสนับสนุนจากบุคคลมีการไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีอนามัย และไดรับ

แปรงสฟีนจากหนวยงานราชการ มสีื่อโทรทัศน และเด็กสามารถเลือกดูรายการโทรทัศนไดเอง ไมมีผลตอการเกิดโรคฟนผุ

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งไมสอดคลองกับการวิจัยของอุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา(2552) พบวา การไดรับการสนับสนุนจาก

ญาติ เจาหนาท่ีสาธารณสุข และหนวยงานตางๆมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียนของ

ผูปกครองอยางมีนัยสําคัญทางระดับสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยมีการสนับสนุนจากคนในครอบครัว เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

หนวยงานตางๆโรงพยาบาล ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยระดับการไดรับการสนับสนุนมากที่สุดอยูในระดับปาน

กลาง 
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5. ปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดโรคฟนผุ คือ ปจจัยนําดานความรูและปจจัยนําดานทัศนคติสามารถใชทํานายการเกิด

โรคฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดสมการทํานาย คือ โรคฟน = 0.019 (ดานความรู) + 0.042 (ดาน

ทัศนคติ) ซึ่งสอดคลองกับการของนฤชิต ทองรุงเรืองและคณะ(2555) ความรูและทัศนคติดานทันตสุขภาพ ทักษะของ

ผูปกครองในการแปรงฟนใหเด็กมีผลตอการลดโรคฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสองคลองกับการวิจัย

ของพัทธนันท ศิริพรวิวัฒน (2552) พบวา ตัวแปรพยากรณท่ีดีของสภาวะสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน มี 3 ตัว คือ 

ปจจัยดานทัศนคติ ดานความรู และ ปจจัยดานการเขาถึงแหลงอุปกรณทําความสะอาดฟนและมีความสัมพันธกับสภาวะ

สุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน อยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 

ขอเสนอแนะ 

1. ดานความรูควรเนนใหมีการสงเสริมการความรูเร่ืองโรคฟนผุใหกับผูปกครองเห็นความสําคัญ กับการปองกันฟน

น้ํานม และใหทราบถงึประโยชนและโทษของการดูแลสุขภาพชองปากใหมากขึ้นก็จะสามารถลดอัตราการเกดิโรคฟนผุได   

2. ดานทัศนคตคิวรเนนใหมกีารจัดกจิกรรมเพื่อรณรงคการดูแลสุขภาพชองปากเปนประจําของทุก ๆ ภาคเรียน 

โดยมีการจัดอบรมและเสริมสรางทัศนคติท่ีดีในการดูแลสุขภาพชองปาก เนนใหมีการกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวันท่ี

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และผูปกครองตองมสีวนรวมในการดูแลสุขภาพชองปากของเด็ก โดยการแปรงฟนใหเด็กในชวงเวลากอน

นอนของทุก ๆ วัน เพื่อใหผูปกครองสามารถตรวจสุขภาพชองปากของเด็กรวมดวย 
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 การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยศึกษาแบบ Analytical cross sectional study design มีวัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาความชุกและปจจัยสําคัญท่ีเกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ ท่ีฝากครรภคร้ังแรก โรงพยาบาลสอง 

จังหวัดแพร ประชากรท่ีศึกษา คือ หญิงตั้งครรภท่ีฝากครรภและตรวจเลือดคร้ังแรก โดยไมจํากัดอายุครรภ จํานวน 126 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม และผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน 

หาความเท่ียงโดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบรัค ไดเทากับ 0.7 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย รอยละ การทดสอบ

ไคสแควร และ95% confidence interval of prevalence ratio ผลการศึกษาพบวา หญิงตั้งครรภจํานวน 126 คน เปนหญิง

ตัง้ครรภคร้ังแรก รอยละ 42.9 อายุอยูระหวาง 20-25 ป รอยละ 32.5 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 65.9 อาชีพ รับจาง 

รอยละ 34.1 ฝากครรภคร้ังแรกอายุครรภนอยกวาหรือเทากับ 12 สัปดาห รอยละ 65.1 และมีภาวะโลหิตจาง 28 คน พบความชุก

ของภาวะโลหิตจาง รอยละ 22.2 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะโลหิตจาง คือโรคประจําตัวหรือโรคเร้ือรัง (PR = 2.22, p = 0.042) 

และไมไดรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กมากอนหรือขณะตัง้ครรภ (PR = 2.0, p = 0.027)  
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Abstract  

 This quantitative methodology were analytical cross sectional study design focused on the factors related to 

study the prevalence and the important factors relate of anemia in pregnant women who came for first antenatal care 

in Song hospital, Phrae province.The people who study were 126 pregnant women who have blood test and come for first 

antenatal care do not limit age the womb. The questionnaire was that use in the research and verified by three  

experts and the Cronbach’s Alpha coefficient showing a score of 0.7. The quantitative data were analyzed using averages, 

percentages Chi-square test and 95% confidence interval of prevalence ratio.The result revealed that 126 pregnant 

women were gestational for first antenatal 42.9%, age between 20-25 years 32.5%, high school education 65.9%, occupation 

work 34.1%, the first time of pregnancy for little womb more or equal 12 weeks 65.1% and the prevalence of anemia was 

22.2%. The factors found association with anemia were underlying disease (PR = 2.22, p = 0.042), and not taking iron 

supplement pill (PR = 2.0, p = 0.027).  
 

Keywords: the important factors, anemia, pregnant women  
 

บทนํา 

ภาวะโลหิตจางเปนภาวะท่ีผิดปกติของเลือดท่ีพบบอยท่ีสุด เปนปญหาทางดานสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศ 

ท่ีพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาในประเทศไทย จากการสํารวจสถานการณภาวะโลหิตจาง พบในประชากรทุกกลุมอายุ 

ตั้งแตกลุมเด็กแรกเกิดจนถึงกลุมผูสูงอายุ โดยเฉพาะในกลุมหญิงตั้งครรภ การเกิดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ        

ในประเทศไทยมีความแตกตางกัน ตามลักษณะของประชากร ภูมิประเทศ ทรัพยากรของแตละภูมิภาคของประเทศ ภาวะ

โลหิตจางในหญิงตั้งครรภท่ีพบสวนใหญมีสาเหตุมาจากการขาดธาตุเหล็ก การขาดธาตุเหล็กเปนภาวะท่ีเม็ดเลือด 

ในกระแสเลือดต่ํากวาปกติ ปริมาณของฮีโมโกลบินนําออกซิเจนไปสูเนื้อเย่ือรางกายลดลง ในป พ.ศ. 2553–2554 

ประเทศไทย แนวโนม ความชุกของภาวะโลหติจางในหญงิตัง้ครรภ โดยใชระดับฮีมาโตคริตเปนเกณฑ พบวา ป พ.ศ. 2553 

ผลการตรวจฮมีาโตคริต ท่ีมคีานอยกวารอยละ 33 เทากับรอยละ 18.6 ในป พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20.6 (สํานักนโยบาย

และยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข, 2556) ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญที่สงผลกระทบตอการพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม การศึกษาในพื้นท่ีภาคเหนือ ในหญิงตั้งครรภจํานวน 648 คน พบมีอุบัติการณของภาวะ

โลหิตจาง รอยละ 20.1 โดยพบวาเกิดในชวง 3 เดือนแรก รอยละ 17.3 เกิดใน 3 เดือนท่ีสอง รอยละ 23.8 และเกิดใน 3 เดือน

สุดทายของการตั้งครรภถึง รอยละ 50 คือ สาเหตุของโลหิตจางของคนไทยเราไมไดเกิดจากการขาดธาตุเหล็กเปนอันดับหนึ่ง 

แตเกิดจากการท่ีเปนโรคธาลัสซีเมีย (โลหิตจางท่ีมีสาเหตุจากกรรมพันธุ มีความผิดปกติของการสรางฮีโมโกลบิน ทําให

เม็ดเลือดแดงแตกงาย) ไมวาจะเปนโรคจริง ๆ หรือเปนพาหะสูงถึง รอยละ 54.9 โดยท่ีเปนโลหิตจางจากการขาดเหล็ก รอยละ 43.1 

(รอยละ 8.7 ในนี้เกิดจากการท่ีมีพยาธิ) และอีก รอยละ 2.7 เกิดจากการสรางเม็ดเลือดที่ไมสมบูรณเปนปกติจากการท่ีมี

โรคอ่ืน ๆ ของรางกายรบกวน (วิเชียร มงคลศรีตระกูล. ม.ป.ป.) สาเหตุการเกิดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภท่ีสําคัญ

ไดแก โลหิตจางจากภาวะทุพโภชนาการ มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมเหมาะสม ทําใหรางกายมีความบกพรองของการไดรับ

สารอาหารที่เกี่ยวกับการสรางเม็ดเลือดไดแก สารอาหารจําพวกธาตุเหล็ก กรดโฟลิก วิตามิน โลหิตจางจากสาเหตุอ่ืน ๆ 
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ไดแก การสูญเสยีเลือดเร้ือรัง การตดิเช้ือพยาธิโดยเฉพาะพยาธิปากขอ และโลหิตจางท่ีเกิดโรคทางพันธุกรรม เชน โรคธาลัสซีเมีย 

กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ โดยเฉพาะมารดาท่ีมีภาวะโลหิตจางตลอดระยะการตั้งครรภ     

ทําใหรางกายออนแอมีภูมิตานทานโรคตํ่า ประสิทธิภาพการทํางานลดลง มีความเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนด ตกเลือดหลังคลอด 

มีโอกาสติดเชื้อระยะหลังคลอด ถามีอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะหัวใจลมเหลวและเสียชีวิตได มารดาท่ีมีภาวะโลหิตจางทําให

เกดิผลกระทบตอทารกคือ การคลอดกอนกําหนดทารกมนี้ําหนักต่ํากวาเกณฑ มคีวามเสี่ยงตอการเสยีชวีติระหวางคลอดและ 

 

หลังคลอดสูง มีพัฒนาการทางดานรางกายลาชาและการเจริญเติบโตของสมองไมสมบูรณ หญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง

ทําใหอัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตของมารดาเพิ่มขึ้น รางกายมีภูมิตานทานโรคต่ํา ทําใหเกิดการตกเลือดในระยะคลอด 

ท่ีนําไปสูภาวะช็อกไดรวดเร็ว อาจทําใหหญิงตั้งครรภทนตอการสูญเสียเลือดไดนอยและอาจทําใหเกิดการเสียชีวิตได 

นอกจากนี้ ภาวะโลหิตจาง ยังสงผลกระทบตอทารกในครรภเนื่องจากเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงทารกไมเพียงพอ 

และอาจเปนสาเหตุของการแทง การตายของทารก การคลอดกอนกําหนด ตลอดจนทารกมนี้ําหนักแรกเกดินอย 

สถานการณภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภของจังหวัดแพร พบวาสูงกวาเปาหมายอยางตอเนื่องมาตลอด 

ในป 2554, 2555 และ 2556 คิดเปนรอยละ 28.54, 28.80 และ 66.60 ตามลําดับ (จากฐานขอมูล 21 แฟม สํานักนโยบาย   

และแผนยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข) เปนปญหาท่ีสําคัญ ซึ่งสงผลตอหญิงตั้งครรภตั้งแตระยะตั้งครรภ จนถึงหลังคลอด 

คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัด ไดจัดทําแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการฝากครรภและ      

ตรวจเลือดคร้ังแรก พบภาวะซีดคือคาฮีมาโตคริตนอยกวารอยละ 33 ใหจายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก (FeSO4) วันละ 3 คร้ัง       

คร้ังละ 1 เม็ด และจายยา Folic acid วันละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1 เม็ด โดยใหรับประทานเปนเวลา 1 เดือน และการใหความรู

แนะนําเร่ือง การรับประทานอาหารท่ีถูกตอง หลังจากรับประทานยาครบกําหนด 1 เดือนแลวนัดใหหญิงตั้งครรภมาเจาะ

เลือดตรวจซ้ําอกีคร้ัง หากยังพบวามภีาวะโลหติจางจงึใหพบแพทยเพื่อหาแนวทางแกไขตอไป 

หนวยฝากครรภ โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร พบวา หญิงตั้งครรภท่ีมาฝากครรภคร้ังแรก มีภาวะโลหิตจาง  

ป พ.ศ. 2554, 2555 และ 2556 คิดเปนรอยละ 22.61, 24.80 และ 26.16 ตามลําดับ ในขณะท่ีเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดใหไมเกินรอยละ 10 จากปญหาดังกลาว ทําใหหนวยฝากครรภ โรงพยาบาลสอง ไดมีการดําเนินการควบคุม 

และแนวทางการปองกันภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ โดยการจายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก และการใหสุขศึกษา  

และโภชนาการแกหญิงตั้งครรภ ท่ีมาฝากครรภ โรงพยาบาลสอง แตก็ไมสามารถทําใหภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ

ลดลงไดในแตละป ดังนั้นผูวิจัย จึงตองศึกษา และคนหาปจจัยสําคัญท่ีเกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงความชุก และ ปจจัยสําคัญท่ีเกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ โดยการพิจารณา 

จากปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายไดของครอบครัว ประวัติโรคเร้ือรัง โรคประจําตัว 

ประวัติการรับประทานยารักษาโรคเร้ือรังหรือโรคประจําตัว ประวัติการสูญเสียเลือดกอนตั้งครรภ ภาวะโภชนาการ  

กอนตั้งครรภ ปจจัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ ไดแก อายุครรภท่ีมาฝากครรภคร้ังแรก จํานวนคร้ังของการตั้งครรภ ระยะหาง

ระหวาง การตัง้ครรภ ประวัตกิารแทง การตกเลือดกอนคลอด ผลการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย และปจจัยดานพฤติกรรม

การบริโภคอาหารและยา ผูวิจัยคาดวา ผลการวิจัยที่ได สามารถนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนปองกัน และแกไข

ปญหาอยางเหมาะสมไดตรงกับสภาพพืน้ท่ีของอําเภอสองตอไป 
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วัตถุประสงค 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quanititative Methodology) เพื่อศึกษาความชุกและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ

ภาวะโลหติจางในหญงิตัง้ครรภท่ีฝากครรภคร้ังแรกในโรงพยาบาลสอง 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

 วัสดุอุปกรณ 

การศกึษาคร้ังนี้เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถามหญิงตั้งครรภ ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ไดแก แบบสอบถามขอมูล

สวนบุคคล แบบสอบถามขอมูลดานการตัง้ครรภ และแบบสอบถามขอมูลดานพฤตกิรรมการบริโภคอาหารและยา 

 วธีิการศกึษา 

การศกึษาคร้ังนี้ เปนการศกึษาเชงิปริมาณ โดยศกึษาแบบ Analytical cross sectional study design  

นยิามศัพท 

ปจจัยสําคัญ หมายถึง องคประกอบทางดานรางกาย การตั้งครรภ หรือทางดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

และยา ที่ทําใหเกดิภาวะโลหติจางในหญงิตัง้ครรภ 

ภาวะโลหิตจาง หมายถึง ผลการตรวจเลือดคร้ังแรก ของหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภคร้ังแรก โดยไมจํากัดอายุครรภ 

และตรวจพบวาความเขมขนของเลือดคือ ฮีโมโกลบิน (Hb) มีคานอยกวา 11 กรัม/เดซิลิตร หรือ ฮีมาโตคริต (Hct) มีคานอยกวา 

รอยละ 33  

หญิงตั้งครรภ หมายถึง หญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการฝากครรภคร้ังแรก ในหนวยฝากครรภ ท่ีโรงพยาบาลสอง 

โดยไมจํากัดอายุครรภ ตัง้แต วันท่ี 1 มถุินายน พ.ศ. 2557 ถงึ วันท่ี 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2557 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีศึกษาเปนหญิงตั้งครรภท่ีมาฝากครรภคร้ังแรกในหนวยฝากครรภ

โรงพยาบาลสอง โดยไมจํากัดอายุครรภ ซึ่งคัดเลือกหญิงตั้งครรภท่ีฝากครรภ และไดรับการเจาะเลือดตรวจหาคาฮีมาโตคริต  

คร้ังแรก เกณฑคัดออกคือ หญิงตั้งครรภท่ีฝากครรภคร้ังแรกในหนวยฝากครรภ โรงพยาบาลสอง แตมีผลตรวจเลือดมา

จากสถานบริการอ่ืนแลว โดยเก็บขอมูลจากเวชระเบียน และทะเบียนการฝากครรภของหญิงตั้งครรภ ท่ีมาฝากครรภ        

ในโรงพยาบาลสอง ตัง้แต วันท่ี 1 มถุินายน พ.ศ. 2557 ถงึ วันท่ี 30 พฤศจกิายน พ.ศ.2557 เปนเวลา 6 เดือน 

ขนาดของกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากความชุกของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ ใช Cross sectional study 

สูตร Cochran ไดขนาดตัวอยาง 140 ราย เก็บขอมูลไดจริง 126 ราย จากเกณฑการคัดออกหญิงตั้งครรภท่ีมีผลการตรวจ

เลือดมาจากสถานบริการอ่ืน 
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การตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมอื 

1. นําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู และประสบการณ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง       

และความครอบคลุม 

2. นําแบบสอบถามทดลองกับหญงิตัง้ครรภท่ีมาฝากครรภ จํานวน 30 คน 

3. นําขอมูลมาวเิคราะหหาคาความเท่ียงหรือ Reliability โดยวธีิสัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดเทากับ 0.7 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวจัิยไดเก็บรวบรวมขอมูล ตามขัน้ตอนดังนี้  

ขั้นเตรยีมการ 

1. ผูวจัิยย่ืนแบบเสนอเพื่อขอรับรองการพจิารณารับรองจริยธรรมการวจัิยในมนุษยแบบเรงรัด 

2. นําหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยพะเยา ถงึผูอํานวยการโรงพยาบาลสอง อําเภอสอง 

จังหวัดแพร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวจัิยและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศกึษา 

ขั้นดําเนนิการ 

1. คนหาและเก็บขอมูลหญิงตั้งครรภ จากทะเบียนฝากครรภ โดยคัดเลือกหญิงตั้งครรภท่ีฝากครรภ และไดรับ

การเจาะเลือดตรวจหาคาฮมีาโตคริตคร้ังแรก 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถาม ท่ีผานการแนะนําและปรับปรุงจากผูทรงคุณวุฒิ จนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับไดไป

ดําเนนิการเก็บขอมูล 

3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีเก็บขอมูลแลวตรวจสอบความสมบูรณ พรอมกับลงรหัสแบบสอบถามแลวนํามา

วเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดมา แลวนํามาลงรหัส และวิเคราะหโดยการใชสถิตพรรณนา 

(Descriptive Statistics) เพื่อแจกแจงความถี่หาคาเฉลี่ย รอยละ ไดแก ขอมูลสวนบุคคล และขอมูลดานการตั้งครรภ  

การวิเคราะหหาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจางโดยใช 95% confidence interval of prevalence ratio 

และสถติกิารทดสอบ Chi–square  
 

ผลการศึกษา 

 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

หญงิตัง้ครรภท่ีฝากครรภคร้ังแรกในหนวยฝากครรภ โรงพยาบาลสอง อําเภอสอง จังหวัดแพร มีจํานวน 126 คน 

พบวา หญิงตั้งครรภมีอายุในชวง 20-25 ป คิดเปนรอยละ 32.54 การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 65.9 

สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 96.8 มีอาชีพรับจาง และมีรายไดของครอบครัว อยูในชวง 5,000-10,000 บาท  

คิดเปนรอยละ 34.1 และ 31.0 ตามลําดับ ไมมีโรคประจําตัวเปนสวนมาก รองลงมาคือ โรคโลหิตจางหรือธาลัสซีเมีย       

คิดเปนรอยละ 13.5 ไมไดรับประทานยาเปนประจํา และไมเคยทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กกอนตั้งครรภไมเคยบริจาคโลหิต 

มีประจําเดือนมาปกติ และมีคาดัชนีมวลกายอยูในชวง 18.5-24.9 คิดเปนรอยละ 61.9 นอกจากนี้ยังพบคาความชุกการเกิด

ภาวะโลหิตจางของตัวแปรท่ีสําคัญคือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดของครอบครัว โรคประจําตัว และไมเคย

รับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กกอนตัง้ครรภ คิดเปนรอยละ 46.4, 67.9, 46.4, 39.3, 25.0 และ 60.7 ตามลําดับ 
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ขอมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ 

พบวา หญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการฝากครรภคร้ังแรก สวนมากมีอายุครรภนอยกวาหรือเทากับ 12 สัปดาห         

คิดเปนรอยละ 65.1 ซึ่งเปนการตั้งครรภแรก คิดเปนรอยละ 42.9 รองลงมาคือ การตั้งครรภคร้ังท่ี 2 คิดเปนรอยละ 42.1

และมีระยะหางระหวางการตั้งครรภมากกวา 4 ป คิดเปนรอยละ 27.0 ไมเคยมีประวัติการแทง และการตกเลือดกอนคลอด 

คิดเปนรอยละ 88.9 และ 98.4 มีผลการคัดกรองธาลัสซีเมียท่ีปกติ คิดเปนรอยละ 61.9 รองลงมาคือ ผลผิดปกติคิดเปน

รอยละ 38.1  

ภาวะโลหติจาง 

การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภท่ีฝากครรภ หนวยฝากครรภ โรงพยาบาลสอง 

พบวา หญิงตั้งครรภท่ีไดรับการเจาะเลือดตรวจหาคาความเขมขนหรือฮีมาโตคริต จํานวน 126 คน มีคาฮีมาโตคริตนอยกวา 

33% จํานวน 28 คน อัตราความชุกของ เทากับ รอยละ 22.2 ดังตาราง 1  
 

ตาราง 1 แสดงความชุกของภาวะโลหติจางในหญงิตั้งครรภที่ฝากครรภครั้งแรกในโรงพยาบาลสอง อําเภอสอง 

จังหวัดแพร 

หญงิตั้งครรภ 
ฮมีาโตครตินอยกวา 33% ฮมีาโตครติมากกวา 33% 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

126 28 22.2 98 77.8 

 

ปจจัยที่เกี่ยวของและมคีวามสัมพันธ กับภาวะโลหติจางในหญงิตั้งครรภ 
 

ตาราง 2 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของระหวางขอมูลทั่วไปกับภาวะโลหติจางในหญงิตั้งครรภ 

ตัวแปร ผล จํานวน โลหติจาง ความชุก

(%) 

PR 95%Cl-PR p-value 

อาย ุ < 20 31 6 19.4 0.870 0.3884-1.9531 0.735 

 ≥ 20 99 22 22.2    

การศกึษา ไมไดเรยีนหรือ

ต่ํากวา

อนุปรญิญา 

93 22 23.7 1.458 0.6435-3.3068 0.353 

 อนุปรญิญาหรือ

สูงกวา 

37 6 16.2    

ศาสนา พุทธ 122 27 22.1 1.770 0.2747-11.4117 0.522 

 อ่ืน ๆ 8 1 12.5    

อาชพี เกษตรกร 

รับจาง คาขาย 

84 17 20.2 0.846 0.4340-1.6503 0.6273 

 แมบาน            46 11 23.9    
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ตัวแปร ผล จํานวน โลหติจาง ความชุก

(%) 

PR 95%Cl-PR p-value 

รบัราชการ

นักศกึษา 

รายได ≤ 10,000 77 20 26.0 1.720 0.8197-3.6123 0.139 

 > 10,000 53 8 15.1    

โรคประจาํตัว/ เปนโรค 17 7 41.2 2.215 1.1148-4.4035 0.035 

เรือ้รัง ไมเปน 113 21 18.6    

ยาที่ทานประจาํ เปนโรค 1 0 0 0 infinity 0.600 

 ไมเปน 129 28 21.7    

ประจําเดือน มาปกติ 104 22 78.6 0.775 0.3567-1.6865 0.532 

 มาไมปกต ิ 22 6     21.4    

บรจิาคโลหติ เคย 8 0 0 0 infinity 0.119 

 ไมเคย 118 28 100    

ดัชนมีวลกาย < 18.5 25 8 32.0 1.68 0.8390-3.3638 0.158 

 ≥ 18.5 105 20 19.0    
 

จากตาราง 2 พบวา ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ คือหญิงตั้งครรภที่มีโรคประจําตัวหรือ

โรคเร้ือรัง จํานวน 17 คน มภีาวะโลหติจาง 7 คน หรืออัตราความชุกรอยละ 41.2 สูงกวาอัตราความชุกของภาวะโลหิตจาง

ในหญิงตั้งครรภท่ีไมมีโรคประจําตัวหรือโรคเร้ือรัง 2.215 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (95%CL-PR 1.1148-4.4035, 

 P = 0.035) สวนตัวแปรอ่ืน ๆ พบวาไมเกี่ยวของกับภาวะโลหติจางในหญงิตัง้ครรภ 
 

ตาราง 3 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของระหวางขอมูลการตั้งครรภกับภาวะโลหติจาง 

ตัวแปร ผล จํานวน โลหติ

จาง 

ความชุก

(%) 

PR 95%CL-PR p-value 

อายุครรภฝาก ≤ 12สัปดาห 82 15 18.3 0.675 0.3520-1.2960 0.241 

ครัง้แรก > 12 สัปดาห 48 13 27.1    

จํานวนครัง้การ ครัง้แรก 54 11 20.4 0.910 0.4644-1.7858 0.785 

ตัง้ครรภ ครัง้ที ่2 หรือ

มากกวา 

76 17 22.4    

การแทง ไมเคย 112 27 24.1 4.339 0.6280-

29.9828 

0.076 

 เคย 18 1 5.6    

ตกเลือดกอนคลอด ไมเคย 124 27 21.8 1.306 0.2117-8.0638 0.767 
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ตัวแปร ผล จํานวน โลหติ

จาง 

ความชุก

(%) 

PR 95%CL-PR p-value 

 เคย 6 1 16.7    

ผลคัดกรอง ผดิปกติ 48 15 31.3 1.875 0.9790-3.5912 0.056 

ธาลัสซเีมยี ปกติ 78 13 16.7    
 

จากตาราง 3 ขอมูลดานการตั้งครรภกับภาวะโลหิตจาง ตัวแปรคือ อายุครรภฝากคร้ังแรก จํานวนคร้ังการตั้งครรภ 

การแทง การตกเลือดกอนคลอด และผลการคัดกรองธาลัสซเีมยี พบวา ไมมตีัวแปรใด ท่ีเกี่ยวของกับภาวะโลหติจาง 

ตาราง 4 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของระหวางพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและยา กับภาวะโลหติจางในหญงิตั้งครรภ 

ตัวแปร พฤติกรรม

บรโิภค 

จํานวน ภาวะ

โลหติจาง 

ความชุก

(%) 

PR 95%CL-PR P-value 

1. รับประทาน ไมทาน 17 4 23.5 1.107 0.4381-2.8012 0.831 

อาหารหลัก ทาน 113 24 21.5    

2. รับประทาน ไมทาน 20 3 15.0 0.66 0.2200-1.9802 0.441 

เนือ้สัตว ทาน 110 25 22.7    

3. รับประทาน ไมทาน 82 19 23.2 1.235 0.6084-2.5101 0.5556 

เครื่องในสัตว ทาน 48 9 18.8    

4. รับประทาน ไมทาน 21 4 19.0 0.865 0.3346-2.2366 0.7626 

ผักใบเขยีว ทาน 109 24 22.0    

5. รับประทาน ไมทาน 100 22 22.0    1.1 0.4917-2.4610 0.815 

เผือก มัน ทาน 30 6 20.0    

6. รับประทาน ไมทาน 90 17 18.9 0.686 0.3548-1.3298 2.722 

ถ่ัวเมล็ดแหง ทาน 40 11 27.5    

7. รับประทาน ไมทาน 89 18 20.2 0.829 0.4206-1.6347 0.592 

ธัญพืช ทาน 41 10 24.4    

8. รับประทานไข ไมทาน 33 6 18.2 0.801 0.3560-1.8051 0.588 

 ทาน 97 22 22.7    

9. ดื่มนม ไมดื่ม 17 5 29.4 1.445 0.6353-3.2868 0.398 

นมถ่ัวเหลือง ดื่ม 113 23 20.4    

10. ทานยาเมด็ ไมทาน 47 15 31.9 2.037 1.0628-3.9065 0.031 

เสรมิธาตุเหล็ก ทาน 83 13 15.7    

11. ทานอาหาร ไมทาน 118 25 21.2 0.847 0.2996-2.3975 0.760 
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สุก ๆ ดบิ ๆ ทาน 12 3 25.0    

12. ดื่มชา กาแฟ ไมดื่ม 126 26 20.6 0.412 0.1461-1.1654 0.161 

 ดื่ม 4 2 50.0    

13. โจก บะหมี ่ ไมทาน 108 20 18.5 0.509 0.2581-1.0050 0.064 

 ทาน 22 8 36.4    

14. N/V หลงัทาน ไมม ี 121 27 22.3 2.008 0.3072-13.1293 0.432 

ยาเสรมิธาตุเหลก็ ม ี 9 1 11.1    

15. ทานยารวม 

กับดื่มนม 

ไมทาน 

ทาน 

94 

36 

21 

7 

22.3 

19.4 

1.148 0.5350-2.4673 0.720 

16. ยาแกปวด ไมทาน 127         28       22.0     0 infinity      0.360 

 ทาน 3         0       0    
 

จากตาราง 4 พบวา หญิงตั้งครรภท่ีไมรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก จํานวน 47 คน มีภาวะโลหิตจางจํานวน 

15 คน หรืออัตราความชุกรอยละ 31.9 สูงกวาอัตราความชุกของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภท่ีรับประทานยาเม็ดเสริม 

ธาตุเหล็ก 2.037 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (95%Cl-PR 1.0628-3.9065, P = 0.027) สวนตัวแปรอ่ืน ๆ พบวา ไมมี

ความเกี่ยวของกับภาวะโลหติจาง 
 

วิจารณและสรุปผล 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดพบวา การศึกษาขอมูลท่ัวไปใน กลุมหญิงตั้งครรภท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

มีอายุมากกวา 20 ปขึ้นไป มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพรับจาง มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ย

เดือนละ 5,000–10,000 บาท สวนใหญไมมีโรคประจําตัว แตมีประวัติการเปนโรคโลหิตจางกอนตั้งครรภ ซึ่งไมเคยไดรับ

ประทานยารักษาโรคประจําหรือยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ทําใหมีโอกาสเกิดภาวะโลหิตจางได เนื่องจากรางกายของหญิง

ตั้งครรภ มีการเพิ่มปริมาตรของเลือด พลาสมา และเม็ดเลือดแดง เพื่อใชในการสรางเซลลรางกายของทารกในครรภ 

จึงทําใหมีความเสี่ยงและจะโอกาสเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นหากหญิงตั้งครรภไมไดรับการปองกันโดยการรับประทานยาเม็ด

เสริมธาตุเหล็กตัง้แตระยะแรกเร่ิมของการตั้งครรภ (ชบาไพร สุขกาย และจิราพร เขียวอยู, 2555) และมีคาดัชนีมวลกายอยูใน

เกณฑท่ีปกติ ขอมูลดานการตั้งครรภ พบวา หญิงตั้งครรภสวนใหญเปนการตั้งครรภคร้ังแรก และรับบริการฝากครรภ 

คร้ังแรกเมื่ออายุครรภท่ีนอยกวาหรือเทากับ 12 สัปดาห มีระยะหางระหวางการตั้งครรภ 3-4 ปเปนสวนมาก ไมมีประวัติ

การแทงหรือการตกเลือดกอนคลอด จากผลการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียพบวา หญิงตั้งครรภที่มีผลการคัดกรองธาลัสซีเมีย

ผิดปกติ แตมีคาของฮีมาโตคริตอยูในเกณฑท่ีปกติ โดยวินิจฉัยจากการตรวจ complete blood count (CBC) และ mean corpuscular 

volume (MCV) (วกิพิเีดยี สารานุกรมเสรี, 2553) 

การศึกษาความชุกของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภท่ีมาฝากครรภ พบวา อัตราความชุกของภาวะโลหิตจาง 

ในหญงิตัง้ครรภท่ีมาฝากครรภ เทากับ รอยละ 22.2 ซึ่งใกลเคียงกับการศกึษาของรายิน อโรรา และคณะ (2552) และการศึกษา

ของผองศรี แสนไชยสุริยา และคณะ (2552) รอยละ 22.1 นอกจากนี้ ยังใกลเคียงกับรายงานเฉพาะกจิโรงพยาบาลสายใยรัก 
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แหงครอบครัว ปงบประมาณ 2554 พบความชุกของภาวะโลหติจางในหญงิตัง้ครรภ รอยละ 19.68 (โรงพยาบาลสายใยรัก

แหงครอบครัว, 2555) จากการศึกษานี้ ความแตกตางของความชุกของ ภาวะโลหิตจางเกิดจากการทําการศึกษาในพื้นท่ี

และชวงเวลาท่ีตางกัน นโยบายการใหยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในหญงิตัง้ครรภตางกัน และการใชเกณฑการวนิจิฉัยท่ีไม 

เหมือนกัน คือ บางรายงานใชเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข และใชเกณฑขององคการอนามัยโลก โดยการใชคา

ฮโีมโกลบินนอยกวา 11 กรัมตอเดซลิติร หรือฮมีาโตคริต นอยกวารอยละ 33 (ณรงคชัย ผวิคําศรีบุญเรือง, 2553) 

 การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของระหวางปจจัยตาง ๆ กับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ พบวา หญิงตั้งครรภท่ีมีโรค

ประจําตัวคือ โรคโลหิตจาง และไมไดรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตั้งแตกอนตั้งครรภ และขณะตั้งครรภ มีโอกาสเกิด

ภาวะโลหิตจางในขณะตั้งครรภได เน่ืองจากในระหวางการตั้งครรภรางกายมีความตองการปริมาตรของเลือดเพิ่มขึ้น

มากกวาปกติ โดยเฉพาะเหล็ก เพื่อใชในการสรางเม็ดเลือดแดง หญิงตั้งครรภท่ีขาดธาตุเหล็ก มีผลทําใหเกิดโรคแทรกซอน       

ในระหวางตั้งครรภและการคลอดไดงายเพราะเสี่ยงตอการสูญเสียเลือดและเกิดการติดเช้ือไดงาย เปนปญหาท่ีสําคัญ      

ซึ่งสงผลตอหญิงตั้งครรภตั้งแตระยะตั้งครรภ จนถึงหลังคลอด คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัด ไดจัดทํา

แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการฝากครรภและตรวจเลือดคร้ังแรก พบภาวะโลหิตจาง คือ คาฮีมาโตคริตนอย

กวารอยละ 33 ใหจายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก (FeSO4) วันละ 3 คร้ัง ๆ ละ 1 เม็ด และจายยา Folic acid วันละ 1 คร้ัง ๆ ละ 1 เม็ด 

โดยใหรับประทานเปนเวลา 1 เดือน และการใหความรูแนะนําเร่ือง การรับประทานอาหารที่ถูกตอง หลังจากรับประทาน

ยาครบกําหนด 1 เดือนแลวนัดใหหญิงตั้งครรภมาเจาะเลือดตรวจซ้ําอีกคร้ัง หากยังพบวามีภาวะโลหิตจางจึงใหพบแพทย

เพื่อหาแนวทางแกไขตอไป สอดคลองกับการศึกษาของชบาไพร สุขกาย และจิราพร เขียวอยู (2555) กลาววา ปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับการเกิดภาวะโลหิตจาง คือ หญิงตั้งครรภท่ีมีประวัติเปนโรคโลหิตจาง จะมีโอกาสเกิดภาวะโลหิตจาง 3.66 เทา 

สวนหญิงตั้งครรภท่ีมีผลคัดกรองธาลัสซีเมียผิดปกติ หรือเปนพาหะธาลัสซีเมีย เปนสาเหตุการเกิดภาวะโลหิตจางในหญิง

ตั้งครรภซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของรายิน อโรรา และคณะ (2552) กลาววา สาเหตุของภาวะโลหิตจางในหญิง

ตั้งครรภ สวนใหญเกิดจากการเปนพาหะของภาวะธาลัสซีเมียหรือฮีโมโกลบินผิดปกติ รอยละ 47.1 สาเหตุจากการขาดธาตุเหล็ก 

รอยละ 22.4 นอกจากนี้ยังมีหญิงตั้งครรภอีก รอยละ 30.6 ท่ีไมสามารถสรุปสาเหตุไดชัดเจน และจากการศึกษาจาก

ตางประเทศพบวา สาเหตุสวนใหญของภาวะโลหิตจาง เกิดจากภาวะทุพโภชนาการและการขาดธาตุเหล็ก สําหรับปจจัยอ่ืน ๆ 

ในการศกึษาวจัิยนี้ พบวาไมมคีวามแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเกิดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ ไดแก การมีโรคประจําตัว 

หรือโรคเร้ือรัง ซึ่งการศึกษานี้พบวาหญิงตั้งครรภ เปนโรคโลหิตจางกันมาก ผลการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ผิดปกต ิ

และพบวาหญงิครรภสวนมากไมไดรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กกอนตั้งครรภ ดังนั้นคณะกรรมการงานอนามัยแมและ

เด็กระดับจังหวัด ระดับอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และชุมชน รวมกันวางแผน แกไข และพัฒนางาน       

ดานอนามัยแมและเด็กแบบบูรณาการใหครอบคลุมมากขึ้น อยางตอเนื่อง ควรสงเสริมใหหญิงตั้งครรภมารับการฝากครรภ

ใหเร็วที่สุดเมื่อทราบวาตั้งครรภเพ่ือใหหญิงตั้งครรภและทารกในครรภมีภาวะสุขภาพท่ีดี โดยไดรับการตรวจคัดกรองภาวะ

เสี่ยงตาง ๆ ทั้งดานรางกาย และการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยท่ีถูกตอง รวดเร็ว ควรจัดโครงการใหขอมูล
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ความรูและคําแนะนําในการดูแลตนเองขณะตัง้ครรภใหเหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ีของชุมชนนัน้  

 ขอเสนอแนะสําหรับการทําศกึษาครั้งตอไป 

การศึกษานี้เปนการศึกษาในหญิงตั้งครรภท่ีฝากครรภ และไดรับการตรวจเลือดคร้ังแรกเทานั้น ทําใหทราบ

เฉพาะปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะโลหติจางในหญงิตัง้ครรภ และวางแผนแกไขปญหาใหเฉพาะราย ยังไมมีการติดตามศึกษา

การตรวจเลือดคร้ังท่ี 2 จนถึงการคลอดและลักษณะของทารกแรกเกิด ดังนั้นควรมีการตอยอดผลการศึกษาคร้ังนี้อยางตอเนื่อง

จนถึงผลลัพธของการคลอด การติดตามพัฒนาการของทารก เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการแกไขปญหาใหเหมาะสมกับพื้นท่ี

ตอไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.สมชาย จาดศรี อาจารยท่ีปรึกษา ไดให

คําแนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ไดรับความกรุณาจาก นายแพทยวันชัย วันทนียวงค ผูอํานวยการโรงพยาบาล

สอง ท่ีใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล และใหขอเสนอแนะในการตรวจสอบ แกไขเคร่ืองมือ ขอขอบพระคุณเจาหนาท่ี

งานบริการสูติกรรมทุกทานท่ีไดชวยเหลือและคอยใหกําลังใจในการเก็บขอมูลในการวิจัย และขอขอบพระคุณกลุมหญิง

ตัง้ครรภตัวอยางท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางด ี 
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ผลกระทบของการด่ืมสุราตอสุขภาพของผูด่ืมสุราในตาํบลขุนควร อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา 

Effect of alcohol drinking on health of drinker in Khunkhuan Sub-district, 

Pong District, Phayoa Province 

พงษศักด์ิ ตักเตือน 4

1* และสมชาย จาดศรี2 
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บทคัดยอ 

ทําการศกึษาแบบ Retrospective Cohort Study เพื่อศกึษาความสัมพันธของการดื่มสุรากับผลกระทบดานสุขภาพ

ตามระดับพฤติกรรมการดื่มของผูดื่มสุราในตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา เก็บขอมูลจากฐานขอมูลเวชระเบียน

โปรแกรม Hos-XP ในระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2553 ถงึวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 และแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมการ

ดื่มสุรา (Alcohol Use Disorders Identification Test) ในกลุมตัวอยางจํานวน 423 คน วิเคราะหขอมูลใช ความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Relative Risk กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถติท่ีิ 0.05                  

ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการดื่มสุราในระดับตาง ๆ มีความสัมพันธกับการเกิดผลกระทบดานสุขภาพ 

ไดแก  โรคความผิดปกติทางจิต ท่ี เกิดจากการดื่มสุรา  (p = 0.002)  โรคเบาหวานชนิด ท่ี  2 (p = 0 .0027) 

โรคความดันโลหิตสูง (p = 0.0122) โรคตับ (p = 0.0101) และการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุรา (p = 0.001) อุบัติการณ

โรคความผิดปกติทางจิตท่ีเกิดจากการดื่มสุราของกลุมดื่มแบบติดสุรา สูงกวากลุมดื่มระดับเสี่ยงถึง 7.927 เทา  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.0227) อุบัติการณโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ของกลุมดื่มแบบติดสุราสูงกวากลุมเสี่ยงต่ํา 

4.94 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.001) ไมพบอุบัติการณของโรคตับในกลุมกลุมดื่มเสี่ยงต่ําแตพบแนวโนม 

ของการเกิดโรคตับสูงขึ้นตามระดับการดื่ม อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) อีกท้ังยังพบอุบัติการณของ  

การเกิดอุบัติเหตุของกลุมดื่มแบบเสี่ยง ดื่มแบบอันตรายและดื่มแบบติดสุรา สูงกวาอุบัติการณของกลุมดื่มแบบเสี่ยงต่ํา 

1.59, 2.38 และ 2.64 อยางมนีัยสําคัญทางสถติิ ตามลําดับ (p < 0.05) 
  

คําสําคัญ: ผลกระทบดานสุขภาพ, พฤตกิรรมการดื่มสุรา  
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Abstract  

This research aimed to study relationship between alcohol drinking and effect on health based on drinking 

level of drinker in KhunKuan sub-district, Pong district, Phayao province. Type of study was retrospective cohort 

study that data was obtained from medical records, Hos-XP, during 1st January 2010-30th December 2014 and 

questionnaire applied from Alcohol Use Disorders Identification test (AUDIT). There were 423 samples in the study. 

Data was analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential 

statistics such as relative risk. Significant level was assigned at 0.05.     

The results revealed relation between drinking behavior and health effects, such as mental and behavioral 

disorders due to use of alcohol (p = 0.002), type II diabetes (p = 0.0027), hypertension (p = 0.0122), disease of 

liver (p = 0.0101) and accident unspecified (p = 0.001). Incidence of Alcohol-Related disorders due to use of alcohol 

in group of alcohol dependence was statistically higher than group of hazardous drinker 7.927 times (p = 0.0227). 

Incidence of type II diabetes in group of alcohol dependence was statistically higher than group of low risk drinker                        

4.94 times (p = 0.001). No incidence of disease of liver among low risk drinker, however trend of incidence of 

disease of liver was found increase related to degree of drinking, but not statistically significant (p > 0 . 0 5 ). 

 In addition incidence of unspecified accident in groups of hazardous drinker, harmful drinker and alcohol dependence 

were statistically higher that incidence in group of low risk drinker 1.59, 2.38, and 2.64 times respectively   

 (p < 0.05). 
 

Keywords: Effect of alcohol drinking on health, Alcohol behavior  
 

บทนํา 

จากการศกึษาสถติขิองการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลขององคการอนามัยโลก (WHO) ระบุขอมูลวา ท่ัวโลกดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากกวา 2,000 ลานคน เฉลี่ยแลวดื่มแอลกอฮอลถึงคนละ 6.13 ลิตรตอป ซึ่งการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลนัน้เปนสาเหตุของการกอโรคมากกวา 60 โรค สถานการณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยนั้น

คนไทยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนอันดับ 40 ของโลก เปนผลทําใหการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเพิ่มสูงขึ้นถึง                

รอยละ 90 โดยเฉพาะในชวงเทศกาลหรือวันหยุดยาวของประเทศไทย ผลจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ                          

ป พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวาใน พ.ศ. 2556 จังหวัดพะเยาเปนจังหวัดที่มีจํานวนผูดื่ม

แอลกอฮอลมากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 1 ของประเทศ โดยเฉพาะกลุมวัยรุน วัยทํางาน ตลอดจนวัยสูงอายุอีกท้ังยังเปนจังหวัด 

ท่ีปญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมแีนวโนมเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ซึ่งพฤติกรรมการดื่มสุรายังเปนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเปน

ปจจัยเสี่ยงสําคัญทําใหเกดิภาวะหรืออาการแสดงของโรคตาง ๆ โดยเฉพาะโรคท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดื่มสุรา ซึ่งเปน 1 ใน 20 

สาเหตุของโรคตามความสูญเสียอันเน่ืองมาจากการตายกอนวัยอันควรใน ป พ.ศ. 2555 ของจังหวัดพะเยา อาทิ โรคตับ               

มีอัตราปวย 1,449.61 ตอแสนประชากร  โรคความผิดปกติทางจิตท่ีเกิดจากการดื่มสุรา มีอัตราปวย 400.68                          

ตอแสนประชากรและการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน จํานวน 3,955 คร้ัง และทําใหเปนสาเหตุการตายถึง 21.6                         
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ตอพันประชากร ท้ังนี้การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้นยังสงกระทบตอสุขภาพของผูดื่มเองอีกมากมายท้ังทางตรง             

และทางออมตลอดจนสงผลเสยีกระทบตอครอบครัวและบุคคลรอบขาง 

ผลจากการสํารวจขอมูลพฤติกรรมสุขภาพในพื้นท่ีของตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา ผานการลงบันทึก

ทะเบียนขอมูลรายงานในระบบคัดกรองความเสี่ยงโรคเร้ือรัง ของ NHSO (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) พบวา

ความชุกของการดื่มสุราในกลุมประชาชน อายุ 15 ปขึ้นไป ของตําบลขุนควร 5 หมูบานไดแก หมูบานสบเกี๋ยง หมูบาน           

น้ําริน หมูบานผาตั้ง หมูบานแสงไทร และหมูบานใหมสารภีในป 2557 มีจํานวนท้ังสิ้น 1,981 คน โดยความชุก                     

ของการดื่มสุราของประชาชนของตําบลขุนควร 5 หมูบานคิดเปน 212.02 ตอพันประชากร และพบวา มีถึง 453 ครัวเรือน              

ท่ีสมาชกิในครอบครัวอยางนอย 1 คนท่ีดื่มสุรา  

การรวบรวมการศึกษาในประเทศไทยท่ีผานมา พบวายังมีการศึกษาถึงผลกระทบ ดานสุขภาพของกลุมผูดื่มสุรา 

โดยเฉพาะประชากรในชนบทคอนขางนอย ท้ังนี้ผูศึกษาจําเปนตองทราบขอมูลเกี่ยวกับผูดื่มแอลกอฮอล รวมท้ังผลกระทบ

ทางดานสุขภาพของการดื่มสุราของกลุมผูดื่มในตําบลขุนควร ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาผลกระทบของการดื่มสุรา                 

ตอสุขภาพของผูดื่มสุราในตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อนําผลการศกึษามาใชสําหรับวางแนวทางแกไขปญหา

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในชุมชน ตามนโยบายลด ละ เลิกสุรา ของเครือขายสาธารณสุขอําเภอปงท่ีจะสงเสริม                   

ใหมกีารจัดบริการคลนิกิ ลด เลกิ สุราใกลบานใกลใจในพืน้ท่ีตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการดื่มสุรากับผลกระทบดานสุขภาพของประชาชนในตําบลขุนควร อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบดานสุขภาพตามปริมาณการดื่มสุราของประชาชนใน ตําบลขุนควร อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

รูปแบบการศึกษาเปนแบบ Retrospective Cohort Study เพื่อศึกษาความสัมพันธของการดื่มสุรากับผลกระทบ

ดานสุขภาพของกลุมตัวอยางตามลักษณะความคลายคลึงดานพฤติกรรมการดื่มสุราตามเกณฑประเมินของปญหา                  

การดื่มสุรา (Alcohol Use Disorders Identification Test) แบงออกไดเปน 4 ระดับมรีายละเอยีดดังนี้  

1. ไมดื่ม หรือดื่มเสี่ยงนอย (Low risk drinker)  ระดับ  0-7 คะแนน 

2. ดื่มในระดับเสี่ยง (Hazardous drinker)  ระดับ  8-15  คะแนน 

3. ดื่มแบบอันตราย (Harmful drinker)  ระดับ 16-15  คะแนน 

 4. ดื่มแบบตดิสุรา (Alcohol dependence)  ระดับ 20-40 คะแนน 
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สืบคนขอมูลโรคหรือประวัตกิารเจบ็ปวย 

และ Person time อุบัตกิารณการเกดิโรค 

1) โรคทางจติที่เกดิจากการดื่มสุรา 

2) โรคเบาหวาน ชนดิที่ 2 

3) โรคความดันโลหติ 

4) โรคตับ 

5) อุบัตเิหตุตางๆ 

 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

ประชากร คือกลุมประชากร อายุ 15 ปขึ้นไป ในตําบลขุนควร 5 หมูบาน ท้ังหมดจํานวน 1,981 คน มีท้ังผูท่ี 

ดื่มสุราและไมดื่มสุรา คํานวณ การสุมตัวอยางโดยการใชสูตร Taro Yamane (1986) 

จากสูตร  

      
N

1+Ne2
 

          

เม่ือ  n = กลุมตัวอยางของผูดื่มสุราในตําบลขุนควร 5 หมูบาน  

 N = ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปท้ัง 5 หมูบาน คือ 1,981 คน 

 𝑒 = ความคลาดเคลื่อน คือ 0.045% (0.045) 

แทนคา     

      
1,981

1+1,981(0.45)2
 

        

    n = 395.2889 
  

สํารองการผดิพลาดในการเก็บรวบรวม ขอมูลอกี 12 % = 395.2889 X 1.12 ~ 443 คน  

เก็บรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลเวชระเบียนโปรแกรม Hos-XP ในระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2553                      

ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 และแบบสอบถามท่ีประยุกตจากแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มสุรา (Alcohol Use Disorders 

Identification Test) ซึ่งผานการตรวจความตรงของเคร่ืองมือโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และมีคาสัมประสิทธิ์ของครอนบาค

(α-Coefficient) ไดเทากับ 0.72 รวมท้ังผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งการศึกษานี้

มุงศึกษาเฉพาะโรคตามขอกําหนดของบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ ฉบับประเทศไทย ป 2556 ของสํานักนโยบาย             

และยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

1. โรคความผิดปกติทางจิตท่ีเกิดจากการดื่มสุรา (Mental and behavioural disorders due to use of alcohol)                   

รหัส ICD-10 ระหวาง F100-F109 

2. โรคเบาหวาน ชนดิท่ี 2 (Diabetes mellitus type II) รหัส ICD-10 คือ E119 

n = 

n = 

อดตี (1 มกราคม 2553) ปจจุบัน (30 ธันวาคม 2557) 

กลุมตัวอยาง 

ดื่มแบบเสีย่งต่ํา (Low risk drinker) 

ดื่มแบบเสีย่ง (Hazardous drinker) 

ดื่มแบบอันตราย (Harmful drinker) 

ดื่มแบบตดิสุรา (Alcohol dependence) 

 

 

 

Retrospective cohort 
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3. โรคความดันโลหติสูง (Hypertensive diseases) รหัส ICD-10 ระหวาง I10-I15 

4. โรคตับ (Disease of Liver) รหัส ICD-10 ระหวาง K70-K71 

5. อุบัติเหตุการบาดเจ็บอ่ืนๆอันเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล (Accident unspecified) รหัส ICD-10 คือ     

S00-T98 

วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน 

Relative Risk และกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถติท่ีิ 0.05 

 

ผลการศึกษา 

 ลักษณะทางประชากรท่ัวไปของกลุมตัวอยางจํานวน 423 คน เปนเพศชายจํานวน 246 คน (รอยละ 58.20)                  

เพศหญิงจํานวน 177 คน (รอยละ 41.80) มีอายุเฉลี่ย 43.06 ป สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 12.69 อายุนอยสุดท่ีเร่ิมดื่มสุรา               

คร้ังแรกคือ 15 ป และมากสุดคือ 35 ปการศึกษาสวนใหญอยูในระดับชั้นประถมศึกษาจํานวน 260 คน (รอยละ61.50)               

สวนใหญมอีาชพีเกษตรกรรม จํานวน 304 คน (รอยละ 71.90) มพีฤตกิรรมการสูบบุหร่ีจํานวน 124 คน (รอยละ 29.40) 
 

ตาราง 1 แสดงการวเิคราะหความสัมพันธผลกระทบดานสุขภาพระหวางกลุมที่มพีฤติกรรมดื่มแบบเสี่ยงกับ               

กลุมที่มพีฤตกิรรมการดื่มแบบอันตรายขึ้นไปเฉพาะโรคที่มุงศกึษา  

ผลกระทบดานสุขภาพ 

พฤตกิรรมการดื่มสุรา 

95%CI RR P-value 
ดื่มแบบเสี่ยงต่ํา 

ถงึระดับเสี่ยง 

ดื่มแบบ

อันตรายขึ้นไป 

(n = 303) (n = 120) 

โรคความผดิปกตทิางจติจากการด่ืมสุรา                     

(Alcohol-Related Disorders) 

          

ปวย 1 7 2.197 - 142.136 17.675 0.0002 

ไมปวย 302 103    

โรคเบาหวาน ชนิดที่ 2  

(Diabetes mellitus type II) 

     

ปวย 9 12 1.456 - 7.783 3.366 0.0027 

ไมปวย 294 108   
 

โรคความดันโลหิตสูง 

 (Hypertensive diseases) 

     

ปวย 27 21 1.156 - 3.335 1.963 0.0122 

ไมปวย 276 99    

โรคตับ (Diseases of liver)      

ปวย 1 4 1.140 - 89.448 10.100 0.0101 

ไมปวย 302 116    

อุบุตเิหตุและการบาดเจ็บ  

(Accident Unspecified) 

     

ใช 79 68 1.699 - 2.779 2.173 0.0001 

ไมใช 224 52    
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จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดื่มสุรากับการเกิดผลกระทบดานสุขภาพท่ีมุงศึกษา 

เฉพาะโรคดังกลาวขางตนนั้น พบวาพฤติกรรมการดื่มสุราในระดับอันตรายขึ้นไป (Harmful drinker and Alcohol 

dependence) นั้นมีความสัมพันธกับการเกิดผลกระทบดานสุขภาพและมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดโรค อันไดแก โรคหรือความ

ผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมท่ีเกิดจากการใชแอลกอฮอล โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โรคความดันโลหิตสูง โรคตับ                    

และการเกดิอุบัตเิหตุหรือการบาดเจ็บ สูงกวากลุมท่ีมพีฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงต่ําถึงในระดับเสี่ยง อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติ ิ(p < 0.05) ดังแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 2  แสดงการเปรยีบเทยีบผลกระทบการเกดิโรคความผดิปกตทิางจติที่เกดิจากการดื่มสุราของกลุมศกึษา       

พฤตกิรรมการดื่ม จํานวนผูปวย 
Person Year 

(PY) 
Cases/1000PY 95%CI RR p-value 

ด่ืมแบบเส่ียงต่ํา 
0 1110 0 - - - 

(Low risk drinker) 

ด่ืมแบบเส่ียง 
1 403 2.48 reference reference - 

(Hazardous drinker) 

ด่ืมแบบอันตราย 
1 279 3.58 0.0903 - 23.0942 1.4444 0.7937 

(Harmful drinker) 

ด่ืมแบบติดสุรา 
6 305 19.67 0.9544 - 65.8531 7.9278 0.0227 

(Alcohol dependence) 

 

ในการศึกษาประวัติการเจ็บปวยการเกิดโรคหรือความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมท่ีเกิดจากการใช

แอลกอฮอลของกลุมท่ีมีระดับการดื่มสุราแตกตางกัน ไมพบผูปวยในกลุมดื่มสุราระดับต่ํา (Low risk drinker) ในกลุมดื่ม

แบบเสี่ยง (Hazardous drinker) พบ Incidence density 2.48 ตอ 1,000 ป หรือหากติดตามผูท่ีดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous 

drinker) จํานวน 1,000 คน ในระยะเวลา 1 ป จะพบผูปวย  2.48 คน กลุม ท่ีดื่มแบบอันตราย  (Harmful drinker)                         

พบ Incidence density 3.58 ตอ 1,000 ป หรือสูงกวากลุมดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous drinker) 1.44 เทา อยางไมมีนัยสําคัญ   

ทางสถิติ (p = 0.7937) ในกลุมดื่มแบบติดสุรา (Alcohol dependence) พบ Incidence density 19.67 ตอ 1,000 ป หรือ                 

สูงกวากลุมดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous drinker) 7.93 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.0227) ดังแสดงรายละเอียด             

ในตาราง 2 
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ตาราง 3  แสดงการเปรียบเทยีบผลกระทบการเกดิโรคเบาหวานของกลุมศกึษาแบงตามระดับพฤตกิรรม               

   การดื่มสุรา 

พฤตกิรรมการดื่ม จํานวนผูปวย 
Person Year 

(PY) 
Cases/1000PY 95%CI RR p-value 

ด่ืมแบบเส่ียงต่ํา 
6 1093 5.49 reference reference - 

(Low risk drinker) 

ด่ืมแบบเส่ียง 
3 355 8.45 0.3850 - 6.1555 1.5394 0.5386 

(Hazardous drinker) 

ด่ืมแบบอันตราย 
4 275 14.54 0.7477 - 9.389 2.6496 0.1164 

(Harmful drinker) 

ด่ืมแบบติดสุรา 
8 295 27.12 1.7141 - 14.2379 4.9401 0.001 

(Alcohol dependence) 

 

ในการศึกษาประวัติการเจ็บปวยการเกิดโรคเบาหวานของกลุมท่ีมีระดับการดื่มสุราแตกตางกัน กลุมดื่มสุรา

ระดับต่ํา (Low risk drinker) พบ Incidence density 5.49 ตอ 1,000 ป หรือหากติดตามผูที่ดื่มระดับต่ํา (Low risk drinker) 

จํานวน 1,000 คน ในระยะเวลา 1 ป จะพบผูปวย 5.49 คนในกลุมดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous drinker) พบ Incidence 

density 8.45 ตอ 1,000 ป ซึ่งไมแตกตางกับกลุมดื่มสุราระดับต่ํา (Low risk drinker) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ              

(p = 0.5386) เชนเดียวกับ กลุมท่ีดื่มแบบอันตราย (Harmful drinker) ท่ีพบ Incidence density 14.54 ตอ 1,000 ป                          

ไมแตกตางกับกลุมดื่มสุราระดับต่ํา (Low risk drinker) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.1164) กลุมดื่มแบบติดสุรา 

(Alcohol dependence) พบ Incidence density 27.12 ตอ 1,000 ป หรือสูงกวากลุมดื่มสุราระดับต่ํา (Low risk drinker)  

4.94 เทา อยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ(p = 0.001) ดังแสดงรายละเอยีดในตาราง 3 

 

ตาราง 4 แสดงการเปรยีบเทียบผลกระทบการเกดิโรคความดันโลหติสูงของกลุมศกึษาแบงตามระดับพฤตกิรรม                             

  การดื่มสุรา 

พฤตกิรรมการดื่ม จํานวนผูปวย Person year Cases/1000PY 95%CI RR p-value 

ด่ืมแบบเส่ียงต่ํา 
24 1034 23.21 reference reference - 

(Low risk drinker) 

ด่ืมแบบเส่ียง 
3 396 7.57 0.0983 - 1.0839 0.3264 0.0542 

(Hazardous drinker) 

ด่ืมแบบอันตราย 
9 250 36 0.7209 - 3.3368 1.551 0.2577 

(Harmful drinker) 

ด่ืมแบบติดสุรา 
12 278 43.16 0.9300 - 3.7187 1.8579 0.0746 

(Alcohol dependence) 
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ในการศึกษาประวัติการเจ็บปวยการเกิดโรคความดันโลหิตสูงท่ีเกิดจากการใชแอลกอฮอลของกลุมท่ีมีระดับ           

การดื่มสุราแตกตางกันพบวา ดื่มสุราระดับตํ่า (Low risk drinker) มี Incidence density 23.21 ตอ 1000 ป ซึ่งไมแตกตาง

กับกลุม ดื่มแบบเสี่ยง  (Hazardous drinker)  (p = 0.0542) กลุมดื่มแบบอันตราย (Harmful drinker)  (p = 0.2577)                   

และกลุมดื่มแบบติดสุรา (Alcohol dependence) (p = 0.0746) ท่ีมี Incidence density เทากับ 7.57 ตอ 1000 ป 36.0                   

ตอ 1,000 ป และ 43.16 ตอ 1,000 ปตามลําดับ ดังแสดงรายละเอยีดในตาราง 4 

 

ตาราง 5 แสดงการเปรยีบเทยีบผลกระทบการเกดิโรคตับของกลุมศกึษาแบงตามระดับพฤตกิรรมการดื่มสุรา 

พฤตกิรรมการดื่ม จํานวนผูปวย Person year Cases/1000 PY 95%CI RR p-value 

ด่ืมแบบเส่ียงต่ํา 
0 1110 0 - - - 

(Low risk drinker) 

ด่ืมแบบเส่ียง 
1 402 2.48 reference reference - 

(Hazardous drinker) 

ด่ืมแบบอันตราย 
1 278 3.59 0.0904 - 23.1198 1.446 0.7931 

(Harmful drinker) 

ด่ืมแบบติดสุรา 
3 305 9.84 0.4113 - 38.0144 3.954 0.1982 

(Alcohol dependence) 

 

ในการศึกษาประวัติการเจ็บปวยการเกิดโรคตับของกลุมท่ีมีระดับการดื่มสุราแตกตางกัน ไมพบผูปวย                      

ในกลุมดื่มสุราระดับต่ํา (Low risk drinker) ในกลุมดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous drinker) พบ Incidence density 2.48                   

ตอ 1,000 ป หรือหากติดตามผูท่ีดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous drinker) จํานวน 1,000 คน ในระยะเวลา 1 ป จะพบผูปวย    

2.48 คน ซึ่งไมตางกับกลุมท่ีดื่มแบบอันตราย (Harmful drinker) ท่ีพบ Incidence density 3.59 ตอ 1,000 ป (p = 0.7931) 

และไมตางกับกลุมดื่มแบบติดสุรา (Alcohol dependence) ท่ีพบ Incidence density 9.84 ตอ 1,000 ป อยางมีนัยสําคัญ               

ทางสถติ ิ(p = 0.1982) ดังแสดงรายละเอยีดในตาราง 5 

 

ตารางที่ 6 แสดงการเปรยีบเทยีบการไดรับอุบัตเิหตุของกลุมศกึษาแบงตามระดับพฤตกิรรมการดื่มสุรา 

พฤตกิรรมการดื่ม ไดรับอุบัตเิหตุ จํานวน 
อัตราอุบัตกิารณ 

(%) 
RR p-value 

ด่ืมแบบเส่ียงต่ํา 

(Low risk drinker) 
50 172 22.52 Reference - 

ด่ืมแบบเส่ียง 

(Hazardous drinker) 
29 52 35.80 1.5896 0.02 

ด่ืมแบบอันตราย 

(Harmful drinker) 
30 26 53.57 2.3785 0.001 

ด่ืมแบบติดสุรา 

(Alcohol dependence) 
38 26 59.38 2.6362 0.001 
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ในการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงของผลกระทบดานสุขภาพในสวนของการไดรับอุบัติเหตุ                  

จากการดื่มสุรา ระหวางกลุมท่ีมีพฤติกรรมการดื่มแบบเสี่ยงต่ํา (Low risk drinker) กับกลุมที่มีพฤติกรรมการดื่มในระดับท่ี

สูงกวา นั้นพบวาการดื่มสุราแบบเสี่ยง (Hazardous drinker) นั้นมีโอกาสไดรับอุบัติเหตุสูงกวาการดื่มสุราแบบเสี่ยงต่ํา                  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติถึง 1.59 เทา (p = 0.02) การดื่มสุราแบบอันตราย (Harmful drinker) มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะไดรับ

อุบัติเหตุสูงกวาการดื่มสุราแบบเสี่ยงต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2.38 เทา (p = 0.001) และการดื่มสุราแบบติด                     

(Alcohol dependence) มีโอกาสเสี่ยงตอการไดรับอุบัติเหตุสูงกวาการดื่มแบบเสี่ยงต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                     

ถงึ 2.64 เทา (p = 0.001) ดังรายละเอยีดในตาราง 6 

 

วิจารณและสรุปผล 

พฤติกรรมการดื่มสุราในระดับอันตรายขึ้นไป (Harmful drinker and Alcohol dependence) นั้นมีความสัมพันธกับ

การเกิดผลกระทบดานสุขภาพและมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคอันไดแก โรคความผิดปกติทางจิตท่ีเกิดจากการดื่มสุรา                        

(p = 0.002) โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 (p = 0.0027) โรคความดันโลหิตสูง (p = 0.0122) โรคตับ (p = 0.010)                                         

และการเกิดอุบัติเหตุ (p = 0.001) สูงกวากลุมท่ีมีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงต่ําถึงในระดับเสี่ยง (Low risk drinker 

and Hazardous drinker) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษามีความสอดคลองกับ งานวิจัยของณรงคศักดิ์ หนูสอน                

และคณะ (2550) ท่ีศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลดานสุขภาพในเขตภาคเหนือตอนลาง                           

ของประเทศไทยซึ่งผลการวิจัย พบวา ผูปวยท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีโอกาสปวยดวยโรคเกี่ยวเนื่องจากการดื่ม

แอลกอฮอลมากกวา ผูท่ีไมดื่มแอลกอฮอลถึง 216 เทา (p = 0.01) และมีโอกาสปวยดวยโรคตับแข็งมากกวาผูปวย                       

ที่ไมดื่มสุราถึง 20 เทา (p = 0.01) สอดคลองกับการศึกษาของ บัณฑิต ศรไพศาล (2549) เร่ืองการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ในประเทศไทย พบวา การติดสุรามีความสัมพันธกับภาวะเครียดและอาการซึมเศราในระดับสูง โดยคนท่ีมี

อาการติดสุรา รอยละ 51.2 มีความเครียดอยูในระดับท่ีสูงหรือรุนแรง รอยละ 48.6 มีอาการซึมเศราอยูในระดับท่ี                   

ควรไดรับการรักษาหรือพบแพทย รอยละ 11.9 มีความคิดอยากฆาตัวตาย รอยละ 11.3 มีความคิดอยากฆาผู อ่ืน                        

จากรายงาน การเฝาระวังการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุขนสงในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2547 สํานักงานระบาดวิทยา                              

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบวารอยละ 72 ของผูบาดเจ็บรุนแรงจํานวน 1,405 จากพาหนะทุกประเภท                 

กอนเกดิเหตุผูขับขี่มพีฤตกิรรมการดื่มแอลกอฮอล และจากรายงานสถานการณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ป 2557 

ของ World Health Organization (2014) ระบุวาการดื่มแอลกอฮอลกอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพและการบาดเจ็บ                 

ในกลุมผูบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้น รอยละ 50 จะเสียชีวิตดวยโรคตับ โดย รอยละ 25 ของผูปวยโรคมะเร็งนั้น                    

รอยละ 4 เกิดจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและ รอยละ 10 ของผูท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จะปวยดวย                

โรคหลอดเลือดในสมอง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และปวยโรคเบาหวาน อยูรอยละ 2 ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางโรคเบาหวาน กับการดื่มแอลกอฮอลในกลุมผูมีอายุ 19 ปขึ้นไป จากฐานขอมูล MEDLINE ป 1966 

ถงึเดือนสงิหาคม ป 2003 ของ Andrea A Howard และคณะ พบวา ผูท่ีดื่มแอลกอฮอลขนาดปานกลาง คือ 1-3 แกวตอวัน 

(1 แกวมีปริมาณแอลกอฮอลเทียบเทา ethanol 12.6 g.) หรือประมาณ 3.5 ดื่มมาตรฐาน (หนึ่งดื่มมาตรฐานเทากับ

แอลกอฮอล เทียบเทา ethanol 10 g.) สัมพันธกับการเกิดโรคเบาหวานท่ีลดลง รอยละ 33-56 เมื่อเทียบกับผูท่ีไมดื่มสุรา 

และในทางตรงขามการดื่มแอลกอฮอลมากกวา 3 แกวขึ้นไป หรือตั้งแต 3.5 ดื่มมาตรฐานตอวันขึ้นไป สัมพันธกับการเกิด
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โรคเบาหวาน ท่ีเพิ่มขึ้น รอยละ 43 และนอกจากนี้ยังพบวา การดื่มแอลกอฮอลในปริมาณขนาดปานกลางนั้น ไมรบกวน

กระบวนการควบคุมระดับน้ําตาลในรางกาย ท่ีซึ่งการศึกษานี้ พบวา พฤติกรรมการดื่มสุราในระดับเสี่ยงต่ํา (Low risk 

drinker) ระดับเสี่ยง (Hazardous drinker) และระดับอันตราย (Harmful drinker) นั้นสงผลตอการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

ไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ (p > 0.05) แตพฤตกิรรมการดื่มสุราแบบติดสุรา (Alcohol dependence)  จะทําให

มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 สูงกวากลุมท่ีดื่มแบบเสี่ยงต่ําถึง 4.94 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 

0.001) ในสวนของการเกิดอุบัติเหตุนั้นพบวาพฤติกรรมการดื่มสุราในระดับท่ีแตกตางกันจะมีโอกาสเสี่ยงตอการไดรับ

อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บท่ีแตกตางกัน ระหวางกลุมท่ีมีพฤติกรรมการดื่มแบบเสี่ยงต่ํา (Low risk drinker) กับกลุมท่ีมี

พฤตกิรรมการดื่มในระดับท่ีสูงกวานัน้ พบวาการดื่มสุราแบบเสี่ยง (Hazardous drinker)  มีโอกาสไดรับอุบัติเหตุสูงกวาการ

ดื่มสุราแบบเสี่ยงต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติถึง 1.59 เทา (p = 0.02) การดื่มสุราแบบอันตราย (Harmful drinker) มี

โอกาสเสี่ยงท่ีจะไดรับอุบัตเิหตุสูงกวาการดื่มสุราแบบเสี่ยงต่ําอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 2.38 เทา (p = 0.001) และการดื่ม

สุราแบบติดสุรา (Alcohol dependence) มีโอกาสเสี่ยงตอการไดรับอุบัติเหตุสูงกวาการดื่มแบบเสี่ยงต่ําอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติถึง 2.64 เทา (p = 0.001) สอดคลองกับการวิจัยของ ทักษพล ธรรมรังสี  และคณะ (2555) ท่ีศึกษาการบริโภค

แอลกอฮอลกับการบาดเจ็บในชวงเทศกาลวันหยุดยาวเมื่อเทียบกับชวงเวลาปกติ พบวาผูเขารับบริการรักษาอาการ

บาดเจ็บจากแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินของทางโรงพยาบาลในประเทศไทย โดยสุมสํารวจครอบคลุมท้ัง 4 ภูมิภาค รวม 9 

โรงพยาบาล พบวา รอยละ 27.87 ของผูเขารับบริการนั้นมีการดื่มสุรากอน 6 ช่ัวโมง  และมีปริมาณแอลกอฮอลในกระแส

เลือดเกนิ 50 มลิลกิรัมเปอรเซ็นต ยังพบวา พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกับการบาดเจ็บนั้น รอยละ 93.93 

ของผูไมดื่มแอลกอฮอลไดรับบาดเจ็บท่ีรุนแรงกวาและเกิดอุบัติเหตุมากกวาผูท่ีดื่มแอลกอฮอล สําหรับผลกระทบดาน

สุขภาพเกี่ยวกับ โรคความผิดปกติทางจิตท่ีสัมพันธกับการดื่มสุรา โรคตับ และโรคความดันโลหิตสูง ในการศึกษานี้ไม

สามารถระบุไดวาพฤติกรรมการดื่มในระดับท่ีตางกัน จะสงผลทําใหเกิดผลกระทบดวยโรคดังกลาวแตกตางกันสรุปได

เพียงวามีแนวโนมของการเกิดโรคสูงขึ้นตามระดับการดื่มของผูดื่มสุรา เนื่องจากกลุมตัวอยาง ไมเพียงพอ แตจากผล

การศึกษาของ Xue-Xin, et.al (2013) บงชี้วาการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล  ท่ีมีปริมาณมากมีความสัมพันธตอระดับความ

ดันโลหิตท่ีสูงขึ้น คลายกับการศึกษาของ Mamot, M.G., et.al (1994) ไดศึกษาความสัมพันธของการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลกับระดับความดันโลหิต พบวาการดื่มแอลกอฮอลตั้งแต  300 มิลิลิตรตอสัปดาหขึ้นไปนั้นมีความสัมพันธ

โดยตรงกับระดับความดันโลหติท่ีเพิ่มสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยในคนท่ีดื่มแอลกอฮอล 300-400 มิ

ลิลิตรตอสัปดาหจะมีคาเฉลี่ยของระดับความดันโลหิต ขณะหัวใจบีบตัว (systolic) และคาเฉลี่ยของระดับความดันโลหิต

ขณะหัวใจคลายตัว (diastolic) จะสูงกวาคนท่ีไมดื่มแอลกอฮอลประมาณ 2.7/1.6 มิลลิเมตรปรอท และจะเพิ่มสูงขึ้นตาม

ปริมาณ การดื่มท่ีเพิ่มขึ้นในกลุมท่ีดื่มหนัก คือ มากกวาหรือเทากับ 500 มิลิลิตรตอสัปดาห จะมีคาเฉลี่ยของระดับความ

ดันโลหติท้ัง systolic และ diastolic จะสูงกวา  คนท่ีไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลถงึ 4.6/3.0 มลิลเิมตรปรอท 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยครั้งตอไป 

ควรมีการศึกษาผลกระทบของการดื่มสุราในปริมาณท่ีแตกตางกันในระยะยาว โดยเปลี่ยนรูปแบบเปนการศึกษา

แบบ Prospective Study หรือ Meta-analysis ในการวิเคราะหขอมูลเวชระเบียนหรือประวัติการรักษาจากสถานพยาบาล

ทุติยภูมิในระดับตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมและเพียงพอตอการวิเคราะหและนําไปใชอางอิงสําหรับการดําเนินงาน

แกไขปญหาการดื่มสุราในพืน้ท่ี 
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ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 

ผลการศกึษาในคร้ังนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมใหความรู กระบวนการกลุมสําหรับแกไขปญหา

การดื่มสุราในพื้นท่ี ผานเวทีชุมชนหรือโครงการในหมูบานเพื่อสรางความตระหนักและกระตุนใหประชาชนท่ีมีการ

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการดื่มสุรา 
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ผลการเคลือบหลุมรองฟนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เมือ่ระยะเวลา 

ผานไป 2 ป เครือขายสุขภาพเชียงคํา–ภูซาง จังหวัดพะเยา 

Effectiveness of sealant in primary school after 2 year of Health Network 

ChangKham-PhuSang Phayao Province 

สุนันทา วงศชัย 5

1*และสมชาย จาดศรี2 

Sunanta wongchai1* and Somchai Jadsri2 

บทคัดยอ 

 การวจัิยนี้ มวัีตถุประสงคเพ่ือศึกษาการคงอยูของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนและเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคฟนผุ

ในฟนกรามแทซี่ท่ี 1 ท่ี ของนักเรียนอยูชั้นประถมศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2555 เมื่อระยะเวลาผานไป 2 ป ในโรงเรียน

เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา จํานวน 581 คน แบงเปน  2 กลุม คือ นักเรียนที่ไดรับการเคลือบ

หลุมรองฟนจํานวน 387 คนและไมไดรับการเคลือบหลุมรองฟนจํานวน 194 คน เก็บขอมูลดวยการตรวจฟนและ         

การสัมภาษณ วิเคราะหดวยรอยละ คาเฉลี่ย ไคสแควรและอัตราเสี่ยง ผลการวิจัยพบวา ฟนท่ีไดรับการเคลือบ                

หลุมรองฟนมวีัสดุเคลือบหลุมรองฟนอยูครบรอยละ 40.4 มีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุดบางสวน รอยละ 44.1 และมีวัสดุ

เคลือบหลุมรองฟนหลุดไปท้ังหมด รอยละ 15.5 ในฟนกรามแทซี่ท่ี 1 ท้ังบนและลางท่ีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนอยูครบ

สมบูรณพบวาไมมีฟนผุเลย สวนในฟนกรามแท ซี่ท่ี 1 บนขวา บนซาย ลางซาย และลางขวา ท่ีวัสดุหลุดบางสวนพบฟนผ ุ

รอยละ 14.2 22.9 36.2 และ 29.1 ตามลําดับ ในฟนกรามแทซี่ท่ี 1 บนขวา บนซาย ลางซาย และลางขวาท่ีวัสดุหลุดหมด

พบฟนผุรอยละ 33.3 26.9 30.8 และ 28.0 ตามลําดับ และในฟนกรามแทซี่ท่ี 1 บนขวา บนซาย ลางซาย และลางขวา ท่ี

ไมไดรับการเคลือบหลุมรองฟนพบฟนผุ รอยละ 18.4 8.9 41.1 และ 39.5 ตามลําดับ ในฟนกรามแทซี่ท่ี 1 บนขวา บนซาย  

ลางซาย และลางขวาของกลุมท่ีวัสดุหลุดหมดมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคฟนผุเปน 2.36 1.12 0.85 และ 0.9 เทาของกลุมท่ี

วัสดุหลุดบางสวน ตามลําดับ และในฟนกรามแทซี่ ท่ี 1 บนขวา บนซาย ลางขวา และลางซายของกลุมท่ีไมไดรับ  

การเคลือบหลุมรองฟนมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคฟนผุเปน 1.30 0.82 1.13 และ 1.36 เทาของกลุมท่ีวัสดุหลุดบางสวน 

ตามลําดับ พฤติกรรมการแปรงฟนและการบริโภคขนม/เคร่ืองงดื่ม/ลูกอมกับการเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่ท่ี 1 บนขวา 

บนซาย ลางซาย และลางขวา พบวา ความถี่ของการแปรงฟน (เชา กลางวัน เย็น) มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคฟนผุแตกตาง

กันเล็กนอย และความถี่ในการบริโภคขนม/เคร่ืองดื่ม/ลูกอม พบวา การกินขนม/เคร่ืองดื่ม/ลูกอมมีโอกาสเกิดโรคฟนผุ              
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ที่เทากันกับกลุมท่ีไมกิน แตมีจํานวนซี่ท่ีเกิดฟนผุแตกตางกัน จึงควรสงเสริมใหนักเรียนเคลือบหลุมรองฟนและตรวจ            

การคงอยูเปนระยะ ๆ  
 

คําสําคัญ: การเคลือบหลุมรองฟน นักเรียนชัน้ประถมศกึษา ฟนกรามแทซี่ท่ี 1   
                

Abstract  

 The objectives of the research were to study retention of sealant, and the dental caries between sealant of 

primary school student after 2 years passing of ChangKham - PhuSang Health Network, Phayao Province. The 

sample of 581 grade 3 students was randomly selected from 2 groups according to sealant and no sealant. The data 

were collected with dental examination, questionnaire and analyzed with percentage, mean. Effect of sealant was 

test by Chi-square test and odds ratio. The results had shown that complete retention of sealant, partial lost of 

sealant, complete lost at the rate of 40.4%, 44.1%, and 15.5% respectively. There were no caries found in the teeth 

with complete retention of sealant. Partial lost sealant teeth (#16, #26, #36, #46) got carried at rate of 14.2%, 

22.9%, 36.2% and 29.1% respectively. While complete lost sealant teeth (#16, #26, #36, #46) got carried at rate of 

33.3%, 26.9%, 30.8% and 28.0% respectively. No sealant teeth sealant teeth (#16, #26, #36, #46) got carried at 

rate of 18.4%, 18.9%, 41.1% and 39.5% respectively. The effect of sealant on dental caries that risk of caries in 

group of no sealant was 1.3, 0.82, 1.13 and 1.36 times respectively higher than partial lost sealant group. Complete 

loss of sealant group was 2.36, 1.12, 0.85 and 0.9 times respectively higher than partial lost sealant group. The 

frequency of brushing teeth no every day ,the risk of dental caries is slightly different to brush your teeth every day. 

The frequency of eating at snacks / drinks / candy with a higher risk of dental caries is a little different. But there's a 

different tooth decay. The suggestion from the study was that sealant should be promoted in school and follow up 

the retention. 
 

Keywords:  Sealant, Primary school, The permanent first molar  
 

บทนํา 

สุขภาพชองปาก เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตประชาชน โดยปญหาสุขภาพชองปากนั้น 

สามารถพบไดหลายรูปแบบ เชน โรคฟนผุ โรคปริทันต ปญหาการสูญเสียฟน ฯลฯ ประชาชนในกลุมตาง ๆ มีความเสี่ยง              

ตอการเกิดโรคท่ีแตกตางกันออกไป  โดยพบวา ในกลุมของเด็กวัยเรียน มีอัตราการเกิดโรคฟนผุเพิ่มขึ้น การเคลือบ                   

หลุมรองฟน เปนวิธีการทางคลินิกท่ีไดรับการยอมรับในการปองกันฟนผุของหลุมรองฟน โดยกลไกการปองกันฟนผุของ

สารเคลือบหลุมรองฟน คือ ตัวสารจะทําหนาท่ีเปนสิ่งกีดขวางทางกายภาพ (Physical barrier) ปองกันการกักเก็บสะสม

ของเช้ือจุลินทรียและสารอาหารท่ีเปนเหตุของการเกิดฟนผุท่ีบริเวณหลุมรองฟน ท้ังนี้การเคลือบหลุมรองฟนจะมี

ประสทิธิภาพในการปองกันฟนผุไดตราบท่ีวัสดุยังติดแนนสมบูรณกับผิวเคลือบฟน (กนกพร โพธ์ิหอม 2550, หนา 51–58) 

และทางสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ไดมีการจัดใหบริการเคลือบหลุมรองฟนแกเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1                        
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เพื่อลดอัตราการเกิดฟนผุในฟนแท ในโครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟนดี และทางโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา                  

ไดดําเนินงานตามโครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟนดี โดยการออกตรวจสุขภาพชองปาก และใหบริการเคลือบหลุมรองฟน

ใหแกเด็กนักเรียนชั้นประถมศกึษาปท่ี 1 ท่ีมฟีนกรามแทซี่ท่ี 1 ขึ้นมาในชองปาก  

จากรายงานผลสํารวจสภาวะสุขภาพชองปากระดับประเทศ พ.ศ.2527–2555 ของสํานักทันตสาธารณสุข                

กรมอนามัย พบวา สภาวะปราศจากฟนผุ (Caries free) ของเด็ก 12 ป ในภาพรวมประเทศ คือ รอยละ 52.2 50.8 46.1 

42.7 43.1 และ 47.3 ตามลําดับ (กรมอนามัย, 2555, หนา 114) สวนสถานการณสุขภาพชองปากเด็กประถมศึกษา      

จังหวัดพะเยา 3 ปยอนหลัง ตั้งแตป 2554-2556 พบวา เด็กอายุ 12 ป มีสภาวะปราศจากฟนผุรอยละ 64.78 57.29 และ 

55.2 ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2556) จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวารอยละของเด็กอายุ 12 ป                      

มแีนวโนมการปราศจากฟนผุลดลงหรือมแีนวโนมการมฟีนผุเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึง การคงอยูของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนและเปรียบเทียบฟนกรามแทซี่ท่ี 1         

ที่ไดรับการเคลือบหลุมรองฟนกับฟนกรามแทซี่ท่ี 1 ท่ีไมไดรับการเคลือบหลุมรองฟน เมื่อนักเรียนอยูชั้นประถมศึกษา           

ชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2555 หลังจากไดรับการเคลือบหลุมรองฟน เมื่อระยะเวลาผานไป 2 ป วามีผลตอการเกิดโรคฟนผุ

มากนอยเพยีงใด เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาใชประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ              

เปนขอมูลสําหรับองคการท่ีเกี่ยวของระดับนโยบายใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินงานตามนโยบายท่ีเหมาะสม                        

อันมุงประโยชนสุดทายท่ีไดแกนักเรียนประถมศกึษาตอไป 
 

วัตถุประสงค     

         1. เพื่อศกึษาการคงอยูของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนของนักเรียนประถมศกึษาชัน้ประถมศกึษาปท่ี 3          

         2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่ท่ี 1 ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 

2555 เมื่อระยะเวลาผานไป 2 ป 
 

วิธีการศึกษา 

การวิ จัยคร้ังนี้ เปนการวิ จัยทางระบาดวิทยาเชิงวิ เคราะห (Analytical epidemiology) กลุมตัวอยางท่ีใช                   

ในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเรียนเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา จํานวน 

581 คน แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือนักเรียนท่ีไดรับการเคลือบหลุมรองฟนจํานวน 387 คน และนักเรียนท่ีไมได

รับการเคลือบหลุมรองฟนจํานวน 194 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาเปนแบบสัมภาษณ โดยการสัมภาษณและตรวจฟน แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน  

สวนท่ี 2 การแปรงฟน ประกอบดวยความถี่ของการแปรงฟนในรอบสัปดาหและวธีิการแปรงฟน 

สวนท่ี 3 ปจจัยเสี่ยงและการปองกันฟนผุ ประกอบดวยพฤติกรรมการบริโภคขนม/เคร่ืองดื่ม/ลูกอม การไปตรวจ

สุขภาพชองปาก การไปพบหมอฟน (ปวดฟน ขูดหนิปูน อุดฟน ถอนฟน รักษารากฟน) ในชวง 1 ปท่ีผานมา 

สวนท่ี 4 การไดรับบริการเคลือบหลุมรองฟน (ไดขอมูลจากงานทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

พะเยา) ประกอบดวย แบบบันทึกการคงอยูของวัสดุเคลือบหลุมรองฟน (ไดขอมูลจากแบบันทึกสภาวะฟนผุ) และแบบ
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บันทกึสภาวะโรคฟนผุ (ใชเปนขอมูลของกลุมงานทันตกรรม) โดยจะตรวจในฟนกรามแทซี่แรก ท้ัง 4 ดานของชองปาก คือ 

บนขวา (#16) บนซาย (#26) ลางซาย (#36) และลางขวา (#46) 

วิเคราะหสถิติ ดวยรอยละ คาเฉลี่ย และทดสอบผลการเคลือบหลุมรองฟนที่มีตอการเกิดโรคฟนผุดวยไคสแควร

และอัตราเสี่ยง (Odds ratio) 
 

ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไป 

กลุมตัวอยางนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปท่ี 3 จํานวน 581 คน พบวา เปนเพศชายรอยละ 49.4 และเปนเพศหญิง

รอยละ 50.6 ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมารับราชการ อาชีพสวนตัว รับจาง และแมบานหรือ

ไมไดทํางาน ตามลําดับ (รอยละ 36.5, รอยละ 20.3, รอยละ 18, รอยละ 15.5 และรอยละ 9.6) ผูใหการเลี้ยงดูนักเรียน                  

สวนใหญเปนพอแม รองลงมาปูยา/ตายาย และญาติ (ลุงปา นาอา) ตามลําดับ (รอยละ 71.3 รอยละ 26.5 และ                 

รอยละ 2.2) 
 

การคงอยูของวัสดุเคลอืบหลุมรองฟน 
 

ตาราง 1 การคงอยูของวัสดุเคลือบหลุมรองฟน 

การคงอยูของวัสดุ จํานวน(ซี่) รอยละ 

อยูครบ 442 40.4 

หลุดบางสวน 449 44.1 

หลุดหมด 158 15.5 

รวม 1019 100 
 

การคงอยูของวัสดุเคลือบหลุมรองฟน พบวา ภายหลังการไดรับบริการเคลือบหลุมรองฟนเม่ือระยะเวลา                 

ผานไป 2 ป พบวา ฟนท่ีไดรับการเคลือบหลุมรองฟน จํานวน 1,019 ซี่ มีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนอยูครบรอยละ 40.5                       

มวีัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุดบางสวนรอยละ 44.0 และมวีัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุดไปท้ังหมดรอยละ 15.5  
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ผลการเคลอืบหลุมรองฟนที่มตีอการเกดิโรคฟนผุ  
 

ตาราง 2 การคงอยูของวัสดุเคลอืบหลุมรองฟนกับการเกิดโรคฟนผุ 

ซี่ฟน สถานะการเคลอืบ ไมผุ  ผุ   p-value    

#16 

 

 

 

1. อยูครบ    80(100) 0(0) 

0.000 
2. หลุดบางสวน    91(85.8) 15(14.2) 

3. หลุดหมด  28(66.7) 14(33.3) 

4. ไมไดทํา   288(81.6) 65(18.4) 

#26 1. อยูครบ    68100) 0(0) 

0.000 
 2. หลุดบางสวน    74(77.1) 22(22.9) 

 3. หลุดหมด  38(78.1) 14(26.9) 

 4. ไมไดทํา   296(81.1) 69(18.9) 

#36 

  

  

  

1. อยูครบ    120(100) 0(0) 

0.000 
2. หลุดบางสวน    83(63.8) 47(36.2) 

3. หลุดหมด  27(69.2) 12(30.8) 

4. ไมไดทํา   172(58.9) 120(41.1) 

#46 

  

  

  

1. อยูครบ    145(100) 0(0) 

0.000 
2. หลุดบางสวน    83(70.9) 34(29.1) 

3. หลุดหมด  18(72.0) 7(28.0) 

4. ไมไดทํา   178(60.5) 116(39.5) 

 

ตารางท่ี 2 แสดงการศึกษาการคงอยูของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนกับการเกิดโรคฟนผุ พบวา กลุมนักเรียน  

ที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟนท่ียังอยูครบสมบูรณไมมีการเกิดโรคฟนผุในทุกซี่ หรือสามารถปองกันโรคฟนผุไดทุกคนและทุกซี่

ท่ีเคลือบหลุมรองฟน โดยการคงอยูกับการเกิดโณคฟนผุจําแนกเปนซี่ ดังนี้ การเกิดฟนผุในซี่ #16 พบรอยละ 14.2 33.3 

และ 18.4 ในกลุมท่ีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุดบางสวน หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ การเกิดฟนผุในซี่ #26  

พบรอยละ 22.9 26.9 และ 18.9 ในกลุมท่ีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุดบางสวน หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ 

การเกิดฟนผุในซี่ #36 พบรอยละ 36.2 30.8 และ 41.1 ในกลุมท่ีวัสดุเคลือบหลุมรองฟน หลุดบางสวน หลุดหมด และ

ไมไดเคลือบ ตามลําดับ และการเกิดฟนผุในซี่ #46 พบรอยละ 29.1 28.0 และ 39.5 ในกลุมท่ีวัสดุเคลือบหลุมรองฟน 

หลุดบางสวน หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ ซึ่งอัตราการเกิดฟนผุในแตละกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ   

ทางสถติ ิ(p = 0.000) 
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สถานะการเคลอืบหลุมรองฟนกับการเกดิโรคฟนผุ 
 

ตารางที่ 3 สถานะการเคลอืบหลุมรองฟนกับการเกดิโรคฟนผุ                               

ซี่ฟน สถานะการเคลอืบ Total Caries prevalence Pr p-value 

#16 

 

หลุดบางสวน 106 15 14.2 - - 

0.0083 

0.319 
หลุดหมด 42 14 33.3 2.36 

ไมไดเคลือบ 353 65 18.4 1.30 

#26 

หลุดบางสวน 96 22 22.9 - - 

0.59 

0.38 
หลุดหมด 52 14 26.9 1.17 

ไมไดเคลือบ 365 69 18.9 0.82 

 

#36 

 

หลุดบางสวน 130 47 36.2 - - 

0.53 

1.00 

หลุดหมด 39 12 30.8 0.85 

ไมไดเคลือบ 292 120 41.1 1.13 

 

#46 

 

หลุดบางสวน 117 34 29.1 - - 

0.92 

 0.048 

หลุดหมด 25 7 28 0.90 

ไมไดเคลือบ 294 116 39.5 1.36 

 

ตารางท่ี 3 แสดงการศึกษาสถานะการเคลือบหลุมรองฟนกับการเกิดโรคฟนผุ โดยจําแนกรายซี่ ดังนี้ การเกิด       

ฟนผุในฟนกรามแทซี่ท่ีแรกบนขวา (#16) พบรอยละ 14.2 33.3 และ 18.4 ในกลุมนักเรียนท่ีวัสดุเคลือบหลุมรองฟน              

หลุดบางสวน, หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ โอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคฟนผุในกลุมนักเรียนท่ีวัสดุหลุดท้ังหมดเปน 

2.36 เทาของกลุมนักเรียนท่ีวัสดุหลุดบางสวน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.0083) แตกลุมนักเรียนท่ีไมไดรับ               

การเคลือบหลุมรองฟนมีอัตราฟนผุสูงกวากลุมนักเ รียนท่ีวัสดุ เคลือบหลุมรองฟนท่ีหลุดบางสวน  1.30 เทา                    

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.319) การเกิดฟนผุในฟนกรามแทซี่ท่ีแรกบนซาย (#26) พบรอยละ 22.9 26.9 และ 

18.9 ในกลุมท่ีวัสดุเคลือบหลุมรองฟน หลุดบางสวน หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคฟนผุ

ในกลุมนักเรียนท่ีวัสดุหลุดท้ังหมดเปน 1.17 เทาของกลุมนักเรียนท่ีวัสดุหลุดบางสวน (p = 0.59) แตกลุมนักเรียนท่ีไมไดรับ

การเคลือบหลุมรองฟนมีอัตราฟนผุสูงกวากลุมนักเ รียนท่ีวัสดุ เคลือบหลุมรองฟนท่ีหลุดบางสวน  0.82 เทา                 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.38) การเกิดฟนผุในฟนกรามแทซี่ท่ีแรกลางซาย (#36) พบรอยละ 36.2 30.8 และ 

41.1 ในกลุมที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟน หลุดบางสวน หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ โอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคฟนผ ุ

ในกลุมนักเรียนท่ีวัสดุหลุดท้ังหมดเปน 0.85 เทาของกลุมนักเรียนท่ีวัสดุหลุดบางสวน (p = 0.53) แตกลุมนักเรียนท่ีไมได

รับการเคลือบหลุมรองฟนมีอัตราฟนผุสูงกวากลุมนักเรียนที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟนที่หลุดบางสวน 1.13 เทา                    

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 1.00) การเกิดฟนผุในฟนกรามแทซี่ท่ีแรกลางขวา (#46) พบรอยละ 29.1 28.0 และ 

39.5 ในกลุมท่ีวัสดุเคลือบหลุมรองฟน หลุดบางสวน หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ โอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคฟนผุ
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ในกลุมนักเรียนท่ีวัสดุหลุดท้ังหมดเปน 0.90 เทาของกลุมนักเรียนท่ีวัสดุหลุดบางสวน (p = 0.92) อยางไมมีนัยสําคัญ            

ทางสถิติ แตกลุมนักเรียนท่ีไมไดรับการเคลือบหลุมรองฟนมีอัตราฟนผุสูงกวากลุมนักเรียนท่ีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนท่ี  

หลุดบางสวน 1.36 เทา อยางมนีัยสําคัญทางสถติิ (p = 0.048) 
 

การดูแลสุขภาพชองปากที่มีตอการเกดิโรคฟนผุ  
 

ตาราง 4 พฤติกรรมการแปรงฟนและการบรโิภคขนม/เครื่องดื่ม/ลูกอมกับการเกดิโรคฟนผุในซี่ #16 

พฤตกิรรม Total Caries prevalence Pr p-value 

แปรฟนเชา 

 

ทุกวัน 457 84 18.4 1.23 

  

0.355 

ไมทุกวัน 44 10 22.7   

แปรฟนกลางวัน 

 

ทุกวัน 160 32 20 0.91 

 

0.535 

ไมทุกวัน 341 62 18.2   

แปรฟนเย็น 

 

ทุกวัน 299 56 18.7 0.99 0.223 

ไมทุกวัน 202 38 18.8     

กนิน้ําหวาน 

 

ไมกนิ 177 25 14.1 1.21 

  

0.223 

กนิ 404 69 17.1   

กนิน้ําอัดลม 
ไมกนิ 285 41 13.9 

1.34 0.075 
กนิ 296 53 18.6 

กนิขนม 
ไมกนิ 44 10 22.7 

0.69 
 

0.157 
 

กนิ 537 84 15.6 

กนิลูกอม ไมกนิ 301 42 14.0 1.33 

 

0.081 

 กนิ 208 52 18.6 

 

ตารางท่ี 4 แสดงการศึกษาการแปรงฟนกับการเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่ท่ีแรกบนขวา (#16) พบวา แปรงฟน

ตอนเชาทุกวันเกิดโรคฟนผุ รอยละ 18.4 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผุ รอยละ 22.7 แปรงฟนตอนกลางวันทุกวันเกิดโรคฟนผุ  

รอยละ 20.0 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผุ รอยละ 18.2 แปรงฟนตอนเย็นทุกวันเกิดโรคฟนผุ รอยละ 18.7 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผุ

รอยละ 18.8 กลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนเชาไมทุกวัน แปรงฟนตอนกลางวันไมทุกวัน แปรงฟนตอนเย็นไมทุกวันมีโอกาส

เกดิโรคฟนผุไมตางจากกลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนเชาทุกวัน (p = 0.355) แปรงฟนตอนกลางวันทุกวัน (p = 0.535) และ

แปรงฟนตอนเย็นทุกวัน (p = 0.223)           

การบริโภคขนม/เคร่ืองดื่ม/ลูกอมกับการเกิดโรคฟนผุ พบวา การกินน้ําหวานเกิดโรคฟนผุรอยละ 17.1 ไมกิน         

เกิดโรคฟนผุรอยละ 14.1 การกินน้ําอัดลมเกิดโรคฟนผุรอยละ 18.6 ไมกินทุกวันเกิดโรคฟนผุรอยละ 13.9 การกินขนม             

เกิดโรคฟนผุรอยละ 15.6 ไมกินเกิดโรคฟนผุรอยละ 22.7 การกินลูกอมเกิดโรคฟนผุรอยละ 18.6 ไมกินเกิดโรคฟนผ ุ         



 

502 

 

รอยละ 14.0 กลุมนักเรียนท่ีดื่มน้ําหวาน ดื่มน้ําอัดลม กินขนม และกินลูกอมไมผุไมตางจากกลุมนักเรียนท่ีไมดื่มน้ําหวาน                      

(p = 0.223) ไมดื่มน้ําอัดลม (p = 0.075) ไมกนิขนม (p = 0.157) และไมกนิลูกอม (p = 0.081) 
 

ตาราง 5 พฤติกรรมการแปรงฟนและการบรโิภคขนม/เครื่องดื่ม/ลูกอมกับการเกดิโรคฟนผุในซี่ #26 

พฤตกิรรม Total Caries prevalence Pr p-value 

แปรฟนเชา 

 

ทุกวัน 532 91 17.1 
1.67 0.041 

ไมทุกวัน 49 14 28.6 

แปรฟนกลางวัน 

 

ทุกวัน 180 33 18.3 
0.98 0.499 

ไมทุกวัน 401 72 18.0 

แปรฟนเย็น 

 

ทุกวัน 347 58 16.7 
1.20 0.177 

ไมทุกวัน 234 47 20.1 

กนิน้ําหวาน 

 

ไมกนิ 177 34 19.2 
0.92 0.358 

กนิ 404 71 17.6 

กนิน้ําอัดลม 

 

ไมกนิ 285 55 19.3 
0.88 0.259 

กนิ 296 50 16.9 

กนิขนม ไมกนิ 44 5 11.4 
1.63 0.159 

 กนิ 537 100 18.6 

กนิลูกอม 

 

ไมกนิ 301 56 18.6 
0.94 0.406 

กนิ 280 49 17.5 

 

ตารางท่ี 5 แสดงการศกึษาการแปรงฟนกับการเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่ที่แรกบนซาย (#26) พบวา แปรงฟน

ตอนเชา ทุกวันเกิดโรคฟนผุรอยละ 17.1 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผุรอยละ 28.6 แปรงฟนตอนกลางวันทุกวันเกิดโรคฟนผุ               

รอยละ 18.3 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผุรอยละ 18 แปรงฟนตอนเย็นทุกวันเกิดโรคฟนผุรอยละ 16.7 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผ ุ             

รอยละ 20.1 กลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนเชาไมทุกวันมีโอกาสเกิดฟนผุมากกวากลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนเชาทุกวัน                   

(p = 0.041) กลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนกลางวันไมทุกวัน และแปรงฟนตอนเย็นไมทุกวันมีโอกาสเกิดโรคฟนผุไมตางจาก

กลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนกลางวันทุกวัน (p = 0.499) แปรงฟนตอนเย็นทุกวัน (p = 0.177)  
การบริโภคขนม/เคร่ืองดื่ม/ลูกอมกับการเกิดโรคฟนผุ พบวา การกินน้ําหวานเกิดโรคฟนผุรอยละ 19.2 ไมกิน         

เกิดโรคฟนผุรอยละ 17.6 การกินน้ําอัดลมเกิดโรคฟนผุรอยละ 16.9 ไมกินทุกวันเกิดโรคฟนผุรอยละ 19.3 การกินขนม 

เกดิโรคฟนผุรอยละ 18.6 ไมกนิเกดิโรคฟนผุรอยละ 11.4 การกินลูกอมเกิดโรคฟนผุรอยละ 17.5 ไมกินเกิดโรคฟนผุรอยละ 

18.6 กลุมนักเรียนท่ีดื่มน้ําหวาน ดื่มน้ําอัดลม กินขนม และกินลูกอมไมผุไมตางจากกลุมนักเรียนท่ีไมดื่มน้ําหวาน                     

(p = 0.358) ไมดื่มน้ําอัดลม (p = 0.259) ไมกนิขนม (p = 0.159) และไมกนิลูกอม (p = 0.406) 
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ตาราง 6 พฤติกรรมการแปรงฟนและการบรโิภคขนม/เครื่องดื่ม/ลูกอมกับการเกดิโรคฟนผุในซี่ #36 

พฤตกิรรม Total Caries prevalence Pr p-value 

แปรฟนเชา 

 

ทุกวัน 532 163 30.6 
1.07 0.441 

ไมทุกวัน 49 16 32.7 

แปรฟนกลางวัน 

 

ทุกวัน 180 60 33.3 
0.88 0.215 

ไมทุกวัน 401 119 29.7 

แปรฟนเย็น 

 

ทุกวัน 347 100 28.8 
1.00 0.120 

ไมทุกวัน 234 79 33.8 

กนิน้ําหวาน 

 

ไมกนิ 177 54 30.5 
1.01 0.499 

กนิ 404 125 30.9 

กนิน้ําอัดลม 

 

ไมกนิ 285 82 28.8 
1.14 0.170 

กนิ 296 97 32.8 

กนิขนม 

 

ไมกนิ 44 20 45.5 
0.65 0.024 

กนิ 537 159 29.6 

กนิลูกอม ไมกนิ 301 93 30.9 
1.00 0.517 

 กนิ 280 86 30.7 

 

ตารางท่ี 6 แสดงการศกึษาการแปรงฟนกับการเกดิโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่ท่ีแรกลางซาย (#26)พบวา แปรงฟน

ตอนเชา ทุกวันเกิดโรคฟนผุ รอยละ 30.6 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผุ รอยละ 32.7 แปรงฟนตอนกลางวันทุกวันเกิดโรคฟนผุ              

รอยละ 33.3 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผุ รอยละ 29.7 แปรงฟนตอนเย็นทุกวันเกิดโรคฟนผุ รอยละ 28.8 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผุ

รอยละ 33.8 กลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนเชาไมทุกวัน แปรงฟนตอนกลางวันไมทุกวัน และแปรงฟนตอนเย็นไมทุกวัน            

มีโอกาสเกิดฟนผุไมตางจากกลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนเชาทุกวัน (p = 0.441) แปรงฟนตอนกลางวันทุกวัน (p = 0.215) 

แปรงฟนตอนเย็นทุกวัน (p = 0.120)  

การบริโภคขนม/เคร่ืองดื่ม/ลูกอมกับการเกิดโรคฟนผุ พบวา การกินน้ําหวานเกิดโรคฟนผุรอยละ 30.9                       

ไมกินเกิดโรคฟนผุรอยละ 30.5 การกินน้ําอัดลมเกิดโรคฟนผุรอยละ 32.8 ไมกินทุกวันเกิดโรคฟนผุรอยละ 28.8                        

การกินขนมเกิดโรคฟนผุรอยละ 29.6 ไมกินเกิดโรคฟนผุรอยละ 45.5 การกินลูกอมเกิดโรคฟนผุรอยละ 30.7 ไมกิน         

เกิดโรคฟนผุรอยละ 30.9 กลุมนักเรียนท่ีดื่มน้ําหวาน ดื่มน้ําอัดลม กินขนม และกินลูกอมผุไมตางจากกลุมนักเรียน            

ท่ีไมดื่มน้ําหวาน (p = 0.499) ไมดื่มน้ําอัดลม (p = 0.170) และไมกินลูกอม (p = 0.517) และกลุมนักเรียนท่ีกินขนม            

มโีอกาสเกดิโรคฟนผุมากกวากลุมนักเรียนท่ีไมกนิขนม (p = 0.024)   

  



 

504 

 

ตาราง 7 พฤติกรรมการแปรงฟนและการบรโิภคขนม/เครื่องดื่ม/ลูกอมกับการเกดิโรคฟนผุในซี่ #46 

พฤตกิรรม Total Caries prevalence Pr p-value 

แปรฟนเชา 

 

ทุกวัน 532 143 26.9 
1.06 0.459 

ไมทุกวัน 49 14 28.6 

แปรฟนกลางวัน 

 

ทุกวัน 180 55 25.6 
1.20 0.119 

ไมทุกวัน 401 102 30.6 

แปรฟนเย็น 

 

ทุกวัน 347 80 23.1 
1.42 0.006 

ไมทุกวัน 234 77 32.9 

กนิน้ําหวาน 

 

ไมกนิ 177 45 25.4 
1.09 0.320 

กนิ 404 112 27.7 

กนิน้ําอัดลม 

 

ไมกนิ 285 79 27.7 
0.95 0.391 

กนิ 296 78 26.4 

กนิขนม 

 

ไมกนิ 44 14 31.8 
0.84 0.280 

กนิ 537 143 26.6 

กนิลูกอม 
ไมกนิ 301 79 26.2 

1.06 0.365 
กนิ 280 78 27.9 

 

ตารางท่ี 7 แสดงการศกึษาการแปรงฟนกับการเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่ที่แรกบนซาย (#46) พบวา แปรงฟน

ตอนเชาทุกวันเกิดโรคฟนผุ รอยละ 26.9 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผุ รอยละ 28.6 แปรงฟนตอนกลางวันทุกวันเกิดโรคฟนผุ   

รอยละ 25.6 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผุ รอยละ 30.6 แปรงฟนตอนเย็นทุกวันเกิดโรคฟนผุ รอยละ 23.1 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผุ

รอยละ 32.9 กลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนเชาไมทุกวัน แปรงฟนตอนกลางวันไมทุกวันมีโอกาสเกิดฟนผุไมตางจาก              

กลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนเชาทุกวัน (p = 0.459) แปรงฟนตอนกลางวันทุกวัน (p = 0.119) และกลุมนักเรียนท่ีแปรงฟน

ตอนเย็นไมทุกวันมโีอกาสเกดิโรคฟนผุมากกวากลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนเย็นทุกวัน (p = 0.006) 
 การบริโภคขนม/เคร่ืองดื่ม/ลูกอมกับการเกิดโรคฟนผุในฟนซี่ #46 พบวา การกินน้ําหวานเกิดโรคฟนผุรอยละ 

27.7 ไมกินเกิดโรคฟนผุรอยละ 25.4 การกินน้ําอัดลมเกิดโรคฟนผุรอยละ 26.4 ไมกินทุกวันเกิดโรคฟนผุรอยละ 27.7      

การกินขนมเกิดโรคฟนผุรอยละ 26.6 ไมกินเกิดโรคฟนผุรอยละ 31.8 การกินลูกอมเกิดโรคฟนผุรอยละ 27.9 ไมกิน                  

เกิดโรคฟนผุรอยละ 26.2 กลุมนักเรียนท่ีดื่มน้ําหวาน ดื่มน้ําอัดลม กินขนม และกินลูกอมผุไมตางจากกลุมนักเรียน           

ท่ีไมดื่มน้ําหวาน (p = 0.320) ไมดื่มน้ําอัดลม (p = 0.391) ไมดื่มขนม (p = 0.280) และไมกนิลูกอม (p = 0.365) 
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วิจารณและสรุปผล 

การคงอยูของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนบนฟนกรามแทซี่ท่ี 1 ในระยะเวลา 2 ป พบมีวัสดุเคลือบหลุมรองฟน                  

อยูครบรอยละ 40.4 มีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุดบางสวนรอยละ 44.1 และมีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุดไปท้ังหมด                 

รอยละ 15.1 สอดคลองกับการศึกษาของโนรีดา แวยูโซะ (2552) ท่ีพบวา หลังเคลือบหลุมรองฟน 2 ป วัสดุเคลือบ                 

หลุมรองฟนอยูครบ ไมหลุดรอยละ 42.0 หลุดบางสวนรอยละ 35.5 และหลุดหมดรอยละ 22.7  

การคงอยูของวัสดุกับการเกิดโรคฟนผุโดยจําแนกเปนซี่ ดังนี้ พบวา กลุมนักเรียนท่ีวัสดุเคลือบหลุมรองฟน             

ท่ียังอยูครบสมบูรณไมมีการเกิดโรคฟนผุในทุกซี่ หรือสามารถปองกันโรคฟนผุไดทุกคนและทุกซี่ท่ีเคลือบหลุมรองฟนและ

วัสดุวัสดุเคลือบหลุมรองฟนท่ียังอยูครบสมบูรณในฟนลางมากกวาฟนบน  โดยการคงอยูกับการเกิดโรคฟนผุจําแนกเปนซี่ 

ดังนี้ การเกดิฟนผุในซี่ #16 พบรอยละ 14.2 33.3 และ 18.4 ในกลุมท่ีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุดบางสวน หลุดหมด และ

ไมไดเคลือบ ตามลําดับ การเกิดฟนผุในซี่ #26  พบรอยละ 22.9 26.9 และ 18.9 ในกลุมที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุด

บางสวน หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ การเกิดฟนผุในซี่ #36  พบรอยละ 36.2 30.8 และ 41.1 ในกลุมท่ีวัสดุ

เคลือบหลุมรองฟน หลุดบางสวน หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ และการเกิดฟนผุในซี่ #46 พบรอยละ 29.1 28.0 

และ 39.5 ในกลุมท่ีวัสดุเคลือบหลุมรองฟน หลุดบางสวน, หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ ซึ่งอัตราการเกิดฟนผุใน

แตละกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.000)สอดคลองกับการศึกษาของเดชา ธรรมธาดาวิวัฒน (2551) 

ท่ีพบวา ฟนท่ีสารเคลือบหลุมรองฟนยึดติดสมบูรณไมพบฟนผุ และมีอัตราการหลุดของฟนบนมากกวาฟนลาง 

เชนเดียวกับการศึกษาของโคมสิต อบสุวรรณ (2551) ขวัญชัย คัมธมธุรพจน (2551) ท่ีพบวา ฟนบนมีอัตราการหลุดของ            

วัสดุเคลือบหลุมรองฟนในฟนบนพบมากกวาฟนลาง พบวัสดุอยูครบไมหลุดในฟนลางมากกวาฟนบน และการศึกษาของ

นุชนารถ เปลงศรีงาม และสรอยสน ธาราสมบัติ (2554) ท่ีพบวาฟนกรามแทซี่แรกบนขวา (#16) และฟนกรามแทซี่แรกบน

ซาย (#26) กลุมท่ีเคลือบหลุมรองฟนและไมเคลือบหลุมรองฟนมีอัตราการเกิดโรคฟนผุไมแตกตางกัน แตฟนกรามแท            

ซี่แรกลางซาย (#36) ท่ีเคลือบและไมเคลือบหลุมรองฟนมีอัตราการเกิดโรคฟนผุรอยละ 15.6 และ 29.4 ตามลําดับ            

ซึ่งความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ (p = 0.001) 

สถานะการคงอยูของวัสดุกับการเกิดโรคฟนผุโดยจําแนกรายซี่ ดังนี้ การเกิดฟนผุในซี่ #16 พบวา โอกาส                     

การเกิดโรคฟนผุในกลุมนักเรียนท่ีวัสดุหลุดท้ังหมดเปน 2.36 เทาของกลุมนักเรียนที่วัสดุหลุดบางสวน อยางมีนัยสําคัญ                 

ทางสถิติ (p = 0.0083) แตกลุมนักเรียนท่ีไมไดรับการเคลือบหลุมรองฟนมีอัตราฟนผุสูงกวากลุมนักเรียนท่ีวัสดุเคลือบ       

หลุมรองฟนท่ีหลุดบางสวน 1.30 เทา อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.319) การเกิดฟนผุในซี่ #26 พบวา โอกาส                   

การเกิดโรคฟนผุในกลุมนักเรียนท่ีวัสดุหลุดท้ังหมดเปน 1.17 เทา ของกลุมนักเรียนที่วัสดุหลุดบางสวน (p = 0.59)                      

แตกลุมนักเรียนท่ีไมไดรับการเคลือบหลุมรองฟนมีอัตราฟนผุสูงกวากลุมนักเรียนท่ีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนท่ีหลุดบางสวน 

0.82 เทา อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.38) การเกิดฟนผุในซี่ #36 พบวา โอกาสการเกิดโรคฟนผุในกลุมนักเรียน              

ที่วัสดุหลุดทั้งหมดเปน 0.85 เทา ของกลุมนักเรียนที่วัสดุหลุดบางสวน (p = 0.53) แตกลุมนักเรียนท่ีไมไดรับการเคลือบ

หลุมรองฟนมีอัตราฟนผุสูงกวากลุมนักเรียนท่ีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนท่ีหลุดบางสวน 1.13 เทา อยางไมมีนัยสําคัญ                   

ทางสถติ ิ(p = 1.00) การเกดิฟนผุในซี่ #46 พบวา โอกาสการเกดิโรคฟนผุในกลุมนักเรียนท่ีวัสดุหลุดท้ังหมดเปน 0.90 เทา 

ของกลุมนักเรียนท่ีวัสดุหลุดบางสวน (p = 0.92) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตกลุมนักเรียนท่ีไมไดรับการเคลือบ      

หลุมรองฟนมีอัตราฟนผุสูงกวากลุมนักเรียนท่ีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนท่ีหลุดบางสวน 1.36 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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(p = 0.048) สอดคลองกับการศึกษาของบานเย็น ศิริสกุลเวโรจนและและสุกัญญา เธียรวิวัฒน (2551) พบวา ความเสี่ยง

ของการเกิดโรคฟนผุในคนท่ีไมไดเคลือบรองฟนเปน 2.5 เทาหรือฟนท่ีไดรับการเคลือบหลุมรองฟนสามารถปองกัน           

ฟนผุได 2.5 เทา ในการศึกษาของปริญญา คงทวีเลิศ (2550) พบวา การติดแนนของวัสดุเคลือบหลุมและรองฟน                                  

ฟนกรามแทซี่ท่ี 1 ในระยะเวลา 2 ป พบการติดแนนท้ังหมดรอยละ 36.0 หลุดบางสวนรอยละ 15 และหลุดท้ังหมด              

รอยละ 49.0 พบอัตราการผุของฟนท่ีไดรับการเคลือบหลุมรองฟน (14.5) นอยกวาในกลุมท่ีไมไดรับการเคลือบ               

หลุมรองฟน (19.1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี (p< 0.05) เชนเดียวการศึกษาของจริยา ภาคีชีพ (2551) พบวา ฟนท่ีไดรับ

การเคลือบหลุมรองฟนมีอุบัติการณของการเกิดฟนผุ ลดลงรอยละ 43.2 และฟนท่ีไมไดรับการเคลือบหลุมรองฟน         

มคีวามเสี่ยง (Relative risk) ในการเกดิฟนผุ 1.7 เทาของฟนท่ีไดรับการเคลือบหลุมรองฟน      

การเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่แรกบนขวา (#16) พบวา กลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนเชาไมทุกวัน แปรงฟน              

ตอนกลางวันไมทุกวัน แปรงฟนตอนเย็นไมทุกวันมีโอกาสเกิดโรคฟนผุไมตางจากกลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเชาทุกวัน              

(p = 0.355) แปรงฟนตอนกลางวันทุกวัน (p = 0.535) และแปรงฟนตอนเย็นทุกวัน (p = 0.223) การเกิดโรคฟนผุ           

ในฟนกรามแทซี่แรกบนซาย (#26) กลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนเชาไมทุกวันมีโอกาสเกิดฟนผุมากกวากลุมนักเรียน             

ท่ีแปรงฟนตอนเชาทุกวัน (p = 0.041) กลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนกลางวันไมทุกวัน และแปรงฟนตอนเย็นไมทุกวัน           

มีโอกาสเกิดโรคฟนผุไมตางจากกลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนกลางวันทุกวัน (p = 0.499) แปรงฟนตอนเย็นทุกวัน                 

(p = 0.177) การเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่แรกลางซาย(#36) พบวา กลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนเชาไมทุกวัน แปรงฟน

ตอนกลางวันไมทุกวัน และแปรงฟนตอนเย็นไมทุกวันมีโอกาสเกิดฟนผุไมตางจากกลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเชาทุกวัน        

(p = 0.441) แปรงฟนตอนกลางวันทุกวัน (p = 0.215) และแปรงฟนตอนเย็นทุกวัน (p = 0.120) การเกิดโรคฟนผุ               

ในฟนกรามแทซี่แรกบนขวา (#46) พบวา กลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนเชาไมทุกวัน แปรงฟนตอนกลางวันไมทุกวันมีโอกาส

เกิดฟนผุไมตางจากกลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนเชาทุกวัน (p = 0.459) แปรงฟนตอนกลางวันทุกวัน (p = 0.119) และ       

กลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนเย็นไมทุกวัน มโีอกาสเกดิโรคฟนผุมากกวากลุมนักเรียนท่ีแปรงฟนตอนเย็นทุกวัน (p = 0.006) 

สอดคลองกับแนวคิดการเกิดโรคฟนผุ ความถี่ในการแปรงฟน การไมแปรงฟน แปรงฟนไมสม่ําเสมอ การบริโภคอาหาร

และเคร่ืองดื่มหลังการแปรงฟนและลืมแปรงฟนซ้ํา พฤติกรรมเชนนี้สะทอนใหเห็นถึงความรูความเขาใจเร่ืองการแปรงฟน

เพื่อทําความสะอาด เพราะหากแปรงฟนแลวกินอาหารอีกจะไมเกิดประโยชนในแงของการทําความสะอาดและความเสี่ยง

ของการเกดิโรคฟนผุจะเปนเชนเดยีวกันกับการไมแปรงฟนกอนนอน (กรมอนามัย, 2551, หนา 29) 

การเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่แรกบนขวา (#16) พบวา กลุมนักเรียนท่ีดื่มน้ําหวาน ดื่มน้ําอัดลม กินขนม และ

กินลูกอมไมผุไมตางจากกลุมนักเรียนท่ีไมดื่มน้ําหวาน (p = 0.223) ไมดื่มน้ําอัดลม (p = 0.075) ไมกินขนม (p = 0.157) 

และไมกินลูกอม (p = 0.081) การเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่แรกบนซาย (#26) พบวา กลุมนักเรียนท่ีดื่มน้ําหวาน                

ดื่มน้ําอัดลม กินขนม และกินลูกอมไมผุไมตางจากกลุมนักเรียนท่ีไมดื่มน้ําหวาน (p = 0.358) ไมดื่มน้ําอัดลม (p = 0.259) 

ไมกินขนม (p = 0.159) และไมกินลูกอม (p = 0.406) การเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่แรกลางซาย (#36) พบวา                

กลุมนักเรียนท่ีดื่มน้ําหวาน ดื่มน้ําอัดลม กินขนม และกินลูกอมไมผุไมตางจากกลุมนักเรียนท่ีไมดื่มน้ําหวาน (p = 0.499)              

ไมดื่มน้ําอัดลม (p = 0.170) และไมกินลูกอม (p = 0.517) และกลุมนักเรียนท่ีกินขนมมีโอกาสเกิดโรคฟนผุมากกวา               

กลุมนักเรียนท่ีไมกินขนม (p = 0.024) การเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่แรกลางขวา (#46) พบวา กลุมนักเรียน                 
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ท่ีดื่มน้ําหวาน ดื่มน้ําอัดลม กนิขนม และกนิลูกอมไมผุไมตางจากกลุมนักเรียนท่ีไมดื่มน้ําหวาน (p = 0.320) ไมดื่มน้ําอัดลม 

(p = 0.391) ไมดื่มขนม (p = 0.280)  และไมกนิลูกอม (p = 0.365) ซึ่งสอดคลองกับการศกึษาของโนรีดา แวยูโซะ (2552) 

พบวา ของการกินอาหารรสหวานบอยมาก บอยปานกลาง และไมบอย มีดัชนีฟนผุท่ีแตกตางกันเล็กนอย ( x̄ = 

1.72,              x̄ = 1.35, x̄ = 1.55 ตามลําดับ) แตจํานวนท่ีเกิดฟนผุสูงสุดแตกตางกัน คือ 8 ซี่ 11 ซี่และ 10 ซี่ ตามลําดับ 

ทําใหมผีลตอการเกดิโรคฟนผุท่ีแตกตางกัน ซึ่งปจจัยการกินอาหารรสหวานในการเกิดโรคฟนผุนั้น ความถี่ของการบริโภค

น้ําตาล  สําคัญกวาจํานวนของน้ําตาล ความเสี่ยงของการเกิดโรคฟนผุจะเพิ่มขึ้นถามีการบริโภคอาหารวางท่ีมีสวนผสม

ของน้ําตาล 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากผลการศึกษาในคร้ังนี้ แสดงใหเห็นวาการเคลือบหลุมรองฟนสามารถปองกันการเกิดโรคฟนผุก็ตอเมื่อ            

มีการยึดติดท่ีสมบูรณ และการเคลือบหลุมรองฟนอยางเดียวไมสามารถลดอัตราการเกิดโรคฟนผุได จึงควรให             

การสงเสริมปองกันทันตสุขภาพดานอ่ืนๆ เชน การใหทันตสุขศกึษา เนนการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมทําความสะอาดชองปาก                      

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการบริโภค รวมไปถงึการไปตรวจสุขภาพชองปากอยางสม่ําเสมอรวมดวย 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

การเคลือบหลุมรองฟนเปนท่ียอมรับวาสามารถปองกันการเกิดโรคฟนผุในดานบดเค้ียว ความสําเร็จของ          

การเคลือบหลุมรองฟน คือการท่ีวัสดุสามารถปองกันฟนผแุกฟนซี่ดังกลาวได มกีารศกึษาพบวา การคงอยูของวัสดุเคลือบ

หลุมรองฟนเพียงบางสวน หรือหลุดออกท้ังหมด สงผลทําใหเกิดโรคฟนผุได ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ผลตอการหลุดของวัสดุ 

เชน ระยะเวลาในการทําท่ีจํากัด ความรวมมือของเด็ก บุคลากรผูเคลือบหลุมรองฟน เปนตน ดังนั้นในการศึกษาตอไป                 

จึงควรตรวจการยึดติดและทําการเคลือบหลุมรองฟนซ้ํา รวมถึงการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการคงอยูของวัสดุเคลือบ                 

หลุมรองฟน และนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาใหเกดิประโยชนสูงสุดในการปองกันฟนผุ 
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บทคัดยอ 

 การศึกษากึ่งทดลองคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิดการสะทอน

ความคิดตอการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน กลุมตัวอยางคือหญิงตั้งครรภจํานวน 

30 คน แบงเปนกลุมศึกษา และกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 15 คน กลุมศึกษาไดรับโปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิดการสะทอน

ความคิดตอการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ ตําบลตนธง ประกอบดวยกิจกรรม การบรรยายความรูสึกและประสบการณ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ กิจกรรมซักถามอภิปรายกลุมประเมินและวิเคราะหประสบการณ และสรุปแนวคิดหรือหา

วธิแีกไขปญหาวางแผนการปฏบัิตหิรือทดลองนําไปใชชุมชน สวนกลุมเปรียบเทียบไดดําเนินกิจกกรมในการสงเสริมอนามัยแม

และเด็กจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตนธงระยะเวลาทดลองใชเวลา 1 เดือน รวบรวม

ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลดวยสถติ ิMann–Whitney U Test และ Wilcoxon Signed Ranks test 

 ผลการศึกษา พบวา กลุมศึกษา มีความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภและการเตรียมคลอดสูงกวา

กอนการทดลอง ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และกลุมศึกษากลุมเปรียบเทียบหลัง

การทดลอง พบวา ภายหลังจากการทดลอง กลุมศึกษามีความรู ทัศนคติ การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ และการเตรียมคลอดสูง

กวากลุมเปรียบเทียบ อยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 ผลจากการศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา โปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิดการสะทอนความคิดตอการดูแลสุขภาพ

หญิงตั้งครรภ ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน สามารถสงเสริมใหหญิงตั้งครรภมีความรู ทัศนคติ การปฏิบัติตัว

ขณะตัง้ครรภและการเตรียมคลอด สามารถปฏบัิตติัวขณะตัง้ครรภไดถูกตองมากยิ่งขึ้น  
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Abstract  

 This quasi-experimental study aimed to explore the results of health education program based on reflection 

concept on pregnancies health care in Tontong sub-district, Muang district, Lumphun province. Samples were 30 pregnancies. 

They were divided into 2 groups; 15 pregnancies of an study group and 15 pregnancies of a comparison group. An study 

group had gotten the health education program based on reflection concept on pregnancies health care in Tontong sub-district; 

which are consisted of feel explaining and experience, experience sharing, focus group and experience analysis. Then this 

was to summary of the idea or to find out how to solve the problems, to plan or try out with the community. Besides,  

a comparison group had done activities for supporting mother and children’s health by public health officer. Research 

tool for collecting data was a questionnaire. Data was analyzed by Mann-Whitney U Test and Wilcoxon Signed Rank test. 

 The results of this study showed that knowledge, attitude and behaving while in being pregnant and the preparation 

for childbirth of an study group was higher than pre experiment with statistical significance differently at the 0.05 level. 

According to the result of post experiment, it presented that an study group had more knowledge attitude and behaving 

while in being pregnant and the preparation for childbirth than a comparison group with statistically significance at 

0.05 level. 

 In addition, this study was found that the health education program based on reflection concept on pregnancies 

health care in Tontong subsistrict, Muang district, Lumphun province can support the pregnancies knowledge and attitude 

of behaving while in being pregnant and the preparation for childbirth. Moreover, it can support them to more behave 

while in being pregnant properly. 
 

Keywords: reflection concept, pregnancies  
 

บทนํา 

ตามท่ีรัฐบาล ไดมอบเอกสารคํามั่นสัญญาของรัฐบาลไทยตอโครงการ Every Woman Every Child (EWEC)         

ของสหประชาชาติ ตอเลขาธิการสหประชาชาติ เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2555 โดยยืนยันเจตนารมณท่ีจะรวมกับสหประชาชาติ

ในการลดอัตราการเสียชีวิตของแมและเด็ก โดยเนนการสงเสริมสุขภาพ การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการการดูแลแม

และเด็ก และการเพิ่มอัตราการใหนมมารดาเปนรอยละ 60 ลดอัตราเด็กแรกเกิดท่ีมีน้ําหนักต่ํากวา 2,500 กรัม ไมเกิน

รอยละ 7 อัตรามารดาตาย (สุธิต คุณประดิษฐ, 2556, หนา3) จากการคลอดตายไมเกิน 10 ตอพันการเกิดมีชีพแสนคน 

อัตราการเกิดภาวะทารกเกิดขาดออกซิเจน (Birth asphysia) รอยละ 0 และอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนขณะคลอดและ

หลังคลอดรอยละ 0 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2548) การพัฒนาคุณภาพมนุษยท่ีย่ังยืน และวางรากฐาน

บุคลิกภาพของเด็กเพื่อการปองกันปญหาสังคมในระยะยาว โดยการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุข  

การสงเสริมสุขภาพแมและเด็กเชิงรุกอยางมีสวนรวม ชุมชน ทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสรางเด็กไทย

แข็งแรง ฉลาด อารมณดี อยูในครอบครัวอบอุนและมีความสุข จากผลการปฏิบัติงานดานอนามัยแมและเด็กของอําเภอเมือง 

จังหวัดลําพูน 3 ปยอนหลัง พบปญหาไมผานตัวชี้วัดของสํานักงานสาธารสุขจังหวัดลําพูนกําหนดไวดังตอไปนี้ ป 2554-2556 
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พบวาอัตราทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม รอยละ 10.82, 9.39, 9.15  อัตรามารดาท่ีมีอายุนอยกวา 20 ป 

รอยละ 12.24 ,19.07, 21.78 และอัตราหญงิตัง้ครรภมภีาวะโลหติจางจากการขาดธาตุเหล็ก รอยละ 10.39, 20.47, 13.79 

(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน, 2556) และตําบลตนธงพบวา อัตราทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม   

รอยละ 5.20, 11.76, 7.46 อัตรามารดาท่ีมีอายุนอยกวา 20 ป รอยละ 10.41, 14.11, 1.49 และอัตราหญิงตั้งครรภมีภาวะ

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก รอยละ 2.08, 3.52, 1.49 (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตนธง, 2556) จากสถานการณ

ดังกลาวโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตนธง ไดเกิดความตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดดําเนินการใหสุขศึกษา       

แกหญิงตั้งครรภ แตยังไมสามารถดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหหญิงตั้งครรภขาดความตระหนักในการมาฝากครรภ  

การดูแลตนเองและปฏิบัติตัวไมถูกตอง ผลการศึกษาปญหาอนามัยของมารดาในขณะตั้งครรภพบวา มีความสัมพันธ    

กับอายุครรภ การรับรูประโยชนของการสงเสริมสุขภาพขณะตั้งครรภและพฤติกรรมการฝากครรภ ซึ่งเปนสวนหนึ่งท่ีเปนผล

มาจากการปฏิบัติตนในระยะตั้งครรภไมถูกตอง ดังนั้นจึงควรปรับปรุงกระบวนการใหสุขศึกษาใหเหมาะสม สอดคลอง     

กับสภาพปญหาและบริบทท่ีเกี่ยวของ 

ในกระบวนการใหสุขศึกษาควรเลือกใชแนวคิดท่ีเหมาะสม จึงจะสงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม             

ของกลุมเปาหมายได ทฤษฎีการสะทอนความคิดเปนทฤษฎีหนึ่งท่ีสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเปาหมายไดด ี

เน่ืองจากทฤษฎีมุงท่ีจะใหกลุมเปาหมายนําประสบการณของตนเองมาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู กลาวคือ ทฤษฎี

การสะทอนคิดมีขั้นตอนสําคัญคือการนํากระบวนการสะทอนความคิดมาบรรยายความรูสึกและประสบการณ           

การแลกเปลี่ยนประสบการณ การประเมินและวิเคราะหประสบการณ และการสรุปแนวคิดหรือหาวิธีแกไขปญหา          

วางแผนการปฏิบัติหรือทดลองนําไปใช (รัชนีกร ทองสุขดี, 2545 หนา 47-48) ดังนั้นการสะทอนคิดซึ่งเปนการนํา

ประสบการณของตนเอง มาเปนปจจัยนําเขาที่สําคัญในการเรียนรู จึงเปนแนวคิดที่สอดคลองกับการเผชิญปญหา        

ของกลุมเปาหมาย 

ดังไดกลาวมาแลวขางตนวาตําบลตนธงประสบปญหาการใหสุขศึกษาแกหญิงตั้งครรภ ผูศึกษาในฐานะ

ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก ตระหนักถึงการแกปญหาการใหสุขศึกษาแกหญิงตั้งครรภ และพิจารณาวาการเรียนรู

จากการสะทอนคิดจะชวยใหงานสุขศึกษามีประสิทธิภาพขึ้น จึงไดประยุกตทฤษฎีการสะทอนคิด มาเปนแนวทางกําหนด

กิจกรรมการใหสุขศึกษา เพื่อใหการนํางานสุขศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภใหบรรลุ               

ตามวัตถุประสงค 

 วัตถุประสงคทั่วไป 

 เพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิดการสะทอนความคิดตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ       

ของหญงิตัง้ครรภ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตนธง ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน    

 วัตถุประสงคเฉพาะ 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภกลุมศึกษาระหวางกอนทดลองกับหลัง

การทดลอง 

 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภระหวางกลุมศึกษากับกลุมเปรียบเทียบ

หลังการทดลอง  
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

 วธีิดําเนนิวจัิย 

 การวจัิยในคร้ังนี้ เปนวจัิยเชงิกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ผูศกึษาไดกําหนดคุณลักษณะผูเขารวมการศึกษา คือ 1. หญิงตั้งครรภในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลตนธง 2. มีความสมัครใจท่ีจะเขารวมกระบวนการจนครบทุกขั้นตอนการศึกษา ไดผูเขารวมกระบวนการศึกษา จํานวน

ท้ังสิ้น 30 คน จากนั้นผูศึกษาไดใชวิธีการศึกษาแบบงาย (Simple random sampling) แบงกลุมผูเขารวมกระบวนการเปน 2 กลุม 

กลุมศกึษา จํานวน 15 คน และกลุมเปรียบเทียบจํานวน 15 คน  

 เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจากกรอบแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัย

ตาง ๆ ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 

 สวนที่ 1 เปนขอมูลสวนบุคคลและขอมูลการฝากครรภ ไดแก ช่ือ-สกุล อายุ ท่ีอยู ศาสนา ระดับการศึกษา 

อาชพี รายได ประวัตกิารตัง้ครรภ จํานวน 9 ขอ 

 สวนที่ 2 เปนแบบทดสอบความรูความเขาใจ เร่ือง การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภและการเตรียมหลังคลอด        

ขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอมีระบบการใหคะแนนตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 

โดยองิเกณฑตามวธีิการประเมนิผลของสุภาพร ศรีพนม (2549) การพยาบาลหญงิมคีรรภท่ีมภีาวะแทรกซอน  

 สวนที่ 3 เปนแบบทดสอบทัศนคติเกี่ยวกับ เร่ือง ความวิตกกังวลขณะตั้งครรภเปนแบบประเมินความวิตกกังวล

ของตนเองขณะตั้งครรภ มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับคือ ไมเคยเลย เปนคร้ังคราว 

เปนบอย เปนประจํา จํานวน 20 ขอ เปนขอคําถามเชงิบวกจํานวน 18 ขอ และขอคําถามเชงิลบจํานวน 2 ขอ 

 สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ เปนแบบประเมินการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ มีลักษณะ

เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับคือปฏิบัติตัวเปนประจํา ปฏิบัติตัวเปนบางคร้ัง ไมเคยปฏิบัติตัว 

จํานวน 20 ขอ เปนขอคําถามเชงิบวกจํานวน 13 ขอ และขอคําถามเชงิลบจํานวน 7 ขอ 

 จากนัน้นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒท่ีิมคีวามรูและประสบการณ 4 ทาน ชวยพจิารณาตรวจสอบความถูกตอง 

ความครอบคลุมเนื้อหา และนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม กอนนําไปทดลองใชกับประชากรและกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 

ในตําบลใกลเคียง คือ ประชาชนตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จํานวน 15 คน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาคา

ความเช่ือถือมั่น โดยวิธีของสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ยกเวนในสวนท่ี 2 แบบทดสอบความรูความเขาใจเร่ืองการปฏิบัติตัว

ขณะตั้งครรภและการเตรียมหลังคลอดหาคาความเที่ยงดวยสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson คาความเท่ียงแบบสอบถาม

ดานความรู เทากับ 0.72 ดานทัศนคต ิเทากับ 0.82 ดานการปฏบัิตติัว เทากับ 0.85 จงึนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวจัิยคร้ังนี้ ใชเวลาในการดําเนนิการเก็บขอมูล 1 เดือน ซึ่งแบงขัน้ตอนดังนี้ 
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 1. ขั้นเตรยีมการ 

 ผูศกึษาตดิตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

เพ่ือขอขอมูลและขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย และประสานงานกับกลุมประชาชนในเขตรับผิดชอบในการวิจัย   

ในคร้ังนี้  ผูศึกษาชี้แจงกับกลุมหญิงตั้งครรภ ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ถึงวัตถุประสงคในการทําวิจัย     

และวธีิการวจัิย เพื่อสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน 

2. ขั้นดําเนนิการวจัิย 

 กลุมศึกษาผูศึกษาเก็บขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเองโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ขอมูลท่ัวไป 

ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ กอนการทดลอง ดําเนินการทดลองกับกลุมศึกษาและกลุมเปรียบเทียบ 

หลังจากนั้นไดดําเนนิการใหสุขศกึษา แกกลุมศกึษาและกลุมเปรียบเทียบตามแผนการจัดกจิกรรมดังนี้ 

 สัปดาหท่ี 1 การใหความรูเร่ืองการปฏบัิตติัวขณะตั้งครรภ โดยมี 5 ขั้นตอน 1. บรรยายความรูสึกและประสบการณ 

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ 3. ประเมนิและวิเคราะหประสบการณ 4. สรุปแนวคิดหรือหาวิธีแกไขปญหา 5. วางแผนการปฏิบัติ

หรือทดลองนําไปใช 

 กลุมเปรียบเทียบ สัปดาหท่ี 1 การใหความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุข 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

3. ขั้นรวบรวมขอมูล 

 ผูศกึษาเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ใหกลุมตัวอยางตอบเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว

ขณะตั้งครรภ หลังการทดลองของกลุมศึกษาและกลุมเปรียบเทียบวิเคราะหขอมูล และแปรผลขอมูล โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางคอมพวิเตอร 

การวเิคราะหขอมูล 

วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถติท่ีิใหวเิคราะหขอมูลมรีายละเอยีด ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของประชากร ไดแก อายุ ท่ีอยู ศาสนา ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได ประวัติการตั้งครรภ โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหความรูเร่ืองการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว

ขณะตั้งครรภ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตนธง ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน กอนการทดลองและหลัง

การทดลองดวย คาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

2. สถติเิชงิวเิคราะห (Analytical Statistics) เปรียบเทยีบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนความรูเร่ืองการดูแลตนเอง

ขณะตั้งครรภ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว เปรียบเทียบผลกอนการทดลองและหลังการทดลอง ดวยคาสถิติ Wilcoxon 

signed ranks test และ Mann–Whitney U Test 
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ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 

ตาราง 1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางทั้งกลุมศกึษาและกลุมเปรยีบเทยีบ จําแนกตามขอมูลทั่วไป 

ขอมูลทั่วไป 

 

กลุมศกึษา กลุมเปรยีบเทยีบ 

ความถี ่ รอยละ ความถี ่ รอยละ 

อายุ 

 

  

    16-30 12 80.00 10 66.70 

  31-45  3 20.00  5 33.30 

      Χ = 26.06    S.D. = 5.92       Χ = 27.87 S.D. = 6.66 

นับถอืศาสนา 

 

  

    พุทธ  15 100 15 100 

ระดับการศกึษาสูงสุด 

 

  

    ประถมศกึษา 1  6.70  0 0 

  มัธยมศกึษาตอนตน/ปวช 2 13.40  4 26.70 

  มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวส 9 60.00  7 46.70 

  ปรญิญาตร ี 3 20.00  4 26.70 

อาชีพหลัก 

 

  

    แมบาน 0 0  1   6.70 

  วางงาน 2 13.30  1   6.70 

  รบัจาง  6 40.00  7 46.70 

  รบัราชการหรือทํางานรัฐวสิาหกจิ 2 13.30  1   6.70 

  คาขายหรือธุรกจิสวนตัว 5 33.30  5 33.30 

รายไดครอบครัวเฉลี่ย 

 

  

    0-5,000 บาท/เดือน 8 53.30  6 40.00 

  5,001-10,000 บาท/เดือน 6 40.00  8 53.30 

  10,001-15,000 บาท/เดือน 0 0  1   6.70 

  15,001-20,000 บาท/เดือน 1  6.70  0 0 

การต้ังครรภครัง้น้ีเปนครรภที ่

 

  

    การครัง้ครรภครัง้ที ่1          10 66.70  7 46.70 

  การครัง้ครรภครัง้ที ่2 4 40.00  5 33.30 

  การครัง้ครรภครัง้ที ่3 1   6.70   3 20.00 

ไมมกีารแทงบตุร 15 100 15 100 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป 

 

กลุมศกึษา กลุมเปรยีบเทยีบ 

ความถี ่ รอยละ ความถี ่ รอยละ 

อายุครรภปจจบุัน 

 

  

    ชวงที่ 1 อายุครรภ 0-12 สัปดาห 15 100 0 0 

  ชวงที่ 2 อายุครรภ 13-25 สัปดาห 0 0 7 46.70 

  ชวงที่ 3 อายุครรภ 26-31 สัปดาห 0 0 6 40.00 

  ชวงที่ 4 อายุครรภ 32-37 สัปดาห 0 0 2 13.30 

ฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุครรภ 

 

  

    ชวงที่ 1 อายุครรภ 0-12 สัปดาห 7 46.70 10 66.70 

  ชวงที่ 2 อายุครรภ 13-25 สัปดาห 7 46.70 4 26.70 

  ชวงที่ 3 อายุครรภ 26-31 สัปดาห 1  6.70 1   6.70 

           

จากตาราง 1 พบวา กลุมศกึษาท่ีไดรับโปรแกรม พบวา มอีายุระหวาง 16-30 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 80.00 (Χ

= 26.06, S.D. = 5.92) รองลงมามีอายุระหวาง 31-45 ป คิดเปนรอยละ 20.00 กลุมศึกษาท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ ระดับ

การศึกษาสูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส คิดเปนรอยละ 60.00 ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 20.00 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช คิดเปนรอยละ 13.40 และระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 6.70 อาชีพหลัก อาชีพรับจางคิด

เปนรอยละ 40.00 รองลงมา อาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 33.30 อาชีพรับราชการหรือทํางาน

รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 13.30 และอาชีพวางงาน คิดเปนรอยละ 13.30 ตามลําดับ รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน

รายไดเฉลี่ยระหวาง 0-5,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 53.30 รองลงมารายไดเฉลี่ยระหวาง 5,001-10,000 บาท/เดือน 

คิดเปนรอยละ 40.00 และรายไดเฉลี่ยระหวาง 15001-20000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 6.70 การตั้งครรภอยูในชวงตั้งการครรภ

คร้ังท่ี 1 คิดเปนรอยละ 66.70รองลงมา การคร้ังครรภคร้ังท่ี 2 คิดเปนรอยละ 40.00 และการคร้ังครรภคร้ังท่ี 3 คิดเปน

รอยละ 6.70 การแทงบุตรกลุมศึกษา ไมมีการแทงบุตรกอนการตั้งครรภ คิดเปนรอยละ 100 อายุครรภปจจุบันกลุมท่ีมากท่ีสุด  

อยูในชวงที่ 1 อายุครรภ 0-12 สัปดาห คิดเปนรอยละ 100 และการฝากครรภคร้ังแรกเม่ืออายุครรภชวงท่ี 1 อายุครรภ  0-12 สัปดาห 

คิดเปนรอยละ 46.70 ชวงท่ี 2 อายุครรภ 13-25 สัปดาห คิดเปนรอยละ 46.70 รองลงมาชวงท่ี 3 อายุครรภ 26-31 สัปดาห   

คิดเปนรอยละ 6.70 

กลุมเปรียบเทียบ พบวา มีอายุระหวางอายุ 16-30 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 66.70 (Χ = 27.87, S.D. = 6.66) 

รองลงมามีอายุระหวาง 31-45 ป คิดเปนรอยละ 33.30 กลุมเปรียบเทียบท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส คิดเปนรอยละ 46.70 รองลงมา ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน/ปวช คิดเปน      

รอยละ 26.70 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 26.70 อาชีพหลัก อาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 46.70 รองลงมา 

อาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 33.30 และอาชีพรับราชการหรือทํางานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 6.70 

อาชพีแมบาน คิดเปนรอยละ 6.70 อาชพีวางงาน คิดเปนรอยละ 6.70 รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน รายไดเฉลี่ยระหวาง 

5,001-10,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 53.30 รองลงมารายไดเฉลี่ยระหวาง 0-5,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 40.00 
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และรายไดเฉลี่ยระหวาง10001-15000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 6.70 การตัง้ครรภอยูในชวงตั้งการครรภคร้ังท่ี 1 คิดเปน

รอยละ 46.70 รองลงมาการคร้ังครรภคร้ังท่ี 2 คิดเปนรอยละ 33.30 และการคร้ังครรภคร้ังท่ี 3 คิดเปนรอยละ 20.00 

การแทงบุตรกลุมเปรียบเทียบ ไมมีการแทงบุตรกอนการตั้งครรภ คิดเปนรอยละ 100 อายุครรภปจจุบันอยูในชวงท่ี 2  

อายุครรภ 13-25 สัปดาห คิดเปนรอยละ 46.70 รองลงมาชวงที่ 3 อายุครรภ 26-31 สัปดาห คิดเปนรอยละ 40.00            

และชวงท่ี 4 อายุครรภ 32-37 สัปดาห คิดเปนรอยละ 13.30 ดานฝากครรภคร้ังแรกเมื่ออายุครรภชวงท่ี 1 อายุครรภ           

0-12 สัปดาห คิดเปนรอยละ 66.70 รองลงมา ชวงท่ี 2  อายุครรภ 13-25 สัปดาห คิดเปนรอยละ 26.70 และชวงท่ี 3 อายุครรภ 

26-31 สัปดาห คิดเปนรอยละ 6.70 
 

ตาราง 2 เปรยีบเทยีบคาเฉลี่ยดานความรู ทัศนคต ิการปฏบัิติตัวขณะตั้งครรภและการเตรยีมคลอดระหวางกอน

และหลังการทดลองของกลุมศกึษา  

กลุมศกึษา N Z Asymp.Sing (2-tailed) 

postknow-preknow 15 -3.306ᵃ 0.001* 

postatt-preatt 15 -2.838ᵃ 0.005* 

postpract-prepract 15 -2.947ᵃ 0.003* 
 

จากตาราง 2 พบวา เมื่อตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความรู  ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว ระหวางกอนทดลอง

และหลังการทดลองของกลุมศึกษา ดวยวิธี Wilcoxon Signed Ranks test พบวา ระดับความรู ทัศนคติ การปฏิบัติตัวขณะ

ตัง้ครรภและการเตรียมคลอด ระหวางกอนทดลองและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
 

ตาราง 3 เปรยีบเทยีบคาเฉลี่ยดานความรู ทัศนคต ิการปฏบัิตติัวขณะตั้งครรภและการเตรยีมคลอด ระหวางกอน

และหลงัการทดลองของกลุมเปรยีบเทยีบ  

กลุมเปรยีบเทียบ N Z Asymp.Sing (2-tailed) 

postknow-preknow 15 -1.000ᵃ 0.317 

postatt-preatt 15 -2.198ᵃ 0.028 

postpract-prepract 15 -0.631ᵃ 0.528 
 

 จากตาราง 3 พบวา เมื่อตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว ระหวางกอนการทดลอง

และหลังการทดลองของกลุมเปรียบเทียบ ดวยวิธี Wilcoxon Signed Ranks test พบวา ระดับความรู ทัศนคติ การปฏิบัติตัว

ขณะตั้งครรภและการเตรียมคลอด ระหวางกอนทดลอง และหลังการทดลองของกลุมเปรียบเทียบไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05  
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ตาราง 4 เปรยีบเทยีบคาเฉลี่ยดานความรู ทัศนคต ิการปฏบัิตติัวขณะตั้งครรภและการเตรยีมคลอด กลุมศกึษา 

 และกลุมเปรียบเทยีบ หลังการทดลอง 

กลุมตัวอยาง N Mean Rank Z Asymp.Sing (2-tailed) 

postknow กลุมศกึษา 15 22.77 -4.571ᵃ 0.000* 

postknow กลุมเปรียบเทียบ 15 8.23     

postatt กลุมศกึษา 15 18.83 -2.083ᵃ 0.037 

postatt กลุมเปรียบเทียบ 15 12.17     

postpract กลุมศกึษา 15 20.40 -3.068ᵃ 0.002* 

postpract กลุมเปรียบเทียบ 15 10.60     
 

จากตาราง 4 พบวา เมื่อตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว ระหวาง        

กลุมศึกษาและกลุมเปรียบเทียบ ดวยวิธี Mann-Whitney U test พบวา ระดับความรู ทัศนคติ การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ    

และการเตรียมคลอด กลุมศกึษาและกลุมเปรียบเทียบแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
 

วิจารณและสรุปผล 

 1. ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา ไดรับโปรแกรมสุขศึกษาประกอบไปดวยการบรรยายความรูสึกและประสบการณ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ กิจกรรมซักถามอภิปรายกลุมประเมินและวิเคราะหประสบการณ สรุปแนวคิดหรือหา

วิธีแกไขปญหาวางแผนการปฏิบัติ ในเร่ืองการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภและการเตรียมตัวคลอด ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ              

การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของมารดาขณะตั้งครรภ ความรูการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ อาการท่ีเกิดในขณะตั้งครรภ 

อาการผิดปกติท่ีตองมาพบแพทย การมาตรวจตามนัดและการบรรยายจะชวยใหหญิงตั้งครรภกลุมศึกษาเกิดการเรียนรู 

กระตุนความสนใจ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ ใหมีการสะทอนความคิด พูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็น ความรูสึก 

โดยมีการเตรียมประเด็นหรือคําถามสําหรับกระตุนใหเกิดการคิดอยางมีเหตุผลและเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งตอประเด็น

หรือคําถาม สําหรับกระตุนใหเกิดการคิดอยางมีเหตุผลและเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งตอประเด็นนั้น ๆ อภิภา ปรัชญพฤทธ. 

2547, หนา 477-478) ทําใหหญิงตั้งครรภไดมองเห็นสิ่งท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาท่ีเรียนทําใหเขาใจไดงายขึ้น เห็นภาพได

ชัดเจนขึ้น สะดวกและรวดเร็วในการสอน ทําใหหญิงตั้งครรภมีการรับรูขอมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภไดถูกตองมากกวา        

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ดุษณี พงศิริ, 2549, หนา 45) ท่ีพบวาความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภและการมาฝากครรภ 

การรับรูโอกาสเกิดภาวะแทรกซอน การรับรู ประโยชนการฝากครรภมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตัวและพฤติกรรมการฝากครรภ

เพื่อสงเสริมสุขภาพในระหวางการตั้งครรภในทิศทางบวก ในทํานองเดียวกันกับ (สุพิศ สุวรรณประทีป, 2555, หนา 58)  

ท่ีพบวาความรูเกี่ยวกับการตัง้ครรภ การปฏบัิตติัวและการฝากครรภอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ

 2. จากการศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิดการสะทอนความคิดตอการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ 

พบวา ระดับความรู ทัศนคต ิการปฏบัิตติัวขณะตัง้ครรภและการเตรียมคลอด ระยะกอนทดลองและระยะหลังการทดลอง  
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ของกลุมศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และยังพบวากลุมศึกษาและกลุมเปรียบเทียบแตกตางกัน 

อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา การดูแลตนเองขณะตั้งครรภเพื่อสงเสริมใหหญิงตั้งครรภ มีความรู

ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภไดอยางถูกตอง ท้ังนี้เพราะวิธีการดังกลาวเปนกระบวนการให

ความรูแกหญิงตั้งครรภเกิดกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ (สาโรช บัวศรี. 2544, หนา 37-38) การเรียนรูจากประสบการณ

หรือการสะทอนคิดจากการปฏิบัติ (Reflective Practice or Reflection on Practice) จึงมีความสําคัญตอการคิดตัดสินใจ

แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ความรูมีมากขึ้นเกิดการเรียนรู การับรูใหความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้น          

สงผลใหการดูแลสุขภาพดขีึ้นขณะตัง้ครรภ การท่ีบุคคลมโีอกาสสะทอนคิดความคิดของตนเอง เปนการเปดโอกาสในการสังเกต

และวิเคราะหความคิดของตนและพัฒนาความมีระเบียบ และทักษะในการสรางและจัดลําดับความคิดไดสื่อสารความคิด

ของตนกับผูอ่ืนถึงสิ่งท่ีตนเขาใจ และพัฒนาทักษะการวิเคราะหและสังเคราะหของตนเอง ชวยสงเสริมใหเปนนักคิดท่ีดีขึ้น

ในการตัง้คาถามและใหเหตุผล (รัชนกีร ทองสุขด,ี 2545, หนา 47- 48 และสมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2547, หนา 57 อางอิง

ใน Bandura, 1997) ท่ีกลาววา การรับรูความสามารถของตนเองมีความสําคัญตอพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเปนความเช่ือมั่น  

 ในความสามารถของบุคคลท่ีจะกระทําพฤติกรรมท่ีจําเปนใหสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิราพร คํารอด (2549, 

หนา 86) ท่ีศึกษาการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุนท่ีมารับบริการฝากครรภ  

 ท่ีโรงพยาบาลอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุน  

เปนการวิจัยและพัฒนาเนนการมีสวนรวม ในทํานองเดียวกันกับศริณธร มังคะมณี (2547, บทคัดยอ) ผลการศึกษาพบวา 

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุนครรภแรกหลังไดรับโปรแกรมสงเสริมการรับรูความสามารถของตนเอง

ในการดูแลตนเองสูงกวากอนไดรับโปรแกรมอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.01 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

หญิงตั้งครรภกลุมศึกษาท่ีไดรับโปรแกรมการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ มีคาเฉลี่ยความรูเร่ืองการปฏิบัติตัว

ขณะตั้งครรภและการเตรียมคลอดสูงกวากลุมเปรียบเทียบ แสดงวา โปรแกรมสุขศึกษาสงผลใหหญิงตั้งครรภมีความรู 

การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภไดถูกตอง จึงควรนําโปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิดการสะทอนความคิดตอการดูแลสุขภาพ

หญิงตั้งครรภ ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ไปใชในโปรแกรมความรูหญิงตั้งครรภกลุมอ่ืน ๆ ตามโครงการ

โรงพยาบาลลูกเกดิรอด แมปลอดภัยในระยะตอมา 

2. ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

  ควรนําโปรแกรมนี้ไปใชในการศึกษาในหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะแทรกซอน เพื่อใหสามารถดูแลสุขภาพตนเอง 

เกี่ยวกับภาวะแทรกซอนท่ีเกดิขึ้นหรือผลกระทบท่ีเกดิขึ้นกับมารดาและทารก นอกจากนี้ควรนําโปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิด

การสะทอนความคิด ไปใชกับผูรับบริการอ่ืน ๆ เพื่อเปนการพัฒนาโปรแกรมใหมปีระสทิธิภาพมากขึ้น  
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catchment area, Phrae province. 
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บทคัดยอ 

 การวจัิยกึ่งทดลองดําเนนิการเพื่อเปรียบเทียบ ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพกอนและหลัง

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในเขตโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร โดยประยุกตทฤษฎี

แรงจูงใจในการปองกันโรคมาใชในการจัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีกลุมตัวอยางจํานวน 51 คน ท่ีเขา

กจิกรรมตามโปรแกรมท่ีกําหนดไว 12 สัปดาห เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล

ดวยสถติ ิPaired t-test ผลการศกึษาพบวา โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีผลใหกลุมตัวอยาง เปลี่ยนแปลง

ทัศนคติการปองกันโรคความดันโลหิตสูงและพฤติกรรมสุขภาพทั้งเร่ืองอาหารรสเค็ม ไขมันสูง การออกกําลังกาย

สม่ําเสมอ การหลีกเลี่ยงอารมณเครียด ลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหร่ี สงผลใหน้ําหนัก อัตราการเตน

ของหัวใจและระดับความดันโลหิตลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาโปรแกรมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ ชวยปรับทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงไดและสามารถนําไป

ประยุกตใชกับกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหติสูงและโรคเร้ือรังอ่ืนในชุมชนตอไป  
 

คําสําคัญ: โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหติสูง พฤตกิรรมสุขภาพ  
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Abstract  

 The quasi-experimental research was done to compare knowledge, attitude, health behavior, and health status 

before and after changing health behavior of pre-hypertension population in Song Hospital catchment area, Phrae 

Province. The protection motivation theory was applied to health behavior changing program. There were 51 samples joint 

activities for 12 weeks. Questionnaire was used to collect data and paired t-test was used for analysis. The result found 

that the health behavior program effected sample on changing attitude of behavior to protect hypertension and health 

behavior such as oily food, salty food, continues exercise, avoid stress, decrease alcohols and smoking that leaded to 

decrease body weight, heart rate, and blood pressure at the statistical significant level of 0.05. Thus, this program should 

be applied for next pre-hypertension group in community. 
 

Keywords: Changing health behavior program, pre–hypertension, health behavior  
 

บทนํา 

ความดันโลหิตสูงเปนโรคเร้ือรังท่ีเปนปญหาสาธารณสุขท่ีกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม

และประเทศที่ใชระบบเศรษฐกิจตะวันตก มีอุบัติการณเพิ่มสูงขึ้น องคการอนามัยโลกคาดการณวามีผูปวยความดันโลหิตสูง

ประมาณ 1,000 ลานคนท่ัวโลก พบวา 1 ใน 4 ท้ังชายและหญิงมีภาวะความดันโลหิตสูง มีสวนทําใหเสียชีวิตปละ 7.1 ลานคน 

(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2554) สําหรับประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 579.89 ตอแสน

ประชากรในป พ.ศ. 2548 เพิ่มเปน 775.12 ตอแสนประชากร ในป พ.ศ. 2550 และเปนอันดับตนของอัตราผูปวยและเสียชีวิต

ในประเทศ ดังจะเห็นจากอัตราปวย มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกภาคเมื่อเปรียบเทียบจากป 2544 และป 2554 พบวา  

มีอัตราปวยจาก 287.5 ตอแสนประชากรเพิ่มเปน 1,433.61 ตอแสนประชากร ถือวามีอัตราเพิ่มขึ้น 5 เทา (สํานักนโยบาย       

และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 

สําหรับจังหวัดแพร มีจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นสูงกวาระดับประเทศ คือในป พ.ศ. 2552-2554 อัตราปวย 1,566.61, 

1,656.40 และ 2,051.10 ตอแสนประชากรตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร, 2555) โดยมีแนวโนมสูงขึ้นตาม

อายุท่ีมากขึ้นและหากไมไดรับการรักษาหรือควบคุมความดันโลหิตใหคงท่ีแลวอาจจะมีปญหาของรางกาย ไดแก ระบบ

หลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองและไต (Houston, Mark C., 1994) ท่ีเปนสาเหตุสําคัญตอการปวยเปนอัมพฤกษ

อัมพาต ท่ีจะสงผลกระทบท้ังดานรางกายจิตใจเศรษฐกิจและสังคมสงผลใหผูปวยและญาติเกิดความเครียดและวิตกกังวล

ทําใหผูปวยและครอบครัวตองเสียคาใชจายในการรักษาเพิ่มขึ้นรวมถึงคาเดินทางเพื่อไปรับการรักษาและคาใชจายอ่ืน ๆ 

โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงสูงโรคความดันโลหิตสูง คือ กลุมที่มีระดับความดันโลหิตระหวาง 130-139/85-89 มิลลิเมตรปรอท 

มโีอกาสเสี่ยงตอภาวะหลอดเลือดสมองไดสูงถึงรอยละ 95 มากกวากลุมเสี่ยงที่มีระดับความดันระหวาง 120-129/80-84 

มิลลิเมตรปรอท (Joint National Committee: JNC 7, update 2014) ในป พ.ศ. 2555 พบวา ผูท่ีเปนความดันโลหิตสูงท่ีเขา

รับการรักษาในคลินิกผูปวยนอกของหนวยปฐมภูมิโรงพยาบาลสอง จํานวน 998 คน ตองเสียคารักษาพยาบาลรวมกวา 

865,000 บาทตอปเฉลี่ย 867.50 บาทตอรายตอคน (โรงพยาบาลสอง, 2556) และจากผลการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง  

ในประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป ป 2555 และ 2556 พบกลุมเสี่ยงและกลุมปวยโรคความดันโลหติสูง มแีนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องดังนี้ 
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1,114, 38 และ 1,027 64 คน (โรงพยาบาลสอง, 2556) นอกจากกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล

สองมจํีานวนมากขึ้นอยางตอเนื่องและมกีารคนพบกลุมเสี่ยงในกลุมท่ีมอีายุลดลงเร่ือย ๆ ท้ังนี้ปจจัยท่ีสงเสริมใหบุคคลเกิด

ความดันโลหิตสูง สวนใหญเกิดจากความเช่ือดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสมท้ังในดานการรับประทาน

อาหาร การออกกําลังกาย การจัดการกับอารมณความเครียดและการควบคุมปจจัยเสี่ยงดานการดื่มสุราและสูบบุหร่ี  

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมเพื่อควบคุมความดันโลหิตใหอยูในเกณฑปกติจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง ตองรับรู

ในการปรับเปลี่ยนความเช่ือดานสุขภาพวาหากผูที่รับรูวาตนมีโอกาสเสี่ยงและรับรูความรุนแรงตอการเกิดภาวะแทรกซอน

ของโรคความดันโลหิตสูงจะแสวงหาและปฏิบัติตามคําแนะนําดานสุขภาพและรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม

สุขภาพเพื่อควบคุม ความดันโลหิตสูงจะทําใหผูท่ีเปนกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงปฏิบัติพฤติกรรมท่ีควบคุมความดันโลหิต

ไดและมสีุขภาพท่ีปลอดภัยจากการเปนกลุมปวยตอไป 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการ

เปรียบเทียบความรู ทัศนคติ พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   

ตลอดจนใชแนวทางจากขอมูลดังกลาวมาสรางเปนโปรแกรม เพื่อสงเสริมสุขภาพแกกลุมเสี่ยง โดยนําแนวคิดจากทฤษฎี

แรงจูงใจมาประยุกตรวมกับแนวคิดแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ ใชกับกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเรื้อรัง

อ่ืนในชุมชนตอไป 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) เปรียบเทียบผลกอนและหลังการ

ทดลองในกลุมเดียวกัน (The one group pre–post test design)เปรียบเทียบผลของการใชโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ในเขตโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร 

ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย อารมณ การดื่มสุรา การสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง จํานวน 51 คน 

โดยเก็บขอมูลตัง้แตเดือนตุลาคมถงึเดือนธันวาคม 2557 

 วธีิการศกึษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง: ประชากรตําบลบานหนุน และบานกลาง ท่ีมีอายุ 35 ปขึ้นไป ท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบ ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จากการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงป 2557 จํานวน 327 คน และ

การวจัิยคร้ังนี้ไดรับใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยพะเยา ขนาดของกลุมตัวอยางไดมา

จากสูตรการทดสอบทางเดียว (One-sided test) โดยใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตองการพิสูจน ผลการเขารวมกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยผสานทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคและทฤษฎีความ

คาดหวังในความสามารถของตนเองโดยใหอํานาจการทดสอบเทากับ 0.8 (β = 0.2) ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ตองใช

ขนาดกลุมตัวอยาง โดยกําหนด standardized effect size = 0.5 effect size for 2 mean (Cohen’s J., 1991) 
 

                          2(Zα+ Zβ)
2 

                                                                     d2 
สูตร   n   =    
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  เมื่อ  n     =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

                    α     =  คาความแปรปรวนของตัวแปรตาม 

                                                  β     =  โอกาสจะเกดิความผดิพลาดชนดิท่ี 2 (Type II error) = 0.2; Power of test  80 % 

                             d     =  คา Effect size ระดับปานกลาง = 0.5 

                             Zα    =  คา Z ท่ีมคีวามนาจะเปนของความผดิพลาด ชนดิท่ี 1 (Type I error)ท่ีระดับ 0.05            

มคีาเทากับ 1.645 

                                Zβ       =  คา Z ท่ีมีความนาจะเปนของความผิดพลาด ชนิดท่ี 2 (Type II error) ท่ีระดับ 0.2         

มคีาเทากับ 0.842 
                                      

จากสูตรแทนคา 

   2(1.645 + 0.842)2    

 
 

ไดนําผลมาของการแทนคาสูตรได n = 49.48 ไดขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมดเทากับ 51 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

ขั้นเตรียมการ ทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ไปย่ืนตอ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสอง หัวหนากลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลสอง และเจาหนาท่ีรับผิดชอบ

งานโรคเร้ือรังโรงพยาบาลสอง รวมท้ังชี้แจงรายละเอยีดการศกึษาและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบบันทึกภาวะสุขภาพท่ี

ผูวิจัยสรางขึ้นและพัฒนาจากงานวิจัยอ่ืนท่ีศึกษาไว และเกี่ยวของกับการวิจัยในคร้ังนี้ และปรับปรุงตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้ โดยแบงออกเปน 5 สวน 

ประกอบดวย  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 ขอ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย ประวัติการเจ็บปวยดานพันธุกรรมเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง ลักษณะของ

แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ   

สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 20 ขอ เปนแบบเลือกตอบ ใช ไมใช      

มลีักษณะท้ังทางบวกและลบ 

สวนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 10 ขอ เปนลักษณะทางแบบเลือกตอบ 

ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) การตอบแบบสอบถาม แตละขอมี 5 ตัวเลือก คือ เห็นดวย        

มากท่ีสุด = 5, เห็นดวยมาก = 4, เห็นดวยปานกลาง = 3, ไมเห็นดวยเล็กนอย = 2, ไมเห็นดวยมากท่ีสุด = 1 โดยเลือกได

เพยีง 1 คําตอบเทานัน้ 

สวนที่ 4 แบบประเมินตนเองในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ โดยประยุกตจากสํานักโภชนาการ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข ไดแก พฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย อารมณ การดื่มสุรา การสูบบุหร่ี 

(0.5)2 

 

n   =    =  49.48   
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ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) การตอบแบบสอบถาม แตละขอมี 3ตัวเลือก คือ เปนประจํา          

(5-7 วันตอสัปดาห) เปนบางคร้ัง (1-4 วันตอสัปดาห) ไมเคยเลย (0 วันตอสัปดาห) โดยการเลือกตอบไดเพียง 1 คําตอบ

เทานัน้ ขอคําถามท่ีสรางขึ้นประกอบดวยประโยคบอกเลาจะมลีักษณะท้ังทางบวกและลบ 

 เพื่อใหไดขอมูลท่ีแสดงท้ังปริมาณและทิศทาง ขอคําถามท่ีสรางขึ้นจํานวน 20 ขอ 

 ชวงคะแนนมคีาระหวาง  0–100  คะแนน  

 เปนประจํา 5   คะแนน     

 บางคร้ัง 3 คะแนน     

 ไมเคยเลย 0 คะแนน    

 การแปลผล 

 คะแนน   90  คะแนนขึ้นไป พฤตกิรรมสุขภาพดมีาก 

 คะแนน    80-89  คะแนน พฤตกิรรมสุขภาพด ี

 คะแนน    60-79   คะแนน พฤตกิรรมสุขภาพดปีานกลาง 

 คะแนน < 60  คะแนน พฤตกิรรมสุขภาพตองปรับปรุง 

สวนที่ 5 แบบบันทกึภาวะสุขภาพ ไดแก น้ําหนัก สวนสูง รอบเอว ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต อัตราการเตนของหัวใจ

โดยเคร่ืองวัดความดันโลหติแบบดจิติอลท่ีไดรับการตรวจสอบคุณภาพจากศูนยวศิวกรรมการแพทยเขต 6 จังหวัดเชยีงใหม 

ขั้นดําเนนิการวจัิย ตามขัน้ตอนท่ีผูวจัิยกําหนดดังนี้ 

สัปดาหที่ 1-2 ของการวิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล กอนดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดวย

แบบสอบถาม 4 สวน และแบบบันทึกภาวะสุขภาพ 1 สวน ไดแก   

สวนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนท่ี 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหติสูง  

สวนท่ี 3 แบบสอบถามทัศนคตเิกี่ยวกับโรคความดันโลหติสูง 

สวนท่ี 4 แบบประเมนิตนเองในเร่ืองพฤตกิรรมสุขภาพ ดานการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย อารมณ การดื่มสุรา 

และการสูบบุหร่ี   

สวนท่ี 5 แบบบันทึกภาวะสุขภาพ ไดแก ช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดรอบเอว คํานวณคาดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต 

อัตราการเตนของหัวใจ 

เขากลุมการดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและผูวิจัย สรางสัมพันธภาพ  

ความคุนเคยระหวางผูวิจัยกับสมาชิกและสมาชิกดวยกัน แลวชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนจํานวนคร้ังและระยะเวลาในการ

เขารวมกจิกรรมในแตละคร้ังแลวเร่ิมกจิกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยถอดมาจากแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ 

(Health belief model) และทฤษฎคีวามคาดหวัง ในความสามารถของตนเอง (Self Efficacy) ไดแก   

1. การใหความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหติสูง  

2. สาเหตุปจจัยเสี่ยงตอการเกดิโรคความดันโลหติสูง และอาการแทรกซอนท่ีเกดิขึ้น  

3. สะทอนขอมูลจากการคัดกรองสุขภาพและการตอบแบบสอบถาม   
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4. สงเสริมสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมดานการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย 

อารมณ การดื่มสุรา และการสูบบุหร่ี 

สรางแรงจูงใจโดยมีการแขงขันระหวางกลุม ในเร่ืองการเปลี่ยนปลงพฤติกรรม จากการประเมินภาวะสุขภาพ  

ดานน้ําหนัก รอบเอว ดัชนีมวลกายและระดับความดันโลหิต และคัดเลือกผูนํากลุมเพื่องายตอการติดตามและติดตอ

ประสานงาน 

สัปดาหที่ 4-5 ติดตามกระตุนเพิ่มเสริมแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการโทรศัพทประสาน

กับหัวหนากลุมเพ่ือการกระตุนสมาชกิกลุม 

สัปดาหที่ 8 ติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใหคําปรึกษาดานสุขภาพในชุมชน กรณียังไมเขาใจการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมสุขภาพท่ีถูกตองหรือสงตอกรณีมอีาการผดิปกตเิกดิขึ้น 

สัปดาหที ่12 สรุปผลของ การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม  

โดยผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง ดวยแบบสอบถามชุดเดิมและประเมินภาวะสุขภาพ เพื่อ

สะทอนขอมูลเปรียบเทียบผลการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพกอนและหลังการเขารวมกจิกรรม   

สัปดาหที ่13 สรุปผลการวจัิย 

การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

และสามารถเพ่ือคําถามและการวิจัย แบงออกเปน 2 สวน คือ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะหขอมูลท่ัวไป โดยการแจกแจงความถี่รอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analytical Statistics) เปรียบเทียบคะแนนความรูและพฤติกรรมสุขภาพกอนและหลัง        

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมและเปรียบเทียบคาระดับความดันโลหติกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมใชสถติ ิPaired t-test 
 

ผลการศึกษา 
  

ตาราง 1 เปรยีบเทยีบความแตกตางดานความรู การรับรูโอกาสเสี่ยงและการรับรูความรุนแรงเกี่ยวกับ            

โรคความดันโลหติสูงกอนและหลังการไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุมตัวอยาง 51 คน 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

กอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมสุขภาพ 

หลังไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมสุขภาพ 

 
 

t-test 

 

p-value 

 Χ  S.D. Χ  S.D. 

ความรูเกี่ยวกับโรค   3.76 1.124 4.00 0.748 -1.231 0.224 

การรับรูโอกาสเสี่ยง 8.57 1.712 8.75 1.426 -0.654 0.516 

การรับรูความรุนแรง 3.75 0.483 3.76 0.551 -0.240 0.811 
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จากตาราง 1 อธิบายไดวาความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงของผูเขารวมกิจกรรม กอนเขารวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง มีคะแนนความรูเฉลี่ย 3.76 หลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีคะแนน

เฉลี่ย 4.00 พบวากอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง      

ไมแตกตางกันทางสถิติ (p = 0.224) การรับรูโอกาสเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงกอนเขารวมโปรมแกรมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง มีคะแนนการรับรูโอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเฉลี่ย 8.57  

หลังปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพมคีะแนนเฉลี่ย 8.75 พบวากอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ กลุมตัวอยาง

มีการรับรูโอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ไมแตกตางกันทางสถิติ (p = 0.516) การรับรูความรุนแรงเกี่ยวกับ 

โรคความดันโลหิตสูง กอนเขารวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง มีคะแนน

การรับรูความรุนแรงเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเฉลี่ย 3.75 หลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีคะแนนเฉลี่ย 3.76 พบวา

กอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุมตัวอยางมีการรับรูความรุนแรงเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง         

ไมแตกตางกันทางสถติิ (p = 0.811) 
 

ตาราง 2 เปรยีบเทยีบทัศนคตใินการปองกันโรคของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหติสูง กอนและหลังไดรับโปรแกรม

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ ในกลุมตัวอยาง 51 คน 

ทัศนคตกิารปองกันโรคความดันโลหติสูง 

กอนไดรับโปรแกรม

ปรับเปลี่ยน 

พฤตกิรรม 

หลังไดรับโปรแกรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 

 

t-test 

 

p-value 

 Χ  
 

S.D. Χ  S.D. 
 

1.การจํากัดปรมิาณเกลือที่รับประทาน  ลดการ

กินอาหารที่มไีขมนัจากสัตวและพวกที่ม ี       

คลอเลสเตอรอลสูง จะชวยปองกันความดัน

โลหติสูงได 

2. การออกกําลังกายอยางสม่าํเสมออยางนอย

สัปดาหละ 3 ครัง้จะชวยปองกันควบคุม       

โรคความดันโลหติสูงได 

3. การควบคุมอารมณโกรธ หงดุหงดิ และภาวะ

เครยีด จะชวยควบคุมความดันโลหติได 

4. การลดการดืม่สุราจะชวยใหความดันโลหติ

ลดลงได 

5. การสูบบุหรี่ทําใหเกิดภาวะเสี่ยงตอหลอด

เลือดแดงตบีและโรคความดันโลหติสูงได 

6. อาชพีของทานตอการหาอาหารที่มปีระโยชน

รับประทาน 

4.31 

 

 

 

4.10 

 

 

3.94 

 

3.63 

 

4.29 

 

2.39 

 

0.84 

 

 

 

1.03 

 

 

1.09 

 

1.28 

 

1.06 

 

1.37 

 

4.75 

 

 

 

4.69 

 

 

4.24 

 

4.22 

 

4.69 

 

3.29 

 

0.52 

 

 

 

0.51 

 

 

0.95 

 

1.03 

 

0.74 

 

1.33 

 

-3.19 

 

 

 

-4.27 

 

 

-1.70 

 

-2.56 

 

-2.40 

 

-4.41 

 

0.002* 

 

 

 

0.000* 

 

 

0.096 

 

0.013* 

 

0.020* 

 

0.000* 
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ทัศนคตกิารปองกันโรคความดันโลหติสูง 

กอนไดรับโปรแกรม

ปรับเปลี่ยน 

พฤตกิรรม 

หลังไดรับโปรแกรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 

 

t-test 

 

p-value 

 

7. อาชพีตอการออกกําลังกายหรือไม 

8. อาชพีกับการหลกีเลี่ยงภาวะเครยีด 

9. อาชพีตอการปฏเิสธจากเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

10. การไมสูบบุหรี่ไมไดเปนอุปสรรค               

ในการดําเนนิชวีติประจําวัน 

รวม 

2.27 

2.41 

2.86 

 

3.16 

 

3.34 

1.31 

1.33 

1.54 

 

1.70 

 

0.55 

3.49 

3.39 

3.63 

 

3.65 

 

4.00 

1.12 

1.15 

1.13 

 

1.62 

 

0.51 

-7.31 

-5.19 

-3.57 

 

-1.75 

 

-8.094 

0.000* 

0.000* 

0.001* 

 

0.087 

 

0.000* 

 

พบวาคะแนนทัศนคติในการปองกันโรคของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง กอนและหลังไดรับโปรแกรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดานการจํากัดปริมาณเกลือท่ีรับประทาน ลดการกินอาหารท่ีมีไขมันจากสัตวและพวกท่ีมี

คลอเลสเตอรอลสูง การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง ลดการดื่มสุรา และทัศนคติดานการสูบบุหร่ี

ทําใหเกดิภาวะเสี่ยงตอหลอดเลือดแดงตบีและโรคความดันโลหิตสูงได เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ

คะแนนทัศนคติดานอาชีพของตนเองตอการหาอาหารท่ีมีประโยชนรับประทาน การออกกําลังกาย การหลีกเลี่ยงภาวะเครียด 

การปฏิเสธจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล การไมสูบบุหร่ี เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนคะแนนทัศนคติ

ดานการควบคุมอารมณโกรธ หงุดหงดิ ภาวะเครียด และทัศนคติดานการสูบบุหร่ีเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตประจําวัน

ของตนเอง ไมมคีวามแตกตางกันทางสถิต ิ

ผลคะแนนทัศนคติในการปองกันโรคของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หลังรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพเพิ่มขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ(p < 0.000) 
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ตาราง 3 เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร การหลกีเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

หลกีเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดานอารมณ การออกกําลังกายในกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหติสูง กอนและหลัง

การไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ ในกลุมตัวอยาง 51 คน 

 

พฤตกิรรมสุขภาพ 

กอนไดรับโปรแกรม

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 

หลังไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรม 

 

t-test 

 

p-value 

 Χ  S.D. Χ  S.D.  

1. กนิอาหารครบ 5 หมู 4.02 1.01 4.37 0.94 -1.84 0.071 

2. กนิอาหารหลากหลายไมซ้ําซาก 3.53 1.30 4.04 1.15 -1.97 0.054 

3. กนิผักมากกวาวันละ 3 ทัพพ ี 3.73 1.36 3.76 1.12 -2.21 0.835 

4. กนิผลไมวันละ 2-3สวน 3.65 1.09 3.88 1.14 -1.17 0.248 

5. กนิปลาอยางนอยวันละ 1 มือ้ 3.57 1.06 3.75 0.98 -1.17 0.366 

6. กนิเนือ้สัตวไมตดิมัน 3.39 1.12 3.59 1.20 -0.91 0.374 

7. ด่ืมนมขาดมันเนยวันละ 1-2 แกว 3.08 1.60 3.16 1.22 -0.35 0.727 

8. กนิอาหารมือ้เย็นหางจากเวลานอนไมนอยกวา  

4 ช่ัวโมง 

3.18 1.56 3.94 1.27 -2.90   0.006* 

9. กนิอาหารประเภทตม นึ่ง ลวก อบ 3.63 1.44 4.10 1.01 -2.10  0.041* 

10. รับประทานอาหารประเภทผัด ทอดวันละ      

2 มือ้ 

2.71 1.62 3.35 1.34 -2.99  0.004* 

11. ทานหลีกเล่ียงของหวานและขนมที่มีแปง        

และน้ําตาลมาก 

3.22 1.14 3.53 1.30 -1.91 0.062 

12. กนิอาหารรสจืดไมเตมิน้ําปลาหรือเกลือ       

ในอาหาร 

2.76 1.75 3.14 1.33 -1.34 0.187 

13. เลือกด่ืมน้ําเปลาแทนน้ําอัดลมหรือน้ําหวาน 3.88 1.58 4.29 1.24 -1.52 0.134 

14. หลีกเล่ียงเครื่องด่ืมทมีแีอลกอฮอล 3.12 1.80 3.78 1.47 -2.50   0.016* 

15. หลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ 3.39 2.06 4.43 1.32 -3.35   0.002* 

16. มอีารมณดี ไมเครยีด 3.04 1.37 3.67 1.23 -3.34   0.002* 

17. นอนหลับไมนอยกวาวันละ 6-8 ช่ัวโมง 3.94 1.27 4.08 1.15 -0.62 0.540 

18. ความถี่ในการออกกําลังกาย 3.12 1.42 3.57 1.06 -2.02   0.048* 

19. ออกกําลังกายแตละครัง้อยางนอย 30 นาท ี 3.12 1.42 3.80 1.13 -3.50   0.001* 

20. ขณะออกกําลังหายใจเร็วขึ้นกวาปกต ิ      

และเหง่ือซมึ 

3.43 1.76 3.88 1.38 -1.55 0.126 

รวม 67.49 13.33 76.12 10.67 4.26 0.000* 

 

 จากตาราง 3 พบวา กอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุมตัวอยางพบวามีพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารประเภทผัก โดยการประกอบอาหารวิธีตม นึ่ง ลวกและรับประทานอาหารมื้อเย็นหางจากเวลานอนไมนอยกวา       

4 ช่ัวโมง เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีพฤติกรรมดานการรับประทานอาหารประเภทผัด ทอดวันละ       

2 มื้อ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนพฤติกรรมการกินอาหารครบ 5 หมู กินอาหารหลากหลาย ไมซ้ําซาก 

กนิผักมากกวาวันละ 3 ทัพพ ีกนิผลไมวันละ 2-3 สวน กินผลไมวันละ 2-3 สวน กินปลาอยางนอยวันละ 1 มื้อ กินเนื้อสัตว
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ไมติดมัน ดื่มนมขาดมันเนยวันละ 1-2 แกว การหลีกเลี่ยงของหวานและขนมท่ีมีแปงและน้ําตาลมาก กินอาหารรสจืดไมเติม

น้ําปลาหรือเกลือในอาหาร และพฤตกิรรมการเลือกดื่มน้ําเปลาแทนน้ําอัดลมหรือน้ําหวาน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ กอน

ไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลเฉลี่ย 3.12 

หลังไดรับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 3.78 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.016) กอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมคีะแนนพฤตกิรรมการหลกีเลี่ยงการสูบบุหร่ีเฉลี่ย 3.39 หลังไดรับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ย

เพิ่มขึ้นเปน 4.43 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.002) กอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยาง        

มีคะแนนพฤติกรรมดานอารมณ มีอารมณดี ไมเครียดเฉลี่ย 3.04 หลังไดรับโปรแกรม มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 3.67 อยาง        

มีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.002) สวนพฤติกรรมการนอนหลับไมนอยกวาวันละ 6-8 ช่ัวโมงไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ

กอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมการออกกําลังกายเฉลี่ย 3.12 หลังไดรับ

โปรแกรม มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 3.57 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.048) กอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมการออกกําลังกายแตละคร้ังอยางนอย 30 นาที เฉลี่ย 3.12 หลังไดรับ

โปรแกรมมคีะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 3.80 อยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ(p = 0.001)  

 หลังรับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพบวากลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมดีขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิ (p < 0.01) 

ตาราง 4 เปรยีบเทยีบ นํ้าหนัก รอบเอว ความดันโลหติซสีโตลกิ ความดันโลหติไดแอสโตลกิ อัตราการเตนของหัวใจ

และดัชนมีวลกาย กอนและหลังการไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุมเสี่ยง         

โรคความดันโลหติสูงจํานวน 51 คน 

ตัวแปรที่ศกึษา 

กอนไดรับโปรแกรม

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม

สุขภาพ 

หลังไดรับโปรแกรม

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม

สุขภาพ 

 
t-test 

 

p-value 

 
   Χ  

 

      S.D.  Χ  
 

  S.D.  

น้ําหนัก (กโิลกรัม) 

รอบเอว (เซนตเิมตร) 

ความดันโลหติซสีโตลกิ

(มลิลเิมตรปรอท) 

ความดันโลหติไดแอสโตลกิ 

(มลิลเิมตรปรอท) 

อัตราการเตนของหัวใจ 

(คร้ัง/นาที) 

ดัชนมีวลกาย 

64.96 

86.02 

134.90 

 

83.82 

 

81.49 

 

25.72 

10.91 

8.23 

4.22 

 

4.63 

 

7.10 

 

3.75 

64.04 

84.90 

130.65 

 

80.27 

 

74.78 

 

25.69 

10.85 

9.01 

10.79 

 

7.76 

 

9.81 

 

4.01 

3.38 

1.46 

2.69 

 

3.03 

 

4.79 

 

0.10 

 0.001* 

0.150 

 0.010* 

 

 0.004* 

 

 0.000* 

 

0.923 
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กอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีน้ําหนักเฉลี่ย 64.96 กิโลกรัม หลังไดรับโปรแกรม            

มีน้ําหนักเฉลี่ยลดลงเปน 64.04 กิโลกรัม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.001) กอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพกลุมตัวอยางมีรอบเอวเฉลี่ย 86.02 เซนติเมตร หลังไดรับโปรแกรมมีรอบเอวเฉลี่ยลดลงเปน 84.90 เซนติเมตร 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.150) กอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีความดันโลหิต

ซสีโตลกิเฉลี่ย 134.90 มลิลเิมตรปรอท หลังไดรับโปรแกรมมีความดันโลหิตซีสโตลิกเฉลี่ยลดลงเปน 130.65 มิลลิเมตรปรอท 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.010) กอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีความดันโลหิต     

ไดแอสโตลิกเฉลี่ย 83.82 มิลลิเมตรปรอท หลังไดรับโปรแกรมมีความดันโลหิตไดแอสโตลิกเฉลี่ยลดลงเปน 80.27

มิลลิเมตรปรอท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.004) กอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยาง       

มีอัตราการเตนของหัวใจเฉลี่ย 81.49 คร้ังตอนาที หลังไดรับโปรแกรมมีอัตราการเตนของหัวใจเฉลี่ยลดลงเปน 74.78 คร้ังตอนาที 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.000) กอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 

25.72 หลังไดรับโปรแกรมมดีัชนมีวลกายเฉลี่ยลดลงเปน 25.69 อยางไมมนีัยสําคัญทางสถติ ิ(p = 0.923) 

สรุปไดวาภาวะสุขภาพกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพพบวากลุมตัวอยางมีน้ําหนัก ความดันโลหิตซีสโตลิก 

ความดันโลหิตไดแอสโตลิกและอัตราการเตนของหัวใจลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนรอบเอวและ     

คาดัชนมีวลกาย ไมแตกตางกันทางสถติิ (p > 0.05) 
 

วิจารณและสรุปผล 

ผลการวิจัยดานความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงพบวาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สอดคลองกับผลวิจัยของนุชนาถ สํานัก และคณะ (2555) พบวากลุมเสี่ยงมีความรู

เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงกอนและหลังการใหโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

ท้ังนี้เน่ืองจากกลุมตัวอยางมีระดับความรูท่ีดีจากการไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข

ไดใหความรูในชุมชน ตามแนวทางดําเนินการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนโยบายสาธารณสุขปละ 1 คร้ัง 

นอกจากนี้ปจจุบันโรงพยาบาลตาง ๆ ไดมุงพัฒนาการเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพมีการใหความรูเกี่ยวกับโรคตาง ๆ      

ในชุมชนอยางสม่ําเสมอ โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคเร้ือรังหลักท่ีคนในชุมชนไดรับการแนะนํา การรับรูโอกาสเสี่ยงและ

ความรุนแรงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไมมี  

ความแตกตางกันทางสถิติ สอดคลองกับผลวิจัยของนุชนาถ สํานัก และคณะ (2555) พบวากลุมเสี่ยงมีระดับการรับรูโอกาส

เสี่ยงและความรุนแรงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง กอนและหลังการใหโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ       

ไมมคีวามแตกตางกันทางสถติิ 

ผลวจัิยดานทัศนคตใินการปองกันโรคของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหติสูงกอนและหลังไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ ดานการรับประทานอาหารเค็ม ลดไขมัน การออกกําลังกายสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลวิจัยของสมบูรณ บุญเกียรติ และคณะ (2545) พบวาความรูและเจตคติมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองในทางบวกระดับปานกลาง สวนทัศนคติดานการควบคุมอารมณโกรธ  

หงุดหงิด ภาวะเครียด และการสูบบุหร่ี ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ทัศนคติการรับรูอุปสรรคตอการตอการปฏิบัติ

พฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การหลีกเลี่ยงภาวะเครียดและการหลีกเลี่ยงเคร่ืองดื่ม
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แอลกอฮอลเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสอดคลองกับผลวิจัยของณัฏฐิรา ประสาทแกว, ทองคํา ธีระทองคํา และ

วันทนา มณีศรีวงศกุล (2555) พบวาความเช่ือดานสุขภาพโดยการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน การรับรู

ประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ  การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพและคาความดันโลหิตซิสโตลิ

คดีกวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนทัศนคติดานการควบคุมอารมณโกรธและการรับรูอุปสรรค         

ดานการไมสูบบุหร่ีตอการดําเนนิชวีติประจําวันไมแตกตางกันทางสถติิ 

ผลวิจัยพบวาพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ      

กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารประเภทผัก โดยการประกอบอาหารวิธีตม นึ่ง ลวกและ

รับประทานอาหารมื้อเย็นหางจากเวลานอนไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลวิจัย

ของเสาวนีย ขวานเพชร และคณะ (2554) พบวาการจัดโปรแกรมสงเสริมโภชนาการมีสวนชวยสงเสริมใหกลุมทดลอง     

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและสงผลใหระดับความดันโลหิตลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พฤติกรรม

สุขภาพดานการออกกําลังกายกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรม

การการออกกําลังกายสม่ําเสมอคร้ังละ 30 นาทีเพิ่มขึ้นอยามีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลวิจัยของ สารภี แสงเดช  

และเพชรไสว ลิ้มตระกูล (2555) พบวาการออกกําลังกายแบบแอโรบิคสม่ําเสมอและตอเนื่องคร้ังละ 30 นาทีอยางนอย 

3-5 คร้ังตอสัปดาห ชวยลดความดันโลหิตสูงซิสโตลิก 4-9 มิลลิเมตรปรอท พฤติกรรมดานอารมณกอนและหลังการ

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมพีฤตกิรรมดานอารมณ มอีารมณด ีไมเครียดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีพฤติกรรม

การหลีกเลี่ยงเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลวิจัยของพัชรี รัศมีแจม, ปริศนา 

อัครธนพล และวนดิา ดุรงคฤทธิชัย (2555) พบวาเคร่ืองดื่มท่ีมคีาเฟอนีและแอลกอฮอล จะกระตุนใหการเตนของหัวใจเร็ว

และแรงสงผลใหความดันเลือดสูงขึ้นตามมา พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพกลุมตัวอยางพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลวิจัยของพัชรี 

รัศมีแจม, ปริศนา อัครธนพล และวนิดา ดุรงคฤทธิชัย (2555) พบวาการสูบบุหร่ีมีโอกาสเกิดภาวะเสี่ยงตอโรคความดัน-

โลหติสูงและโรคหลอดเลือสมอง 

การประเมินภาวะสุขภาพพบวาหลังกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

มีน้ําหนัก ระดับความดันโลหิตซิสโตลิกและไดแอสโตลิกและอัตราการเตนของหัวใจลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแสดง

ใหเห็นวากลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมีแรงจูงใจเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ      

การปองกันโรคความดันโลหิตสูง การรับประทานอาหารลดเค็ม ไขมันสูง การออกกําลังกายสม่ําเสมอ การพักผอน       

การหลีกเลี่ยงอารมณเครียด การลดพฤติกรรมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหร่ี สามารถชวยใหกลุมเสี่ยงโรค

ความดันโลหิตสูง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพรับประทานอาหารลดเค็ม ไขมันสูง การออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

การพักผอน การลดพฤติกรรมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหร่ี ท่ีดีขึ้น ซึ่งสงผลใหน้ําหนัก ระดับความดันโลหิต

ซิสโตลิกและไดแอสโตลิกและอัตราการเตนของหัวใจลดลง สวนรอบเอวและคาดัชนีมวลกายไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

สอดคลองกับการศึกษาของ Joint National Committee: JNC 7 (update 2014) ศึกษาพบวาหากลดปริมาณเกลือโซเดียม  

ในอาหารลดลง 100 mmol/วัน จะสามารถลดระดับความดันโลหิต ชวงซิสโตลิค ลงได 2-8 มิลลิเมตรปรอท สอดคลองกับ

การศึกษาของ (Houston, Mark C. 1994) สนับสนุนชัดเจนวาลดปริมาณเกลือในอาหารที่รับประทานได ก็สามารถลดหรือ
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ควบคุมระดับความดันโลหิตได สวนผลวิจัยของณัฏฐิรา ประสาทแกว, ทองคํา ธีระทองคํา และวันทนา มณีศรีวงศกุล 

(2555) พบวาผลของโปรแกรมการเยี่ยมบานรวมกับการตดิตามทางโทรศัพท ตอความเช่ือดานสุขภาพพบวากลุมทดลองมี

คาความดันโลหิต ซิสโตลิคดีกวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเสาวนีย ขวานเพชร และคณะ (2554) 

พบวาผลของโปรแกรมสงเสริมโภชนาการตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบ

สาเหตุโดยประยุกตใชแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพและทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองมีสวนชวยสงเสริมใหกลุม

ทดลองมกีารปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการบริโภคและระดับความดันโลหติลดลงอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ  

สรุปผลการวิจัยไดวา หลังจากท่ีกลุมตัวอยางไดเขารวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแลวพบวา       

มทัีศนคติในการปองกันโรคความดันโลหติสูงเพิ่มขึ้น และมีพฤตกิรรมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูงเปนไปในแนวทางท่ีดีขึ้น 

สงผลใหมนี้ําหนัก ความดันโลหติซสิโตลกิและไดแอสโตลกิและอัตราการเตนของหัวใจลดลง 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. การดําเนินงานในเร่ืองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หากมุงสรางเฉพาะความรู และปรับทัศนคติ ยังไมเพียงพอ        

ท่ีจะทําใหกลุมเปาหมายมภีาวะสุขภาพท่ีดขีึ้นได  สิ่งท่ีตองคํานงึถงึคือการปฏบัิตตินตามความรูท่ีไดรับ และทัศนคติท่ีดีจะมี

ผลตอการเปลี่ยนแปลงมากกวา ดังนั้น การประเมินผลดวยการติดตามที่ตอเนื่อง เร่ืองการปฏิบัติตนของกลุมเปาหมายจึง

เปนขอมูลสําคัญในการดําเนนิงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพอยางย่ังยืน 

 2. เนื่องจากกระบวนการวิจัยคร้ังนี้ทําใหเกิดการพัฒนาแนวทางการสรางเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 

ควรนํากระบวนการไปประยุกตใชในการดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อแกปญหากลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

และโรคเร้ือรังตาง ๆ ตามบริบทของชุมชน 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยในอนาคต 

 1. ในการวิจัยคร้ังตอไปควรกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางในดานความสะดวกในการรวมกิจกรรมการติดตาม

คร้ังตอไปในชุมชน เนื่องจากมกีลุมตัวอยางบางสวนไมสามารถมารวมกจิกรรมตอเนื่องในชุมชนได 

 2. โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพควรมีเจาหนาท่ีมารวมกิจกรรมจากสหสาขาวิชาชีพ เชน แพทย                    

นักโภชนากร นักจติวทิยา ตลอดจนบุคลากรดานอ่ืน ๆ เพื่อใหเกดิความเฉพาะเจาะจงในเนือ้หาและกระบวนการมากขึ้น  

 3. การกระตุนเตือนโดยการใชโทรศัพทแจงหัวหนากลุมเพื่อกระตุนสมาชิกกลุม เกิดความไมสะดวกเนื่องจาก

ขณะตดิตอผูรับอาจไมสะดวกในการใหขอมูล 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลสอง อําเภอสอง จังหวัดแพร เจาหนาท่ีกลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและ

ชุมชนโรงพยาบาลสอง และผูท่ีเกี่ยวของทุกทาน ท่ีใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ และเก็บขอมูลในการวิจัย

คร้ังนี้ จงึขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้   
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ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตอกลุมเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน ในเขต

โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร 

Effect of changing health behavior on pre-diabetes mellitus group in Song Hospital 

catchment area, Phrae Province 

พิตตินันท ทะนันชัย 8

1* และสมชาย จาดศรี2 

Pittinan Tananchai1* and Somchai Jadsri2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความรู ทัศนคติ พฤติกรรมสุขภาพ ภาวะสุขภาพกอนและหลัง 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 35 ปขึ้นไป ท่ีเสี่ยงตอโรคเบาหวานในเขตโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร 

จํานวน 51 คน เคร่ืองมือท่ีใชคือแบบสอบถามความรู ทัศนคติ พฤติกรรมสุขภาพและแบบบันทึกภาวะดานสุขภาพ 

การศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ใชสถิติ Paired t-test ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางหลังเขารวม

กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 เดือน มีระดับคะแนนความรู การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรงของ

โรคเบาหวาน เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตินอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกัน

โรคเบาหวานและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ท้ังเร่ืองอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม การออกลังกายท่ีสม่ําเสมอ  

การทําใหอารมณ จิตใจเบิกบาน ไมเครียด ลดพฤติกรรมการดื่มสุราและการสูบบุหร่ี สงผลใหกลุมตัวอยางท่ีเสี่ยง  

ตอโรคเบาหวานมีภาวะดานสุขภาพ ไดแก ระดับน้ําตาลในเลือด น้ําหนัก และคา BMI ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ 0.05  
 

คําสําคัญ: โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุมเสี่ยงสูงตอภาวะเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพ การใหขอมูล

แบบยอนกลับ ภาวะสุขภาพ   
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Abstract  

 The purposes of this research was to compare knowledge, attitude, health behavior, health condition before 

and after changing health behavior of sample, aged 35 and older who were risk to diabetes, in Song Hospital catchment 

area, Phrae Province. The tool used to collect data was questionnaire including knowledge, attitude, health behavior, and 

health status. Study on effect of changing health behavior by paired t-test. The results found that after joining changing 

health behavior for 3 months, knowledge, perceive risk, perceive severity of diabetes statistically increased. And there 

was changing of attitude concerning behavior to prevent diabetes and changing health behavior such as, decreased sweet, 

oily and salty food, continue exercise, controlled emotion for joyfulness and no stress, decreased smoking and drinking 

that leading to decrease fasting blood sugar, weight, BMI at statistical significant level 0.05. 
 

Keywords: Changing health behavior program, Pre–diabetes, Health behavior, Feedback, Health condition  
 

บทนํา 

โรคเบาหวานเปนโรคเร้ือรังท่ีพบบอยและเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี         

ในปจจุบัน ทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังในดานเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็ว การพัฒนาเหลานี้

ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของประชากรเปลี่ยนไป ทางดานของแบบแผน พฤติกรรม การบริโภค การพักผอน การออกกําลังกาย 

การสูบบุหร่ี และการดื่มสุรา ฯลฯ อีกท้ังความเจริญกาวหนาทางดานการแพทยและการสาธารณสุขสงผลใหประชากร        

มีอายุยืนยาวเพิ่มมากขึ้น จากสาเหตุการเจ็บปวยจากโรคติดเช้ือลดลง แตการเจ็บปวยจากโรคไมติดเช้ือกลับเพิ่มขึ้น           

ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคไมติดเช้ือ (WHO, 2010) จากการรายงานขององคการอนามัยโลกพบวาในป พ.ศ. 2553 มีผูปวย

เบาหวานท่ัวโลก 194 ลานคน และคาดวาในป พ.ศ. 2568 จะมีผูปวยเพิ่มเปน 333 ลานคน สําหรับผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 

(ชนิดไมพึ่งอินซูลิน) องคการอนามัยโลกคาดวาในป พ.ศ. 2568 ท่ัวโลกจะมีผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 เพิ่มเปน 2 เทา คือ         

จากจํานวน 150 ลานคนเปน 300 ลานคน 

สําหรับประเทศไทยการสํารวจในป พ.ศ. 2550, 2552 และ 2553 มผีูปวยในที่เปนโรคเบาหวานจากสถานบริการ

สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขท่ัวประเทศคิดเปนอัตราปวยเทากับ 127.5, 148.7 และ 175.7 ตอประชากรแสนคน

โรคเบาหวานเปนสาเหตุการตายท่ีสําคัญโรคหนึ่งซึ่งมีอัตราตายสูงขึ้น โดยสาเหตุการตายสวนใหญเกิดจากภาวะแทรกซอน     

ซึ่งภาวะแทรกซอนท่ีสําคัญและพบไดบอยคือหลอดเลือดแดงตีบและมีการติดเช้ือภาวะแทรกซอนจะปรากฏขึ้นภายใน 5-10 ป

นับตั้งแตเร่ิมเปนโรคเบาหวานแตถาหากควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีภาวะแทรกซอนอาจไมปรากฏเลยแมจะเปน

โรคเบาหวานมานาน 10-20 ป ผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลินในประเทศไทยพบวาผูปวยเบาหวานมีภาวะแทรกซอน 

ทางหลอดเลือดคือ ความดันโลหิตสูง รอยละ 38.4 เบาหวานท่ีจอตารอยละ 32.1 ไขขาวในปสสาวะรอยละ 18.7 อัมพาต

รอยละ 3.7 จากพยาธิสภาพของโรคผูปวยเบาหวานมีโอกาสเกิดสายตาเสื่อมรุนแรงไดมากกวาคนท่ัวไปถึง 2.5 เทา ทําให

เกิดโรคไตโรคหัวใจไดสูงกวาคนปกติถึง 2 เทา และมีอัตราเสี่ยงตอการถูกตัดขาเนื่องจากแผลเนาตายมากกวาคนปกติ   

ถงึ 5 เทา 
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กลุมงานเวชศาสตรครอบครัวเปนหนวยงานของโรงพยาบาลสองมีเขตรับผิดชอบของหนวยงาน ท้ังหมด 16 หมูบาน  

ในปงบประมาณ 2556 มีประชากรอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ทั้งหมด 8,754 คน และจากการดําเนินงานควบคุมปองกัน

โรคเบาหวานป 2555 , 2556 พบอัตรากลุมเสี่ยงเบาหวานเทากับรอยละ 20.76, 22.39 และพบอัตราผูปวยเบาหวานรายใหม

เทากับรอยละ 0.42, 0.53 ตามลําดับ   

จากขอมูลดังกลาวขางตน จะพบวาโรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีเปนปญหาท่ีสําคัญและมีผลกระทบตอ         

การดํารงชีวิต และภาวะเศรษฐกิจของผูปวยและครอบครัวรวมท้ังประเทศชาติดวย การดูแลกลุมเสี่ยงสูงตั้งแตยังไมมี

อาการโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ไมเหมาะสมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานสามารถปองกัน

และยืดระยะเวลาเปนโรคออกไปไดถงึรอยละ 50 จงึเปนวธีิการปองกันการเกดิโรคท่ีดท่ีีสุด 

จากสภาพปญหาดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยทําการศึกษาคร้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู ทัศนคต ิ

พฤติกรรมสุขภาพ ภาวะสุขภาพ ของกลุมตัวอยางท่ีเสี่ยงตอโรคเบาหวานในเขตโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร และเพื่อ

เปรียบเทียบความรู ทัศนคติ พฤติกรรมสุขภาพ ภาวะสุขภาพ กอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมตัวอยางท่ี

เสี่ยงตอโรคเบาหวานในเขตโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร  

 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) เปรียบเทียบผลกอนและหลังการทดลอง  

ในกลุมเดียวกัน (The one group pre–post test design) เพื่อการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน 

ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย อารมณ การดื่มสุรา การสูบบุหร่ี ของกลุมตัวอยางในเขต 

โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร อันเปนองคประกอบของรูปแบบการพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงสูง

โรคเบาหวาน โดยเร่ิมศกึษาในชวง เดือนตุลาคม 2557 ถงึธันวาคม 2557 

วัสดุอุปกรณ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นและพัฒนาจากงานวิจัยอ่ืน 

ที่ศึกษาไว และเกี่ยวของกับการวิจัยในคร้ังนี้ และปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี

เนือ้หาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวจัิยคร้ังนี้ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยการทํากิจกรรมกลุมรวมกับ

เทคนิคการสรางแรงจูงใจ จํานวน 2 คร้ัง และหนังสือคูมือการดูแลสุขภาพ “อสม. อานแลวบอกตอ” สนับสนุนจาก         

สํานักโภชนาการ กรมอนามัย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู โภชนบัญญัติ 9 ประการ โรคท่ีเกิดจากพฤติกรรม

การกนิที่ไมเหมาะสมและการแกไข นําเนือ้หาไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 

วธีิการศกึษา 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศกึษา ประชากรตําบลบานหนุน และบานกลาง ท่ีมอีายุ 35 ปขึ้นไป ท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ี

รับผดิชอบ ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน ป 2557 จํานวน 221 คน 
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 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเปนประชากรเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสอง กลุมเสี่ยงสูงโรคเบาหวานท่ีไดรับ        

การคัดกรองโรคเบาหวาน ประจําป 2557 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง แบบเจาะจง (Purposive 

sampling) จากทะเบียนขอมูลรายช่ือกลุมเสี่ยงสูงโรคเบาหวานท่ีไดรับการคัดกรองสุขภาพโรคเบาหวาน ประจําป 2557         

เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสอง โดยกําหนดใหจํานวนกลุมเสี่ยงตัวอยางในแตละชุมชนเปนตัวแทนทั้งหมดของประชากร          

ท่ีทราบจํานวนแนนอน และเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ จํานวน 51 คน จากสูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง 

                          2(Zα+ Zβ)
2 

                                                                     d2 

  เมื่อ  n     =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

                    α    =  คาความแปรปรวนของตัวแปรตาม 

                                                β     =  โอกาสจะเกดิความผดิพลาดชนดิท่ี 2 ( Type II error ) = 0.2; Power of test 80% 

                          d       =  คา Effect size ระดับปานกลาง = 0.5 

                          Zα      =  คา Z ท่ีมคีวามนาจะเปนของความผดิพลาดชนดิท่ี 1 (Type I error) ท่ีระดับ 0.05  

มคีาเทากับ 1.645 

                              Zβ         =  คา Z ท่ีมคีวามนาจะเปนของความผดิพลาดชนดิท่ี 1 (Type II error) ท่ีระดับ 0.2  

                                        มคีาเทากับ 0.842 

 จากสูตรท่ีกําหนด 

   2(1.645 + 0.842)2    

 
 

 ในการวจัิยคร้ังนี้ไดนําผลของการแทนคาสูตรได n = 49.48 ดังนั้นจะไดขนาดกลุมตัวอยางสําหรับการทดสอบ

ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จํานวน 50 คน และเพิ่มเติมกรณีท่ีอาจไดขอมูลไมครบถวน 10% รวมเปนขนาดตัวอยาง 55 คน  

แตการศกึษาในคร้ังนี้มจํีานวนกลุมตัวอยางสมัครใจและยนิยอมเขารวมโครงการ จํานวน 51 คน และขนาดตัวอยางสําหรับ

ทดสอบคา reliability จํานวน 30 คน รวมเปนขนาดตัวอยางสําหรับการวจัิยท้ังหมด 81 คน 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.1 ขั้นเตรยีมการ 

  2.1.1 เร่ิมทําการศึกษาผูวิจัยไดเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวจัิยในมนุษย มหาวทิยาลัยพะเยา 

  2.1.2 ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ไปย่ืนตอ

บุคคลท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสอง หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และเจาหนาท่ี

รับผดิชอบงานโรคเรือ้รังโรงพยาบาลสอง รวมท้ังชี้แจงรายละเอยีดการศกึษาและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  2.1.3 ผูวิจัยไดเลือกผูชวยวิจัย 1 ทาน เปนพยาบาลวิชาชีพชํานาญการท่ีมีความเชี่ยวชาญ ดานการดูแลผูปวย

โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ในการชวยกิจกรรม ตามโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน 

(0.5)2 

 

สูตร   n   =    

n   =    =  49.48  ≈ 50    
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โดยผูวิจัยไดชี้แจงรายละเอียดของการศึกษาวิจัยและอธิบายขั้นตอนของแตละกิจกรรม เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ           

ท่ีตรงกัน ตลอดจนใหผูชวยปฏบัิตจินเกดิความชํานาญกอนการปฏบัิตจิริง 

  2.1.4 ผูวจัิยดําเนนิการคัดเลือกกลุมตัวอยาง จากขอมูลกลุมเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน ป 2557 ดวยความสมัครใจ

และยนิยอมเขารวมโครงการ จํานวน 51 คน  

 2.2 ขั้นดําเนนิการวจัิยและเก็บรวบรวมขอมูล 

  2.2.1 ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยตอกลุมตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือและยินยอมในการเขารวม

โครงการวจัิยและใหเซ็นช่ือยนิยอมลงในแบบฟอรมใบยนิยอมอาสาสมัคร เพื่อแสดงความสมัครใจ 

  2.2.2 ดําเนนิการวจัิยตามขัน้ตอนท่ีผูวจัิยกําหนด ดังนี้ 

   สัปดาหท่ี 1-2 ของการวิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล กอนดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม       

ดวยแบบสอบถาม 4 สวน และแบบบันทึกภาวะสุขภาพ 1 สวน ไดแก   

   สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

   สวนท่ี 2 ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน  

   สวนท่ี 3 ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเบาหวาน  

   สวนท่ี 4 แบบประเมินตนเองในเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพ ดานการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย 

อารมณ การดื่มสุรา และการสูบบุหร่ี   

   สวนท่ี 5 แบบบันทึกภาวะสุขภาพเบ้ืองตน ไดแก ช่ังน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดรอบเอว คํานวณคาดัชนีมวลกาย       

คาระดับน้ําตาลในเลือด วัดความดันโลหติ อัตราการเตนของหัวใจ 

   เขากลุมการดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและผูวิจัยสราง

สัมพันธภาพความคุนเคยระหวางผูวิจัยกับสมาชิกและสมาชิกดวยกัน แลวชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนจํานวนคร้ังและ

ระยะเวลาในการเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งแลวเร่ิมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยถอดมาจากแบบแผน

ความเช่ือดานสุขภาพ (Health belief model) และทฤษฎคีวามคาดหวัง ในความสามารถของตนเอง (Self Efficacy) ไดแก  

   1) การใหความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน  

   2) สาเหตุปจจัยเสี่ยงตอการเกดิโรคเบาหวาน และอาการแทรกซอนท่ีเกดิขึ้น  

   3) ใหขอมูลยอนกลับจากการคัดกรองสุขภาพและการตอบแบบสอบถาม   

   4) สงเสริมสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมดานการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย 

อารมณ การดื่มสุรา และการสูบบุหร่ี 

   สรางแรงจูงใจโดยมีการแขงขันระหวางกลุม ในเร่ืองการเปลี่ยนปลงพฤติกรรม จากการประเมิน

ภาวะสุขภาพ ดานน้ําหนัก รอบเอว ดัชนมีวลกาย คาระดับน้ําตาลในเลือด อัตราการเตนของหัวใจและระดับความดันโลหิต 

และคัดเลือกผูนํากลุมเพื่องายตอการตดิตามและตดิตอประสานงาน 

   สัปดาหท่ี 4-5 ติดตามกระตุนเพิ่มเสริมแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการ

โทรศัพทประสานกับหัวหนากลุมเพื่อการกระตุนสมาชกิกลุม 

   สัปดาหท่ี 8 ติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใหคําปรึกษาดานสุขภาพในชุมชน กรณียังไมเขาใจ                   

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพท่ีถูกตองหรือสงตอกรณีมอีาการผดิปกตเิกดิขึ้น 
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   สัปดาหท่ี 12 สรุปผลของการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม  

   โดยผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง ดวยแบบสอบถามชุดเดิมและประเมินภาวะ

สุขภาพ เพ่ือใหขอมูลยอนกลับและเปรียบเทียบผลการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพกอนและหลังการเขารวมกจิกรรม   

   สัปดาหท่ี 13 สรุปผลการวจัิย 

 2.3 การวิเคราะหขอมูล เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล แลวทํา

การวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค แบงออกเปน 2 สวน คือ 

  2.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะหขอมูลท่ัวไป โดยการแจกแจงความถี่รอยละ 

คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  2.3.2 สถติเิชงิวเิคราะห (Analytical Statistics) เปรียบเทียบคะแนนความรูและพฤติกรรมสุขภาพกอนและหลัง

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมและเปรียบเทียบภาวะสุขภาพ กอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมใชสถติ ิPaired t-test 
 

ผลการศึกษา 

 จากการดําเนนิการวจัิย หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลและวเิคราะหขอมูลไดผลดังนี้ 
 

ตาราง 1 การเปรยีบเทยีบความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกอนและหลังเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

ตัวแปร          

ที่ศกึษา 

กลุมตัวอยาง (N = 51)  

t df P-value 

กอนเขารวม                  

การปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรม 

Χ ( ± S.D.) 

หลังเขารวม                   

การปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรม 

Χ ( ± S.D.) 

ความรูเกี่ยวกับ

โรค 

7.51( ± 1.63) 8.31( ± 1.44) -4.10 50 < 0.001* 

การรับรูโอกาส

เสี่ยง 

7.10( ± 1.69) 7.88( ± 1.23) -3.73 50 < 0.001* 

การรับรูความ

รุนแรง 

8.04( ± 1.41) 8.57( ± 1.22) -2.48 50    0.017* 

หมายเหตุ: ขอมูลแสดงคาเฉลี่ย (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

        *หมายถงึ มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติิท่ี P < 0.05 
 

จากตาราง 1 เมื่อเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกอนและหลังเขารวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยาง พบวา คะแนนความรูกอนและหลังการทดลองมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ      

ทางสถิติ (P < 0.001) สวนดานการรับรูโอกาสเสี่ยงกอนและหลังการทดลองมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                   
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(P < 0.001) และดานการรับรูความรุนแรงของโรค กอนและหลังการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P = 0.017) 

ตาราง 2 การเปรยีบเทยีบทัศนคตใินการปองกันโรคเบาหวานกอนและหลังเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม

สุขภาพ 

ตัวแปรที่ศกึษา 

กลุมตัวอยาง (N = 51)   

P-value 

กอนเขารวม                      

การปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรม 

Χ ( ± S.D.)                     

หลังเขารวม                      

การปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรม 

Χ ( ± S.D.) 

 

t 

 

df 

การลดน้ําตาล ไขมันจะชวยควบคุม

ระดับน้ําตาลในเลือดได 

4.53( ± 0.81) 4.61( ± 0.75) -0.50 50 0.62 

การออกกําลังกายสม่ําเสมอจะชวย

ใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง 

4.24( ± 1.03) 4.65( ± 0.56) -2.93 50 0.005* 

การควบคุมอารมณโกรธชวยและ

ภาวะเครียดจะชวยควบคุมระดับ

น้ําตาลในเลือดได 

3.98( ± 1.07) 4.04( ± 0.98) -0.36 50 0.72 

การลดการดื่มสุราจะชวยใหระดับ

น้ําตาลในเลือดลดลงได 

3.75( ± 1.32) 3.92( ± 1.20) -0.82 50 0.42 

การสูบบุหร่ีเสี่ยงตอหลอดเลือดแดง

ตบีและระดับน้ําตาลในเลือดสูง 

4.31( ± 1.03) 4.59( ± 1.221) -1.66 50 0.10 

อาชพีมอีุปสรรคตอการหาอาหาร 

ท่ีมปีระโยชนรับประทาน 

2.67( ±1.42) 3.20( ± 1.37) -2.50 50 0.02* 

อาชพีมอีุปสรรคตอการออกกําลังกาย 2.47( ±1.37) 3.22( ± 1.22) -4.16 50 <0.001* 

อาชพีกับการหลกีเลี่ยงภาวะเครียด 2.67( ± 1.31) 3.06( ± 1.29) -1.79 50 0.08 

อาชพียากตอการหลกีเลี่ยง

แอลกอฮอล 

3.10( ± 1.47) 3.33( ± 1.23) -1.01 50 0.32 

การสูบบุหร่ีเปนอุปสรรคในการ

ดําเนนิชวีติประจําวัน 

3.10( ±1.78) 

 

2.96( ± 1.62) 0.56 50 0.58 

รวม 3.48( ±0.49) 3.75( ± 0.56) -3.24 50 0.002* 

หมายเหตุ: ขอมูลแสดงคาเฉลี่ย (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

        *หมายถงึ มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติิท่ี P < 0.05 
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จากตาราง 2 เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบวา 

ทัศนคติดานการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง จะชวยใหระดับน้ําตาลลดลง มีความแตกตาง

อยางมนัียสําคัญทางสถติิ (P = 0.005) 

 ทัศนคตดิานอาชพีมอุีปสรรคตอการหาอาหารท่ีมปีระโยชนรับประทาน มคีวามแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P = 0.02) ทัศนคตดิานอาชพีมอีุปสรรคตอการออกกําลังกาย มคีวามแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ (P < 0.001) 

 สวนทัศนคติดานอ่ืน ๆ กอนและหลังการเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมตัวอยางไมมีความแตกตางกัน 

ทางสถติ ิ(P > 0.05)  

ผลรวมทัศนคติกอนและหลังการเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง พบวามีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถติ ิ(P = 0.002 )  
 

ตาราง 3 การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมสุขภาพกอนและหลังเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ                     

ดานการรับประทานอาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานอารมณ การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

และหลกีเลี่ยงการสูบบุหรี่ 

ตัวแปรที่ศกึษา 

กลุมตัวอยาง (N = 51)   

P-value 

กอนเขารวม                      

การปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรม 

Χ ( ± S.D.) 

หลังเขารวม                      

การปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรม 

Χ ( ± S.D.) 

 

t 

 

df 

กนิอาหารครบ 5 หมู 4.06( ± 1.01) 4.29( ± 0.97) -1.29 50 0.20 

กนิอาหารหลากหลายไมซ้ําซาก 3.76( ± 1.12) 3.94( ± 1.27) -0.77 50 0.44 

กนิผักมากกวาวันละ 3 ทัพพ ี 3.86( ± 1.27) 3.82( ± 1.26) 0.20 50 0.84 

กนิผลไมวันละ 2-3 สวน 3.69( ± 1.10) 3.80( ± 1.13) -0.62 50 0.54 

กนิปลาอยางนอยวันละ 1 มือ้ 3.57( ± 1.06) 3.49( ± 1.03) 0.39 50 0.70 

กนิเนือ้สัตวไมติดมัน 3.53( ± 1.05) 3.35( ± 1.34) 0.86 50 0.39 

ดื่มนมขาดมันเนยวันละ 1-2 

แกว 

3.14( ± 1.54) 3.06( ± 1.27) 0.36 50 0.72 

กนิอาหารมือ้เย็นหางจากเวลา

นอนไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง 

3.33( ± 1.44) 3.94( ± 1.27) -2.51 50  0.016* 

กนิอาหารประเภทตม นึ่ง ลวก   

อบ 

3.59( ± 1.43) 4.06( ± 1.01) -2.10 50  0.041* 

หลกีเลี่ยงอาหารไขมันสูง 2.94( ± 1.61) 3.49( ± 1.29) -2.48 50  0.016* 

ทานหลกีเลี่ยงของหวานและ 3.33( ± 1.21) 3.71( ± 1.24) -1.92 50 0.60 
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ตัวแปรที่ศกึษา กลุมตัวอยาง (N = 51)   P-value 

ขนมที่มแีปงและน้ําตาลมาก 

กนิอาหารรสจืดไมเตมิน้ําปลา

หรือเกลือในอาหาร 

3.02( ± 1.83) 3.14( ± 1.33) -0.42 50 0.68 

เลือกดื่มน้ําเปลาแทนน้ําอัดลม

หรือน้ําหวาน 

4.10( ± 1.49) 4.25( ± 1.25) -0.63 50 0.53 

หลกีเลี่ยงเคร่ืองดื่มทีมี

แอลกอฮอล 

2.86( ± 1.90) 3.59( ± 1.63) -2.20 50  0.033* 

หลกีเลี่ยงการสูบบุหร่ี 2.65( ± 2.27) 3.57( ± 2.03) -2.41 50  0.019* 

มอีารมณด ีไมเครียด 3.31( ± 1.32) 3.67( ± 1.23) -1.60 50 0.12 

นอนหลับไมนอยกวาวันละ       

7-8 ช่ัวโมง 

4.12( ± 1.14) 4.06( ± 1.27) 0.26 50 0.79 

ความถี่ในการออกกําลังกาย 3.00( ± 1.34) 3.41( ± 0.98) -2.04 50  0.047* 

ออกกําลังกายแตละคร้ังอยาง

นอย 30 นาที 

3.16( ± 1.45) 3.76( ± 1.12) -2.98 50  0.004* 

ขณะออกกําลังหายใจเร็วขึ้นกวา

ปกตแิละเหงื่อซึม 

3.43( ± 1.76) 3.69( ± 1.35) -0.89 50 0.38 

รวม 68.45( ± 12.93) 74.10( ± 11.75) -3.02 50 0.004* 

หมายเหตุ: ขอมูลแสดงคาเฉลี่ย (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

        * หมายถงึ มคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิ P < 0.05 
 

 

จากตาราง 3 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

พบวา พฤติกรรมการกินอาหารมื้อเย็นหางจากเวลานอน ไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P = 0.016) 

พฤติกรรมการกินอาหารประเภทนึ่ง ตม ลวก อบ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.041) 

พฤตกิรรมการหลกีเลี่ยงอาหารไขมันสูง มคีวามแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ (P = 0.016)  

พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงเคร่ืองดื่มทีมีแอลกอฮอลมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.033)      

พฤติกรรมการหลกีเลี่ยงการสูบบุหร่ี มคีวามแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ (P = 0.019)   

พฤตกิรรมความถี่ในการออกกําลังกายสม่ําเสมอ มคีวามแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ(P = 0.047)   

พฤตกิรรมการออกกําลังกายแตละคร้ังอยางนอย 30 นาที มคีวามแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ(P = 0.004)   

สวนพฤตกิรรมการกนิอาหารครบ 5 หมู กินอาหารหลากหลายไมซ้ําซาก การกินผักและผลไมเปนประจําพฤติกรรม

การกินปลาและกินเนื้อสัตวไมติดมัน การดื่มนมขาดมันเนย พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงของหวาน กินอาหารรสจืด ดื่มน้ําเปลา 
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แทนน้ําอัดลม การมีอารมณดีไมเครียด นอนหลับไมนอยกวาวันละ 6-8 ช่ัวโมงและขณะออกกําลังกายหายใจเร็วขึ้น ไมมี

ความแตกตางกันทางสถติิ (P > 0.05) 

ผลรวมพฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบวามีความแตกตาง

อยางมนัียสําคัญทางสถติ ิ(P = 0.004)   
 

 

ตาราง 4 การเปรยีบเทยีบภาวะสุขภาพของกลุมตัวอยาง ดานนํ้าหนัก รอบเอว คาดัชนมีวลกาย คาระดับนํ้าตาล

ในเลอืด ความดันโลหติซสีโตลกิ ความดันโลหติไดแอสโตลกิ และอัตราการเตนของหัวใจ กอนและหลัง

เขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ตัวแปรที่ศกึษา 

กลุมตัวอยาง (N = 51)   

P-value 

กอนเขารวม                  

การปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรม 

Χ ( ± S.D.) 

หลังเขารวม                   

การปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรม 

Χ ( ± S.D.) 

 

t 

 

df 

น้ําหนัก 65.51( ± 10.91) 64.59( ± 10.88) 2.75 50 0.008* 

รอบเอว 85.33( ± 8.58) 85.80( ± 8.83) -0.56 50 0.58 

คาดัชนมีวลกาย 26.06( ± 4.01) 25.76( ± 3.99) 2.33 50 0.024* 

คาระดับน้ําตาล        

ในเลือด 

114.16( ± 16.50) 88.69( ± 20.63) 9.60 50 < 0.001* 

ความดันโลหติซสีโตลกิ 135.65( ± 12.01) 132.98( ± 18.57) 0.97 50 0.34 

ความดันโลหติ            

ไดแอสโตลกิ 

84.61( ± 7.89) 81.51( ± 9.09) 2.34 50 0.023* 

อัตราการเตนของหัวใจ 80.29( ± 6.63) 75.20( ± 10.07) 3.31 50 0.002* 
 

จากตาราง 4 เม่ือเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

พบวา น้ําหนักของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     

(P = 0.008) โดยน้ําหนักลดลงเฉลี่ย 0.92 กโิลกรัม 

คาดัชนีมวลกายของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติ ิ(P = 0.024) โดยคาดัชนมีวลกายลดลงเฉลี่ย 0.30 

คาระดับน้ําตาลในเลือดของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิ (P < 0.001) โดยคาระดับน้ําตาลในเลือดลดลงเฉลี่ย 25.47 มลิลกิรัมเปอรเซ็นต 

คาความดันโลหิตไดแอสโตลิกของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิ (P = 0.023) โดยคาระดับน้ําตาลในเลือดลดลงเฉลี่ย 3.10 มลิลเิมตรปรอท 
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อัตราการเตนของหัวใจของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิ (P = 0.002) โดยอัตราการเตนของหัวใจลดลงเฉลี่ย 5.10 คร้ังตอนาที 

สวนรอบเอวและคาความดันโลหิตซีสโตลิกของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม             

ไมมคีวามแตกตางกันทางสถติิ (P > 0.05) 
 

วิจารณและสรุปผล 

ผลการศึกษาพบวา ประชากรกลุมตัวอยางท่ีเขารวมกิจกรรมกลุมตามโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

โดยมเีจาหนาท่ีสาธารณสุขใหความรูและคําแนะนํา มกีารประเมนิพฤตกิรรมสุขภาพ 3 อ. 2 ส. และสะทอนขอมูลใหกลุมเสี่ยง

รับรูขอมูลวาพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง รับรูถึงขอบกพรองหรือตองปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพอยางไรและตัดสินใจท่ีมี

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ท้ังเร่ืองอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม การออกลังกายท่ีสม่ําเสมอ การทําใหอารมณ จิตใจเบิกบาน 

ไมเครียด และปรับเปลี่ยน ลด ละ เลิกพฤติกรรมการดื่มสุราและการสูบบุหร่ี รวมถึงมีการสรางแรงจูงใจโดยการแขงขัน

ระหวางกลุมและกํากับติดตามทางโทรศัพทเพื่อกระตุนใหกลุมตัวอยาง เกิดความตระหนักและปฏิบัติตัวดานการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 3 เดือน ทําใหความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับรู

โอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค การรับรูความรุนแรงของโรค ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพของกลุม

ตัวอยางมกีารเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น สงผลใหน้ําหนัก คาดัชนีมวลกาย คาระดับน้ําตาลในเลือด คาความดันโลหิตไดแอสโตลิก

และอัตราการเตนของหัวใจของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 005 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของโรเซนสตอค (Rosenstock, 1974) ท่ีกลาววา การท่ีบุคคลจะแสดง

พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อการปองกันโรค บุคคลนั้นตองมีการรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค รับรูความรุนแรง

ของโรค ซึ่งการรับรูนี้จะผลักดันใหบุคคลหลีกเลี่ยงจากภาวะคุกคามของโรค นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ 

ลาวรรณ หวยหงสทอง (2552) ศึกษารูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานโดยการมีสวนรวมของชุมชนบาน

ลําทหารตําบลบานเกาอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีท่ีมีอายุ 40 ปขึ้นไปโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนใชเทคนิค

กระบวนการวางแผนอยางมีสวนรวม (A-I-C) และใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) 

บูรณาการเขากับทฤษฏีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ 5 ดานคือการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคการรับรูความรุนแรง

ของโรคการรับรูประโยชนในการดูแลสุขภาพตนเองการรับรูอุปสรรคในการดูแลสุขภาพตนเองและแรงจูงใจ ในดานสุขภาพ

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคการรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชน

ในการดูแลสุขภาพตนเองการรับรูอุปสรรคในการดูแลสุขภาพตนเองและแรงจูงใจในดานสุขภาพท้ัง 5 ดานหลังการทดลอง

สูงกวากอนการทดลองและมีคาเฉลี่ยคาดัชนีมวลกายภายหลังทดลองนอยกวากอนทดลองและมีระดับน้ําตาลในเลือดอยู

ในเกณฑเสี่ยงท่ีตองควบคุมลดลงกวากอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

เนื่องจากโรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีตองมีการควบคุมอาหารและการดูแลเร้ือรังไปตลอดชีวิต ซึ่งเปาหมาย    

ของการดูแลรักษาเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดียืนยาว สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขลดการเกิดภาวะแทรกซอน     

และความพิการไดและเปนเปาหมายของการควบคุมอาหารในกลุมเสี่ยงสูงตอโรคเบาหวานจะชวยปองกันและชะลอ        

การเกิดโรคเบาหวานไดกลุมเสี่ยงสูงตอโรคเบาหวานควรมีบทบาทในการวางแผนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เชน การรับประทาน

อาหารเพราะการควบคุมอาหารเปนสิ่งสําคัญลดการเกดิโรคเบาหวานและจากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของแสดงใหเห็น
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วาการสอนเร่ืองการควบคุมอาหารท่ีสอดคลองกับบริบทในแตละพื้นท่ีตามวิถีการดําเนินชีวิต ดานการรับประทานอาหาร        

ท่ีเหมาะสมในบริบทพื้นท่ีก็จะชวยสงเสริมใหกลุมเสี่ยงสูงเบาหวานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดดีขึ้น สามารถ

ลดพฤตกิรรมเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการบริโภคอาหารไดชวยสงเสริมและกระตุนอารมณใหกลุมเสี่ยงสูงเบาหวาน

เกดิแรงจูงใจมั่นใจในการควบคุมอาหารไดมากขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. กลุมเสี่ยงตอโรคเบาหวานควรไดรับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อปองกันการปวย           

ดวยโรคเบาหวาน ในโอกาสตอไป 

2. มีการติดตามพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนและสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางถูกตอง เหมาะสม 

อยางตอเนื่อง เพื่อลดภาวะเสี่ยงตอการปวยดวยโรคเบาหวานในระยะยาวตอไป 

ขอเสนอแนะสําหรับทําการศกึษาครั้งตอไป 

1. โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพควรมีเจาหนาท่ีมารวมกิจกรรมจาก สหสาขาวิชาชีพ เชน แพทย 

นักโภชนากร นักจติวทิยา ตลอดจนบุคลากรดานอ่ืน ๆ เพื่อใหเกดิความเฉพาะเจาะจงในเนือ้หาและกระบวนการมากขึ้น 

2. การติดตามและกระตุนเตือนทางโทรศัพทของกลุมตัวอยางใหมีการปฏิบัติตัวดานพฤติกรรมอยางตอเนื่อง 

ควรมีการติดตามรายบุคคล เนื่องจากการติดตามจากหัวหนากลุมเพียงคนเดียว อาจทําใหการติดตามและการกระตุน

เตือนไมครบถวน  

3. การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ มีการศึกษาและติดตามประเมินผลในระยะเวลาเพียง 3 เดือน จึงทําใหทราบผล       

การเปลี่ยนแปลงในระยะแรกเทานั้น ดังนั้นจึงมีการศึกษาและติดตามประเมินผลใหมีระยะเวลาท่ีนานขึ้น อาจจะปรับเปน

ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ป เพื่อใหการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมเกดิการปฏบัิตอิยางตอเนื่องและย่ังยืน 
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พฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของผูปวยในเขตบริการโรงพยาบาลสงเสริม
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บทคัดยอ 

การศึกษาภาคตัดขวางคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเช่ือดานสุขภาพ ความฉลาดดานสุขภาพและพฤติกรรม

การควบคุมโรคความดันโลหิตสูง และศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพและความฉลาดทางสุขภาพ

กับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ศึกษากับกลุมตัวอยางจํานวน 131 ราย โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบอยางงาย 

เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน      

ผลการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยความเช่ือดานสุขภาพ คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสุขภาพ และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม

การควบคุมโรคอยูในระดับสูง โดยปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ไดแก ความเช่ือสุขภาพโดยรวม (r = 0.495) ความเช่ือสุขภาพดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด      

โรคแทรกซอน (r = -0.473) ความเชื่อสุขภาพดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค (r = 0.631) 

ความเช่ือสุขภาพดานการรับรูอุปสรรคของการปฏบัิตพิฤตกิรรมควบคุมโรค (r = 0.655) และความฉลาดทางสุขภาพ (r = 0.410) 
 

คําสําคัญ: พฤตกิรรมการควบคุมโรคความดันโลหติสูง 
 

Abstract  
The objectives of this cross sectional study were to study the health beliefs, health literacy and behaviors to control 

hypertension and to study the relationship between health beliefs, health literacy and behaviors control to hypertension.  

The samples of 131 were selected by simple random sampling. Data were collected by questionnaires. Data were analyzed 

by using descriptive statistics and correlation coefficients of Pearson. The results showed that health beliefs, health literacy 

and behaviors to control hypertension were in high level. The factors had statistically significant correlated with behaviors 
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to control hypertension at the 0.01 level were overall health beliefs (r = 0.495) perceived susceptibility (r = -0.473). 

perceived benefits (r = 0.631). perceived barriers (r = 0.655) and health literacy (r = 0.410). 
 

Keywords: Behaviors Control to Hypertension  
 

บทนํา 

ความดันโลหิตสูง (Hypertension) เปนความเจ็บปวยเร้ือรังท่ีเปนปญหา ดานสาธารณสุขท่ีสําคัญของโลก และเปน

สาเหตุการณเสียชีวิตอันดับหนึ่งในประเทศไทย จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบวาโรคความดันโลหิตสูงเปนสาเหตุ

การตายเปนอันดับท่ี 4 มอัีตราตาย 24.7 ตอแสนประชากรในป พ.ศ. 2552 และมีอัตราเพิ่มการเขารับการรักษาเปนผูปวย

ในถึง 34.10 ตอแสนประชากร ของสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขในป พ.ศ. 2545และเพิ่มเปน 3 เทา

จากป พ.ศ. 2544 ถึงป พ.ศ. 2548 และในป 2552 พบวาโรคความดันโลหิตสูงมีอัตราปวยเปนอันดับสอง จากการจัด

อันดับการปวยของผูปวยในของกระทรวงสาธารณสุข และในภาคเหนือจากการจัดอันดับสาเหตุการปวยของผูปวยนอก

ตามกลุมสาเหตุการปวย 10 อันดับ พบวาโรคความดันโลหิตสูงมีอัตราปวย 429.93 ตอพันประชากรมีอัตราปวยมาก        

เปนอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร ในขณะที่จังหวัดเชียงรายพบวาความดันโลหิตสูงเปนความเจ็บปวยเร้ือรังท่ีเปน

ปญหาสาธารณสุขและยังเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดภาวะแทรกซอนดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งในป 2552 พบอัตราตาย 

44.38 ตอแสนประชากร และจากรายงานการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอของอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ในป 

2552 พบวามีประชากรท่ีปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงจํานวน 10,274 ราย คิดเปนอัตราปวย 10,834.12 ตอแสน

ประชากร และพบวาผูปวยความดันโลหิตสูงมีภาวะแทรกซอนเชน โรคหลอดเลือดสมองแตก โรคหัวใจขาดเลือด เปนตน

จากขอมูลสาเหตุการปวยของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีเมืองชุม พบวาโรคระบบไหลเวียนเลือดมีอัตราปวย 

เปนอันดับ 1 โดยมีจํานวนผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงจํานวน 484 รายแยกเปนผูปวยท่ีรับการรักษาและขึ้นทะเบียน

ผูปวยโรคเร้ือรังของ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีเมืองชุม จํานวน 195 ราย และยังพบวามีอัตราปวยเพิ่มขึ้นทุกป 

จากป 2553 มีอัตราปวย 1,974.44 ตอแสนประชากร และป 2556 มีอัตราปวย 2,212.45 ตอแสนประชากร ซึ่งมีแนวโนม

จะมีอัตราปวยเพิ่มขึ้นในปตอไปการท่ีบุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมท่ีถูกตองนั้น ขึ้นกับปจจัยดานการรับรูซึ่งเปนกระบวนการ

ท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคคลประกอบดวย สิ่งเรา หรือขอมูลนํามาสูการสัมผัส การเลือก การแปลความ หรือการใหคุณคา โดยอาศัย

ปจจัยตาง ๆ ท่ีอยูภายในอาคารและภายนอกตัวบุคคลมาแปลความหมายสิ่งเรานั้นใหกลายเปนสิ่งที่รับรูซึ่งอาจตอบสนอง

ออกมาในรูปความนึกคิด หรือการกระทําหรือเกิดความเขาใจ เกิดการยอมรับขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของตน

เม่ือเจ็บปวย ซึ่งมีผลตอการเจ็บปวยและการรักษา คือ เมื่อเกิดการเจ็บปวยแลวบุคคลจะมีพฤติกรรมแตกตางกันไป         

ถาบุคคลสามารถแยกแยะและรับรูความตองการของตนจะทําใหเกิดการเลือกรูปแบบกิจกรรมท่ีตนมีความเช่ือวาจะเปน

หนทางสูความสําเร็จของการควบคุมโรคซึ่งบุคคลตองมีการรับรูท่ีเปนปจจัยหลักที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการควบคุม

โรคตามแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (health belief model) ตามแนวคิดของ Becker (1974) ประกอบดวย 1) การรับรูภาวะ

เร่ืองความดันโลหิตสูงและการดําเนินของภาวะโรคความดันโลหิตสูงเปนการไดรับรูเมื่อไดรับการวินิจฉัยโรคแลวสงผลให

บุคคลเกิดการรับรูการรักษาท่ีถูกตอง 2) การรับรูถึงความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซอน (perceived severity)         

เปนการรับรูวาภาวะความดันโลหิตสูง ถาควบคุมระดับความดันโลหิตไมไดจะเกิดภาวะแทรกซอนตอรางกายกอใหเกิด
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ความพิการหรือเสียชีวิตและมีผลกระทบตอบทบาทของตนในครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ 3) การรับรูถึงประโยชน  

ของการปฏิบัติพฤติกรรมการควบคุมภาวะความดันโลหิตสูง (perceived benefits) เปนการรับรูของบุคคลตอประโยชน         

ท่ีไดรับจากการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ วาจะชวยลดความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซอนหรือสามารถควบคุมโรคได     

4) การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการควบคุมโรค (perceived barriers) เปนการรับรูของบุคคลวาอุปสรรคของ

การปฏิบัติพฤติกรรมการควบคุมโรคใชเวลามากเพียงใด คาใชจายสูงเพียงใด เกิดผลขางเคียงของการรักษาอยางไร 

รวมทั้งลักษณะความยาวนานของการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ ดวยการรับรูอุปสรรคจะตองมีนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประโยชนท่ีไดรับ นอกจากความเช่ือดานสุขภาพแลว ยังมีปจจัยชักนําใหเกิดการปฏิบัติ (cues to action) เปนสิ่งกระตุน       

ท้ังปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก รวมท้ังบุคคลตัวอยาง และจากการเรียนรูจากกลุมมีผลตอการรับรูและความเขาใจ 

ในแผนการรักษา เกิดการยอมรับการรักษาและใหความรวมมือในการรักษาจะนําไปสูการปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสมทํา

ใหผู ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงท่ีเหมาะสมจึงจะสามารถปองกัน

ภาวะแทรกซอนดังกลาวได ซึ่งจะสงผลทําใหลดคาใชจายดานการรักษาและลดผลกระทบตอครอบครัวเศรษฐกิจ และ

สังคมได 

จากสถานการณปญหาดังกลาว ผูวจัิยจงึสนใจศกึษาพฤตกิรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของผูปวยในเขต

บริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีเมืองชุมอําเภอแมสายจังหวัดเชยีงราย 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาความเช่ือดานสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมโรคของผูปวยโรคความดัน-

โลหติสูง 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเช่ือดานสุขภาพและความฉลาดทางสุขภาพกับพฤติกรรมการควบคุม            

โรคความดันโลหิตสูงของผูปวย 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศกึษาคร้ังนี้เปนการศกึษาภาคตัดขวาง (Cross sectional study) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีศกึษาคร้ังนี้เปนผูท่ีมภีาวะความดันโลหติสูง ท่ีไดรับการวินิจฉัยโดยแพทยท้ังเพศชายและหญิง และมา

รับบริการท่ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีเมืองชุม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 195 คนใชสูตรการกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (1970) โดยกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05 ไดกลุมตัวอยาง 

ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ 131 รายโดยเลือกกลุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple random sampling) กําหนดคุณสมบัติ      

ของกลุมตัวอยางดังนี้ 

1. ไดรับการวนิจิฉัยจากแพทยวาเปนโรคความดันโลหติสูง 

2. เปนผูปวยความดันโลหติสูงท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีเมืองชุม 

3. มคีวามสมัครใจและยนิดเีขารวมการศกึษา 

4. สื่อสารดวยภาษาไทยได 

 



 

551 

 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง ประกอบดวย คําถามเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ความพอเพียงของรายได สิทธิการรักษา ระยะเวลาการเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 

การไดรับความรูและแหลงขอมูลความรู 

สวนท่ี 2 ความเช่ือดานสุขภาพของผูท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงโดยประยุกตมาจากงานของรัตนา เรือนอินทร

(2550) โดยสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของความเช่ือดานสุขภาพของ Becker (1974) ไดคาความเท่ียง 0.78 

สวนท่ี 3 ความฉลาดทางสุขภาพของผูท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง ท่ีผูวิจัยประยุกตมาจากงานของ Chew, et. al., (2004) 

ลักษณะคําถามแบบ Check list ไดคาความเท่ียง 0.72 

สวนท่ี 4 พฤติกรรมควบคุมโรคของผูท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงโดยประยุกตมาจากงานของรัตนา เรือนอินทร

(2550) ไดจากการทบทวนวรรณกรรม โดยแบงออกเปน 5 ดาน ไดคาความเท่ียง 0.82 

การทดสอบคุณภาพเครื่องมอื 

 แบบสอบถามเมื่อสรางเสร็จแลวไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน3ทานตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาในสิ่งท่ี

ตองการวัด (Content Validity) จากนัน้ไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงท่ีมีลักษณะคลายคลึง

กับกลุมตัวอยางในตําบลบานดาย อําเภอแมสายจังหวัดเชียงราย จํานวน 30 คน เพื่อนํามาวิเคราะหหาความเท่ียง (Reliability) 

ของแบบสอบถามโดยใชวธีิของครอนบาค (Cronbach’ s Coeffecient Alpha) 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. จัดเตรียมแบบสอบถาม ท่ีไดรับปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ตามจํานวนกลุมเปาหมาย 

2. ทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเลือกกลุมตัวอยางท่ีมลีักษณะตามเกณฑท่ีกําหนด 

3. เมื่อกลุมตัวอยางยินยอมเขารวมการศึกษาผูทําการศึกษาอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามกรณีกลุมตัวอยาง

มองไมเห็น ผูศกึษาไดทําการอานแบบสอบถามใหฟงและใหเลือกตอบ 

การวเิคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลดวยความถี่ รอยละ หาคาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน 

(Pearson’ correlation coefficient)  
 

ผลการศึกษา 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูมภีาวะความดันโลหติสูง 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 64.90 เปนเพศชายรอยละ 35.10 มีอายุระหวาง 55-64 ป รอยละ35.10 

รองลงมาไดแกอายุระหวาง 45-54 ป และอายุระหวาง 65-74 ป รอยละ 27.70 และรอยละ 16.10 ตามลําดับสถานภาพ

สมรสสวนใหญมีสถานภาพสมรสคูรอยละ 78.60 รองลงมา ไดแก สถานภาพหมายสถานภาพโสดรอยละ 13.70           

และรอยละ 4.60 ตามลําดับ 

พบวา การศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษารอยละ 70.20 รองลงมาไดแกไมไดเรียนหนังสือระดับ

มัธยมศึกษารอยละ 10.70 และรอยละ 8.40 ตามลําดับ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 42.70 รองลงมา ไดแก 
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รับจางคาขายรอยละ 25.20 และรอยละ 17.60 ตามลําดับโดยมีรายไดของครอบครัวตอเดือน 5,001-10,000 บาท      

รอยละ 54.30 รองลงมา ไดแก  รายไดของครอบครัวตอเดือน 1,001-5,000 บาท และมากกวา 10,000 บาท           

รอยละ 26.70 และรอยละ 18.40 ตามลําดับกลุมตัวอยางมีรายไดที่ไมพอเพียงรอยละ 65.60 และมีรายไดพอเพียง        

รอยละ 34.40 ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางมีระยะเวลาในการรักษา 6-10 ป รอยละ 45.10 รองลงมาไดแกระยะเวลาในการรักษา 0-5 ป

ระยะเวลาในการรักษา 16-20 ปรอยละ 34.40 และรอยละ 10 ตามลําดับ ไดรับความรูเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง รอยละ 100 

และแหลงขอมูลความรูท่ีกลุมตัวอยางไดรับคําแนะนําคือจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขมากท่ีสุด รอยละ 84 รองลงมา ไดแก

โทรทัศนอาสาสมัครสาธารณสุข รอยละ 80.20 และรอยละ 75.60 สิทธิการรักษากลุมตัวอยางใชบัตรหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนารอยละ 88.50 รองลงมาใชสทิธิขาราชการใชสทิธิชําระเงนิเองรอยละ 6.90 และรอยละ 3.10 ตามลําดับ 
 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกขอมูลทั่วไป (n = 131) 

 ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ    

 หญงิ 85 64.90 

 ชาย 46 35.10 

อาย ุ    

 < 35ป 2 1.60 

 35-44 ป 15 11.50 

 45–54 ป 36 27.70 

 55–64 ป 46 35.10 

 65–74 ป 21 16.10 

 > 74 ป 11 8.50 

             Χ = 56.96, S.D. = 11.63, Min = 27, Max = 85 

สถานภาพสมรส   

 โสด 6 4.60 

 คู 103 78.60 

 หมาย 18 13.70 

 หยา/แยก 4 3.10 

ระดับการศกึษา   

 ไมไดเรยีน 14 10.70 

 ประถมศกึษา 92 70.20 

 มัธยมศกึษา 11 8.40 

 อนุปรญิญา 5 3.80 

 ปรญิญาตร ี 9 6.90 
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อาชพี    

 ไมประกอบอาชพี 14 10.70 

 เกษตรกรรม 56 42.70 

 คาขาย 23 17.60 

 รับจาง 33 25.20 

 รับราชการ 5 3.80 

รายไดเฉล่ีย   

 ≤1,000 บาท 1 0.80 

 1,001-5,000 บาท 35 26.70 

 5,001-10,000 บาท 71 54.30 

 > 10,000  บาท 24 18.40 

ความเพียงพอของรายได   

 ไมเพยีงพอ 86 65.60 

 เพยีงพอ 45 34.40 

ระยะเวลาการรกัษา   

 0-5 ป 45 34.40 

 6-10 ป 59 45.10 

 11-15 ป 12 9.30 

 16-20 ป 13 10.00 

 21 ปขึ้นไป 2 1.60 

แหลงขอมูลความรู   

 เจาหนาทีส่าธารณสุข 110 84.00 

 บุคคลในครอบครัว ญาต ิ 79 60.30 

 โทรทัศน 105 80.20 

 วทิยุ 89 67.90 

 หนังสือพมิพ 85 64.90 

 แผนพับ 83 63.40 

 เพื่อนบาน 9 6.90 

 อาสาสมัครสาธารณสุข 99 75.60 

 ผูนําชุมชน 3 2.30 

 การอบรม 32 24.40 
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สิทธกิารรกัษา   

 ขาราชการ 9 6.90 

 ชําระเงนิเอง 4   3.10 

 บัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนา 116 88.50 

 ประกันสังคม 2   1.50 
 

สวนที่ 2 ขอมูลความเชื่อดานสุขภาพของผูที่มภีาวะความดันโลหติสูง 

กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยความเช่ือดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับสูง (Χ = 2.68, S.D. = 0.510) และเมื่อพิจารณา     

ความเช่ือดานสุขภาพทุกดานพบวาดานการรับรูประโยชนของการปฏบัิตพิฤติกรรมควบคุมโรค มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุด

(Χ = 2.83, S.D. = 0.373) รองลงมา ไดแก ดานการรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซอน (Χ = 2.80, S.D. = 0.376) 

ตามลําดับ และพบวา ความเช่ือดานสุขภาพท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดานการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค(

Χ = 2.35, S.D. = 0.900) ตามลําดับ 
 

ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการรับรูดานสุขภาพโดยรวมของกลุมตัวอยาง               

จําแนกรายดาน (n = 131) 

ความเชื่อดานสุขภาพ Χ  
 

 

S.D. ระดับ 

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกดิภาวะแทรกซอน 

การรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซอน 

การรับรูประโยชนของการปฏิบัตพิฤตกิรรมควบคุมโรค 

การรับรูถงึอุปสรรคของการปฏิบัตพิฤตกิรรมควบคุมโรค 

2.72 

2.80 

2.83 

2.35 

0.390 

0.376 

0.373 

0.900 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

ความเชื่อสุขภาพโดยรวม 2.68 0.510 สูง 

 

สวนที่ 3 พฤตกิรรมการควบคุมโรคของผูที่มภีาวะความดันโลหติสูง 

พบวากลุมตัวอยาง มีพฤติกรรมการควบคุมโรคโดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง (Χ = 3.36, S.D. = 0.955) 

และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา พฤติกรรมการควบคุมอาหารมีคาเฉลี่ย อยูในระดับสูงสุด (Χ = 3.38, S.D. = 0.837) 

รองลงมาคือ พฤตกิรรมการจัดการความเครียด(Χ = 3.23, S.D. = 0.006) ตามลําดับ และพบวาพฤติกรรมการควบคุมโรคท่ี

มคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ พฤตกิรรมการรับประทานยา (Χ = 3.13, S.D. = 0.915) ตามลําดับ 
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ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการควบคุมโรคโดยรวมของกลุมตัวอยาง

จําแนกรายดาน (n = 131) 

พฤตกิรรมควบคุมโรค Χ  
 

 

S.D. ระดับ 

พฤตกิรรมการควบคุมอาหาร 

พฤตกิรรมการออกกําลังกาย 

พฤตกิรรมการรับประทานยา 

พฤตกิรรมการจัดการความเครียด 

พฤตกิรรมการมาตรวจตามนัด 

3.38 

3.22 

3.13 

3.23 

3.23 

0.837 

1.016 

0.915 

1.006 

1.002 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

พฤตกิรรมควบคุมโรคโดยรวม 3.36 0.955 สูง 

 

สวนที่ 4 ขอมูลความฉลาดทางสุขภาพ 

พบวา ระดับความฉลาดทางสุขภาพของกลุมตัวอยางสวนใหญ อยูในระดับสูงรอยละ 79.39 รองลงมา พบวา

ระดับความฉลาดทางสุขภาพของกลุมตัวอยาง อยูในระดับต่ํารอยละ 11.45 และพบวา คา Max = 1, คา Min = 0, คาΧ = 0.82 

และคา S.D.= 0.332 
 

ตาราง 4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความฉลาดทางสุขภาพ (n = 131) 

รายการ จํานวน รอยละ 

        ระดับต่ํา  

        ระดับปานกลาง  

        ระดับสูง  

15 

12 

104 

11.45 

9.16 

79.39 

รวม 131 100.00 
 

สวนที่ 5 ขอมูลความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมโรคของผูที่มีภาวะ

ความดันโลหติสูง 

พบวา ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเช่ือดานสุขภาพกับความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรม         

การควบคุมโรคความดันโลหิตสูง จากจํานวนท้ังหมด 6 ตัวแปร พบวา มีความเช่ือดานสุขภาพ จํานวน 5 ตัวแปร                 

ท่ีมคีวามสัมพันธอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิไดแก 1. ความเช่ือสุขภาพโดยรวม (r = 0.495, p-value < 0.001) 2. ความเช่ือ

สุขภาพ(coefficientดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอน (r = -0.473, p-value < 0.001) 3. ความเช่ือสุขภาพดาน

การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค (r = 0.631, p-value < 0.001) 4. ความเช่ือสุขภาพดานการรับรู

อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค (r = 0.655, p-value < 0.001) และ 5. ความฉลาดทางสุขภาวะ (r = 

0.410,            p-value <0.001) 
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สําหรับความเช่ือดานสุขภาพดานการรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะเกิดภาวะแทรกซอนพบวา ไมมี

ความสัมพันธกับพฤตกิรรมการควบคุมโรคความดันโลหติสูง (r = -0.089, p-value = 0.345) 
 

ตาราง 5 แสดงความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพและพฤตกิรรมควบคุมโรคของกลุมตัวอยาง(n = 131) 

ปจจัย r p-value 

ความเชื่อดานสุขภาพโดยรวม 

ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกดิโรคแทรกซอน 

ดานการรับรูความรุนแรงของการเกดิภาวะแทรกซอน 

ดานการรับรูประโยชนของการปฏบัิตพิฤตกิรรมควบคุมโรค 

ดานการรับรูอุปสรรคของการปฏบัิตพิฤตกิรรมควบคุมโรค 

ความฉลาดทางสุขภาพ 

0.495 

-0.473 

-0.089 

0.631 

0.655 

0.410 

0.000** 

0.000** 

0.345** 

0.000** 

0.000** 

0.000** 

หมายเหตุ: **Level of significant at p = 0.01 
 

วิจารณและสรุปผล 

1. ความเช่ือดานสุขภาพของผูท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงพบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยความเช่ือดานสุขภาพโดยรวม 

อยูในระดับสูง และเมื่อพจิารณาความเช่ือดานสุขภาพทุกดานพบวาดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค 

มคีาเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานการรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซอนและพบวาความเช่ือดานสุขภาพ

ท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดานการรับรูอุปสรรคของการปฏบัิตพิฤตกิรรมควบคุมโรค 

2. พฤติกรรมการควบคุมโรคของผูท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการควบคุมโรค

โดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา พฤติกรรมการควบคุมอาหาร มีคาเฉลี่ย อยูในระดับ

สูงสุดรองลงมา ไดแก พฤติกรรมการจัดการความเครียดและพบวาพฤติกรรมการควบคุมโรคท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ พฤติกรรม

การรับประทานยา 

3. ความฉลาดทางสุขภาพ พบวา กลุมตัวอยางมีความฉลาดดานสุขภาพ โดยเฉลี่ยเทากับ 7.78 คะแนน             

จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน มคีะแนนสูงสุด 10 คะแนน คะแนนต่ําสุด 1 คะแนน และมสีวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.205 

4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธพบวา ความเช่ือดานสุขภาพและความฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวาปจจัยความเช่ือดานสุขภาพมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ความเช่ือสุขภาพดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอน ความเช่ือสุขภาพ 

ดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรคและความเช่ือสุขภาพดานการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ

พฤตกิรรมควบคุมโรค 

วจิารณ 

ผลการศึกษาพบวา คะแนนความเช่ือดานสุขภาพโดยรวมกับคะแนนพฤติกรรมการควบคุมโรคโดยรวมมีความสัมพันธ

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในระดับสูงยอมรับสมมติฐานที่วาความเช่ือดานสุขภาพและความฉลาด          

ทางสุขภาพของผูท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและยังพบวา          
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มีทิศทางไปทางบวก หมายความวา ผูท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง มีความเช่ือดานสุขภาพถูกตองจะมีพฤติกรรมการควบคุม

โรคความดันโลหิตสูงในระดับดี ท้ังนี้สามารถอธิบายไดวา การท่ีบุคคลมีความเช่ือในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจะสงผลใหบุคคล         

มีการตอบสนองตอความเช่ือโดยแสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับความเช่ือนั้นๆดังคํากลาวของ Rosenstock (1974) ท่ีพบวา

ความเช่ือเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย เมื่อมนุษยมีความเช่ืออยางไร ความเช่ือนั้นก็จะเปนตัวกําหนด

พฤติกรรมใหบุคคลในการปฏิบัติตนหรือการดูแลตนเองเพื่อรักษาสุขภาพอนามัย ดังนั้นการท่ีผูท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง 

มีความเช่ือดานสุขภาพถูกตองจะสงผลใหมีพฤติกรรมการควบคุมโรคท่ีดีดวย เชนเดียวกับการศึกษาของศศิธร อุตตะมะ 

(2549) ศึกษาถึงความเช่ือดานสุขภาพและพฤติกรรมการใชยาของผูท่ีมีความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

พบวากลุมตัวอยางมคีวามเช่ือดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับเหมาะสมมากจึงสงผลใหมีพฤติกรรมการใชยาโดยรวมอยูใน

ระดับเหมาะสมมากรวมท้ังสอดคลองกับผลการศึกษาของกรรณิการ เรือนจันทร (2535) เร่ืองความสัมพันธระหวางความเช่ือ

ดานสุขภาพและการดูแลตนเองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงพบวา ความเช่ือดานสุขภาพโดยรวมของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

มีความสัมพันธทางบวกกับการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตินอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของจตุรงค 

ประดิษฐ (2540) พบวา ความเช่ือดานสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และ

นอกจากนี้ผูศึกษายังไดศึกษาความสัมพันธระหวางความเช่ือดานสุขภาพรายดานกับพฤติกรรมควบคุมโรคของผูท่ีมีภาวะ

ความดันโลหติสูงโดยรวม ไดผลการศกึษาดังนี้ 

ดานความฉลาดทางสุขภาพ ผลการศึกษาพบวา ความฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธมีความสัมพันธทางบวก

กับพฤติกรรมการควบคุมโรคในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.01แสดงวาการท่ีกลุมตัวอยางมีความฉลาด

ทางสุขภาพในระดับสูงจะมีพฤติกรรมการควบคุมโรคระดับสูง ดังท่ี Nutbeam (2008) กลาวไวดังนี้ความรูความเขาใจและ

ทักษะทางสังคมท่ีกําหนดแรงจูงใจ และความสามารถเฉพาะบุคคลในการเขาถึงทําความเขาใจและใชขอมูลเพื่อใหเกิด

สุขภาพท่ีดีรวมท้ังการพัฒนาความรูและทําความเขาใจในบริบทดานสุขภาพการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อ

กอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมดวยตนเอง และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Sharif and Blank (2009) พบวา

ความฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธกับผลลัพธสุขภาพไดแกสถานะสุขภาพโดยรวมการควบคุมเบาหวานการควบคุม

การติดเช้ือเอชไอวีหรือบริการสุขภาพไดแกการใหภูมิคุมกันโรคไขหวัดใหญการคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธการเขาถึง

โรงพยาบาลและคาใชจายดานสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพท่ีสําคัญ ไดแก การใช

ยาเสพติดการสูบบุหร่ีการใหนมลูกการปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของแพทย และรายงานวิจัยพบวา ความฉลาดทางสุขภาพ          

มีความสัมพันธกับดัชนีมวลกายของเด็กท่ีมีน้ําหนักเกิน โดยมีความสามารถทํานายคา BMI ไดถึงรอยละ 38 เชนเดียวกับ

การศึกษาของ DeWaltetal, et al. (2004) พบวา บุคคลท่ีมีระดับความฉลาดทางสุขภาพ จะสงผลตอการใชขอมูลขาวสาร

และการเขารับบริการสุขภาพ อาทิ ในเร่ืองการดูแลโรคภัยไขเจ็บดวยตนเองการปองกันโรครวมท้ังสอดคลองกับผล

การศึกษาของเชษฐาแกวพรม และคณะ (2555) ศึกษาความฉลาดทางสุขภาพจิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน พบวา ความฉลาดทางสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีความสามารถ

ในการจําแนกโรคความเขาใจปจจัยเสี่ยงสาเหตุของการเกิดปญหาสุขภาพจิตและกิจกรรมการชวยเหลือบุคคลท่ีมีปญหา

ทางจิตและทัศนคติตอบุคคลท่ีมีปญหาทางจิต โดยสามารถระบุการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทและโรคซึมเศราไดถูกตอง 

รอยละ 78.99 และ 59.42 
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ขอเสนอแนะ           
 ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ควรใหความสําคัญหรือควรเนนในเร่ือง     

ของการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพความเช่ือสุขภาพดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอน ความเช่ือสุขภาพ

ดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค และความเช่ือสุขภาพดานการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ

พฤตกิรรมควบคุมโรค 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาเชิงพรรณนาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริมกับ

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน ซึ่งศึกษาโดยสุมกลุมตัวอยางอยางเปนระบบ จํานวน 322 คน 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และ Chi-square  
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับเสี่ยงต่ํา รอยละ 54 

รองลงมา ไดแก เสี่ยง รอยละ 25 ติด รอยละ 11 และอันตราย รอยละ 10 และพบวาปจจัยนํา ไดแก อายุ เพศ รายได คานิยม 

การรับรูและผลกระทบการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ปจจัยเอื้อ ไดแก อิทธิพลของสถานท่ี อิทธิพลของเทศกาล การผลิต 

และการเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ปจจัยเสริมไดแก อิทธิพลของเพื่อน สัมพันธภาพในครอบครัว และการปฏิบัติตาม

กฎหมายของผูจําหนายแอลกอฮอลมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่

ระดับ 0.05 
 

คําสําคัญ: พฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล กลุมวัยทํางาน  
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Abstract  

  The purposes of this descriptive study were to study predisposing factors, enabling factors, and reinforcing factors 

of the alcohol drinking behavior in working aged and to study the correlations between the predisposing factors, enabling 

factors, and reinforcing factors with alcohol drinking behavior in working age. The 322 samples were selected by using the 

systematic random sampling method. The data were collected by using a questionnaire. The data were analyzed by using 

frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi-square. 
  The results revealed the samples were drinking behavior in low risk drinker 54.0% followed by Hazardous drinker 

24.8%, Harmful use 10.9% and alcohol dependence 10.2%. The predisposing factors had statistically significant with 

alcohol drinking behavior at 0.05 level were age, sex, source of income, values, and effective alcohol perceptions. The 

enabling factors had statistically significant with alcohol drinking behavior at 0.05 level were place, traditional, 

production, alcohol consumption behavior of beverage drinking. The reinforcing factors had statistically significant with 

alcohol drinking behavior at 0.05 level were friend, having family’s member drink alcohol, relationship in family and 

compulsory of sellers.  
 

Keywords: Dinking alcohol behavior, working aged 
 

บทนํา 

 ปญหาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของสังคมไทย มแีนวโนมที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหประเทศไทยถูกจัดวาเปนประเทศ

ท่ีมีคนดื่มแอลกอฮอลมากสุดเปนอันดับท่ี 5 ของโลก (องคกรอนามัยโลก อางอิงใน บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ, 2551) โดย

ผูชายเร่ิมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีอายุ 19.4 ป สวนผูหญิงเร่ิมดื่มแอลกอฮอลท่ีอายุ 24.9 ป และอายุเฉลี่ยรวมท่ีเร่ิมดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยูท่ีอายุ 20.3 ป (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 2555) สวนการสํารวจ พบวา ภูมิภาคท่ีประชากรดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากท่ีสุดไดแก ภาคเหนือ รอยละ 39.4 โดยเฉพาะ 6 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก พะเยา เชียงใหม 

เชียงราย แพร ลําปาง และแมฮองสอน ประชากรสวนใหญท่ีดื่มสุราเปนคนกลุมวัยทํางาน (ศูนยวิจัยสุรา, 2556) ผูจัดการกองทุน

สนับสนุนการสรางสุขภาพรวมกับมูลนิธิเพื่อนหญิงและเครือขายผูหญิง 4 ภาคไดศึกษาผลกระทบของสุราท่ีเกิดขึ้นกับ

ผูหญิง และเด็กท้ังในครอบครัว ชุมชน และสังคม พบวารอยละ 70-80 ของกลุมตัวอยางผูชายท่ีดื่มสุรา และเคร่ืองดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล จะมีโอกาสใชความรุนแรงในครอบครัวไดงายขึ้น มักพบวาจะทํารายผูอ่ืน พูดจาหยาบคาย ดาทอ ทะเลาะกัน ขาด

ความรับผดิชอบ การละเมดิทางเพศ การเกดิอุบัตเิหตุทางจราจร ปญหาสัมพันธภาพในครอบครัวจนเกิดปญหาหยารางกันใน

ครอบครัว จากขอสังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชนพบวามีพฤติกรรมในการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เชน เหลา เบียร 

ไวน เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ จากสถิติก็พบวามีผูบาดเจ็บจากการโดยทํารายรางกายเปนผูท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสูงสุด 

รอยละ 55.24 รองลงมาคือ อุบัติเหตุจากการขนสง รอยละ 34.3 และการตั้งใจทํารายตนเอง รอยละ 20.5 (สํานักงาน

ระบาดวทิยา, 2555) 

 จากการขอมูลการสํารวจของจังหวัดแพรพบวา ประชากรชวงอายุระหวาง20-30 ป เพศชายบริโภคแอลกอฮอล 

รอยละ 87.9 สวนเพศหญิงบริโภคแอลกอฮอล รอยละ 39.5 ประชากรชวงอายุระหวาง 40-50 ป เพศชายบริโภคแอลกอฮอล 
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รอยละ 81.5 เพศหญิง รอยละ 36.1 และประชากรชวงอายุระหวาง 60 ปขึ้นไป เพศชายบริโภคแอลกอฮอล รอยละ 73.4 

เพศหญิง รอยละ 28.5 ซึ่งคาใชจายท่ีเสียไปกับการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมาบริโภคอยูท่ีคนละ 330 บาทตอเดือน 

(ศูนยวจัิยปญหาสุรา, 2554)  

  เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาเหลา ตําบลเวียงตา อําเภอลอง จังหวัดแพร ป2556 

พบวามีจํานวนท้ังหมด 4 หมูบาน ประชากรจํานวน 3,435 เปนชาย 1,376 คนเปนหญิง 1,699 คน จํานวน 964 หลังคา

เรือน โรงผลิตสุรามีท้ังหมด 4 แหง ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม อาชีพรับจางเปนอาชีพรอง รายไดตอหัว

ประชากรประมาณ 20,000 ตอคนตอป ซึ่งนับวาคอนขางต่ํา สวนใหญมีฐานะยากจนไมมีงานทําเปนหลักแหลงพฤติกรรม

ท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพท่ีสําคัญก็คือ ประชาชนในตําบลมีพฤติกรรมชอบดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เชน สุรา เบียร และ

สาโท เปนตน การดื่มสวนมากหลังเลิกทํางาน โดยการรวมกลุมกันดื่มเปนกลุม ๆ จากการสํารวจของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลตาเหลา ตําบลเวียงตา อําเภอลอง ซึ่งเปนสถานบริการสาธารณสุขในตําบลและรับผิดชอบ 4 หมูบาน ไดสํารวจ 

ในเดือนพฤษภาคม 2556 พบวา ประชากรในเขตรับผิดชอบท้ังหมดจํานวน 3,435 คน ประชากรชาย 1,376 คน ประชากรหญิง 

1,699 คน พบวา มีการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสูงถึง 2,541 คน หรือ รอยละ 72.58 ของประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

และพบวา เกดิอุบัตเิหตุจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รอยละ 41.5 (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาเหลา, 2556) 

จากสถานการณดังกลาว ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน  

ในเขตพืน้ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาเหลา อําเภอลอง จังหวัดแพร  

 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน 

 2. เพื่อศกึษาปจจัยนํา ปจจัยเอือ้ และปจจัยเสริมกับพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน 

 3. เพ่ือศกึษาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอือ้ และปจจัยเสริมกับพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่ม 

แอลกอฮอล 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

 ประชากรที่ใชในการศกึษา         

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือประชาชนกลุมวัยทํางานที่มีอายุระหวาง 20-60 ป ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาเหลา อําเภอลอง จังหวัดแพร จํานวนท้ังสิ้น 1,641 คน 

 ขนาดของกลุมตัวอยาง            

 ในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ใชสูตรของทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยางจากการคํานวณ 

 322 คน ใชวธีิคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางอยางเปนระบบ (Systematic Random Sampling) 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย         

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้มี 5 สวน ประกอบดวยดังนี้     

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามปจจัยนํา ม ี2 สวน โดยประยุกตมาจาก (ดุษฎ ีแสงคํา,2552)  ดังนี้ 

 2.1 วัดคานยิมเกี่ยวกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล มคีาความเช่ือมั่น 0.655 
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 2.2 วัดการรับรูผลกระทบการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล มคีาความเช่ือมั่น 0.693 

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามปจจัยเอื้อเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยประยุกตมาจาก (ดุษฎี แสงคํา, 2552)  

มคีาความเช่ือมั่น 0.778 

 สวนท่ี 4 แบบสอบถามปจจัยเสริม เกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยประยุกตมาจาก (ดุษฎี แสงคํา, 2552) 

มคีาความเช่ือมั่น 0.602     

 สวนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณและพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ดัดแปลงแบบประเมิน

ภาวะตดิแอลกอฮอล (The Alcohol Use Disorder Identification Test [AUDIT])  

 การวเิคราะหขอมูล 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)  

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ Chi-Square  
 

ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาขอมูลทั่วไป 
 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไป 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

1. ชวงอายุ   

20-40 ป 103 32.0 

41-60 ป 219 68.0 

Min = 20  Max = 60  Mean = 44.89  S.D. = 10.476 

รวม 322 100.0 

2. เพศ   

ชาย 175 54.3 

หญงิ 147 45.7 

รวม 322 100.0 

3. ระดับการศกึษา   

ประถมศึกษา     207 64.3 

มัธยมศกึษาตอนตน      52 16.1 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 27 8.4 

อนุปริญญาตรี/ปวส. 18 5.6 

ปริญญาตรี 17 5.3 

อ่ืน ๆ 1 0.3 

รวม 322                   100.0 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

4. อาชพี   

นักศกึษา 7 2.2 

รับจางท่ัวไป 33 10.2 

เกษตรกรรม 237 73.6 

ขาราชการ 11  3.4 

พนักงานรัฐวสิาหกจิ 1  0.3 

คาขาย/ประกอบกจิการสวนตัว 30  9.3 

อ่ืน ๆ 3     1.0 

รวม 322  100.0 

5. สถานภาพสมรส   

โสด  45 14.0 

คู  255 78.0 

หยาราง 8 3.0 

แยกกันอยู 6 2.0 

หมาย 8 3.0 

รวม 322 100.0 

6. รายไดตอเดือน (บาท)   

1,000-5,000 179 54.7 

5,001-10,000 109 33.9 

10,001-20,000 25 7.8 

20,001-30,000 10 3.0 

30,001-40,000 2 0.6 

Min = 1,000  Max = 40,000  Mean = 7,057  S.D. = 6,210.78 

รวม 322 100.0 

7. ความเพยีงพอของรายไดตอเดือน   

ไมเพยีงพอ 222 86.9 

เพยีงพอ 94 29.2 

เพยีงพอและเหลือเก็บ 6   1.9 

รวม 322 100.0 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

8. พฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของบิดา   

ดื่ม 180 55.9 

ไมดื่ม  26 8.10 

เลกิ/หยุดดื่ม 116 36.0 

รวม 322 100.0 

9. พฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของมารดา   

ดื่ม 79 24.5 

ไมดื่ม 162  50.3 

หยุด/เลกิดื่ม 81 25.2 

รวม 322 100.0 

10. การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของบุคคลอ่ืน ๆ          

ในครอบครัว 

  

ม ี 201 62.4 

ไมม ี 121 37.6 

รวม 322 100.0 
 

 จากตาราง 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54.3 มีอายุระหวาง 41–60 ป รอยละ 68.0  

อายุนอยที่สุดท่ีพบคือ 20 ป รอยละ 1.6 อายุมากท่ีสุดท่ีพบคือ 60 ป รอยละ 4.3 อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางคือ 44.89 ป  

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 64.3 ประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 73.6 สวนใหญมีสถานภาพคู รอยละ 79.2  

สวนใหญกลุมตัวอยางมีรายไดระหวาง 1,000-5,000 บาท รอยละ 54.7 รายไดเฉลี่ยของกลุมตัวอยางอยูท่ี 7,057.14 บาท 

รายไดสวนใหญตอเดือนของกลุมตัวอยางไมเพียงพอ รอยละ 68.9 และพบวามีบุคคลอ่ืน ๆ ในครอบครัวท่ีมีการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รอยละ 62.4 รองลงมาบิดามีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองแอลกอฮอล รอยละ 55.9 และพบวามารดา 

มพีฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองแอลกอฮอลนอยท่ีสุดรอยละ 24.5 

 ผลการศกึษาปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสรมิกับพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับคานิยมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง 

พบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 66.1 รองลงมาคือระดับสูง รอยละ 19.0 และระดับต่ํารอยละ 15.2  

 พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับการรับรูผลกระทบการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

พบวา สวนใหญอยูในระดับสูง รอยละ 50.9 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง รอยละ 33.9 และระดับต่ํารอยละ 15.2  

 พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับการเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง

พบวา อยูในระดับปานกลาง รอยละ 74.5 รองลงมาคือ ระดับต่ํา รอยละ 17.7 และระดับสูง รอยละ 7.8 
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 พฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับอทิธิพลของสถานที่ของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญอยู

ในระดับปานกลาง รอยละ 58.1 รองลงมาคือ ระดับต่ํา 33.2 และระดับสูง 8.7    

 พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับอิทธิพลของเทศกาล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

มีระดับอิทธิพลของเทศกาลอยูในระดับต่ํา มีคาเฉลี่ยรอยละ 51.2 รองลงมาคือ ระดับสูง มีคาเฉลี่ยรอยละ 37.9  

และระดับต่ํา คาเฉลี่ยรอยละ 10.9  
 พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับการผลิตกับของกลุมตัวอยาง พบวา อยูในระดับปานกลาง 

รอยละ 73 รองลงมาคือ ระดับต่ํา 20.8 และระดับสูง 6.2 

 พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับอิทธิพลของบุคคลในครอบครัวของกลุมตัวอยาง 

พบวา อยูในระดับปานกลาง รอยละ 69.9 รองลงมาคือ ระดับสูงรอยละ 16.1และระดับต่ํารอยละ 14.0   

 พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับอิทธิพลของเพื่อนกับของกลุมตัวอยางสวนใหญ

พบวาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 68.3    

 พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับสัมพันธภาพในครอบครัวของกลุมตัวอยาง           

สวนใหญ พบวา อยูในระดับปานกลาง รอยละ 71.1 

 พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับการปฏิบัติตามกฎหมายของผูจําหนายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลของกลุมตัวอยางสวนใหญ พบวา อยูในระดับปานกลาง รอยละ 76.1 

 พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน 
 

ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามระดับพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ระดับพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน รอยละ 

เสี่ยงต่ํา 174 54.0 

เสี่ยง 80 25.0 

อันตราย 33 10.0 

ตดิ 35 11.0 

รวม 322 100.0 
  

 จากตาราง 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแบบเสี่ยงตํ่า  

รอยละ 54.0 รองลงมาแบบเสี่ยง รอยละ 25.0 แบบอันตราย รอยละ 10.0 และแบบตดิ รอยละ 11.0 
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ผลการศกึษาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสรมิกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

ตาราง 3 แสดงการวเิคราะหปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ปจจัย df χ2 P-value 

ปจจัยนํา    

เพศ 2 25.312  0.000** 

อายุ 2 11.666  0.003* 

อาชพี 2  6.712  0.035* 

การศกึษา 2 3.200 0.202 

รายได 2 35.137    0.000** 

คานยิมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 2 31.284  0.000* 

การรับรูผลกระทบการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 2 16.063  0.000* 

ปจจัยเอื้อ    

อทิธิพลของสถานท่ี 2  31.345                   0.000** 

อทิธิพลของเทศกาล 2 61.021 0.000** 

การเขาถงึเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 2 12.309 0.006* 

การผลติเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 2 12.294 0.002* 

ปจจัยเอื้อ    

บุคคลในครอบครัว 2 4.638 0.098 

อทิธิพลของเพื่อน 2 12.474 0.002* 

สัมพันธภาพในครอบครัว 2  17.088 0.000** 

การปฏบัิตติามกฎหมายของผูจําหนายแอลกอฮอล 2 42.498 0.000** 

หมายเหตุ: * =  P-value < 0.05 , ** = P-value < 0.001 
    

 จากตาราง 3 พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 ไดแก เพศ (P-value < 0.001) อายุ (P-value = 0.003) รายได (P-value < 0.001) อาชีพ (P-value = 0.035) 

คานิยมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.000) การรับรูผลกระทบการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.000) 

อทิธิพลของสถานท่ี (P-value < 0.001) อิทธิพลของเทศกาล (P-value < 0.001) การเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.006) 

การผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.002) อิทธิพลของเพื่อน (P-value = 0.006) สัมพันธภาพในครอบครัว (P-value 

< 0.001) การปฏบัิตติามกฎหมายของผูจําหนายแอลกอฮอล (P-value < 0.001) 
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วิจารณและสรุปผล 

 ผลการศึกษาพบวา เพศชายมีการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากกวาเพศหญิงในกลุมวัยทํางานเหมือนกัน  

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของศูนยวิจัยปญหาสุรา ที่พบวาประชากรที่ดื่มสุราสวนใหญเปนเพศชายมีอายุอยูในชวงกลุม 

วัยทํางาน ซึ่งยิ่งสอดคลองกับขอมูลการสํารวจของจังหวัดแพร พบวาประชากรชวงอายุระหวาง 20-30 ป เพศชายบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสูงกวาเพศหญิง ชวงอายุระหวาง 40-50 ป เพศชายก็บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสูงกวาเพศหญิง 

และชวงอายุระหวาง 60 ปขึ้นไป เพศชายก็บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสูงกวาเพศหญิงเหมือนกัน ซึ่งกลุมคนที่กลุมตัวอยางดื่ม

ดวยมากที่สุดคือเพ่ือน แลวความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญดื่มเดือนละคร้ังหรือ

นอยกวา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของวิเชียร มีบุญล้ํา (2552) ผลการศึกษาพบวา บุคคลท่ีดื่มแอลกอฮอลดวยมาก

ท่ีสุดคือ เพื่อนและความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลคือดื่มเดือนละคร้ังหรือนอยกวา สวนปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และ

ปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลตาเหลา อําเภอลอง จังหวัดแพรดังนี้ 

 ปจจัยนําท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน ไดแก เพศ อายุ รายได 

คานิยม การรับรูผลกระทบการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอนันตศักดิ์ ดาวโคกสูง (2550) 

ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ คานิยม และการรับรูผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 ปจจัยเอื้อท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน ไดแก การผลิตอิทธิพล

ของสถานท่ี การเขาถงึเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  อทิธิพลของเทศกาล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของรณชัย ทิพยมณฑา (2555)  ผล

การศึกษาพบวา การผลิต สถานท่ี เปนปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองแอลกอฮอลอยูในระดับปานกลาง 

การศึกษาของอนันตศักดิ์ ดาวโคกสูง (2550) ผลการศึกษาพบวา การเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน รวมถึงสอดคลองกับการศึกษาของปาลิตา ยอดวงค (2555) 

ผลการศกึษาพบวา งานประเพณี เทศกาลตาง ๆ ของผูใหญเปนเร่ืองปกติ 

 ปจจัยเสริมท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน ไดแก อิทธิพลของเพื่อน 

สัมพันธภาพในครอบครัว การปฏิบัติตามกฏหมายของผูจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา      

ของดุษฎี แสงคํา (2552) ผลการศึกษาพบวาบุคคลในครอบครัวสงผลตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รวมถึงการศึกษา

ของปาลติา ยอดวงค (2555) กับวิเชียร มีบุญล้ํา (2552) ผลการศึกษาพบวา สาเหตุการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลคร้ังแรก

เพราะเพื่อนชวน แลวสอดคลองกับการศึกษาของดุษฎี แสงคํา (2552) ผลการศึกษาพบวา สัมพันธภาพในครอบครัวและ

การปฏบัิตติามกฎหมายของผูจําหนายแอลกอฮอลอยูในระดับปานกลางมผีลตอพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  
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ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษา พบวารายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางมีความไมเพียงพอของรายไดมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ดังนั้นหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของท้ังภาครัฐ เอกชน บุคลากรสาธารณสุข ควรมี

การรณรงคสงเสริมเร่ืองขอเสียจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใหมากขึ้น เพียงแคสื่อจากโฆษณาทางโทรทัศนคงไม

เพยีงพอ ตองทําใหประชาชนเห็นวาการนําเงนิท่ีไดจากการทํางานไปซือ้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมาดื่มเปนการทําใหสิ้นเปลือง

คาใชจายไมมเีงนิเหลือเก็บ สงผลทําใหคุณภาพชวีติตกต่ํา  

2. จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูผลการทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับสูง  

มคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแตเนื่องจากวามสีถานท่ีผลิตแอลกอฮอลอยูในชุมชนซึ่งงาย และ

สะดวกในการหาซื้อมาบริโภคทําใหอัตราการบริโภคแอลกอฮอลไมลดลงมีแตเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรมีการรวมตัวกันของภาคีภาค

สวนในชุมชนทุกฝาย รวมกันทําประชาคมหามาตราการของชุมชนเร่ืองการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล แลวหาขอสรุป ใหเปน

แนวทางปฏบัิตขิองชุมชน  

3. จากผลการวิจัยพบวา อิทธิพลของเพื่อนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยเพื่อน

มักจะชวนดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลหรือเพื่อนท่ีคบมักชอบดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จึงเห็นควรวาหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

ควรจัดทําโครงการใหประชาชนหันมาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ลดโอกาสใหประชาชนเอาเวลาไปจับกลุมดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล โดยการสรางแรงจูงใจหรือสนับสนุนใหเกดิกจิกรรมท่ีเอือ้ตอการปฏบัิตพิฤตกิรรมสุขภาพท่ีถูกตอง โดยการสงเสริม ให

มกีจิกรรมการเลนกฬีา ปลูกผักสวนครัว ทําอาชพีเสริมภายในชุมชน เปนตน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

  การคนควาแบบอิสระฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก ดร.รุง วงศวัฒน    

ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา ชี้แนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษา ตลอดจนไดรับการชวยเหลือการตรวจสอบ 
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 การศึกษาครั ้งนี ้เป นการศึกษาเชิงพรรณนา มีว ัตถุประสงคเ พื ่อศึกษาพฤติกรรมการดื ่มเครื ่องดื ่ม

แอลกอฮอลของวัยรุน แบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน และปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน ใชวิธีการสุมอยางเปนระบบ โดยศึกษากับกลุมตัวอยาง จํานวน 213 คน เก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน Chi-square  

ผลการวิจัยพบวา วัยรุนท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลรอยละ 50.7 เคร่ืองดื่มท่ีดื่มมากท่ีสุด คือ เบียร รอยละ 27.0 

ผลกระทบตอตัวเองท่ีพบมากท่ีสุดคือ อาการไมพึงประสงครอยละ 43.5 ผลกระทบจากการดื่มของผูอ่ืนที่พบมากท่ีสุดคือ 

ปญหาตอความสัมพันธกับครอบครัวรอยละ 11.7 สาเหตุในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสวนใหญอยากลองรอยละ 74.1 

สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ไดแก อายุ 

ระดับการศกึษา และปจจัยสนับสนุนทางการตลาด  
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Abstract  
 The objectives of this descriptive research were to study alcohol consumption of youth alcohol drinking 

behavior, patterns of alcohol drinking and factors affected with alcohol drinking behavior of youth. The  213 samples 

were selected by systematic random sampling method. The data were collected by using a questionnaire. The data 

were analyze by using frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi-square. 

The research results revealed that the percentage of youth who drink alcohol was 50.7. Beer was found to 

be the most drinking liqueur. The impact on teenager themselves was non-preferable behaviors with a percentage 

of 27.0. The impact on other people was the relationship in family with a percentage of 11.7. The factors 

had statistically significant correlated with alcohol drinking behaviors at the 0.01 level were age, education and 

marketing strategy. 
  

Keywords: Alcohol drinking behaviors, Youth 
 

บทนํา 

สังคมไทยในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสูสังคมเมือง ซึ่งทําใหมี     

การพบปะสังสรรคกันมากขึ้น ทําใหเกิดปญหาการติดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยจากการโฆษณา และการซื้อขายท่ีงาย

และสะดวกทําใหปจจุบันปญหาการติดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไดมีมากขึ้นในกลุมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีอัตรา  

การเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ โดยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย คือ ปญหาดานสุขภาพ ปญหา             

ดานครอบครัว ปญหาอุบัติเหตุทางถนนและปญหาอาชญากรรม ซึ่งทําใหสงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจของประเทศ 

(กนิษฐา ไทยกลา, 2550) โดยในป พ.ศ. 2551 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สาระสําคัญ

คือ หามมิใหผูใดบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในสถานศึกษาและหามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในสถานศึกษา รวมท้ังหาม

มิใหขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแกบุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ (พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล     

พ.ศ. 2551, 13 กุมภาพันธ 2551, หนา 34-49) เพื่อเปนการควบคุมการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล การขาย จําหนายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลแกกลุมเยาวชน กลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา และเปนการลดปญหาและผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อเสริมสรางสุขภาพรางกายของประชาชนใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรงไมถูกบ้ันทอนจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รวมท้ัง

เปนการสรางความตระหนักถงึพษิภัยของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และเปนการปองกันกลุมวัยรุนไมใหเขาถึงเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลไดโดยงายและสะดวก 

โดยสถานการณในระดับประเทศพบวา ความชุกของนักดื่มไทยในกลุมประชากรผูใหญ (อายุ 15 ปขึ้นไป) เทากับ 

รอยละ 31.5 หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในระยะเวลา 12 เดือน ในกลุมวัยรุนท่ีมีอายุ 15-19 ป      

ซึ่งเปนชวงอายุท่ีต่ํากวาอายุท่ีสามารถเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดตามกฎหมาย มีความชุกของนักดื่มเทากับรอยละ 14 

หรือ 1 ใน 7 ของวัยรุน ไทยท่ีเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดกอนอายุตามท่ีกฎหมายไดกําหนด ภูมิภาคท่ีมีความชุกของนัก

ดื่มในกลุมผูใหญท่ัวไปสูงมากกวาพื้นท่ีอ่ืน ๆ ไดแก ภาคเหนือ รอยละ 39.4 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 37.2 

สําหรับความชุกของนักดื่มประชากรวัยรุน (อายุ 15-19 ป) ไดแก ภาคเหนือ รอยละ 17.7 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รอยละ 18.7 สัดสวนการดื่มประจําและการดื่มหนัก อยูในชวงรอยละ 39.7-48.7 และ 6.6-12.1 ตามลําดับ ภาคท่ีมี
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สัดสวนการดื่มประจําและการดื่มหนัก ไดแก ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ซึ่งพฤติกรรมตาง ๆ เหลานี้ พบมากท่ีสุด    

ในภาคเหนือ คือ พฤติกรรมการดื่มในท่ีสาธารณะ รอยละ 56.1 การดื่มแลวขับขี่ยานพาหนะ รอยละ 43.1 การดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนอกระบบ ภาษี รอยละ 21 เมื่อพิจารณาดัชนีคะแนนความเสี่ยงตอปญหาแอลกอฮอลในระดับ

ภูมิภาค พบวา ภาคท่ีมีคาดัชนีคะแนนสูงสุด คือ ภาคเหนือ ตามมาดวย ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตามลําดับ  

โดยความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุน (อายุ 15-19 ป) พบมาก ในพื้นท่ีภาคเหนือ ซึ่งพบวาจังหวัดพะเยา    

เปนจังหวัดท่ีมีความชุกนักดื่มในประชากรวัยรุนสูงสุด (รอยละ 30.4) รองลงมา คือ สุโขทัย แพร นาน ตามลําดับ          

ซึ่งจังหวัดเหลานี้มีเขตติดตอกับจังหวัดลําปางมีการเขาศึกษาในจังหวัดลําปางของวัยรุน ทําใหเกิดการกระจายความชุก   

ในพืน้ที่จังหวัดลําปางดวย 

เนื่องจากเขตรับผดิชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานศาลาไชย มวีัยรุน (อายุ 10-19 ป) จํานวน 452 คน 

และเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานศาลาไชย มีรานจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจํานวน 10 ราน 

รานอาหารจํานวน 3 ราน อีกท้ังเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานศาลาไชย มีท่ีตั้งอยูใกลเขตอําเภอเมืองลําปาง 

ซึ่งมีรานขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและสถานบันเทิงตาง ๆ จํานวนมาก ซึ่งตามสภาพความเปนจริงของวัยรุนในการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเกิดจากสาเหตุหลาย ๆ ดาน ดังนี้ (1) เพื่อนชักชวนใหดื่ม การเขากลุมเพื่อนและตองการเปน          

ที่ยอมรับของเพื่อนเมื่อเกิดการชักชวนจากเพื่อนจึงยอมดื่มตามเพื่อน (2) เพ่ือความสนุกสนาน เม่ือรวมวงกับเพื่อน ๆ    

แลวเกิดความสนุกสนาน (3) ถูกยุ ถูกทาทายใหดื่มสุรา เชน “ไมดื่มไมใชชาย” “ถาเปนชายจริงตองดื่ม” (4) ดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลตามเทศกาลดื่ม เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน (5) ดื่มเพื่อคลายความทุกข เมื่อมีความทุกขใจการดื่มสุราจะทําใหผู

ดื่มมีความรูสึกตัวนอยลง มีความสนุกเพิ่มขึ้น อยากสนุกมากขึ้นจึงทําใหลืมความทุกขใจไดช่ัวขณะ (6) ดื่มเพื่อลดปมดอย

โดยการแสดงพฤติกรรมเดน การดื่มสุราทําใหเกิดความกลาท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีในสภาวะปกติไมกลาแสดงออก     

แสดงพฤตกิรรมตาง ๆ โดยไมคํานงึผลเสยีท่ีตามมาจากการแสดงพฤตกิรรมนัน้ (http://beernim.blogspot.com/) 

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานศาลาไชย ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ซึ่งผลการศึกษาในคร้ังนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานท่ีจะทําให

ทราบถึงสถานการณท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน ซึ่งจะชวยประเมินหรือคาดการณ

แนวโนมพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานศาลาไชย        

ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และใชเปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาจากพฤติกรรมการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานศาลาไชย ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา    

จังหวัดลําปาง  ไดอยางเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพและเปนประโยชนใหแกหนวยงานอ่ืนและผูท่ีเกี่ยวของ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน 

2. เพื่อศกึษาแบบแผนการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน 

3. เพื่อศกึษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน 
 

http://beernim.blogspot/
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ กลุมประชากรวัยรุนอายุ 10–19 ป ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานศาลาไชย ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จํานวนท้ังหมด 452 คน คํานวณหาขนาดของกลุม

ตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane ไดกลุมตัวอยางจํานวน 213 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systemic 

sampling)  

 

เครื่องมอืที่ใชในการศกึษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยไดออกแบบจากการศึกษา แนวคิด 

ทฤษฏ ีและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ โดยมท้ัีงหมด 4 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับแบบแผนการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

สวนท่ี 4 ปจจัยสนับสนุนทางสังคมของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และปจจัยสนับสนุนทางการตลาดของเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล   

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื  

นําแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแกไข ปรับปรุง เพื่อใหมีความ

เขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีแกไขตามคําแนะนําแลวมาดําเนินการ

ทดสอบกับกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได ทดสอบความเช่ือมั่น โดยวิธีการใช

สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งสามารถวิเคราะหคาความเช่ือถือไดของ

แบบสอบถามเทากับ 0.8  

การวเิคราะหขอมูล 

วเิคราะหขอมูลโดย การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และไคสแควร (Chi-Square) 
 

ผลการศึกษา 

 ขอมูลทั่วไปของวัยรุนกลุมตัวอยาง 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 53.5 ชวงอายุของวัยรุนท่ีเขารวมการศึกษา คือ 

ชวงอายุ 10-14 ป รอยละ 46.0 ชวงอายุ 15-19 ป รอยละ 54.0 โดยมีอายุเฉลี่ย 14.9 ป (S.D. = 2.8) ดานสถานะ

การศกึษากําลังศกึษา รอยละ 94.80 ระดับการศึกษากลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากท่ีสุด 

รอยละ 31.0 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) วัยรุนสวนใหญมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.01-3.00 รอยละ 63.9           

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.01-4.00 รอยละ 34.2 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1.01-2.00 รอยละ 1.9 ตามลําดับ         
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โดยคาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของกลุมตัวอยาง คือ 2.89 (S.D. = 0.5) ดานรายไดสวนใหญไมมีรายได        

รอยละ 51.2 บุคคลท่ีพักอาศัยดวยสวนใหญอาศัยอยูกับพอแม รอยละ 57.7 

พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

1. พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

ตาราง 1 แสดงพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน 

พฤตกิรรมการดื่ม จํานวน  รอยละ 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ดื่ม 

ไมดื่ม 

 

108 

105 

 

50.7 

49.3 

รวม 213 100.0 

การดื่มตามประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

   เบียร 30 27.8 

   เหลาสี 

   ไวนคูลเลอร 

25 

21 

23.1 

19.4 

   เหลาขาว 15 13.9 

   เหลาปน 

   ไวนองุน 

11 

6 

10.2 

5.6 

รวม 108 100 

จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รอยละ 50.7 ไมดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล รอยละ 49.3 ประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีกลุมตัวอยางนยิมดื่มมากท่ีสุดคือ เบียร 
 

2. ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ตาราง 2 แสดงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ผลกระทบ จํานวน (n = 108) รอยละ Mean (S.D.) Min-Max 

ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ของตนเอง 

    

1. อาการไมพงึประสงค 47 43.5 2.3 (1.5) 1-10 

2. อุบัตเิหตุหรือบาดเจ็บ 30 27.8 1.4 (0.5) 1-2 

3. ผลเสยีตอการเรียน 34 31.5   

4. การหยุด/ขาด/ลาเรียน 32 29.6 2.0 (1.0) 1-4 

5. เคยเกดิปญหาทางการเงนิ 25 23.2 2.1 (1.9) 1-10 

6. ปญหาจนทําใหตองเสยีคาใชจาย 13 12.0 2.1 (1.9) 1-2 

7. ถูกตํารวจจับในขอหาเมาแลวขับ 7 6.5 1.0 (0.0) 1 
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ตาราง 2 (ตอ) 

ผลกระทบ จํานวน (n = 108) รอยละ Mean (S.D.) Min-Max 

8. ผลกระทบตอความสัมพันธในครอบครัว 15 14.0   

9. ผลกระทบตอความสัมพันธในกลุมเพื่อน 24 22.2   

10. เหตุทะเลาะววิาททําราย/รางกายกับผูอ่ืน 9 8.3 1.4 (0.5) 1-2 

11. ผลกระทบตอคุณภาพชวีติจากการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของตนเอง   

    

    ไมมเีลย 18 17.0   

    มเีล็กนอย 50 46.0   

    มปีานกลาง 20 18.0   

    มมีาก 15 14.0   

    มมีากท่ีสุด  5 5.0   

ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ของผูอื่น 

    

1. อุบัตเิหตุหรือบาดเจ็บ 19 8.9 1.8 (0.4) 1-2 

2. ผลกระทบตอความสัมพันธในครอบครัว   25 11.7   

3. ผลกระทบตอความสัมพันธในกลุมเพื่อน   23 10.8   

4. ทะเลาะวิวาททํารายรางกายจากการดื่มของ   

ผูอ่ืน    

7 3.3 1.6 (0.9) 1-2 

5. ผลกระทบตอ คุณภาพชี วิ ตจากการ ดื่ ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของผูอ่ืน   

    

    ไมมเีลย 105 49.3   

    มเีล็กนอย 52 24.4   

    มปีานกลาง 42 19.7   

    มมีาก 10 4.7   

    มมีากท่ีสุด 4 1.9   
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ปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
 

ตาราง 3 แสดงการวเิคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล 

ปจจัย 𝑥2 P-value 

เพศ 0.049 0.825 

อายุ 1.314 0.000** 

ผลสัมฤทธ์ิทางการศกึษา 0.789 0.375 

ระดับการศกึษา 1.183 0.000** 

การมรีายได 0.803 0.370 

บุคคลที่พักอาศัย 4.547 0.103 

ปจจัยสนับสนุนทางสังคม 1.626 0.444 

ปจจัยสนับสนุนทางการตลาด 21.741 0. 000** 

หมายเหตุ: ** p-value = 0.01   *   p-value = 0.05 
 

จากผลการศึกษา พบวา อายุ ระดับการศึกษา และปจจัยสนับสนุนทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนเพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา การมี

รายได บุคคลท่ีพักอาศัย ปจจัยสนับสนุนทางสังคม ไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน  
 

วิจารณและสรุปผล 

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน พบวา วัยรุนดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในชวงชีวิตท่ีผานมา   

รอยละ 50.70 ซึ่งสูงกวาผลการสํารวจอัตราการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประชากรไทยท่ัวประเทศท่ีมีอายุตั้งแต 

15 ปขึ้นไป ของรายงานสถานการณสุรา พ.ศ. 2550 ท่ีพบวาดื่มแอลกอฮอลในชวงชีวิตท่ีผานมารอยละ 31.50 และสูงกวา

ผลการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประชากรไทยท่ัวประเทศท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป         

ของสํานักงานสถติแิหงชาต ิพ.ศ. 2550 ท่ีพบวาดื่มในชวงชวีติท่ีผานมารอยละ 36.8  

อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน โดยพบวา วัยรุนกลุมตัวอยางท่ีดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีอายุเฉลี่ย 14.9 ป (S.D. = 2.8) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ รัชดาภรรณ กาวีวงศ (2548)      

ที่ศึกษาความชุกในการเสพสุราของวัยรุน และพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวตามการ รับรูของวัยรุนท่ีเสพสุรา        

ในกิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาในวัยรุนท่ีเปนนักเรียนมัธยม และการศึกษาในนักเรียนปรับสภาพชั้น 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 และปท่ี 4 ในจังหวัดสุโขทัย (กรมสุขภาพจิต, 2547) พบวาความชุกใกลเคียงกัน โดยผลการศึกษาเร่ิม 

ดื่มเมื่ออายุ 15 ป มากท่ีสุด สอดคลองกับการศึกษา การทําหนาท่ีของครอบครัวตามการรับรูของเด็ก วัยรุนท่ีเสพสุรา    

ในจังหวัดแพรของสุนันทา ศริิวาท (2548) มอีายุเฉลี่ยท่ีเร่ิมดื่ม 17.5 ป  
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ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน โดยพบวา กลุมตัวอยางมี

ระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากท่ีสุด รอยละ 31.00 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของการศึกษาของ    

กมลทิพย วิจิตรสุนทรกุล (2542) และสาวิตรี อัษณางคกรชัย และคณะ (2548) ท่ีพบวานักเรียนระดับชั้นโตกวามีอัตรา

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากกวานักเรียนระดับชั้นเล็ก ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่เด็กโตมีอายุมากและมีการรับรูมากกวา

เด็กชัน้เล็ก การมเีพื่อนและมสีังคมมากขึ้น 

ปจจัยสนับสนุนทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาของน้ําฝน ตรันเจริญ (2553) ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีความเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพล

ตอการบริโภคเคร่ืองดื่มเปนความสําคัญอันดับแรก 

ขอเสนอแนะ 

1. ผลจากการศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางในการรณรงคใหความรูแกวัยรุนเร่ืองเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ควรมี

การจัดกิจกรรม หรือ พัฒนาเพิ่มความรู ความเขาใจและความตระหนักถึงโทษท่ีเกิดจากการดื่มสุราท่ีสงผลตอ สังคม

เศรษฐกิจ ครอบครัว และสุขภาพอนามัยของวัยรุน และเปนขอมูลใหแกทีมบุคลากรสาธารณสุข สําหรับวางแนวทาง

มาตรการปองกันและแกไขปญหาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในวัยรุน โดยสามารถใชสื่อตาง ๆ เชน สื่อโฆษณา สื่อ

โทรทัศน เปนตน เปนสื่อกลางในการเรียนรู เนื่องจากสื่อมอีทิธิพลตอพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน 

2. ควรมีการศึกษาในกลุมตัวอยางท่ีมีความเจาะจง เชน กลุมวัยรุนชาย กลุมวัยรุนหญิง และควรมีการศึกษา

ปจจัยดานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีผูวิจัยไดศึกษาไป เชน วัฒนธรรม จิตวิทยา ผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

การสูบบุหร่ีในวัยรุน เพื่อใหทราบถงึปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนท่ีหลากหลาย 
 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จลงได ดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิ ดร.อนุกูล มะโนทน 

ดร.สมชาย จาดศรี และดร.สมคิด จูหวา ท่ีไดใหความเมตตาตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ทั้งดานวิชาการและ

ขอเสนอแนะ ตลอดจนขอคิดเห็น ท่ี เปนประโยชน  ทําใหวิ จัยมีความสมบูรณยิ่ งขึ้น ขอขอบพระคุณอาจารย                 

คณะแพทยศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรทุกทาน ท่ีไดใหวชิาความรู และแนวคิดตลอดหลักสูตร 

ขอขอบพระคุณทานสาธารณสุขอําเภอเกาะคา คณะเจาหนาที่สาธารณสุขอําเภอเกาะคา ทุกทาน ที่อํานวยความ

สะดวกในการเก็บขอมูลในการทําวจัิยคร้ังนี้ 

ขอขอบคุณวัยรุนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานศาลาไชย ทุกคนท่ีไดใหความรวมมือใน

การตอบแบบสอบถามแกผูวจัิยเปนอยางด ี  
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พฤติกรรมการด่ืมและผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ของประชาชน  
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่ม ผลกระทบจากการดื่ม และปจจัยท่ีมีผล 

ตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประชาชนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานจอมปง ตําบลนาแกว

อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจในกลุมตัวอยาง จํานวน 187 คน พบวากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  

มีระดับความรูเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับสูง รอยละ 70.1 และมีพฤติกรรมการดื่ม อยูในระดับปานกลาง 

รอยละ 46 นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากการดื่มในดานสุขภาพ รอยละ 2.70 ในดานครอบครัว รอยละ 4.80 และในดานสังคม 

รอยละ 0.50 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธ พบวาระดับการศึกษา มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (P-value < 0.05) สวนปจจัยอ่ืน ๆ เพศ อายุ อาชพี รายไดตอเดือน ระดับความรู ไมมีความสัมพันธ

กับพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ

 ผลการวิจัยนี้ สามารถนําไปกําหนดรูปแบบของการวางแผนปองกันการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลของประชาชนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานจอมปงตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ตอไป  
 

คําสําคัญ: พฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล แอลกอฮอล   
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Abstract  

 This study in order to find drinking behaviors, effects of drinking, and factors that affect the drinking behaviors      

for alcohol drinking people in Ban Jomping Tambon Health Promoting Hospital, NakeawSub- District, Kohha District, 

Lampang Province. This research is a survey. According to the results of 187 surveyed samples, it was found that 

most samples have knowledge on alcohol-based liqueurs in a high level at a percentage of 70.1. The drinking behavior 

is in an intermediate level at a percentage of 46. In terms of the effects of drinking, the percentages of effects in health, 

family and society are 2.70, 4.80, and 0.50, respectively. Based on statistical analyses, it was found that education 

level has positive relationship to drinking behaviors at P-value < 0.05. Other factors involving gender, age, career, 

salary, and level of knowledge have no statistically significant relationship to drinking behaviors. 

 The results of this study can be applied to design the prevention programs and the solution of effects of drinking 

people in Ban Jomping Tambon Health Promoting Hospital, NakeawSub-District, Kohha District, Lampang Province. 
 

Keywords: alcohol drinking behaviors, alcohol  
 

บทนํา 

การดื่มสุรา ถือวาเปนปญหาและมีผลกระทบ ตอบุคคล ครอบครัว สังคม ดังจะเห็นไดจากการประชุมสมัชชา

องคการอนามัยโลกคร้ังท่ี 32 ไดระบุใหปญหาสาธารณสุขเนื่องมาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เปนปญหา

สาธารณสุขท่ีสําคัญ โดยองคการอนามัยโลกไดจัดใหเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนสารเสพติดประเภทหนึ่งที่ออกฤทธ์ิทําลาย

จิตประสาท ซึ่งประชากรโลกกวา 2 พันลานคนดื่มสุรา และมีปริมาณการดื่มสุราบริสุทธ์ิเฉลี่ย 5.1 ลิตรตอคนตอป        

ในจํานวนนี้กวา 76.3 ลาน (World Health Organization, 2004) จากการจัดอันดับการบริโภคสุราในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก

ขององคการอนามัยโลก พบวาประเทศไทยมีการบริโภคสุราเปนอันดับ 5 ของโลก คิดเปนการบริโภคเทากับ 7.13

แอลกอฮอลบริสุทธ์ิตอคนตอป เบียร เปนอันดับที่ 85 ของโลกคิดเปนปริมาณการบริโภคเทากับ 1.31 ลิตร แอลกอฮอล

บริสุทธิ์ตอคนตอป และบริโภคไวนเปนอันดับท่ี 124 ของโลกคิดเปนปริมาณการบริโภคเทากับ 0.04 ลิตรแอลกอฮอล

บริสุทธ์ิตอคนตอป (World Health Organization, 2004) 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและดื่มแอลกอฮอลของประชากร พบวา ภาคเหนือ 

มอัีตราการบริโภคหรือสัดสวนของนักดื่มสูงถงึ รอยละ 39.4 ซึ่งสูงกวาภาคอ่ืน ๆ และเมื่อพิจารณาคาดัชนีคะแนน ความเสี่ยง

ตอปญหาแอลกอฮอล ยังพบวา 10 จังหวัดท่ีมีความเสี่ยงสูง ไดแก จ.พะเยา ปราจีนบุรี แพร พิษณุโลก เชียงใหม เชียงราย 

รอยเอ็ด สุโขทัย ลําปาง และแมฮองสอน (สํานักงานสถติแิหงชาติ, 2550) 

จากสภาพปญหาและอุบัติการณของการดื่มสุราในภาคเหนือและจังหวัดลําปางมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เปนปญหา 

ท่ีตองดําเนนิการแกไข ดงันัน้การศกึษาคร้ังนี้มวัีตถุประสงค เพื่อศกึษาพฤติกรรมการดื่ม ผลกระทบจากการดื่ม และปจจัย

ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประชาชนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานจอมปง  

ตําบลนาแกวอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพื่อนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปวางแผนปองกัน และแกปญหาการดื่มและ
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ผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประชาชน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล          

บานจอมปง ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ตอไป 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

 กรอบแนวคิดการวจัิย 
ในการศกึษาคร้ังนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวจัิย โดยมตีัวแปรตาง ๆ ท่ีสัมพันธกันดังนี้ 
 

  ตัวแปรตน                               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงแผนภูมแิสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนกลุมประชากรท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม-

สุขภาพตําบลบานจอมปง ตําบลนาแกวอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในพื้นท่ี 4 หมูบาน ชึ่งไดมาจากการสํารวจพฤติกรรม

ทางดานสุขภาพของประชาชนในปงบประมาณ 2556 จํานวน 365 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยคํานวณเพื่อหา

ขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรท้ังหมด โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ในระดับความเช่ือมั่น 95%  

คาความคลาดเคลื่อน 0.05 ดังนั้น จะไดกลุมตัวอยางจากการคํานวณ 187 คน ในการสุมตัวอยางจากขนาดกลุมตัวอยาง

แตละหมูบานมาศึกษา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบจัดชั้น (Stratified sampling) โดยกําหนดใหขนาดกลุมตัวอยางของแตละชั้นภูมิ

ใหไดสัดสวนกัน จากนั้นนํามาสุมตัวอยางจากขนาดกลุมตัวอยางแตละหมูบานมาศึกษา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 

(Simple random sampling) โดยการจับฉลาก (รัตนา ทรัพยบําเรอ, 2556, หนา 89) 

 เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม ท่ีผูศึกษาไดสรางขึ้น ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานท่ัวไป ขอมูล

ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยใชแบบประเมนิความรู ชนิดเลือกตอบแบบ ถูก ผิด ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวน 3 ระดับความคิดเห็น และขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 วธีิการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาติดตอประสานงานกับสาธารณสุขอําเภอเกาะคา ผูนําหมูบาน ประชาชนกลมตัวอยาง และผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานจอมปง ตําบลนาแกวอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพื่อขอขอมูลและขอความรวมมือ       

ในการดําเนนิการวจัิย มกีารชี้แจงแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม มีการวิเคราะหขอมูล แปรผล

ขอมูล โดยใชโปรแกรม SPSS และเขยีนรายงานการวจัิย 

ปจจัยท่ัวไป  

 - เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี รายได 

 

 

  

 

พฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 

  
ความรูเร่ืองเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
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ผลการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการดื่ม ผลกระทบจากการดื่ม และปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประชาชนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานจอมปง ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา 

จังหวัดลําปาง มกีารเก็บกลุมตัวอยาง จํานวน 187 คน โดยใชแบบสอบถาม  

 จากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 73.30 และเปนเพศหญิง 

รอยละ 26.70 อายุสวนใหญอยูในชวง 51-60 ป รอยละ 29.90 ระดับการศึกษาสูงสุด มีระดับการศึกษาประถมศึกษา 

รอยละ 55.60 มอีาชพีหลัก รับจางท่ัวไป รอยละ40.10 มรีายได 5,001-10,000 บาท รอยละ 54.50 
 

ตาราง 1 ระดับความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล            จํานวน        รอยละ 

ความรูระดับต่ํา 7 3.7 

ความรูระดับปานกลาง 49 26.2 

ความรูระดับสูง 131 70.1 

รวม 187 100.0 
 

จากตาราง 1 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความรูเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับสูง (รอยละ 70.1) 

ระดับปานกลาง (รอยละ 26.2) และระดับต่ํา (รอยละ 3.7) กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองการดื่มสุราเปน

สาเหตุทําใหเกิดโรคมะเร็งท่ีอวัยวะตาง ๆ ของรางกายมีคาคะแนนตอบถูกมากท่ีสุด รอยละ 98.4 รองลงมาคือความรู

เกี่ยวกับบานพัก/ท่ีพักสวนบุคคลในสถานท่ีราชการสามารถดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลได มีคาคะแนนตอบถูก รอยละ 97.3  

และปจจุบัน มีกฎมายเกี่ยวกับการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีคาคะแนนตอบถูก รอยละ 96.8 และพบวาความรู

เกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาฬหบูชา วันเขาพรรษา ประเทศไทยกําหนดใหงดขาย

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล มคีาคะแนนตอบถูกต่ําท่ีสุด รอยละ 74.3 
 

ตาราง 2 ระดับพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน รอยละ 

ระดับต่ํา 37 19.8 

ระดับปานกลาง 87 46.5 

ระดับสูง 63 33.7 

รวม 187 100.0 
   

จากตาราง 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล อยูในระดับปานกลาง          

(รอยละ 46.5) ระดับสูง (รอยละ 33.7) และระดับต่ํา (รอยละ 19.8) กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล เกี่ยวกับเร่ืองทานดื่มสุราในบริเวณบานของทาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 2.28 จากคะแนนเต็ม 3 รองลงมาคือ       
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มีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเกี่ยวกับเร่ือง ทานดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เมื่อมีงานสังสรรคหรือตามวัน

เทศกาลมคีาเฉลี่ย 2.22 และทานปฏเิสธเมื่อถูกชักชวนใหดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมแีอลกอฮอลมีคาเฉลี่ย 2.21 และพบวาพฤติกรรม

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เร่ืองทุกคร้ังท่ีทานดื่มสุราทานจะมอีาการเมามากจนไมไดสตมิคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 1.13 

โดยมีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ดังนี้ ประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีนิยมบริโภคมากท่ีสุด คือ 

เหลาขาว จํานวน 133 คน (รอยละ 71.10) ความถี่ในการดื่มสวนใหญพบวา ดื่ม 3-5 วัน/สัปดาห จํานวน 69 คน (รอยละ 36.90) 

พบวามีการดื่มเปนประจํา จํานวน 65 คน (รอยละ 40.10) มีการดื่มมาแลวเปนระยะเวลามากกวา 10 ป จํานวน 97 คน 

(รอยละ 51.90) เสียคาใชจายในการดื่ม 500-999 บาท/เดือน จํานวน 96 คน (รอยละ 51.30) ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดื่ม 

พบวาเมาบางเล็กนอย และเมาคอนขางมาก แตยังมีสติรูเร่ือง จํานวน 82 คน (รอยละ 43.90) สวนใหญพบวาดื่มชวงเย็น 

(17.00–23.59 น.) จํานวน 183 คน (รอยละ 97.90) มีอาการคุยสนุกมากขึ้นหลังจากการดื่ม จํานวน 135 คน (รอยละ 72.20) 

เปนผูขับขี่ยานพาหนะภายหลังการดื่มบางคร้ัง จํานวน  90 คน (รอยละ 48.10) และพบวากลุมตัวอยางหรือผูอ่ืนไมเคย

ไดรับบาดเจ็บจากการดื่มแอลกอฮอลจํานวน 185 คน (รอยละ 97.90) 

พบผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลดานสุขภาพ รอยละ 2.70 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจะมีอาการ

กระหายน้ําเกิดขึ้น จากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จํานวน 109 คน (รอยละ 58.30) กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยมีปญหา

ดานสุขภาพ ท่ีมีสาเหตุมาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจํานวน 182 คน (รอยละ97.30) ในกรณีท่ีมีปญหาสุขภาพ        

จะเขารับการรักษาโดยไมนอนโรงพยาบาล จํานวน 2 คน (รอยละ 1.10) และเขารับการรักษาโดยนอนโรงพยาบาล จํานวน 3 คน 

(รอยละ 1.60) สวนใหญไมเคยไดรับอุบัติเหตุท่ีมีสาเหตุมาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จํานวน 185 คน (รอยละ 96.90)  

ในกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุเขารับการรักษาโดยนอนโรงพยาบาล จํานวน 2 คน (รอยละ 1.10) พบผลกระทบดานครอบครัว 

รอยละ 4.80 กลุมตัวอยางสวนใหญทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัวท่ีมีสาเหตุมาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากท่ีสุด 

จํานวน 9 คน (รอยละ 4.80) รองลงมา คือ กลุมตัวอยางเอะอะ โวยวายกับคนในครอบครัว ในขณะหรือภายหลังการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จํานวน 6 คน (รอยละ 3.20) และกลุมตัวอยางถูกตํารวจจับจากการดื่มแอลกอฮอลแลวขับขี่ยานพาหนะ 

จํานวน 3 คน (รอยละ 1.60) พบผลกระทบดานสังคม รอยละ 0.50 คือกลุมตัวอยางเอะอะ โวยวายกับเพื่อน หรือคนภายนอก 

ในขณะหรือภายหลังการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จํานวน 1 คน (รอยละ 0.50) กลุมตัวอยางทะเลาะวิวาทกับเพื่อน หรือคนภายนอก

ในขณะหรือภายหลังการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จํานวน 1 คน (รอยละ 0.50) กลุมตัวอยางถูกวากลาวจากบุคคลรอบขาง 

หรือเพื่อนบานใกลเคียงในขณะหรือภายหลังการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จํานวน 1 คน (รอยละ 0.50) และกลุมตัวอยาง

เกดิผลเสยีตอความสัมพันธกับเพื่อนฝูงหรือชวีติสังคม จํานวน 1 คน (รอยละ 0.50) 
 

ตาราง 3 การวเิคราะหความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชพี รายไดตอเดอืน 

ความรู กับพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ปจจัย b Beta t sig 

Content 1.913 - 21.832  0.000** 

เพศ  0.017 0.231         0.818 

อายุ  -0.035 -0.477         0.634 

ระดับการศกึษา 0.119 0.228 3.188          0.002* 
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ตาราง 3 (ตอ) 

ปจจัย b Beta t sig 

อาชพี  0.048 0.673     0.501 

รายไดตอเดือน  0.075 0.965     0.336 

ระดับความรู  -0.005 -0.768     0.443 
 

จากตาราง 3 พบวา จากการวิเคราะหหาความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

ตอเดือน ระดับความรู กับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวาตัวแปรท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ไดแก ระดับการศึกษา โดยมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรม การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ี p < 0.05 

และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธการถดถอยเทากับ 0.228 และพบวา เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับความรู ไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ท่ี p > 0.05 
 

วิจารณและสรุปผล 

จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูอยูในระดับสูง รอยละ 70.1 มีระดับพฤติกรรมการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ในระดับปานกลาง รอยละ 46.5 สอดคลองกับการศึกษาของ รัตติยา บัวสอน (2556) พบวานักศึกษา

มหาวทิยาลัยระดับปริญญาตรีในเขต มีพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล อยูในระดับปานกลาง โดยนิยมบริโภค 

เหลาขาว มากท่ีสุด รอยละ 71.10 มกีารดื่มเปนประจํา รอยละ 40.10 ดื่ม 3-5 วัน/สัปดาห รอยละ 36.90 มีการดื่มมาแลว

เปนระยะเวลามากกวา 10 ป รอยละ 51.90 เสียคาใชจายในการดื่ม 500-999 บาท/เดือน จํานวน 96 คน รอยละ 51.30 

ผลท่ีเกดิขึ้นจากการดื่ม พบวาเมาบางเล็กนอย และเมาคอนขางมาก แตยังมสีตรูิเร่ือง รอยละ 43.90 มดืี่มชวงเย็น (17.00–23.59 น.) 

รอยละ 97.90 มีอาการคุยสนุกมากขึ้นหลังจากการดื่ม รอยละ 72.20 เปนผูขับขี่ยานพาหนะภายหลังการดื่มบางคร้ัง รอยละ 48.10 

และพบวากลุมตัวอยาง หรือผูอ่ืนไมเคยไดรับบาดเจ็บจากการดื่มแอลกอฮอลจํานวน รอยละ97.90 สอดคลองกับ

การศึกษาของสุปราณี สูงแข็ง (2552) กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรการดื่มนาน ๆ คร้ัง ประเภทเคร่ืองดื่มแอลกอออล        

ท่ีนิยมดื่ม ไดแก ไวน เหลาขาว วิสกี้ เปนเคร่ืองดื่มท่ีมีลักษณะพรอมดื่มไมจําเปนตองมีเคร่ืองดื่มอ่ืนมาผสมรวม ทําใหงาย

และสะดวกตอการดื่ม และเหลาขาวยังมีราคาถูก สอดคลองกับสํานักงานสถิติแหงชาติท่ีพบวาแรงงานไทยมีพฤติกรรม

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (ดื่มทุกสัปดาห ดื่มทุกเดือน ดื่มนาน ๆ คร้ัง) รอยละ 45.4 พบผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลดานสุขภาพ รอยละ 2.70 พบผลกระทบดานครอบครัว รอยละ 4.80 สวนใหญทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว     

ที่มสีาเหตุมาจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รอยละ 4.80 รองลงมา คือ เอะอะ โวยวายกับคนในครอบครัว ในขณะหรือ

ภายหลังการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รอยละ 3.20 พบผลกระทบดานสังคม รอยละ 0.50 คือเอะอะ โวยวายกับเพื่อน 

หรือคนภายนอก ในขณะหรือภายหลังการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รอยละ 0.50 สอดคลองกับการศึกษาของ อดิศวร 

หลายชูไทย และคณะ (2545) พบวา สุราเปนสาเหตุสําคัญของการทะเลาะวิวาท โดยขอมูลแสดงใหเห็นวาครอบครัวผูท่ีดื่มสุรา

เปนประจํา มีโอกาสจะเกิดปญหาการทะเลาะวิวาทและทํารายรางกายกับท้ังคนในบานและคนนอกบานไดมากกวาผูดื่ม

เปนคร้ังคราว ปญหาท่ีเกิดในครอบครัวจากการท่ีสามีดื่มสุราเปนประจํา และทํารายรางกายภรรยาเกิดขึ้น รอยละ 6.2 

และภรรยา ท่ีดื่มสุราประจําและทํารายสามีเกิดขึ้น รอยละ 5.7 ของผูท่ีดื่มเปน และภรรยาท่ีดื่มประจํานี้มีโอกาสที่จะถูกคน
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ในบานทํารายรางกายรอยละ 5.5 จากการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ระดับการศึกษา 

ความสัมพันธเชงิบวกกับพฤติกรรม การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลที่ p < 0.05 และพบวา เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับ

ความรู ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ที่ p > 0.05 สอดคลองกับการศึกษาของพงษเดช สารกา 

และคณะ (2552) ศกึษากลุมวัยแรงงานภาคอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบวา การศึกษาเปนปจจัยท่ีมีผลตอการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของบรรจง ควรคง (2551) ศึกษาการดื่มสุราของวัยรุน พบวา 

การศกึษาที่แตกตางกัน มพีฤตกิรรมการดื่มสุราท่ีแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมกีารศกึษาถงึปญหาและผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลชนิดตาง ๆ รวมกัน และการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลรวมกับเคร่ืองดื่มชูกําลัง ควรมีการประเมินปญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพื่อศึกษาวามีผู

ติดแอลกอฮอลหรือไมเพื่อหาแนวทางในการปองกันแกไขปญหาตอไป โดยตองอาศัยความรวมมือของชุมชน และการชวยเหลือ

สนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเปนหนวยงานดานสาธารณสุข สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมี

การวางแผนและกําหนดนโยบายรวมกัน เพ่ือเฝาระวังและปองกันปญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

รวมถงึการจัดใหมกีารรณรงคทางสื่อตาง ๆ เพื่อใหประชาชนเกดิความตระหนักถงึโทษของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

และ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน จํานวน 272 คน โดยการสุมอยาง

อยางเปนระบบ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและไคสแควร  

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการดื่มอยูในระดับเสี่ยงต่ํา รอยละ 67.30 รองลงมา 

ไดแก ระดับเสี่ยง รอยละ 21.70 แบบอันตราย รอยละ 6.60 และ แบบติด รอยละ 4.40 และพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก เพศ อาชีพ และการ

รับรูขาวสารโฆษณา  
  

คําสําคัญ: พฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เยาวชน 
 

Abstract  

The objectives of this survey research were to study alcohol consumption of youth alcohol drinking behavior 

and factors affected with alcohol drinking behavior of youth. The 272 samples were selected by using the systematic 

random sampling method. The data were collected by using a questionnaire. The data were analyze by using 

frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi-square. 
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The results revealed that the most of samples were drinking behaviors in low risk drinker (67.30%) 

followed by hazardous drinker (21.70%), harmful use (6.60%) and alcohol dependence (4.40%). And showed that 

the factors affected statistically significant with alcohol drinking behavior drinking at 0.05 level were sex, occupation 

and advertising perception. 
 

Keywords: Alcohol drinking behaviors, Youth 
 

บทนํา 

ปจจุบันอัตราการดื่มสุราท่ีเพิ่มขึ้นไมไดพบในผูใหญเพียงวัยเดียว แตยังมีวัยรุนหรือเยาวชนที่ดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลเพิ่มขึ้นจํานวนมาก การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนกอนวัยอันควร นับเปนปญหาท่ีควรใสใจ เพราะ

การดื่มสุราในชวงการเปนเยาวชนจะสงผลใหมีภาวะสุขภาพที่เปนปญหาในอนาคต และกอใหเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามมา เชน 

ปญหาดานการเงิน เสียความสัมพันธภายในครอบครัว เสียอนาคต หรือหนักท่ีสุด คือ เสียชีวิต การดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลคลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการบริโภคของคนไทยในปจจุบัน และผูบริโภคกลุมใหญท่ีสุดก็คือกลุม

เยาวชน  

ในรอบ 40 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2504-2547) อัตราการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของคนไทยเพิ่มขึ้น 33 เทาตัว  

และอยูในอันดับท่ี 40 ของโลก (WHO, 2004 อางอิงใน ฆัณฑนา ขอนดอก, 2555) และมีอัตราการดื่มเหลากลั่นมากเปน

อันดับ 5 ของโลก ซึ่งเปนตนเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึงรอยละ 90 ประชากรอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป มีการ

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นจากรอยละ 16.8 เปนรอยละ 20.2 (พ.ศ. 2550) โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนอายุ 15-19 ป     

มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงท่ีสุด จากรอยละ 4.7 เปนรอยละ 8 รายงานการสํารวจนี้ทําใหเห็นวาผูท่ีมีประสบการณการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั่นมีแนวโนมท่ีจะยังคงดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลตอไป ซึ่งเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพหรือ

อันตรายดานอ่ืน ๆ  

จังหวัดเชียงใหมมีความชุกของผูดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในประชากรวัยรุน (อายุ 15-19 ป) รอยละ 18.5  

(อันดับที่ 17 ของประเทศ) และมีความชุกของผูดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในประชากร (อายุ 20 ปขึ้นไป) มากถึงรอยละ 

42.7 (อันดับท่ี 14 ของประเทศ) โดยสวนใหญดื่มเบียร รอยละ 67.0 รองลงมาคือ สุราแดง รอยละ 50.5 สุราขาวหรือสุรา

กลั่นชุมชนรอยละ 41.0 และมีดัชนีคะแนนความเสี่ยงตอปญหาแอลกอฮอลของจังหวัด อยูท่ี 0.660 เปนอันดับท่ี 5      

ของประเทศ (ศูนยวิจัยปญหาสุรา, 2554) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแทนดอกไม ตั้งอยูตําบลสบเตี๊ยะ      

อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มีประชากรในเขตรับผิดชอบท้ังหมดจํานวน 6,462 คน 11 หมูบาน จากขอมูลจําเปน

พื้นฐานป 2557 (จปฐ.) พบวาครัวเรือนท่ีตกเกณฑจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล มีท้ังหมด 570 ครัวเรือน มีผูดื่ม

ทัง้หมด 679 คน ซึ่งสูงขึ้นกวาป 2556 ท่ีมคีรัวเรือนตกเกณฑจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท้ังหมด 301 ครัวเรือน 250 

คน จากการสํารวจขอมูลพืน้ฐานการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนอายุ 15–25 ป ท้ังหมด 849 คน พบจํานวนผูดื่ม 

199 คน คดิเปนรอยละ 23.43 (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแทนดอกไม, 10 พฤศจกิายน 2557)  

การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในเยาวชนเปนสิ่งสําคัญทีจะชวยลดปญหาความเสี่ยง  

ตาง ๆ เพราะกลุมเยาวชนอยูในกลุมวัยเรียน และเปนกําลังสําคัญของประเทศในอนาคต ดวยเหตุผลดังกลาว          
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ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ของเยาวชนในเขต

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแทนดอกไม ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เพื่อท่ีจะไดนําขอมูล

ดานพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนและปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลของเยาวชนไปวางแผน สรางมาตรการปองกันและรณรงคการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนในเขต 

2. เพ่ือศกึษาปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

กลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ เยาวชนอายุ 15–25 ป ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

บานแทนดอกไม ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 849 คน คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางจาก

สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 272 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systemic 

sampling)   

เครื่องมอืที่ใชในการศกึษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยไดออกแบบจากการศึกษา แนวคิด 

ทฤษฏ ีและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ โดยมท้ัีงหมด 6 สวน ไดแก 

1. ปจจัยสวนบุคคล  

2. ประสบการณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

3. ทัศนคตติอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

4. การรับรูขาวสารโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

5. การเห็นตัวแบบการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

6. ความรูเกี่ยวกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

การวเิคราะหขอมูล 

วเิคราะหขอมูลโดย การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ไคสแควร (Chi-Square)  
 

ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไปของเยาวชน 

 ปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 57.7 สวนใหญมีอายุ ระหวาง 20-25 ป  

โดยมีอายุเฉลี่ย 20.59 ป (S.D. = 2.942) ดานระดับการศึกษากลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

มากท่ีสุด รอยละ 32.0 ดานรายไดกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,001–10,000 บาท      
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จํานวน รอยละ 64.3 โดยมีรายไดเฉลี่ย 7,586.54 บาท (S.D. = 2648.198) ดานอาชีพกลุมตัวอยางประกอบอาชีพ

นักเรียนนักศกึษามากท่ีสุด รอยละ 37.1 รองลงมาคือมอีาชพีรับจาง รอยละ 34.2 

พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน 

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน พบวา สวนใหญมีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

แบบเสี่ยงต่ํา รอยละ 67.30 รองลงมา คือ มีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแบบเสี่ยง และมีพฤติกรรมการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแบบอันตราย รอยละ 21.70 และ 6.60 ตามลําดับ สวนพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแบบ

ตดิ รอยละ 4.40   

ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมการดื่มเครื่องที่มแีอลกอฮอลของเยาวชน 

 1. ประสบการณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลคร้ังแรก

ในชวงอายุตํ่ากวา 15 ป รอยละ 53.30 โดยมีอายุเฉลี่ย15.54 ป (S.D. = 1.945) เคร่ืองดื่มท่ีดื่มในคร้ังแรกสวนใหญ คือ 

เบียร รอยละ 51.80 รองลงมาคือ เหลาแดง และ เหลาขาว รอยละ 21.30 และ 13.60 ตามลําดับ ดานเหตุผลในการดื่ม

คร้ังแรก คือ ความอยากรูอยากลองมากท่ีสุด รอยละ 39.70 รองลงมา คือ ถูกชักชวนจากเพื่อน รอยละ 25.4 

2. ทัศนคตติอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุมตัวอยางมีคาคะแนนสูงสุดเทากับ 71 คาคะแนนต่ําสุด 29 

คาคะแนนเฉลี่ย 45.83 แบงตามระดับทัศนคต ิกลุมตัวอยางมทัีศนคตสิูง รอยละ 46.30 และมทัีศนคตติ่ํา รอยละ 53.70 

3. การรับรูขาวสารโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวา สื่อท่ีทําใหกลุมตัวอยางรูจักเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลคือ  

สื่อโทรทัศน รอยละ 23.90 และมีการรับรูสื่อขาวสารโฆษณาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนอย รอยละ 42.30 ระดับการ

รับรูของสื่อท่ีรับรูมาก รอยละ 57.70 

4. การเห็นตัวแบบการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวา อิทธิพลจากพอ-แม เกี่ยวกับดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

มคีาคะแนนสูงสุดเทากับ 45 คาคะแนนตํ่าสุด 18 คาคะแนนเฉลี่ย 32.40 แบงตามระดับอิทธิพลจากพอ-แมพบวาอิทธิพล

จากพอ-แมมีสูง รอยละ 41.90 อิทธิพลจากพอ-แมมีต่ํา รอยละ 56.10 ดานอิทธิพลจากกลุมเพื่อน พบวา มีคาคะแนน

สูงสุดเทากับ 40 คาคะแนนต่ําสุด 9 คาคะแนนเฉลี่ย 21.99 แบงตามระดับอิทธิพลจากกลุมเพื่อนตอการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล พบวา อิทธิพลจากกลุมเพื่อนมีมาก รอยละ 51.10 อิทธิพลจากกลุมเพื่อนมีนอย รอยละ 48.90 ดานอิทธิพล

จากสิ่งแวดลอม พบวา มีคาคะแนนสูงสุดเทากับ 39 คาคะแนนต่ําสุด 9 คาคะแนนเฉลี่ย 23.50 แบงตามระดับอิทธิพล

จากสิ่งแวดลอมตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวา อิทธิพลจากสิ่งแวดลอมท่ีไมดีมีมาก รอยละ 43.80 และอิทธิพล

จากสิ่งแวดลอมท่ีไมดมีนีอย รอยละ 56.30 

5. ความรูเกี่ยวกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนความรูเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลเฉลี่ยเทากับ 10.90 คะแนน คาคะแนนสูงสุด เทากับ 15 คาคะแนนต่ําสุด เทากับ 5 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.909 แบงตามระดับความรูเกี่ยวกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวา สวนใหญกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสูง รอยละ 57.70 และความรูเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมตี่ํา รอยละ 42.30 

พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน 

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

แบบเสี่ยงต่ํา รอยละ 67.30 รองลงมา คือ มีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแบบเสี่ยง และมีพฤติกรรมการดื่ม
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เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแบบอันตราย รอยละ 21.70 และ 6.60 ตามลําดับ สวน มีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

แบบตดิ รอยละ 4.40   

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
 

ตาราง 1 แสดงการวเิคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่ม 

            แอลกอฮอล  

ปจจัย 𝑥2 P-value 

เพศ 19.800 0.000** 

อายุ 2.030 0.362 

ระดับการศกึษา 3.706 0.157 

รายได 2.205 0.332 

อาชพี 24.545 0.000** 

ประสบการณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 0.215 0.898 

ทัศนคตติอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 5.195 0.074 

การรับรูขาวสารโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 6.948 0.031* 

การเห็นตัวแบบการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

อทิธิพลจากพอแม 

อทิธิพลจากกลุมเพื่อน 

อทิธิพลจากสิ่งแวดลอม 

 

0.032 

2.044 

0.784 

 

0.860 

0.360 

0.676 

ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 0.667 0.713 

หมายเหตุ: *P-value = 0.05, **P-value = 0.001 
 

จากผลการศึกษา พบวา เพศ อาชีพ และการรับรูขาวสารโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวน อายุ ระดับการศึกษา 

รายได ประสบการณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ทัศนคติตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล การเห็นตัวแบบดาน อิทธิพล

จากพอ-แม อิทธิพลจากกลุมเพื่อน และอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม และความรูเกี่ยวกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล        

ไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน  
 

วิจารณและสรุปผล 

พฤติกกรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน พบวา เยาวชนมีการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแบบเสี่ยงต่ํา

รอยละ 67.30 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสมพร สิทธิสงคราม (2549) เสกสรรค วิทยปรีชากุล (2550)             

และเกรียงไกร พึ่งเช้ือ (2555) ท่ีพบวาเยาวชนมีการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแบบเสี่ยงต่ําหรือเสี่ยงนอย เนื่องจาก      
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กลุมเยาวชนเปนกลุมวัยท่ียังไมสามารถรับผิดชอบตัวเองไดอยางเต็มท่ี เชน รายไดยังคงไดรับจากพอ-แม ทําใหพฤติกรรม

การดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับนอย 

เพศมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน โดยพบวา เพศชายมีการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลมากกวา เพศหญิง คือรอยละ 57.72 และ 42.28 ซึ่ งสอดคลองกับผลการวิ จัยของเพียงหทัย  

กุลมาตย (2550) สุภา ชัยประเศียร (2550) ยงยุทธ ย่ังยืน (2552) และปาลิดา ยอดวงษ (2555) ท่ีพบวาเพศ 

มีความสัมพันธกับการดื่มแอลกอฮอลของของกลุมเยาวชน โดยเพศชายจะมีการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากกวา 

เพศหญิง ท้ังนี้เนื่องจาก เพศชายเปนเพศท่ีมีความอยากรูอยากลอง มีสภาพอารมณท่ีเปลี่ยนแปลงงาย รวดเร็ว วูวาม  

และมีการเจริญเติบโตของรางกายท่ีสมบูรณ รวมไปถึงคานิยมของคนไทยท่ีมองวาการท่ีเพศชายดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

เปนเร่ืองปกต ิ 

อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน โดยพบวา เยาวชนที่ประกอบอาชีพ 

มีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากกวาเยาวชนท่ียังไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 62.87 โดยเยาวชน 

ท่ีประกอบอาชีพมีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแบบอันตรายสูงถึงรอยละ 4.04 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย 

ของจิราพร เยี่ยมขันติถาวร (2550) และสุภาวิดา นิ่มอราม (2553) ท่ีพบวา สวนใหญบุคคลท่ีอยูในกลุมแรงงานจะมี

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมากกวา กลุมนักเรียน นักศึกษา ท้ังนี้เนื่องจาก กลุมอายุท่ีทําการวิจัยอยูในชวง

อายุ 15-25 ป ซึ่งเปนกลุมอายุของนักเรียนและนักศกึษา 

การรับรูขาวสารโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

ของเยาวชน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยขอดุษฎี แสงดํา (2552) และกษิดินทร ไตรทิพย ( 2552) ที่พบวา อิทธิพลของสื่อ

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และความสัมพันธเปนไปในเชิงบวกกับพฤติกรรมการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ท้ังนี้เนื่องจาก ปจจุบันการเขาถงึสื่อหรือขาวสารตาง ๆ เปนไปไดงาย สะดวก และรวดเร็ว รวมไปถึง

ไมมีการควบคุมสื่อตาง ๆ เชน ปายโฆษณา สื่อทางอินเทอรเน็ต จึงเปนการเปดโอกาสใหเยาวชนรับรูขาวสารโฆษณา

เกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดงายขึ้น และเปนกระตุนใหเยาวชนมีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพิ่มมากขึ้น

ขอเสนอแนะ  

1. ผลจากการศึกษาในงานวิจัยเลมนี้พบวาเยาวชนมีระดับทัศนคติตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในระดับนอย

และการรับสื่อขาวสารโฆษณามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล จึงควรใชสื่อเปนสื่อกลางใน

การรณรงคใหความรูแกเยาวชนเร่ืองเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล มีการจัดกิจกรรม หรือรณรงค เชน เสียงตามสาย จัดทําชุด

การเรียนรูเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแจกไปยังโรงเรียนในเขตรับผดิชอบ หรือ พัฒนาเพิ่มความรู ความเขาใจและความ

ตระหนักถงึโทษท่ีเกดิจากการดื่มสุราท่ีสงผลตอตนเอง ครอบครัว สังคมเศรษฐกิจ เพื่อเปนการปรับเปลี่ยนทัศนคติตอการ

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใหดขีึ้น ซึ่งจะเปนการลดอัตราการเกดินักดื่มหนาใหมได รวมไปถึงควรมีการควบคุมสื่อโฆษณาใน

พืน้ท่ี เชน ปายโฆษณาขนาดใหญ ปายสงเสริมการขาย เปนตน 

 2.จากการสํารวจขอมูลพบวา เยาวชนกลุมตัวอยางมีการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลคร้ังแรกในชวงอายุต่ํากวา 15 

ป การควบคุมการจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใหกับเด็กอายุต่ํากวา 20 ปในพื้นท่ีควรมีความจริงจังมากขึ้นกวาเดิม 

เนื่องดวยเคร่ืองดื่มท่ีดื่มคร้ังแรกสวนใหญคือ เคร่ืองดื่มประเภทเบียร ซึ่งเปนเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีหาซื้อไดงาย และราคา

ถูก รานคา รานสะดวกซื้อ ในพื้นท่ีจะตองไดรับคําแนะนําอยางเหมาะสม ตลอดจนใหความรวมมือกับภาคีภาคสวนในการ
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จําหนายสุรา เพื่อเปนการควบคุมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในกลุมเยาวชน 

 3. ควรมีการศึกษาในกลุมตัวอยางท่ีมีความเจาะจง เชน กลุมวัยรุนชาย กลุมวัยรุนหญิง และควรมีการศึกษา

ปจจัยดานอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีผูวิจัยไดศึกษาไป เชน วัฒนธรรม จิตวิทยา ผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

การสูบบุหร่ีในเยาวชน เพื่อใหทราบถงึปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธตอการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนท่ีหลากหลาย 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จลงได ดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิ ดร.อนุกูล มะโนทน 

ดร.สมชาย จาดศรี และดร.สมคิด จูหวา ท่ีไดใหความเมตตาตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ทั้งดานวิชาการและ

ขอเสนอแนะ ตลอดจนขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชน ทําใหวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณอาจารย คณะแพทย

ศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรทุกทาน ท่ีไดใหวชิาความรู และแนวคิดตลอดหลักสูตร 

 ขอขอบพระคุณทานสาธารณสุขอําเภอจอมทอง คณะเจาหนาท่ีสาธารณสุขอําเภอจอมทอง ทุกทาน ท่ีอํานวย

ความสะดวกในการเก็บขอมูลในการทําวจัิยคร้ังนี้ 

 ขอขอบพระคุณเยาวชนในพื้นท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแทนดอกไม ทุกคนท่ีไดใหความรวมมือ 

ในการตอบแบบสอบถามแกผูวจัิยเปนอยางด ี 
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รับรู การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพในการปองกันโรคเบาหวานและ  

โรคความดันโลหิตสูง โครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ตําบลสันมะเค็ด 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ เปรียบเทียบ การรับรูประโยชน อุปสรรค สมรรถนะแหงตน การสนับสนุน   

ทางสังคม และพฤตกิรรมสุขภาพในการปองกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงของประชาชนท่ีอยูในและนอกโครงการ

หมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย การวิจัยนี้เปนการวิจัย 

 เชิงเปรียบเทียบ (Comparative research) ในประชาชน ท่ีมีอายุ 20 ป ถึง อายุ 60 ป จํานวน 811 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการ

วจัิย เปนแบบสอบถามโดยให อสม. เก็บขอมูลโดยการสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

ผลการวจัิย พบวา การรับรูประโยชน, อุปสรรค และสมรรถนะแหงตน เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูง มีการรับรูท่ีไมแตกตางกัน แตคะแนนการรับรูประโยชน,อุปสรรค และสมรรถนะแหงตน หมูบานในโครงการมีคา

กลางของคะแนน สูงกวาหมูบานนอกโครงการ ดานการสนับสนุนทางสังคม พบวา มีความแตกตางกัน หมูบานในโครงการ

จะไดรับการสนับสนุนทางสังคม มากกวาหมูบานนอกโครงการ ดานพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการอารมณ และ

พฤติกรรมการลดหรือเลิกดื่มสุรา มีความแตกตางกัน หมูบานในโครงการ ดีกวาหมูบานนอกโครงการ สวนในดาน

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย และการลดหรือหลีกเลี่ยงควันบุหร่ี ไมมีความแตกตางกัน แตมีคากลาง      

ของคะแนนหมูบานในโครงการ สูงกวาหมูบานนอกโครงการ ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกําลังกาย    

ในภาพรวมท้ังการรับรู,การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน   ในโครงการหมูบานตนแบบฯ ดีกวา

หมูบานนอกโครงการ และเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ ควรมีนโยบายใหทุกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
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ตําบล พัฒนาและขยายโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดวีถิไีทยใหครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

คําสําคัญ : การรับรู, การสนับสนุนทางสังคม, พฤตกิรรมสุขภาพ, โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหติสูง  
 

Abstract  

The objective of the study the perception in obstacles, self-capacity, social support and health behavior to 

prevent diabetes and hypertension in  the Healthy Village Model  and other people who not in the Healthy Village 

Model. San Ma Ked Subdistrict, Pan District, Chiang Rai Province. The study is a comparative study with samples of 

811 people at age 20-60. The research instrument is a questionnaire with the method of purposive sampling 

collected by Village Health Volunteer. 

 The results showed that there were no differences among advantage perception, obstacles and self-

capacity to prevent diabetes and hypertension. The median of advantage perception, obstacles and self-capacity of 

in the Healthy Village Model were higher than those of people out of the Healthy Village  Model . In terms of social 

support, it was found that there were differences between in the Healthy Village Model and other people who not in 

the Healthy Village Model. In addition to health behavior, emotional management was dissimilar to behavior of 

reducing or quitting alcohol. In other word, this behavior in the Healthy Village Model was better than other villages 

out of the projects. There were no differences among the behavior of consumptions, doing exercise and reducing or 

quitting smoking. However, the median of the Healthy Village Model was higher than other villages in the behavior 

of consumptions and, exercise. People’s perception, social support and health behavior in the Healthy Village Model 

were better than other villages out of the projects. In other to promote people’s health behavior, a policy is needed 

for every Tambon Health Promoting Hospital, so that in the Healthy Village Model will be developed and extended to 

cover all villages. 
 

บทนํา 

โรคติดตอเร้ือรัง กําลังเปนปญหาสาธารณสุขท่ีทาทายของโลก องคการอนามัยโลกไดระบุวาในป พ.ศ. 2548     

มีผูเสียชีวิตจากโรคท่ีเกี่ยวของกับการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสมมากถึง 35 ลานคน หรือรอยละ 60 ของผูเสียชีวิต

ท้ังหมด 58 ลานคนท่ัว สําหรับขอมูลประเทศไทย โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 

โรคเบาหวาน อัตราการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สถานการณโรคเบาหวาน         

และโรคความดันโลหิตสูง ของจังหวัดเชียงราย ในป2552-2553 พบวา ป2552 มีผูปวยเบาหวานรายใหม จํานวน 2,188 คน 

คิดเปนรอยละ 0.46 ผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม  จํานวน 5,043 คน คิดเปน รอยละ 0.9 สถานการณ                  

ของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ของอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบมีจํานวนผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 

ป 2553-2555 พบวา มีจํานวน 9,372 คน 10,406 คน และ 11,385 คน ตามลําดับ และมีจํานวนผูปวยโรคเบาหวาน       

ป 2553-2555 พบวา มีจํานวน 4,005 คน 4,413 คนและ 4,678 คน ตามลําดับ จะพบวาอัตราความชุกของโรคเบาหวาน
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และโรคความดันโลหิตสูง เพิ่มขึ้นทุกป และมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ กระทรวงสาธารณสุขไดเห็นความสําคัญของ  

การดําเนนิงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไมตดิตอเร้ือรัง จงึไดดําเนนิโครงการบูรณาการการสรางสุขภาพดีวิถิชีวิตไทย  

ลดภัยโรคไมติดตอเรื้อรังมุงเนนการสรางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยดวยมาตรการหลัก 3อ.2ส. เพื่อสงเสริมการบริโภค           

ท่ีเหมาะสม (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม) การออกกําลังกายท่ีเพียงพอ และการจัดการอารมณไดเหมาะสม  

 งดสูบบุหร่ีหรือหลกีเลี่ยงควันบุหร่ี และงดดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล. โดยใชแนวทางการลดความเสี่ยงตอโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพานใช หมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย ซึ่งเปนกระบวนการ      

ในการสรางความเขาใจ สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน มีการใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรเปนเคร่ืองมือในการจัดทํา

แผนสุขภาพตําบล สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปจจัยเสี่ยง ของคนในหมูบาน การดําเนินการควบคุม และ

ปองกันโรค จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ดังนั้นผูวิ จัย ในฐานะท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข  

 ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพาน จึงมีสนใจท่ีจะศึกษา การรับรู การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพ    

เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ระหวางหมูบานในและนอกโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถี

ชีวิตไทย ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเปรียบเทียบ การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค การรับรู

สมรรถนะแหงตน การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพในการปองกันโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง  

ของประชาชนท่ีอยูในและนอกโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย และนําผลการวิจัยเปนแนวทางใน  

การวางแผนการดําเนินงาน ควบคุมปองกันโรค และดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดอุบัติการณ 

ของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงตอไป 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

การศกึษาคร้ังนี้มีรูปแบบของการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative research) ในประชาชนที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป 

ถงึ อายุ 60 ป ท่ีอาศัยอยูในโครงการหมูบานตนแบบสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย นอกโครงการหมูบานตนแบบสุขภาพดีวิถีชีวิไทย

จํานวน 811 คน ขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณโดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Yamane) ใหมีความคาดเคลื่อน 0.05 ไดกลุม

ตัวอยางหมูบานในโครงการหมูบานตนแบบสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย จํานวน 463 คน หมูบานอยูนอกโครงการ จํานวน 348 คน 

ให อสม. เปนผูดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสุมตัวอยางโดยสุมแบบเจาะจง เลือกผูท่ีสามารถอาน และตอบแบบสอบถามได 

เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบสอบถามแบบมีโครงสราง ซึ่งมีคําถามแบบปลายปด (Closed-ended question) และปลายเปด

(Open-ended question) แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงออกเปน 4 สวนสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 20 ขอ สวนท่ี 2   

การรับรูในการปฏิบัติพฤติกรรม เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ของประชาชน ไดแก การรับรู

ประโยชน 20 ขอ การรับรูอุปสรรค 10 ขอ และการรับรูสมรรถนะแหงตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรม 11 ขอ สวนท่ี 3    

การสนับสนุนทางสังคม ในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน 

8 ขอ สวนท่ี 4 พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน ดาน 3อ.2ส.        

(อาหาร ออกกําลังกาย การจัดการอารมณ งดหรือลดการดื่มสุรา และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล งดหรือเลิกสูบบุหร่ีและ

หลีกเลี่ยงควันบุหร่ี) 33 ขอ แบบสอบถามตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน และมีระดับความเช่ือมั่นที่ระดับ 0.815 และ

ดําเนินการเก็บขอมูลระหวางมิถุนายน 2557–กันยายน 2557 การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห

ขอมูลท่ัวไป การรับรู การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการปองกันโรคเบาหวาน และ     
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โรคความดันโลหิตสูง โดยวิธีแจกแจงความถี่ รอยละ และใชสถิติอนุมาน Mann-Whitney U test ใชทดสอบความแตกตาง

การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค การรับรูสมรรถนะแหงตน การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพ            

ในการปองกันโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหติสูงของประชาชน 
 

ผลการศึกษา 

 ขอมูลทั่วไป 

 กลุมตัวอยางมีจํานวนท้ังสิ้น 401 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 54.9 อายุ อยูระหวาง 51–60 ป            

รอยละ 43.9 มีน้ําหนักตัวอยูระหวาง 51–60 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 42 สวนสูงอยูระหวาง 151–160 เซนติเมตร คิดเปน         

รอยละ 41.1 คาดัชนีมวลกาย อยูระหวาง 18.5–22.9 คิดเปนรอยละ 46.1 รอบเอวอยูระหวาง 81-90 เซนติเมตร คิดเปน

รอยละ 35.7 ระดับน้ําตาลในกระแสเลือด นอยกวา 110 มก./ดล คิดเปนรอยละ 47 ระดับความดันโลหิต อยูชวง         

120-139/80-89 mmHg คิดเปนรอยละ 54.9 การนับถือศาสนา นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 93.8 สถานภาพสมรส 

อยูในสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 71.1 สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 64.6 การประกอบ

อาชพี ภาพรวมสวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 56.9 เคยตรวจสุภาพ คิดเปนรอยละ 64.8 ขอมูลดาน

สุขภาพ สวนใหญ ไมมีโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 68.8 และเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 13.0 

รองลงมา ปวยดวยโรคเบาหวาน รอยละ 8.2 โรคภูมิแพ รอยละ 4.0 ดานการไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพจาก

แหลงขอมูลสวนใหญไดรับจาก คําแนะนําจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข แพทย หรือพยาบาล คิดเปนรอยละ 84.3 รองลงมา

โทรทัศน รอยละ 83.0 วทิยุ รอยละ 62.6 หนังสือพมิพและวารสารตาง ๆ รอยละ 58.9 

พฤตกิรรมสุขภาพเพื่อการปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง 

1. พฤติกรรมดานการบริ โภคอาหาร  พฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร ของประชาชนหมูบ าน                    

ในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทยพฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร ทานทานอาหารมากกวา วันละ 3 มื้อ

หมูบานในโครงการ มกีารปฏบัิตพิฤตกิรรมเปนบางคร้ังสูงสุด คิดเปนรอยละ 43.3 เชนเดียวกับหมูบานนอกโครงการมีการ

ปฏิบัติพฤติกรรมเปนบางคร้ังมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.2 ทานอาหารท่ีมีไขมันต่ํา เชนเนื้อหมูไมติดมัน ในโครงการการ

ปฏิบัติพฤติกรรมเปนบางคร้ังมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 64.2 และนอกโครงการ คิดเปนรอยละ 69.4 ดานการใสผงชูรสลง

ในอาหารแตละมื้อ หมูบานในและนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรม คิดเปนรอยละ 47.0 และ 48.9 ตามลําดับ การทาน

อาหารหวานหรือใสกะทิ หมูบานในโครงการปฏิบัติ นาน ๆ คร้ัง มากสุดคิดเปนรอยละ 44.7 และหมูบานนอกโครงการ

ปฏิบัติพฤติกรรม บางคร้ังมากสุดคิดเปนรอยละ 53.8 ดานทานอาหารประเภทผักปริมาณคร่ึงหนึ่งของอาหารท่ีทาน      

แตละมื้อ ท้ังในและนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรมบางคร้ัง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 55.3 และรอยละ 65.6 ตามลําดับ 

ทานทานอาหารประเภทตม ลวก นึ่ง อบมื้อ ท้ังในและนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรมบางคร้ัง มากท่ีสุด คิดเปน          

รอยละ 58.1 และ รอยละ 64.5 ตามลําดับ ไมดื่ม น้ําอัดลมน้ําหวานโอเลี้ยง ชา กาแฟ หมูบานในโครงการปฏิบัติ

พฤตกิรรมนานคร้ังมากสุด คิดเปนรอยละ 44.7 สวนหมูบานนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรม บางคร้ังมากสุดคิดเปนรอยละ 

43.0 ทานมักใสน้ําปลาเพิ่มหรือเติมน้ําตาลลงในอาหารแตละมื้อท้ังในและนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรม นาน ๆ คร้ัง   

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.7 และรอยละ 49.5 ตามลําดับ ทานอาหารมื้อเย็นนอยกวามื้ออ่ืน ๆ มื้อ ท้ังในและนอก

โครงการปฏบัิตพิฤตกิรรมนาน ๆ คร้ัง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.7 และรอยละ 54.3 ตามลําดับ  
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  2. พฤติกรรมดานการออกกําลังกาย  พฤติกรรมดานการออกกําลังกายของประชาชนหมูบาน                 

ในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทยทานออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง ๆ ละ 30 นาที ประชาชน

ท้ังในและนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรมบางคร้ัง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.7 และรอยละ 41.9 ตามลําดับ ทํากิจกรรม 

หรือเลนกฬีาเบา ๆ ในยามวาง เชน กวาดบาน ซักผา รดน้ําตนไมท้ังในและนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรมประจํา มากท่ีสุด 

คิดเปน 64.7 และ รอยละ 55.4 ตามลําดับชอบนอนดูทีวีมากกวาออกกําลังกายประชาชนท้ังในและนอกโครงการปฏิบัติ

พฤตกิรรมบางคร้ัง มากท่ีสุด คิดเปน รอยละ 44.4 และ รอยละ 45.7 ตามลําดับ  

 3. พฤติกรรมดานการจัดการอารมณ  พฤติกรรมดานการจัดการอารมณ ของประชาชนหมูบาน                

ในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทยทานจะเก็บตัวอยูคนเดียวเมื่อเครียดประชาชนท้ังในและนอกโครงการ    

ไมเคยปฏบัิตพิฤตกิรรม มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 59.5 และรอยละ 40.9 ตามลําดับเมื่อทานคิดมากจนปวด ศีรษะ ทานจะ

ฟกผอน หรือออกกําลังกายเพื่อคลายเครียดท้ังในและนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรมนานคร้ัง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ

40.9 และรอยละ 37.6 ตามลําดับ ทานมองโลกในแงดเีสมอ ประชาชนทั้งในและนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรมเปนประจํา 

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ63.7 และรอยละ 50.5 ตามลําดับ 

 4. พฤติกรรมดานการลดหรือเลิกดื่มสุรา พฤติกรรมดานการลดหรือเลิกดื่มสุรา ของประชาชนหมูบาน      

ในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทยพฤติกรรมการดื่มสุรา เบียรเหลาดองยา ประชาชนท้ังในและนอก

โครงการปฏิบัติพฤติกรรมบางคร้ัง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.5 และรอยละ 39.5 ตามลําดับ การดื่มสุรา เพื่อคลาย

เครียด ประชาชนท้ังในและนอกโครงการไมเคยปฏิบัติพฤติกรรม มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 59.1 และรอยละ 52.7 

ตามลําดับ ทานดื่มสุรา กับเพื่อนรวมงาน หลังเลิกงาน ประชาชนในโครงการไมเคยปฏิบัติพฤติกรรม มากท่ีสุด คิดเปน  

รอยละ 45.6 สวนหมูบานนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรมนาน ๆ คร้ัง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.2 และการดื่มสุรา      

เพื่อชวยเจริญอาหารประชาชนท้ังในและนอกโครงการไมเคยปฏบัิตพิฤตกิรรม มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 59.1 เทากัน 

5. พฤติกรรมดานการลดหรือหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ พฤติกรรมดานการลดหรือหลีกเลี่ยงควันบุหร่ี             

ของประชาชนหมูบานในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทยพฤติกรรมการสูบบุหร่ีประชาชนท้ังในและนอก

โครงการไมเคยปฏิบัติพฤติกรรม มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 76.7 และ รอยละ 79.6 ทานสูบบุหร่ีเพื่อ คลายเครียด ท้ังใน

และนอกโครงการไมเคยปฏิบัติพฤติกรรม มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 79.1 และรอยละ 82.8 ตามลําดับ สูบบุหร่ีเพื่อเพิ่ม     

ความมั่นใจท้ังในและนอกโครงการไมเคยปฏิบัติพฤติกรรม มากที่สุด คิดเปนรอยละ 80.9 รอยละ 91.9 ตามลําดับ และ

ไดรับควันบุหร่ีจากคนใกลชิดทานเสมอ ในโครงการไมเคยไดรับควันบุหร่ีจากคนใกลชิดทานเสมอ มากท่ีสุด คิดเปน      

รอยละ 30.2 นอกโครงการไดรับควันบุหร่ีจากคนใกลชดิทานเสมอบางคร้ัง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.3   
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การเปรียบเทียบการรับรู  ประโยชน อุปสรรค สมรรถนะแหงตน เพื่อปองกันโรคเบาหวานและ           

โรคความดันโลหติสูง ของหมูบาน ในและนอกโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดวีถีิไทย 

1. การเปรียบเทียบการรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค และการรับรูสมรรถนะแหงตน เพื่อปองกัน

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง 

 พบวา การรับรูประโยชน เพ่ือปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ของประชาชนหมูบาน  

ในโครงการ มีคากลางอยูท่ี 210.6 คะแนน (รอยละ 9–13)หมูบานนอกโครงการ มีคากลางอยูท่ี 189.9 คะแนน 

 (รอยละ 8-12) คากลางของคะแนนการรับรูประโยชน ของประชาชนหมูบานในโครงการ ไมแตกตางกับ หมูบานนอก

โครงการอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (p = 0.072) 

 การรับรูอุปสรรค ของประชาชนในโครงการมีคากลางอยูท่ี 208.5 คะแนน (รอยละ 5-9) สวนหมูบานนอก

โครงการมีคากลางอยูท่ี 192.4 คะแนน (รอยละ 5-8) คากลางของคะแนนการรับรูอุปสรรค ของประชาชนหมูบาน  

ในโครงการ ไมแตกตางกับ หมูบานนอกโครงการอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (p = 0.158) 

 การรับรูสมรรถนะแหงตน ของประชาชนหมูบานในโครงการมีคากลางอยูท่ี 209.9 คะแนน (รอยละ 5-8)   

สวนหมูบานนอกโครงการมีคากลางอยูท่ี 190.8 คะแนน (รอยละ 5-7.5) คากลางของคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตน 

ของประชาชนหมูบานในโครงการ ไมแตกตางกับ หมูบานนอกโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 (p = 0.097) ดังรายละเอยีดตามตาราง 1 ดังนี้ 
 

ตาราง 1 การเปรยีบเทยีบ การรับรูประโยชน รับรูอุปสรรค รับรูสมรรถนะแหงตน เพื่อปองกันโรคเบาหวานและ 

 โรคความดันโลหติสูงของประชาชน  ในและนอกโครงการสรางสุขภาพดวีถีิไทย 

การรับรูในการเพื่อการปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง median P25-P75 P-value 

ดานการรับรูประโยชน    

ในโครงการ 210.6 9-13 0.072 

นอกโครงการ 189.9 8-12  

ดานการรับรูอุปสรรค    

ในโครงการ 208.5 5-9 0.158 

นอกโครงการ 192.4 5-8  

ดานการรับรูสมรรถนะ    

ในโครงการ 209.9 5-8 0.097 

นอกโครงการ 190.8 5-7.5  
 

2. การเปรยีบเทยีบการสนับสนุนทางสังคม 

 การเปรียบเทียบการสนับสนุนทางสังคม เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง พบวา  

การสนับสนุนทางสังคม เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ของประชาชนหมูบานในโครงการ มีคากลาง

อยูท่ี 236.8 คะแนน (รอยละ 7-11) หมูบานนอกโครงการ มีคากลางอยูท่ี 159.6 คะแนน (รอยละ 6-9) โดยคากลาง  
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ของคะแนนการสนับสนุนทางสังคม ของประชาชนหมูบานในโครงการสูงกวา หมูบานนอกโครงการ อยางมีนัยสําคัญ    

ทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (p = 0.000**) ดังรายละเอยีดตามตาราง 2 ดังนี้ 
 

ตาราง 2 การเปรยีบเทยีบ การสนับสนุนทางสังคม เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง  

 ของประชาชน ใน และนอกโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดวีถีิไทย 

การสนับสนุนทางสังคม median P25-P75 P-value 

ดานการสนับสนุนทางสังคม    

ในโครงการ 236.8 7-11 0.000** 

นอกโครงการ 159.6 6-9  

หมายเหตุ: **P<0.01    
  

3. การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมสุขภาพเพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง 

พบวา พฤติกรรมสุขภาพดานการบริโภคอาหาร เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง         

ของประชาชนหมูบานในโครงการ มีคากลางอยูท่ี 202.4 คะแนน (รอยละ 22-25) หมูบานนอกโครงการ มีคากลางอยูท่ี 

199.4 คะแนน (รอยละ 22-26) ไมมคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (คา p = 0.799)  

ดานการออกกําลังกาย ของประชาชนในโครงการมีคากลางอยูท่ี 207.1 คะแนน (รอยละ 7-10) หมูบาน   

นอกโครงการมีคากลางอยูท่ี 192.9 คะแนน (รอยละ 7-10) ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(คา p = 0.214) 

ดานการจัดการอารมณ ของประชาชนหมูบานในโครงการมคีากลางอยูท่ี 226.7 คะแนน (รอยละ9.00-11.00) 

สวนหมูบานนอกโครงการมีคากลางอยูท่ี 171.3 คะแนน (รอยละ 8-10) โดยคากลางคะแนนพฤติกรรมดานการจัดการ

อารมณของประชาชนหมูบานในโครงการจะสูงกวา หมูบานนอกโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05           

(p = 0.000**) 

พฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนหมูบานในโครงการมีคากลางอยูท่ี 211.5 คะแนน (รอยละ 10-16)     

สวนหมูบานนอกโครงการมีคากลางอยูท่ี 188.9 คะแนน (รอยละ 9-15) โดยคากลางคะแนนพฤติกรรมการดื่มสุรา      

ของประชาชนหมูบานในโครงการจะสูงกวา หมูบานนอกโครงการอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (p = 0.049*) 

ดานพฤติกรรมการสูบบุห ร่ี  ของประชาชนหมูบ านในโครงการมีคากลางอยู ท่ี  200 .6 คะแนน  

 (รอยละ 13.00-16.00) สวนหมูบานนอกโครงการมีคากลางอยู ท่ี 201.5 คะแนน (รอยละ 13.00-16.00) ไมมี   

ความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 (p = 0.938) รายละเอยีดดังตาราง 3 ดังนี้ 
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ตาราง 3 การเปรยีบเทยีบ พฤตกิรรมสุขภาพ เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง ของประชาชน  

 ในและนอกโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดวีถีิไทย 

ดานพฤตกิรรมสุขภาพเพื่อการปองกันโรคเบาหวานและ 

โรคความดันโลหติสูง 
median P25-P75 P value 

1. ดานพฤตกิรรมการบริโภคอาหาร    

ในโครงการ 202.4 22-25 0.799 

นอกโครงการ 199.4 22-26  

2. ดานพฤตกิรรมการออกกําลังกาย    

ในโครงการ 207.1 7-10 0.214 

นอกโครงการ 192.9 7-10  

3. ดานพฤติกรรมการจัดการอารมณ    

ในโครงการ 226.7 9-11 0.000** 

นอกโครงการ 171.3 8-10  

4.ดานพฤตกิรรมดานการลดหรือเลกิดื่มสุรา    

ในโครงการ 211.5 10-16 0.049* 

นอกโครงการ 188.9 9-15  

5. ดานพฤติกรรมการพฤติกรรมดานการลด  

   หรือหลกีเลี่ยงควันบุหร่ี 

   

ในโครงการ 200.6 13-16 13-16 

นอกโครงการ 201.5  0.938 

หมายเหตุ: *P<0.05  ,**P<0.01 
 

วิจารณและสรุปผล 

สรุปผลการศกึษา  

การรับรูประโยชน อุปสรรค และสมรรถนะแหงตนเพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง มีการรับรู  

ท่ีไมแตกตางกัน แตคะแนนดานการรับรูประโยชน อุปสรรค และสมรรถนะแหงตน ของประชาชนที่อาศัยอยูในโครงการ

หมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทยมีคากลางของคะแนนการรับรูสูงกวาประชาชนท่ีอาศัยอยูในหมูบานนอกโครงการ

หมูบานตนแบบสรางสุขภาพดวีถิไีทย  

การสนับสนุนทางสังคมเพ่ือปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง พบวา การสนับสนุนทางสังคมเพื่อปองกัน

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีความแตกตางกัน โดย ประชาชนในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทยจะไดรับ

การสนับสนุนทางสังคมเพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง มากกวา ประชาชนท่ีอยูนอกโครงการ 
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พฤติกรรมสุขภาพเพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในดานพฤติกรรมการจัดการอารมณ และ 

ดานพฤติกรรมดานการลดหรือเลิกดื่มสุรามีความแตกตางกัน โดยประชาชนท่ีอาศัยอยูในโครงการหมูบานตนแบบสราง

สุขภาพดีวิถีไทย มีพฤติกรรมสุขภาพดานพฤติกรรมการจัดการอารมณ และ ดานพฤติกรรมดานการลดหรือเลิกดื่มสุรา

เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดีกวา ประชาชนท่ีอาศัยอยูในหมูบานนอกโครงการหมูบานตนแบบ

สรางสุขภาพดีวิถีไทย สวนในดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย และดานพฤติกรรม   

การพฤติกรรมดานการลดหรือหลีกเลี่ยงควันบุหร่ีไมมีความแตกตางกัน แตคากลางของคะแนนการปฏิบัติพฤติกรรม

สุขภาพ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทยดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  

 ดานพฤตกิรรม การออกกําลังกาย สูงกวา ประชาชนท่ีอาศัยอยูในหมูบานนอกโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดวีถิไีทย   

อภปิรายผลการศกึษา  

ผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวา การรับรูประโยชน รับรูอุปสรรค และการรับรูสมรรถนะแหงตน ระหวางประชาชน      

ในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย และหมูบานนอกโครงการ ไมไดแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนเพราะวาในการ

ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตองอาศัยระยะเวลาท่ียาวนานมากขึ้นถึงจะเห็นผลชัดเจน    

มากขึ้น แตการรับรูมแีนวโนมไปในทิศทางท่ีดขีึ้น โดยพจิารณาจากคากลางของคะแนนการรับรู ของหมูบานในโครงการท้ัง 

3 ดาน ในแตละดานจะมคีากลาง สูงกวา ประชาชนนอกโครงการ แสดงวาประชาชนในโครงการหมูบานตนแบบ มีการรับรู

ประโยชน รับรูอุปสรรค และการรับรูสมรรถนะแหงตน เพื่อปองกันโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงดีกวาหมูบาน

นอกโครงการเล็กนอย สวนการไดรับการสนับสนุนทางสังคม เพื่อปองกันโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 

 ของประชาชนในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย ดีกวา หมูบานนอกโครงการนั้นเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ง

ไวอยางชัดเจน ในดานพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในดานพฤติกรรมการจัดการ

อารมณ และดานพฤติกรรมดานการลดหรือเลิกดื่มสุรามีความแตกตางกัน โดยประชาชนท่ีอาศัยอยูในโครงการหมูบาน

ตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย มีพฤติกรรมสุขภาพดานพฤติกรรมการจัดการอารมณ และ ดานพฤติกรรมดานการลดหรือ

เลิกดื่มสุราเพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดีกวา ประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบานนอกโครงการหมูบาน

ตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย สวนในดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย และดาน

พฤตกิรรมการพฤตกิรรมดานการลดหรือหลกีเลี่ยงควันบุหร่ี ไมมีความแตกตางกัน แตมีแนวโนมไปในทิศทางท่ีดีขึ้นเชนกัน  

โดยมีคากลางของคะแนนการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดี   

วิถีไทย สูงกวาประชาชนท่ีอาศัยอยูในหมูบานนอกโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย ดานพฤติกรรมการ

บริโภคอาหาร ดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพันธทิพา อินทรศร ท่ีไดประเมินโครงการ

หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พบวา ประชาชนประชาชนมีความเขาใจ และมีความสามารถในการดําเนินโครงการ 

มีการบูรณาการกิจกรรมตาง ๆ โดยมีสวนรวมของชุมชน และปรับชวงเวลาของกิจกรรมโครงการใหเขากับวิถีชีวิตของ

ประชาชน ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย โดยรวมอยูในระดับสูง และการศึกษาของ 

ปริมประภา กอนแกว ท่ีไดศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของขาราชการท่ีมีภาวะไขมันในเลือดผิดปกต ิ

โดยไดศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนขาราชการท่ีมีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ที่อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก จํานวน 267 คน 

พบวา มีปจจัย 3 ตัวแปร ไดแก อิทธิพลระหวางบุคคล ความรูสึกท่ีมีตอการปฏิบัติพฤติกรรม และการรับรูความสามารถ

ของตนเอง ที่สามารถทํานายพฤตกิรรมสรางสุขภาพได 
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การรับรูประโยชน รับรูอุปสรรค และการรับรูสมรรถนะแหงตน จะมีผลตอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของคน  

ในชุมชน ซึ่งจะสอดคลองกับการศึกษาของ ดวงรัตน วัฒนากิจ (2554) วา การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม   

สรางเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ

การศึกษาของ กิ่งกาญจน สิทธิขันแกว และรุงระวี นาวีเจริญ (2554) การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริม

สุขภาพมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน ชนิดท่ี 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทาง

ระดับ 0.05 ดานการรับรูสมรรถนะแหงตน สอดคลองกับการศึกษาของ ดวงรัตน วัฒนกิจไกรเลิศ (2554) การรับรู

สมรรถนะในการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และการศึกษาของปริมประภา กอนแกว (2554) พบวา มีปจจัย 3 ตัวแปร ไดแก อิทธิพล

ระหวางบุคคล,ความรูสึกท่ีมีตอการปฏิบัติพฤติกรรม และการรับรูความสามารถของตนเองสามารถทํานายพฤติกรรม

สรางสุขภาพได 

การสนับสนุนทางสังคมในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพนั้น ในการดําเนินโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดี

วิถีไทย ไดสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมกันจัดทําแผนสุขภาพชุมชน รวมกับทองถิ่นเพื่อสรางเปนนโยบายสาธารณะ    

ดานการสงเสริมสุขภาพ โดยจัดใหมีสถานท่ีออกกําลังกาย เชน ลานกีฬา และสนับสนุนอุปกรณการเลนกีฬา                 

มีการปรับปรุงสถานท่ีออกกําลังกาย สนับสนุนอุปกรณและจัดการแขงขันกีฬา เพื่อกระตุนใหประชาชนหันมาใสใจ       

ตอสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพมากขึ้น ซึ่งจะสอดคลองกับ แนวคิดของเพนเดอร ท่ีไดกลาวไววา อิทธิพลระหวาง

บุคคล เปนความรูสึกนึกคิดเกี่ยวของกับพฤติกรรม ความเช่ือ เจตคติของบุคคลอ่ืน ไดแก ครอบครัว เพื่อน บุคลากร   

ดานสาธารณสุข การท่ีบุคคลไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลเหลานี้ จะสงผลโดยตรงตอการปฏิบัติพฤติกรรม

สงเสริมสุขภาพ และทางออมโดยผานเจตจํานงในการปฏิบัติพฤติกรรมตามแผน และสอดคลองกับ จิตราพร เภาบัว        

ที่กลาวไววา การสนับสนุนทางสังคมเปนการสรางปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหมีการแลกเปลี่ยน ความรูสึก        

ความคิดเห็น คําปรึกษา กําลังใจ ใหสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะนําไปสูการมีพฤติกรรมสงเสริม

สุขภาพ และเสาวนีย วรรละออ ซึ่งไดทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมเปน

ปจจัยท่ีมีความสําคัญในการดูแลผูท่ีเปนเบาหวาน  บุคลากรในทีมสุขภาพตองทําความเขาใจปจจัยท่ีเกี่ยวของกับแรง

สนับสนุนทางสังคม 

ในการดําเนินงานโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย ไดมีการสงเสริมใหคนในชุมชน เกิดความ-

ตระหนักถึงความสําคัญของการมีพฤติกรรมสุขภาพโดยใชหลัก 3อ.2 ส. มีการสนับสนุนสงเสริม ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ    

และปจจัยเสริม ใหประชาชนเกดิการเรียนรู โดยมกีารใหความรู ในรูปแบบการรณรงค สรางความตระหนักแกประชาชนให

เกิดการรับรูถึงประโยชน ของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพโดยการรณรงคประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ และสรางเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากตนแบบในชุมชนเพื่อใหเกิดมุงมั่น ที่จะปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ และรวมกันหาแนวทางในการกําจัด

หรือแกไขปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ โดยสงเสริมใหประชาชนดําเนินชีวิตโดยใชหลักเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

ดังนั้นโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย เปนกระบวนการเพื่อพัฒนาและกระตุนปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผล

ตอพฤติกรรมสุขภาพ โดยเนนหลักการสงเสริมสุขภาพ 3อ.2ส. ไดแก ดานการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย         
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การจัดการอารมณ พฤติกรรมดานการลดหรือเลิกดื่มสุรา และพฤติกรรมดานการลดหรือหลีกเลี่ยงควันบุหร่ี เพื่อให

ประชาชนมพีฤตกิรรมสุขภาพท่ีดขีึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 ควรมีการกําหนดนโยบายใหทุกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดําเนินการการสราง และขยายหมูบาน

ตนแบบใหครอบคลุมทุกหมูบาน และขับเคลื่อนใหมกีารดําเนนิงานอยางตอเนื่อง  

2. ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

  ในการดําเนินการวิจัยคร้ังตอไปควรดําเนินการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของประชาชน       

เพ่ือปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และควรศึกษาเปรียบเทียบประผลกอนการดําเนินงาน และหลังการ

ดําเนินงานโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทยรวมท้ังการประเมินผลการดําเนินงานท้ังระบบ เพื่อท่ีจะสามารถ

พัฒนารูปแบบการดําเนนิงานใหมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา ทรัพยบําเรอ ท่ีไดใหคําชี้แนะเกี่ยวกับการทําวิจัยคร้ังนี้         

ตลอดจนถึงผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ทานศักดิ์ดา ธานินทร สาธารณสุขอําเภอพาน บุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลสันมะเค็ด ท่ีใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขบานกลวยและบานสันมะเค็ดที่ชวยเก็บ

ขอมูลวิจัย และประชาชนท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม และผูเกี่ยวของทุกทานท่ีใหกําลังและชวยเหลือจนงานวิจัย

ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยด ี 
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บทคัดยอ 

อาหารเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต ความปลอดภัยของอาหารจึงเปนสิ่งสําคัญ หากอาหารเกิดการ

ปนเปอนขึ้นยอมสงผลตอสุขภาพของมนุษย การปนเปอนของอาหารเกิดจากหลายปจจัย เชน สถานท่ีประกอบอาหาร 

สุขลักษณะสวนบุคคล การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม เพื่อศึกษาสถานการณสุขาภิบาล

อาหารของโรงเรียนเวียงเจดียวิทยา อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของการสุขาภิบาลอาหาร

ในกลุมตัวอยาง 10 คน พบวาไมผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 100 จากการตรวจสอบลักษณะทางเคมีในตัวอยางอาหาร

พบวาไมมีการปนเปอน คิดเปน รอยละ 100  และการตรวจสอบลักษณะทางชีวภาพ พบวามีการปนเปอนโคลิฟอรม

แบคทีเรียมากท่ีสุดในตัวอยางอาหาร รอยละ 53.85 และพบในภาชนะและอุปกรณ รอยละ 29.03    

ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปวางแผนพัฒนาความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการ และท่ีมีสวนเกี่ยวของ

ควรนําขอมูลไปกําหนดนโยบายดานคุณภาพรานอาหาร รวมท้ังมกีารเฝาระวังตดิตามอยางตอเนื่อง 
 

คําสําคัญ : สุขาภบิาลอาหาร ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางทางเคมี ลักษณะทางทางชวีภาพ  
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Abstract  

Food is a basic need for human being and therefore food safety is important. If there is contamination in 

foods, it would directly results in human health. Contamination in foods can occur due to various factors such as 

cooking place and personal hygienic practice. This study is a survey research through the use of questionnaire forms 

in order to investigate the situation of food sanitation at Wiangjedeewittaya School, Li, Lamphun. According to 

physical characteristics of food sanitation with 10 samples, the sanitation did not pass the standard with a 

percentage of 100. The investigation on chemical characteristics in food samples reveals that there is no 

contamination with a percentage of 100. In addition, the investigation on biological characteristics reveals a 

contamination of Coliform Bacteria in food sample with a percentage of 53.85 and in container with a percentage of 

29.03. The result of this study is applicable for a planning of knowledge developments for entrepreneur. Additionally, 

information in this study can be used to set a policy relating to food quality and to a continuous monitoring of food 

sanitation. 
 

Keywords :  food sanitation, physical characteristic, chemical characteristic, biological characteristic. 
 

บทนํา 

อาหารเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญของมนุษย เพราะถาหากขาดอาหารแลวยอมสงผลกระทบตอสุขภาพของ

มนุษย ปจจุบันการบริโภคอาหารของคนไดเปลี่ยนจากการปรุงหรือประกอบอาหารในบานไปเปนการบริโภคอาหาร              

นอกบาน เพ่ือความสะดวกในการดํารงชีวิต เกิดผลกระทบที่สําคัญตามมาคือปญหาสุขภาพของประชาชน เกิดความเสี่ยง

ตอการเจ็บปวยดวยโรคติดเช้ือจากอาหาร (Food-born infection) และโรคอาหารเปนพิษ (Food poisoning) ท้ัง 2 โรค 

เรียกวา เปนโรคท่ีเกดิจากอาหาร (Food born disease) (กองระบาดวทิยา, 2547) 

จากขอมูลการเฝาระวังโรคอาหารเปนพิษของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค มีรายงานวาตั้งแต  

วันท่ี 1 มกราคม-21 ตุลาคม 2556 พบผูปวยจํานวน 108,507 ราย คิดเปนอัตราปวย 170.81 ตอแสนประชากร และ 

มีผูเสียชีวิต 1 ราย และจากขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาอําเภอลี้ ในป 2556 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม-30 ตุลาคม 

2556 พบผูปวยดวยโรคอาหารเปนพิษ จํานวน 198 ราย คิดเปนอัตราปวย 290.02 ตอแสนประชากร ไมมีรายงาน

ผูเสียชีวิต ในป 2557 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม-30 กรกฎาคม 2556 พบผูปวยสะสม จํานวน 233 ราย คิดเปนอัตราปวย 

345.69 ตอแสนประชากร ไมมีรายงานผูเสียชีวิต สถานการณโรคอาหารเปนพิษของอําเภอลี้ในป 2557 มีแนวโนมสูงขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 และจากคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป นอกจากนี้จากขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยา   

อําเภอลี้ พบวา มีอุบัติการณของการเกิดโรคอาหารเปนพิษกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเวียงเจดียวิทยา ในชวง 

เดือนกรกฎาคม 2557 โดยพบผูท่ีมีอาการท้ังหมด 13 ราย เขารับรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล จํานวน 9 ราย และ 

ตรวจคัดกรองในโรงเรียน จํานวน 4 ราย และจากการสอบสวนโรคเบื้องตนพบวานักเรียนที่มีอาการทั้งหมดไดรับประทาน

อาหารจากรานอาหารในโรงเรียน (โรงพยาบาลลี้, 2557)  
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ดังนั้น สถานประกอบการอาหารในโรงเรียนจึงตองใหความสําคัญในเร่ืองความสะอาดและความปลอดภัยของ

อาหารเพื่อปองกันอันตรายตาง ๆ ท่ีเกิดจากอาหารไมสะอาดโดยการจัดการในเร่ืองจัดสถานท่ีและปฏิบัติใหถูกตอง  

ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณดานสุขาภิบาลอาหารของรานจําหนาย

อาหารในโรงเรียนเวียงเจดียวิทยา อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เพื่อการเฝาระวังดานสุขาภิบาลอาหารและนําไปสูการพัฒนา

ระบบสุขาภบิาลอาหารของโรงเรียน เพ่ือการมสีุขภาพและคุณภาพชวีติท่ีดขีองนักเรียนและบุคลากรการศกึษาตอไป 
 

วัตถุประสงค     

1. เพื่อศกึษาลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเคมี และลักษณะทางชีวภาพ ของการสุขาภิบาลอาหารของราน

จําหนายอาหารในโรงเรียนเวยีงเจดยีวทิยา อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
 

วิธีการศึกษา 

รูปแบบการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยประชากรท่ีศึกษาไดแก รานจําหนายอาหารทุกรานใน

โรงเรียนเวยีงเจดยีวทิยา อําเภอลี้ จังหวัดลพูน จํานวน 10 ราน เคร่ืองมือในการศกึษาตามกรอบแนวคิดการศกึษา คือ 

1. การเฝาระวังทางกายภาพ ใชแบบสํารวจโรงอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข จํานวน 30 ขอ 

2. การเฝาระวังทางเคมี ใชชุดตรวจคุณภาพอาหารทดสอบ บอแรกซ ฟอรมาลิน กรดซาลิซิลิค สารฟอกขาว 

และสารเคมตีกคางในผัก ของกรมวทิยาศาสตรการแพทย 

3. การเฝาระวังทางชีวภาพ โดยการตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียดวยน้ํายาตรวจการปนเปอนเบ้ืองตน(SI–2) ใน

อาหารปรุงสุก ภาชนะอุปกรณ และมือผูสัมผัสอาหาร  

วธีิการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล มวีธีิการดังนี้ 

1. การเฝาระวังทางกายภาพ เก็บรวบรวมขอมูลดานสุขาภิบาลอาหารโดยการสอบถามและสํารวจภายในราน

จําหนายอาหารทุกรานในโรงเรียน 

2. การเฝาระวังทางเคมี เก็บรวบรวมขอมูลสารปนเปอนบอแรกซ ฟอรมาลิน กรดซาลิซิลิค สารฟอกขาว และ

สารเคมตีกคางในผัก โดยการสุมจากรานจําหนายอาหาร เนื่องจากการเก็บตัวอยางอาหารไมจําเปนตองเก็บทุกชนิด จึงใช

วธีิการสุมในอาหารท่ีมักพบมกีารปนเปอนบอย 

3. การเฝาระวังทางชีวภาพ เก็บขอมูลดานการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรีย ในอาหารปรุงสุกและเคร่ืองดื่ม 

ภาชนะอุปกรณ และมือผูสัมผัสอาหาร โดยการเก็บตัวอยางทุกรานตามเกณฑมาตรฐานทางแบคทีเรีย 

การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และใชสถิติการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน   



 

612 

 

ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 90 อายุอยูในชวง 36-40 ป รอยละ 30 และอยูในชวง 41-45 ป     

รอยละ 30 ( x = 37, S.D. = 5.538) มีสถานภาพการสมรส รอยละ 80 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 40 

ข า ย ป ร ะ เ ภ ทอ า ห า ร จ า น เ ดี ย ว / ข า ว ร า ด แ ก ง  ร อ ย ล ะ  5 0  เ ป ด กิ จ ก า ร อ ยู ใ น ช ว ง  4 –5  ป  ร อ ย ล ะ  4 0  

( x = 4.60, S.D. = 2.011) มีผูสัมผัสอาหาร 1–2 คน/ราน รอยละ 80 ( x = 2, S.D.= 0.667) มีจํานวนผูมารับบริการใน

โรงอาหาร 141–150 คน/วัน รอยละ 40 ( x = 151, S.D. = 28.460) เคยการผานการอบรมดานสุขาภบิาลอาหาร รอยละ 90 
 

ผลการสํารวจสถานการณสุขาภบิาลอาหารดานกายภาพ 

จากการสํารวจขอมูลดานกายภาพ โดยใชแบบสํารวจโรงอาหาร ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 30 ขอ ผลการสํารวจ พบวา ไมมีรานอาหารท่ีผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 100 เมื่อพิจารณา

รายขอตามเกณฑมาตรฐาน มขีอกําหนดท่ีผานทุกราน จํานวน 17 ขอ ไดแก ขอท่ี 1–5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 27, 28, 29 

และ 30 พบวา ดานสถานท่ีรับประทานอาหารและบริเวณท่ัวไป สะอาด เปนระเบียบ โตะ เกาอี้ สะอาด แข็งแรง จัดเปน

ระเบียบ มีการระบายอากาศท่ีดี ดานบริเวณท่ีเตรียม-ปรุงอาหาร สะอาด เปนระเบียบ พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็ง  เรียบ 

สภาพดี มีการระบายอากาศรวมท้ังกลิ่นและควันจากการทําอาหารไดดี โตะเตรียม-ปรุงอาหาร และผนังบริเวณ  เตาไฟ 

ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีสภาพดี และพื้นโตะตองสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. ดานตัวอาหาร น้ํา น้ําแข็ง 

เคร่ืองดื่มมีตูสําหรับปกปดอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว และดานหนาของตูตองเปนกระจก น้ําดื่ม เคร่ืองดื่ม น้ําผลไมสะอาด   

ใสในภาชนะท่ีสะอาด มฝีาปด มกีอกหรือทางเทรินน้ํา หรือมีอุปกรณที่มีดามสําหรับตักโดยเฉพาะ และวางสูงจากพื้นอยาง

นอย 60 ซม. ดานภาชนะอุปกรณ ลางภาชนะอุปกรณดวยวิธีการอยางนอย 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนท่ี 1 ลางดวยน้ํายาลาง

ภาชนะ และขั้นตอนท่ี 2 ลางดวยน้ําสะอาด 2 คร้ัง หรือลางดวยน้ําไหลและอุปกรณการลางตองสูงจากพื้น อยางนอย     

60 ซม. และใชอางลางภาชนะอุปกรณท่ีมีทอระบายน้ําท่ีใชการไดดี อยางนอย 2 อาง ดานผูปรุง ผูเสิรฟ มีการแตงกาย

สะอาด สวมเสือ้มแีขน ผูกผากันเปอนสขีาว หรือมเีคร่ืองแบบ ผูปรุงจะตองใสหมวก หรือเน็ทคลุมผมดวย เปนผูมีสุขภาพดี 

ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคผิวหนัง  มีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปนั้น มีสุขนิสัยท่ีดี เชน ตัดเล็บสั้น ไมสูบบุหร่ีในขณะ

ปฏิบัติงานไมใชมือหยิบจับอาหารท่ีปรุงเสร็จแลวโดยตรง สวนขอกําหนดตามเกณฑมาตรฐาน ที่ไมผานทุกราน จํานวน 4 ขอ 

ไดแก ขอท่ี 23 มีทอหรือรางระบายน้ําท่ีมีสภาพดี ไมแตกราว ระบายน้ําจากหองครัวและท่ีลางภาชนะอุปกรณลงสูทอ

ระบายหรือแหลงบําบัดไดดี และตองไมระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา ขอท่ี 24 มีบอดักเศษอาหารและดักไขมันท่ีใชการไดดี 

กอนระบายน้ําเสยีท้ิง ขอท่ี 25 หองน้ํา หองสวมตองสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น มีน้ําใชเพียงพอ และ ขอที่ 26 หองสวมแยกเปน

สัดสวน ประตูไมเปดสูบริเวณท่ีเตรียม-ปรุงอาหาร ท่ีลางและเก็บภาชนะอุปกรณ ท่ีเก็บอาหาร และตองมีอางลางมือ                

ท่ีใชการไดดอียูในบริเวณหองสวม  
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ผลการสํารวจสถานการณสุขาภบิาลอาหารดานเคมี 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะทางเคมขีองการสุขาภบิาลอาหาร 

ลักษณะทางเคมขีองการสุขาภบิาล จํานวน รอยละ 

บอแรกซ 8  

ไมพบสารปนเปอน 8 100 

พบสารปนเปอน 0 0 

ฟอรมาลนี 2  

ไมพบสารปนเปอน 2 100 

พบสารปนเปอน 0 0 

สารกันรา(กรดซาลซิลิคิ) 3  

ไมพบสารปนเปอน 3 100 

พบสารปนเปอน 0 0 

สารฟอกขาว 2  

ไมพบสารปนเปอน 2 100 

พบสารปนเปอน  0 0 

สารเคมตีกคาง 5  

ไมพบสารปนเปอน 5 100 

พบสารปนเปอน 0 0 

รวม                20  100 
 

จากตาราง 1 จากการใชชุดตรวจคุณภาพอาหารทดสอบสารปนเปอน บอแรกซ ฟอรมาลีน กรดซาลิซิลิค สาร

ฟอกขาว และสารเคมตีกคางในผัก ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย จากรานอาหารทุกรานที่เปดจําหนาย จํานวน 10 ราน  

ทําการตรวจคุณภาพอาหาร จํานวน 20 ตัวอยาง ผลการตรวจ พบวา ไมพบสารปนเปอน บอแรกซ ฟอรมาลีน กรดซาลิซิ

ลคิ สารฟอกขาว และสารเคมีตกคางในผัก ในตัวอยางอาหารท้ังหมด จํานวน 20 ตัวอยาง (รอยละ 100)  
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ผลการสํารวจสถานการณสุขาภบิาลอาหารดานชวีภาพ 

ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะทางชวีภาพของการสุขาภบิาล 

ลักษณะทางชวีภาพของการสุขาภบิาล จํานวน รอยละ 

อาหาร   

ไมพบแบคทีเรีย 12 46.15 

พบแบคทีเรีย 14 53.85 

ภาชนะ / อุปกรณประกอบอาหาร   

ไมพบแบคทีเรีย 22 70.97 

พบแบคทีเรีย 9 29.03 

มอืผูสัมผัสอาหาร   

ไมพบแบคทีเรีย 9 90 

พบแบคทีเรีย 1 10 

รวม 67 100 
 

จากตาราง 2 พบวา การตรวจลักษณะทางชีวภาพของการสุขาภิบาล โดยการตรวจการปนเปอนโคลิฟอรม

แบคทีเรียดวยน้ํายาตรวจการปนเปอนเบ้ืองตน (SI–2) จํานวน 67 ตัวอยาง พบวา มีการปนเปอนแบคทีเรีย จํานวน       

24 ตัวอยาง (รอยละ 35.82) โดยตัวอยางอาหาร มีการปนเปอนมากที่สุด จํานวน 14 ตัวอยาง (รอยละ 53.85) รองลงมา 

คือ ภาชนะ/อุปกรณประกอบอาหาร จํานวน 9 ตัวอยาง (รอยละ 29.03) และมือผูสัมผัสอาหาร จํานวน 1 คน (รอยละ 10)   
 

การอภิปรายผล 

การศึกษาคร้ังนี้ ใชแนวทางการเฝาระวังทางดานสุขาภิบาลอาหาร ทั้งหมด 3 องคประกอบ คือ 1. การเฝาระวัง

ทางกายภาพ 2. การเฝาระวังทางเคมี และ 3. การเฝาระวังทางกายภาพ การอภิปรายผลจะพิจารณาถึงผลการสํารวจท้ัง 

3 ดาน 

1. การเฝาระวังทางกายภาพ พบวา ไมมีรานอาหารท่ีผานเกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารท้ังหมด รอยละ 100 

แตกตางกับการศึกษาของ อุดม วรโครต และนันทา ศรีนา (2547) ไดศึกษาการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร พบวา สภาวะการสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน

มัธยมศึกษา ท้ัง 10 แหง อยูในระดับดี รอยละ 10 และไมเขาเกณฑ รอยละ 90 ซึ่งจากการตรวจลักษณะทางกายภาพ 

แสดงใหเห็นวาโรงอาหารของโรงเรียนยังมีสภาพการสุขาภิบาลอาหารไมดี โดยเฉพาะดานการรวบรวมขยะและน้ําโสโครก 

ไกแก ทอหรือรางระบายน้ํามีสภาพชํารุด แตกราว ไมมีท่ีระบายน้ําจากหองครัวและ  ที่ลางภาชนะอุปกรณลงสูทอระบาย

หรือแหลงบําบัดไดดี มีบอดักเศษอาหารไมมีท่ีดักไขมันท่ีใชการไดดี กอนระบายน้ําเสียท้ิง หองน้ํา หองสวมไมสะอาด มี

กลิ่นเหม็น หองสวมไมไดแยกเปนสัดสวน ดังนั้นผูท่ีมีสวนเกี่ยวของควรจะตระหนักและรวมกันพัฒนาระบบการสุขาภิบาล

อาหารในโรงเรียนใหถูกตองตามหลักการสุขาภบิาลอาหารเพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค 
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2. การเฝาระวังทางเคมี พบวา ไมพบสารปนเปอนบอแรกซ ฟอรมาลีน กรดซาลิซิลิค สารฟอกขาว และ

สารเคมีตกคางในผักในตัวอยางอาหาร รอยละ 100 แตกตางกับการศึกษาของ ลภัสรดา หนุมคํา และ ชุติวรรณ  

ปุรินทราภิบาล (2551) ไดศึกษาสถานการณดานสุขาภิบาลอาหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบสารเคมี

ตกคางเกินมาตรฐานในผักสด รอยละ 2 ซึ่งจากการตรวจลักษณะทางเคมี แสดงวาในขั้นตอนของการเลือกวัตถุดิบมี

ประสทิธิภาพไมมกีารนําวัตถุดบิท่ีมกีารปนเปอนมาใชในการประกอบอาหาร 

3. การเฝาระวังทางชีวภาพ โดยการตรวจการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรีย พบวา ตัวอยางมีการปนเปอน

แบคทีเรีย รอยละ 35.82 โดยตัวอยางท่ีมีการปนเปอนมากท่ีสุด คือ อาหาร มีการปนเปอน รอยละ 53.85 รองลงมา คือ

ภาชนะ/อุปกรณ รอยละ 29.03 และมือผูสัมผัสอาหาร รอยละ 10 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ลภัสรดา หนุมคํา,       

ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล (2551) พบวาตัวอยางอาหารมีการปนเปอนมากท่ีสุด รอยละ 22 รองลงมือ คือ มือ รอยละ 4 

และภาชนะอุปกรณ รอยละ 3.5 ซึ่งจากการตรวจลักษณะทางชีวภาพ แสดงใหเห็นวายังมีการปนเปอนแบคทีเรียของ

อาหารท้ังท่ีมาจากอาหาร การปนเปอนจากภาชนะ/อุปกรณประกอบอาหาร และมือผูสัมผัสอาหาร ซึ่งมาจากขั้นตอน

ตางๆ หากพิจารณารวมกับ การปฏิบัติตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวารานขาย

อาหาร และน้ํา/ของหวาน จํานวนท้ังหมด 10 ราน ไมผานเกณฑมาตรฐานทุกขอ  

ขอเสนอแนะ 
ควรมีการพัฒนาท้ังความรูและเจตคติดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการจําหนายอาหาร ลูกจางภายใน

ราน หรือผูสัมผัสอาหารทุกคน เพื่อใหสามารถนําความรูนั้นไปปฏิบัติอยางถูกตอง หนวยงานหรือผูท่ีมีสวนรับผิดชอบใน

การประเมินโรงอาหารตองมีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร มีการกําหนดนโยบายคุณภาพรานอาหาร เฝาระวังและติดตาม

ผลอยางตอเนื่อง  
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การปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสียโรงพยาบาลนาน 

Improved Wastewater Collection System Nan Hospitals 

นพรุจ เปยงชมภู0

1*  และกติติพงษ วุฒจํิานงค2
 
 

Nopparut Piengchompoo1* and Kittipong Vuthijumnonk2 

บทคัดยอ 

 งานวจิัยน้ีเปนการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบรวบรวมนํ้าเสยีโรงพยาบาลนาน ผลการศึกษาพบวา

ระบบรวบรวมนํ้าเสียปจจุ บัน   มีปริมาณนํ้าเสียท่ีผานการบําบัดแลว มีปริมาณนอยกวาปริมาณนํ้าท่ีใชจริง  

แสดงวาระบบการรวบรวมนํ้าเสยีอาจมีปญหา เชน การร่ัวออกจากระบบรวบรวม และการตกสะสมของตะกอนในบอแมน

โฮล หรือทอ  เมื่อทําการสํารวจบอแมนโฮล จํานวน 104 บอ ในระบบรวบรวมนํ้าเสยี พบวา มีจํานวน 74 บอ ท่ีควรจะตอง

ทําการบํารุงรักษา ในขณะท่ีอีก 30 บอท่ีเหลือ จําเปนจะตองทําการกอสรางใหมทดแทนของเดิม การปรับปรุงระบบ

รวบรวมนํ้าเสีย ตามผลของการสํารวจ ตองใชเงินงบประมาณท้ังสิ้น 4,090,000 บาท  ระบบรวบนํ้าเสียท่ีไดรับการ

ปรับปรุงแลวนี้ จะสามารถเพิ่มประสทิธิภาพของการรวบรวมนํ้าเสยี ไปยังโรงบําบัดนํ้าเสยีไดดย่ิีงขึ้น  
 

คําสําคัญ : ระบบรวบรวมนํ้าเสยีภาย แมนโฮล ประสทิธิภาพ   โรงพยาบาลนาน 
 

Abstract 

This research study is to propose guideline for improving wastewater collection system in Nan hospital.The 

resulted of the study reveal that the volume of the treated wastewater from the existed wastewater treatment plant 

is less than the volume of used water. These show that the wastewater collection system may have some problems 

such as seepage from the system and accumulated solid waste in manholes and sewers. The survey of 104 

manholes in the collection system discovered that 74 manholes need maintenance work, while the other 30 

manholes need displacement.  The innovation of the wastewater collection system according to the surveying costs   

4,090,000 THB. The improved wastewater collection system will increase its efficiency in collection wastewater to 

the wastewater treatment plant.  
 

Key words:  Wastewater collection system, Manhole, Efficiency, Nan Hospital  
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บทนํา 

 นํ้า เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบกิจกรรมตางๆของมนุษย ท้ังดานการ 

สาธารณูปโภค อุปโภคบริโภค กจิกรรมตางๆเหลาน้ีจะกอใหเกดินํ้าเสยี ซึ่งประกอบดวยสารอินทรีย โดยจุลินทรียตางๆท่ีมี

อยูในสิ่งแวดลอม กอใหเกิดนํ้าเนาเสีย เปนแหลงเพาะพันธุของเช้ือโรคและยังมีกลิ่นท่ีไมพึ่งประสงค อาจกอใหเกิดมลพิษ

ทางแหลงนํ้าธรรมชาติ และเพื่อการอนุรักษแหลงนํ้าธรรมชาติใหปลอดภัยเพื่อการใชสอยของคนและสัตวดังน้ันตองมีการ

บําบัดนํ้ากอนปลอยลงสูแหลงนํ้าทางธรรมชาติเพื่อประโยชนสูงสุดของแหลงนํ้าทางธรรมชาติอยางยังยนื 

 เนื่องดวยโรงพยาบาลนานเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัดท่ีมีการขยายตัวเพื่อรองรับประชาชนท่ีมีการขยายตัว

เพิ่มขึ้น และไดมีการใชงานมานาน ระบบไดมีการปรับปรุงมานานไมเพียงพอตอการรองรับผูรับบริการโรงพยาบาล 

จึงมีนโยบายการปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียจากเดิม  ซึ่งเปนระบบบําบัดนํ้าเสียขนาด 250 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

 แตเนื่องจากปจจุบันไดมกีารตรวจสอบคุณภาพนํ้าท่ีผานการบําบัดจากระบบปจจุบัน  พบวานํ้ายังมีตะกอนปะปนอยูมาก 

ระบบทํางานไมเต็มความสามารถ เพราะมีกําลังไมพอท่ีจะบําบัดนํ้าเสียใหไดมาตรฐาน และมีการปนเปอนจากสารพิษ

โลหะหนักเกินคามาตรฐาน  ทางโรงพยาบาลนานจึงไดขอความอนุเคราะหไปทางกองวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  

 กรมสงเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข  ชวยออกแบบปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียใหใหม  และทางกองวิศวกรรมฯ  

ไดออกแบบใหเปนระบบบําบัดนํ้าเสียขนาด 1,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน เมื่อรวมกับของเดิมจึงเพิ่มเปน 1,250 ลูกบาศก

เมตรตอวัน  แตเมื่อมกีารตรวจสอบนํ้าท่ีผานการบําบัดเมื่อปลอยลงสูสาธารณะพบวามนํ้ีาปริมาณ 650 ลูกบาศกเมตรตอ

วัน เมื่อเปรียบเทียบกับการใชนํ้าประปาตอวัน กลับพบวามกีารใชนํ้ามากกวานํ้าท่ีปลอยลงสูระบบบําบัด โรงพยาบาลนาน  

มนํ้ีาเสยีจากอาคารรักษาผูปวย   อาคารสํานักงาน  อาคารพัก และบริเวณพื้นท่ีอื่นๆภายในโรงพยาบาลนาน  ซึ่งเกิดจาก

กจิกรรมตางๆของการใหบริการ พักอาศัยของเจาหนาท่ี และบุคลากร ของโรงพยาบาลนาน โดยนํ้าเสียท่ีเกิดขึ้นจะระบาย

ลงสู รางระบบรวบรวม นํ้า เสีย   แสดงว าระบบรวบรวมนํ้า เสียไมสามารถเก็บรวบรวม นํ้า เสีย ได ท้ั งหมด 

จึงต้ังขอสังเกตวาระบบการรวบรวมนํ้าเสียอาจจะเกิดความเสียหาย  ทําใหระบบไมสามารถเก็บรวบรวมนํ้าเสียท่ีเกิดขึ้น

ท้ังหมดได  จงึทําใหการรวบรวมนํ้าเสียลงไปยังโรงบําบัดนํ้าเสียไมเปนตามปริมาณท่ีใชจริง  จึงจําเปนท่ีจะตองทําการหา

สาเหตุท่ีแทจริงของระบบรวบรวมนํ้าเสีย   วาทําไมจึงไมสามารถรวบรวมนํ้าเสียไดท้ังหมด และควรจะทําการปรับปรุง

อยางไร  เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาล และการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูรับบริการและบุคลากรในโรงพยาบาลนาน

ในอนาคต 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาขอบกพรองของระบบรวบรวมนํ้าเสยีของโรงพยาบาลนาน 

2. เพื่อศึกษาวธีิการหรือขบวนการในการปรับปรุงระบบรวบรวมนํ้าเสยี  

3. เพื่อประเมนิคาลงทุนในการปรับปรุงระบบรวบรวมนํ้าเสยี  
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วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

วัสดุอุปกรณ 

 1.  คอมฟวเตอร พกพารุน   Acer ASPIRE 4736   

    1.1. ใชเพื่อพมิพและรวบรวมขอมูล และวเิคราะหบทความในเชิงปฏบัิติการขอมูลงานวจิัย 

    1.2. ใชเพื่อคํานวณออกแบบ  เขยีนแบบงานกอสรางระบบรวบรวมนํ้าเสยี  และประมาณราคาคากอสราง 

 2.  โปรแกรมออกแบบกอสราง และจัดทําขอมูล 

    2.1. ในการออกแบบ  เขยีนแบบไดใชโปรแกรม Auto CAD 2009.   โปรแกรม Google Sketup 8 

    2.2. ในการคาํนวณราคากอสรางและวเิคราะหขอมูล ไดใชโปรแกรม Microsoft Excel 2003 

    2.3. การพมิพขอมูลและรวบรวมขอมูลในการวจิัย ไดใชโปรแกรม Microsoft Word  

 3. เคร่ืองพมิพเอกสาร  สแกนเนอร  Cannon All in one. 

 4.  เทปวัดระยะ ใชในการสํารวจพื้นท่ีจริงใชในการวัดระยะหางของแนวทอระบายนํ้าเสยี และวัดระยะของบอ

แมนโฮล (Manhole) 

  5.  เคร่ืองคํานวณ ใชในการคํานวณและประมาณการคากอสรางบอแมนโฮล (Manhole) 
 

วธิกีารศกึษา  

1. รวบรวมขอมูลพื้นท่ีการใชนํ้าของโรงพยาบาลนาน ตรวจสอบปริมาณนํ้าท่ีใชจริงในแตละวัน โดยใชเปนขอมูล

ในการตรวจสอบปริมาณนํ้าท่ีจะถูกปลอยลงสูระบบรวบรวมนํ้าเสยี  

2. ประเมนิปริมาณการใชนํ้าประปา เนื่องจากนํ้าประปาจะมีการใชอยูสองระบบคือ โรงพยาบาลผลิตนํ้าประปา

เพื่อใชเอง   แตปจจุบันมกีารขยายตัวเพิ่มจงึไมสามารถผลตินํ้าใหเพยีงพอได จงึไดนํานํ้าจากการประปาสวนภูมิภาคเขามา

ใชในตึกรักษาผูปวยบางตึก ทําใหปริมาณนํ้าเสยีในระบบรวบรวมนํ้าเสยีเพิ่มมากขึ้น 

3. ทําการสํารวจบอแมนโฮล (Manhole) จํานวน, ขนาด และเสนทางการไหลของนํ้าเสยี, จุดท่ีมคีวามเสี่ยงตอการ

ท่ีจะเกิดความเสียหายของระบบรวบรวมนํ้าเสีย   จากการสํารวจปริมาณของบอดักเศษตะกอน พบวามีจํานวนบอแมน

โฮล (Manhole) ท่ียังใชงานอยูจํานวนท้ังหมด 104 บอ ขนาด 0.60 x 0.80 x 1.20 เมตร ลักษณะบอเปนแบบดักตะกอน 

ปลอยนํ้าไหลตามธรรมชาติ  

4. สํารวจเสนทางการไหลของนํ้าเสียท้ังหมด จากการสํารวจเสนทางการไหลของนํ้าเสีย พบวามีระยะทางการ

ไหลประมาณ 3,817เมตร บางเสนทางมกีารกอสรางทับแนวทอ ซึ่งอาจทําใหเกดิปญหากับระบบรวบรวมนํ้าเสยีได 
 

ผลการศึกษา 

พบวาบอ Manholes มีเศษตะกอนคงคางอยูมากและบางบอมีการทรุดแตกเสียหาย  และเมื่อสังเกตดูวาเศษ

ตะกอนตกสะสมอยูมานาน ไมมีการดูแลรักษา มีกากตะกอนทับถมจนกลายเปนดินจึงตื้นเขิน และบางจุดมีเศษดินท่ีเกิด

จากการทรุดของบอ  พื้นท่ีบางจุดมีการกอสรางทับแนวทอระบาย  ทําใหบอ Manhole ทรุดตัวเกิดความเสียหาย        

บางจุดควรจะทําบอ Manhole เพิ่ม โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีจุดแยกจุดเลี้ยวของแนวทอระบาย เพราะบางจุดมีทอมาตอในบอ 
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Manhole มากเกินความพอดี  และจุดท่ีมีการรวมนํ้าบอ Manhole มีขนาดท่ีเล็กทําใหการลงไปบํารุงรักษายาก              

ทําใหเปนสาเหตุท่ีทําใหระบบไมสามารถรวบรวมนํ้าเสยีไดเต็มประสทิธิภาพ 

ไดมกีารสันนิษฐานวาอาจจะมกีารแตกของทอรวบรวมนํ้าเสยี เนื่องจากเมื่อป 2557 ไดมีการเจาะทดสอบดินเพื่อ

ใชคํานวณหาเสาเข็มอาคารทางเช่ือม พบวาเมื่อเจาะหลุมทดสอบพบวา ท่ีระยะความลึก 3-4 เมตร จากผิวดิน นํ้าใตดินมี

ปริมาณมากผิดปกติ และยังสังเกตพบวาบริเวณรอบอาคารบางหลังใตถุนมีแองนํ้า เหมือนพื้นท่ีมีความชุมนํ้าอยูเสมอ    

แมจะอยูสูงกวาระดับนํ้าของแมนํ้านานอยูมาก 

จากการสํารวจบอ Manhole ท้ังหมดแลว มีขอเสนอใหทําการปรับปรุงจํานวนท้ังหมด 104 บอ โดยแบงเปนการ

บํารุงรักษา จํานวน 74 บอ โดยการทําการลางตะกอนออกพรอมซอมแซมในสวนท่ีเสยีหาย และทําการกอสรางทดแทนใน

บอท่ีเสยีหาย และอยูในสภาพท่ีจะใชงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ จํานวน 30 แหง จากขอเสนอดังกลาว ไดทําการประเมิน

ราคา สําหรับท้ังการบํารุงรักษาบอ และการกอสรางทดแทนของเดมิ ตามขอกําหนด ดังน้ี  
 

1. การบํารุงรักษาบอ Manholes จํานวน 74 แหง คาดําเนินการปรับปรุงท้ังหมด 1,800,000 บาท                         

(หน่ึงลานแปดแสนบาทถวน) แบงเปนคาดําเนินการ 

1.1. คาจางขุดลอกตะกอนออกจากบอ   คดิเปนราคาเหมารวม บอละ 18,500 บาท รวมเปนเงนิท้ังหมด 

= 74 x 18,500 บาท = 1,369,000 บาท (A) 

1.2. คาขนตะกอนท่ีขุดออกมา นําไปท้ิงยังจุดท่ีกําหนด พรอมคาเชารถนํ้าแรงดันสูง เหมารวมเปนเงิน

ท้ังหมด 45,600 บาท (B) 

1.3. รวมราคาคาบํารุงรักษาบอ Manholes จํานวน 74 บอ = (A + B) x Facter F  งานอาคาร = ราคา

คาบํารุงรักษา = (1,369,000 + 45,600) x 1.2726 = 1,800,219.96 บาท      

ปรับราคาใหเหมาะสม = 1,800,000 บาท (หน่ึงลานแปดแสนบาทถวน) 
 

ตารางที่ 1 แสดงคาบํารุงรักษาระบบ  Manholes   
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนงบประมาณ หมายเหตุ 

1 ทําการขุดลอกตะกอนออกจากบอ Manholes จํานวน 74  แหง  

คดิราคาแบบเหมารวมและคาทํางานยากขยะติดเช้ือ 

1,369,000 บาท  (A)  

2 คาขนตะกอนท่ีขุดออกขนท้ิงท่ีบอขยะเทศบาลเมืองนาน  

พรอมใชรถนํ้าแรงดันสูงเพื่อทําการลางบอระบบนํ้าเสยี 

45,600  บาท  (B)  

 ราคารวมท้ังหมด +  Factor F  1.2726 1,800,219.96  บาท  

 ปรับราคาใหเหมาสม 1,800,000.00  บาท  

 ( หน่ึงลานแปดแสนบาทถวน )   
 

รายละเอียด และวิธีการคิดคางานน้ีเปนคาเฉลี่ยของการบํารุงรักษาบอ Manholes ท้ัง 74 บอ  เนื่องจากจุดท่ีต้ัง

ของบอ  Manholes  บางบออยูใตถุนอาคารและมคีวามสูงของอาคารไมเกนิ 0.80 เมตร และพื้นท่ีมนํ้ีาขังแฉะ เขาทํางานได
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ยาก และมกีากของเสยีท่ีมกีารตกตะกอนสะสมมานาน จนกลายเปนดินตองขุดดวยแรงคน  บางบอเนื่องจากไมไดเปดฝา

บอมานานประกอบกับอยูในพื้นท่ียากจะเขาถึง จึงจําเปนตองใชรถนํ้าแรงดันสูง  มาฉีดนํ้าเพื่อทําการลางบอท่ีมีตะกอน

สะสมอยูนาน  และเมื่อใชนํ้าแรงดันสูงก็อาจจะทําใหทอเกิดความเสียหายได ทําใหตองใชแรงงานคนในการตักออก และ 

ทําการทะลวงทอเดมิ เอากากตะกอนท่ีตกคางออกเพื่อใหการไหลของนํ้าเสียมีความคลองตัวดีขึ้น สวนตะกอนท่ีขนออกก็

จะนําไปทําการฝงกลบเปนปุยใหดินตอไป  สวนบอ Manholes จํานวน 30  บอ มีความเสียหายจากการกอสรางอาคาร    

มีการแตกหักทําใหนํ้าไหลออกจากบอ ไมไหลไปตามระบบรวบนํ้าเสียเดิม   จึงตองดําเนินการกอสรางปรับปรุงใหม

ทดแทนของเดมิท่ีเกดิความเสยีหาย เพื่อการใชงานระบบรวบรวมนํ้าเสยีไดอยางมปีระสทิธิภาพอยางสูงสุด 
 

2. คากอสรางทดแทนจํานวน  30 แหง โดยการกอสรางบอ Manholes ใหมทดแทนของเดิม ขนาดของบอ 

Manhole  ใหม เทากับ  0.80 ม. x 1.20 ม. x 1.20 ม.  เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กเสริมเปน

เหล็กเสนกลมขอออย SR. 24 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 9 มิลลิเมตร ใชงบประมาณคากอสรางท้ังหมด 

2,290,000  มรีายละเอียด ดังตอไปน้ี 

2.1. คากอสรางบอใหมทดแทน บอละ 23,000 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น = 30 x 23,000   = 720,000 

บาท (A)  

2.2. คาตอทอใหมเขาบอ Manholes โดยใชทอ PVC. Ø 10” ช้ัน 8.5 มอก. ความยาวรวมประมาณ 850 

เมตร  ราคาเมตรละ 1,150 บาท รวมเปนเงนิท้ังสิ้น  = 850 x 1,150 = 977,500  บาท  ( B ) 

2.3. ขุดบอเดิมออกพรอมขนท้ิงระยะทางท่ีขนท้ิงหางจากโรงพยาบาลนาน 18 กิโลเมตร คิดราคาแบบ

เหมารวมตอจุดๆละ 3,500 บาท รวมเปนเงนิท้ังสิ้น = 30 x 3,500 = 105,000 บาท (C) 

2.4. รวมราคาคากอสรางบอ Manholes ทดแทนของเดิมจํานวน 30 บอ รวมเปนเงินท้ังสิ้น = (A + B + 

C) x Facter F งานอาคาร = ราคาคากอสรางพรอมงานประกอบ 

  = 720,000 + 977,500 + 105,000 =1,802,500 x1.2726  

  = 2,293,861.50   บาท 

ปรับราคาใหเหมาะสม= 2,290,000 บาท (สองลานสองแสนเกาหมื่นบาทถวน) 
 

ตารางที่ 2  แสดงคากอสราง  Manholes ทดแทน 
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนงบประมาณ หมายเหตุ 

1  คาทําบอใหมทดแทนของเดมิท่ีเสยีหาย 720,000         บาท  

2  คาตอทอใหมทดแทนของเดมิท่ีเสยีหาย 977,500         บาท  

3  คาขุดบอเดมิออกพรอมขนท้ิง 105,000         บาท  

  ราคารวมท้ังหมด  +  Factor F   1.2726 2,293,861.50  บาท  

  ปรับราคาใหเหมาสม 2,290,000.00  บาท  

 (สองลานสองแสนเกาหมื่นบาทถวน)   
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เนื่องจากของเดมิชํารุดเสียหายและบางจุดก็เปนชวงแนวตอทอหลายทาง จึงจําเปนท่ีจะตองใชบอท่ีมีขนาดใหญ

ขึ้นกวาของเดมิเพื่อใหสามารถรวบรวมนํ้าไดดขีึ้น และคนจะสามารถลงไปทํางานเมื่อเกิดการตกสะสมของตะกอนมากขึ้น  

เพราะบางจุดอยูบริเวณทางแยกของแนวทอรวบรวมนํ้าเสยี  

 3. รวมเปนงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบและคากอสรางทดแทนของเดิมชํารุด รวมท้ังหมด 104 บอ       

จะเปนงบประมาณท่ีตองใชเทากับ 1,800,000 + 2,290.000 = 4,090,000   บาท       
 

วจิารณและสรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาพบวาระบบรวบรวมนํ้าเสยีในปจจุบันมปีญหา เนื่องจากสามารถรวบรวมปริมาณเสียไปยังโรงบําบัดได

นอยกวาปริมาณนํ้าท่ีใชจริง  ซึ่งอาจจะมกีารร่ัวซมึออกจากระบบรวบรวม และการตกทับถมของตะกอน  จึงไดสํารวจบอ

Manhole  พบวามีจํานวน  104  บอ ท่ีมีปญหาแตกตางกัน จึงไดกําหนดวิธีการปรับปรุงแตกตางกัน 2 แบบ คือ ทําการ

บํารุงรักษาจํานวน 74 แหง โดยการขุดลอกตะกอนท่ีตกทับถมออกไป และทํากอสรางบอใหมทดแทนของเดิม         

จํานวน 30 บอ ใชงบประมาณในการปรับปรุงระบบรวบรวมนํ้าเสีย ท้ังหมด 4,090,000 บาท (สี่ลานเกาหมื่นบาทถวน)               

การปรับปรุงระบบรวบนํ้าเสยีน้ี ถาไดดําเนินการแลว  ก็จะสามารถเพิ่มประสทิธิภาพของการรวบรวมนํ้าเสยีไดดขีึ้น 

  

วจิารณผลการวจัิย 

ระบบรวบรวมนํ้าเสียจะประกอบดวย    ทอรวบรวมนํ้าเสีย และ Manholes ท่ีใชเปนท่ีพัก และรวบรวมตะกอน 

เปนจุดท่ีจะมกีารเปลี่ยนแปลงขนาดหรือความลาดเทของทอรวบรวมนํ้าเสีย ระบบรวบรวมนํ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพจะตอง

สามารถ ทําการรวบรวมนํ้าเสยีท่ีท่ีเกดิขึ้นท้ังหมด ไปยังโรงบําบัดนํ้าเสยีไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 ถาระบบรวบรวมนํ้าเสียมีปญหาไมสามารถรวบรวมนํ้าเสียท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดได ก็จะเปนผลทําใหนํ้าเสียไหลลงไป

ยังแหลงนํ้าใตดนิ ซึ่งจะมผีลกระทบกับคุณภาพของแหลงนํ้าใตดินในบริเวณใกลเคียง เมื่อมีการตรวจพบวาระบบรวบรวม

นํ้าเสยีมปีญหา ก็ควรจะตองทําการศึกษาหาสาเหตุน้ันๆ และดําเนินการแกโดยเร็ว 

 ความสามารถของโรงบําบัดนํ้าเสยี (Treatment Plant) จะตองสัมพันธกับปริมาณนํ้าเสียท่ีเกิดขึ้น เพื่อท่ีจะทําการ

บําบัดนํ้าเสีย ใหมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานหลังการบําบัด กอนท่ีจะปลอยลงทางนํ้าธรรมชาติ ท้ังน้ี เนื่องจาก        

วาระบบรวบรวมนํ้าเสยี  มกีารรวบรวมปริมาณนํ้าเสยีท่ีสงไปยังโรงบําบัดนอยกวา ปริมาณท่ีควรจะเปน หรือท่ีออกแบบไว 

ก็จะทําใหโรงบําบัดนํ้าเสยีทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพ แตถาระบบรวบรวมนํ้าเสีย นํานํ้าเสียไปยังโรงบําบัดในปริมาณท่ี

มากกวาความสามารถของโรงบําบัด ก็จะทําใหคุณภาพของนํ้าหลังการบําบัดตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด เมื่อปลอย

ลงทางนํ้าธรรมชาติก็อาจจะกอใหเกดิมลพษิ หรือคุณภาพของนํ้าในทางนํ้าน้ันๆตอไป 

 ในการศึกษาน้ีได ศึกษาถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นกับระบบรวบรวมนํ้าเสีย ของโรงพยาบาล จั งหวัดนาน             

เนื่องจากสังเกตวา ระบบรวบรวมนํ้าเสีย นํานํ้าเสียไปยังโรงบําบัดนอยกวาท่ีควรจะเปน ทําใหทราบถึงปญหาท่ีเกิดขึ้น          

และไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงแกไข ระบบรวบรวมนํ้าเสียของโรงพยาบาล รวมท้ังทําการประมาณราคาคาใชจายใน

การปรับปรุงระบบนํ้าเสียคร้ังน้ี ในวงเงิน 4,090,000 บาท ซึ่งถือวาเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูบริหารโรงพยาบาล ท่ีจะ
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ขอมูลน้ีไปพิจารณาวา จะดําเนินการอยางไร กับระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีกําลังดําเนินการกอสราง

เพิ่มเติม  เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการบําบัดนํ้าเสยี ในขณะท่ีระบบรวบรวมนํ้าเสยียังคงมปีญหาอยู 
 

ขอเสนอแนะ 

1. เนื่องดวยโรงพยาบาลจังหวัดนานมกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมอืงและประชากร

ในอนาคต จึงควรจัดหาระบบท่ีบําบัดนํ้าเสียท่ีสามารถใชพื้นท่ีการทํางานไมมาก  แตมีประสิทธิภาพในการ

บําบัดท่ีมปีระสทิธิภาพสูง  

2. ควรจะทําการเพิ่มจุดและเสนทางรวบรวมนํ้าเสีย  เพื่อรองรับกับการขยายตัวของโรงพยาบาล โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการกอสรางอาคารใหมเพิ่มขึ้น เพื่อใหระบบรวบรวมนํ้าเสีย สามารถรวบรวมนํ้าเสียไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษาน้ีเพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าในพื้นท่ี จากผลการศึกษาพบวา 

ปริมาณน้ําทาท่ีไหลเขามาในพื้นท่ีมีปริมาณรวมประมาณ 785.64 ลานลูกบาศกเมตรตอป ซึ่งมีความเพียงพอตอความ

ตองการใชนํ้าในทุกกิจกรรม ท่ีมีคาประมาณ  8.23  ลานลูกบาศกเมตรตอป ซึ่งจากปริมาณนํ้าตนทุนและสภาพภูมิ

ประเทศของพื้นท่ี สามารถพัฒนาระบบชลประทานเพื่อนํานํ้าตนทุนไปใชในกิจกรรมตางๆได 2 ลักษณะ  คือ โครงการ

ประตูระบายนํ้า และ โครงการสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม พบวา

โครงการประตูระบายนํ้า และโครงการสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา มีคาอัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost 

Ratio : B/C Ratio) เทากับ 0.87 และ 4.49 ตามลําดับ ดังน้ัน ในการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นท่ีน้ีจึงควร

เลอืกการดําเนินโครงการเปนสถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา 

คําสําคัญ :  การพัฒนาแหลงนํ้า , อัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุน  
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Abstract  

The purposes of this study are to solve the problem of water scarcity in the area. The results of the study 

reveal that the inflow into the area is approximately 785.64 million cubic meters per year while the outflow for all 

activities is only about 8.23 million cubic meters annually. The water resources development for agriculture, from the 

volume of runoff and topography point of view, can be done in 2 aspects: the regulator and the electrical pumping 

station. The engineering – economic analyses for these 2 aspects disclose that the benefit - cost ratio (B / C Ratio) 

for regulator and electrical pumping station aspect are 0.87 and 4.49 respectively. The development of water 

resources for agriculture in this area, the electrical pumping aspect is preference.   

 

Keywords: water resources development, benefit-cost ratio 

บทนํา 

ใน ป พ.ศ. 2556 จังหวัดพะเยามีเนื้อท่ีถือครองการเกษตร 1,442,361 ไร สวนใหญจะเปนท่ีทํานามากท่ีสุด 

ประมาณ 678,646 ไร ท่ีปลูกพชืไรพชืผัก ประมาณ 507,007 ไร ท่ีปลูกไมผลไมยนืตน ประมาณ 256,708 ไร นอกน้ันเปน

ท่ีอยูอาศัย ท่ีสวนผักและไมดอก ท่ีทุงหญาเลี้ยงสัตว ท่ีรกราง และเนื้อท่ีทําการเกษตรอื่นๆ อาชีพหลัก ของประชากร คือ 

การทํานา และพชืเศรษฐกจิท่ีสําคัญ คอื ขาว โดยเฉพาะขาวหอมมะลท่ีิมช่ืีอเสยีงและมคีุณภาพ ท่ีสุดของภาคเหนอื  

พื้นท่ี บานราษฎรพัฒนา ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยาเปนอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีประชากรในพื้นท่ีสวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมสีนิคาทางการเกษตรท่ีสําคัญคอื ขาว  ซึ่งมักประสบปญหาภัยแลงขาดแคลนนํ้าเพื่อใชทํา

การเกษตรและอุปโภค-บริโภค อยูเปนประจํา  รายงานการศึกษาคนควาน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน

นํ้าเพื่อใชในการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นท่ี บานราษฎรพัฒนา  ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา โดย

ทําการศึกษาบริเวณพื้นท่ีปลูกขาวของเกษตรท้ังหมด 2,200 ไร และใชอุปโภคบริโภคในพื้นท่ีบานราษฎรพัฒนาและหมูบาน

ใกลเคยีง  เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการพัฒนาแหลงนํ้าและแกปญหาภัยแลงไดอยางเหมาะสม  

วัตถุประสงคของการวจัิย  

1. ศึกษาปริมาณนํ้าทาในพื้นท่ีบานราษฎรพัฒนา ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา  

2. ประเมนิความเพยีงพอของปริมาณนํ้าในพื้นท่ีตอการใชนํ้าในทุกกจิกรรมของพื้นท่ี  

3. ศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลง  

4 ศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรวศิวกรรมในการดําเนินโครงการ 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

วัสดุอุปกรณ 

1. เคร่ืองคณติกรณแบบพกพา (COMPUTER NOTEBOOK) พรอมติดต้ัง โปรแกรม MS OFFICE  

2. เคร่ืองมอืวัดพื้นท่ี (DIGITAL PLANIMETER)  
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วธิกีารศกึษา 

1. การวเิคราะหปรมิาณน้าํทีเ่ขามาในพืน้ที่ (Inflow) 

 ปริมาณนํ้าท่ีเขามาในพื้นท่ี ประกอบดวย ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกลงมาในพื้นท่ี และปริมาณนํ้าทาของลํานํ้ายมท่ีไหล

เขามาในพื้นท่ี  

2. การวเิคราะหหาปรมิาณการใชน้าํจากกิจกรรมตางๆ ในพื้นที ่(Outflow) 

  เปนการวเิคราะหหาปริมาณการใชนํ้าท้ังหมดภายในพื้นท่ี โดยแบงออกเปน 

  2.1 การใชน้าํเพื่อการอุปโภค-บรโิภค  

  ปริมาณการใชนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค จะมีคาเทากับ ผลคูณของ จํานวนประชากรท้ังหมดในพื้นท่ีกับ

อัตราการใชนํ้าเฉลี่ยในพื้นท่ีชนบท ซึ่งกําหนดใหมีคาประมาณ 60 ลิตร/คน/วัน (ปราโมทย ไมกลัด, มิถุนายน 2557, คูมือ

งานสระเก็บนํ้าสําหรับชุมชน หนา 2)  

   2.2 ปรมิาณการใชน้ําเพื่อการเกษตร  

   ปริมาณการใชนํ้าเพื่อการเกษตร ขึ้นกับชนิดของพชื ขนาดของพื้นท่ีเพาะปลูก และอัตราการใชนํ้าของพชื  

โดยคาปริมาณการใชนํ้าเพื่อการเกษตร จะเปนอัตราการใชนํ้ารายเดอืน  

3. การวเิคราะหสมดุลน้ํา 

    เพื่อคํานวณหาความพอเพยีงของปริมาณนํ้าตนทุนท่ีมอียูในพื้นท่ี   จาก 

   3.1 ปริมาณนํ้าทารวมท่ีเขามาในพื้นท่ี (Inflow)  มากกวา ปริมาณการใชนํ้าในพื้นท่ี (Outflow) แสดงวา  

ปริมาณนํ้าตนทุนมเีพยีงตอความตองการ 

   3.2 ปริมาณนํ้าทารวมท่ีเขามาในพื้นท่ี (Inflow) นอยกวา ปริมาณการใชนํ้าในพื้นท่ี (Outflow) แสดงวา  

ปริมาณนํ้าตนทุนมไีมเพยีงตอความตองการ 

4. การกําหนดประเภทของโครงการ 

  เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลแลวทําใหทราบถึงปริมาณนํ้าตนทุนท่ีมี และเมื่อพิจารณาสภาพภูมิประเทศแลว  

สามารถนํามาเลอืกรูปแบบการพัฒนาแหลงนํ้าการตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

5. การวเิคราะหทางเศรษฐศาสตรวศิวกรรม    

   5.1 การวเิคราะหตนทนุของโครงการ  

   การประเมินตนทุนดานเศรษฐกิจของโครงการจะคิดเฉพาะในสวนของคาใชจายทางตรง (Direct Cost) 

แบงออกเปน 2 สวน คอื คาใชจายในการลงทุน และคาใชจายรายปในการดําเนินงานและบํารุงรักษาระบบชลประทาน โดย

มผีลการวเิคราะหตนทุนในแตละดาน ดังน้ี 

   5.1.1 คาใชจายในการลงทุน  

    คาใชจายในการลงทุนในการดําเนินโครงการ เปนผลจากการศึกษาของผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรม 

ซึ่งจะรวมถึงคาสํารวจภูมิประเทศ คาออกแบบรายละเอียด คากอสรางหรือปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบชลประทาน 

คาควบคุมการกอสราง รวมท้ังคาลงทุนทดแทนเมื่ออายุการใชงานของสิ่งกอสรางหมดลงกอนสิ้นอายุโครงการ   
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   5.1.2 คาใชจายในการดาํเนนิการบํารุงรักษา  

    คาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา รวมถึงคาใชจายท่ีเกิดขึ้นประจําปสําหรับการดําเนินงาน

การสงนํ้า คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาระบบ ซึ่งรวมถึงคาบํารุงรักษาปกติประจําป และการบํารุงรักษาพิเศษ 

(Periodic Maintenance) และคาใชจายในการบริหารจัดการโครงการ ในการประเมินคาใชจายในการสงนํ้าและบํารุงรักษา

และการบริหารจัดการใชอัตรา รอยละ 1 ของคากอสราง  

 5.2 การวเิคราะหผลประโยชนของโครงการ 

  ในการคิดผลประโยชนดานการเกษตร จะคิดจากการเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีเพาะปลูก และการเพิ่มขึ้นของ

ผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากมีการกระจายนํ้าอยางท่ัวถึง ทําใหเกษตรกรมีความม่ันใจในการลงทุน และใชปจจัยการ

ผลิตอยางเหมาะสม และผลประโยชนจากการลดตนทุนการผลิตในสวนของคาใชจายในการสูบนํ้าท่ีลดลง ในการ

ประเมนิผลประโยชนสวนเพิ่มดานการเกษตร ไดทําการเปรียบเทียบผลประโยชนดานการเกษตรในกรณีท่ีไมมีการปรับปรุง

โครงการ และกรณท่ีีมกีารปรับปรุงโครงการ ตามรายละเอียดการประเมนิ ดังน้ี 

   5.2.1 พื้นที่การเกษตร  

    จากผลการศึกษา โครงสรางการผลติทางการเกษตรในพื้นท่ีโครงการ มกีจิกรรมการเกษตรท่ีสําคัญ

ท่ีมีการผลิต ไดแก การปลูกขาวนาป จํานวน 2,200 ไร ในอนาคตกรณีมีการปรับปรุงโครงการ รูปแบบการผลิตดาน

การเกษตรท่ีสําคัญไมมกีารเปลี่ยนแปลง คงมเีฉพาะการปรับเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกของขาวนาปรังตามปริมาณนํ้าท่ีไดรับ  

   5.2.2 ปรมิาณผลผลติ 

    จากผลการพยากรณผลผลิตตอไร แยกตามพันธุ (ท่ีความช้ืน 15%) ปเพาะปลูก 2555/56 ของขาว

เหนียวพันธุ กข.6  ท่ีอยูนอกเขตการจัดเขตศักยภาพการผลติขาวจังหวัดพะเยา ของกรมการคาภายใน  กระทรวงพาณชิย   

คอื 519 กก./ไร 

  5.2.3 ราคาผลผลติ  

  จากราคาขาวเปลอืก ความช้ืน 15%  ณ  จุดรับซื้อแหลงผลิตภาคเหนือ ของสํานักพัฒนาผลิตภัณฑ

ขาว  กรมการขาว  ประจําวันท่ี  13  มกราคม   2558  ขาวเหนียวพันธุ กข 6 ราคา  11,350  บาท/ตัน 

  5.2.4 ผลประโยชนสวนเพิ่มทางการเกษตร  

  จากขอมูล พื้นท่ีเพาะปลูก ผลผลิต ราคาผลผลิต ท่ีกลาวขางตน ไดนําไปจัดทําประมาณการ

ผลประโยชนของโครงการท้ังในกรณไีมมแีละมโีครงการ  

 5.3 การวเิคราะหความเหมาะสมในเชงิเศรษฐศาสตร  

 คือ การวิเคราะหงบประมาณ (Cost) ท่ีใชไป เมื่อเทียบกับผลประโยชนท่ีไดรับ (Benefit) โดยพิจารณา

ตัวช้ีวัด (Indicator) คอื อัตราสวนระหวางผลประโยชนตอคาใชจาย (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio) ซึ่งเกณฑการพจิารณา

วาตัวช้ีวัดมคีวามเหมาะสม หรือ มูลคาการลงทุนเมื่อเทียบกับผลประโยชนท่ีไดรับคุมคาหรือไมน้ันมเีกณฑกําหนด ดังน้ี  
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โดยท่ี       Bt   = มูลคาผลประโยชนจากโครงการท่ีเกดิขึ้นในปท่ี t 

   Ct   = มูลคาการลงทุนในโครงการท่ีเกดิขึ้นในปท่ี t 

   i   = อัตราคดิลด ( Discount  Rate ) 

   n     = อายุของโครงการ หรือ ปท่ีสิ้นสุดอายุของโครงการ 

   B/C Ratio = อัตราสวนผลประโยชนตอทุน 
 

  อัตราสวนระหวางประโยชนเทียบกับตนทุนอาจเทากับ 1  หรือมากกวา 1 หรือนอยกวา 1 แตเกณฑท่ีใชไปเพื่อ

ยอมรับโครงการก็คอือัตราสวนจะตองมากกวา 1   
 

ผลการศึกษา 

 การวเิคราะหสมดลุน้าํ 

 วิเคราะหปริมาณนํ้าท่ีเขามาในพื้นท ี่ (INFLOW) จากการคํานวณปริมาณนํ้าทาของนํ้าฝนท่ีตกในพื้นท่ี ดวยวิธี     

SCS-CN Method รวมกับปริมาณนํ้าทาจากลํานํ้ายมท่ีไหลผานพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาจากสถานีวัดปริมาณนํ้า และ 

วิเคราะหปริมาณการใชนํ้าจากกิจกรรมตางๆ ในพื้นท่ี (Outflow)  จากการใชนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค รวมกับปริมาณ

การใชในเพื่อการเกษตรในพื้นท่ี สามารถสรุปสมดุลของนํ้าในพื้นท่ี ไดดัง ตาราง 1 
 

ตาราง 1 สมดุลของนํ้าในพื้นท่ี 

ประเภท 
สมดุลน้ําในพื้นท่ี (ลานลูกบาศกเมตร) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปริมาณน้ําท่ี                         

เขามาในพื้นท่ี 11.35 8.18 7.38 9.01 31.29 43.40 86.48 214.29 236.56 83.41 35.13 19.13 

(Inflow)                         

ปริมาณการ                         

ใชน้ําในพื้นท่ี 0.83 0.75 0.27 0.0027 0.0028 1.43 0.83 0.83 0.81 0.22 1.43 0.83 

(Outflow)                         

คงเหลือ 10.52 7.43 7.11 9.0073 31.2872 41.97 85.65 213.46 235.75 83.19 33.70 18.30 

 

 การกําหนดประเภทโครงการ 

 จากขอมูลปริมาณนํ้าท่ีเขามาในพื้นท่ี (INFLOW) ปริมาณตนทุนสวนใหญมาจากลํานํ้ายม ซึ่งเปนลํานํ้าธรรมชาต ิ

และจากการพจิารณาลักษณะภูมปิระเทศแลว สามารถกําหนดประเภทของโครงการได 2 ลักษณะ คอื  

  1. โครงการประตูระบายนํ้า 
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  2. โครงการสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา 
 

 การวเิคราะหทางเศรษฐศาสตรวศิวกรรม 

  การวเิคราะหตนทุนของโครงการ 

  รายละเอียดการประมาณราคาคากอสรางเบ้ืองตนของท้ัง 2 โครงการ จากการเปรียบเทียบกับโครงการ

ประเภทเดียวกันท่ีมีขนาดพื้นท่ีสงนํ้าใกลเคียงกันและมีความยาวของคลองสงนํ้าใกลเคียงกัน ท่ีขอรับอนุมัติงบประมาณ

รายจายประจําป 2558 และ ป 2559  ของโครงการชลประทานพะเยา  สํานักชลประทานท่ี 2  กรมชลประทาน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  สามารถสรุปรายละเอียดตนทุนของโครงการไดดัง ตาราง 2 และ ตาราง 3 โดยใชอัตราคิด

ลดรอยละ 12 ตอป ซึ่งเปนอัตราขั้นสูงสุด ตามแนวทางและหลักเกณฑการวิเคราะหโครงการ ของสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติซึ่งกําหนดไวระหวาง รอยละ 9 ถงึ 12  

ตาราง 2  สรุปตนทุนของโครงการประตูระบายนํ้า 

รายการตนทุน เปนเงนิ อายุโครงการ อัตรา Capital คดิเปนตนทนุ 

โครงการ (บาท) (ป) คดิลด Recovery รายป 

1.งานสํารวจและออกแบบ        3,210,000.00  50 12% 0.12042         386,548.20  

   รายละเอยีด (3%)           

2.คากอสรางโครงการ           

   2.1 งานประตูระบายน้ํา      98,000,000.00  50 12% 0.12042      11,801,160.00  

   2.2 งานระบบสงน้าํ        9,000,000.00  10 12% 0.17698      1,592,820.00  

        และอาคารประกอบ           

รวมคาลงทุนท้ังหมด      110,210,000.00            13,780,528.20  

3.คาบํารุงรักษา (1%)         1,102,100.00              1,102,100.00  

  รวม    14,882,628.20  

ตาราง 3  สรุปตนทุนของโครงการสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา 

รายการตนทุน เปนเงนิ อายุโครงการ อัตรา Capital คดิเปนตนทนุ 

โครงการ (บาท) (ป) คดิลด Recovery รายป 

1.งานสํารวจและออกแบบ           450,000.00  10 12% 0.17698           79,641.00  

   รายละเอยีด (3%)           

2.คากอสรางโครงการ           

   2.1) งานสูบน้ําดวยพลังงาน        6,000,000.00  10 12% 0.17698       1,061,880.00  

         ไฟฟา           

   2.2 งานระบบสงน้าํ        9,000,000.00  10 12% 0.17698      1,592,820.00  
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รายการตนทุน เปนเงนิ อายุโครงการ อัตรา Capital คดิเปนตนทนุ 

        และอาคารประกอบ           

รวมคาลงทุนท้ังหมด       15,450,000.00             2,734,341.00  

3.คาบํารุงรักษา (1%)           154,500.00                154,500.00  

  รวม        2,888,841.00  

 

การวเิคราะหผลประโยชนของโครงการ 

จากปริมาณผลผลิตตอไร และราคาผลผลิตการเกษตร สามารถสรุปผลประโยชนท่ีเพิ่มขึ้นของโครงการ ไดดัง 

ตาราง 4 

ผลตอบแทน/ไร   =  จํานวนผลผลติ/ไร x ราคาขาวเปลอืก ณ  จุดรับซื้อ  

      =    ( 519/1,000 ) ตัน/ไร  x  11,350 บาท/ตัน 

      =    5,890  บาท / ไร 
 

ตาราง 4 สรุปผลประโยชนท่ีเพิ่มขึ้นของโครงการ 

  กรณไีมมโีครงการ กรณมีโีครงการ ผลตอบแทนสุทธิ 

รายการ จํานวน ผลตอบแทน/ไร เปนเงนิ จํานวน ผลตอบแทน/ไร เปนเงนิ ท่ีเพิ่มขึ้น 

  (ไร) (บาท) (บาท) (ไร) (บาท) (บาท) (บาท) 

ขาวนาป 2,200 5,890 12,958,000 2,200 5,890 12,958,000  

ขาวนาปรัง - - - 2,200 5,890 12,958,000  

รวม 2,200 - 12,958,000 4,400 - 25,916,000 12,958,000 

  

การวเิคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรวศิวกรรม 

จากการวเิคราะหตนทุนของโครงการและการวิเคราะหผลประโยชนท่ีเพิ่มขึ้นของโครงการสามารถวิเคราะหความ

เหมาะสมของโครงการประตูระบายนํ้า และโครงการสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา ตาม ตาราง 5 
 

     ตาราง 5 ผลการวเิคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรวศิวกรรม 

รายการ ผลการวเิคราะหดานเศรษฐศาสตร 

 อัตราคดิลด BENEFIT COST B/C 

โครงการประตูระบายนํ้า 12% 12,958,000 14,882,628.20 0.87 

โครงการสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา 12% 12,958,000      2,888,841.00 4.49 
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  จากผลการวเิคราะหพบวา โครงการประตูระบายนํ้า มอัีตราสวนระหวางผลประโยชนตอคาใชจาย(Benefit Cost 

Ratio : B/C Ratio) เทากับ 0.87 และ โครงการสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา ใหคา อัตราสวนระหวางผลประโยชนตอคาใชจาย 

(Benefit Cost Ratio : B/C Ratio) เทากับ 4.49  

วจิารณและสรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวจัิย 

 1. ปริมาณนํ้าทาท่ีไหลเขามาในพื้นท่ีมปีริมาณรวมประมาณ 785.64 ลานลูกบาศกเมตรตอป ซึ่งมคีวามเพียงพอตอ

ความตองการใชนํ้าในทุกกจิกรรม ท่ีมคีาประมาณ 8.23 ลานลูกบาศกเมตรตอป 

 2. จากการศึกษาพบวา ปริมาณนํ้ามีเพียงพอตอความตองการ แตเนื่องจากยังขาดการพัฒนาระบบชลประทานท่ี

เหมาะสม ทําใหไมสามารถนําปริมาณนํ้าตนทุนไปใชเพื่อการเพาะปลูกและเพื่อการอุปโภค-บริโภค ไดอยางเต็ม

ประสทิธิภาพ 

 3. จากปริมาณนํ้าตนทุนและสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ี สามารถพัฒนาระบบชลประทานเพื่อนํานํ้าตนทุนไปใชใน

กจิกรรมตางๆ ในพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาได 2 ลักษณะ  คอื 

   3.1 โครงการประตูระบายนํ้า 

   3.2 โครงการสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา 

 4. จากการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรมของท้ัง 2 โครงการ พบวาโครงการประตูระบายน้ํา 

มีอัตราสวนระหวางผลประโยชนตอคาใชจาย (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio) เทากับ 0.87 และ โครงการสูบนํ้าดวย

พลังงานไฟฟา มอัีตราสวนระหวางผลประโยชนตอคาใชจาย (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio)  เทากับ 4.49 
 

วจิารณผลการวจัิย 

 จากการศึกษาการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรกรรม กรณีศึกษา บานราษฎรพัฒนา ตําบลสระ   อําเภอเชียง

มวน  จังหวัดพะเยา  เพื่อทําการเปรียบเทียบปริมาณความตองการใชนํ้ากับปริมาณนํ้าตนทุนในพื้นท่ี โดยปริมาณนํ้าตนทุน

ในพื้นท่ี นอกจากมีปริมาณนํ้าฝนแลว ยังมีนํ้าจากลํานํ้ายม ปริมาณนํ้าจากแหลงนํ้าตนทุนดังกลาว มีเพียงพอตอความ

ปริมาณความตองการใชนํ้าในพื้นท่ี ซึ่งจากปริมาณนํ้าตนทุนและสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ี สามารถพัฒนาระบบ

ชลประทานเพื่อนํานํ้าตนทุนไปใชในกิจกรรมตางๆได 2 ลักษณะ  คือ โครงการประตูระบายนํ้า และ โครงการสูบน้ําดวย

พลังงานไฟฟา ซึ่งเมื่อทําการวเิคราะหทางดานเศรษฐศาสตรวศิวกรรม พบวาโครงการประตูระบายนํ้า และโครงการสูบนํ้า

ดวยพลังงานไฟฟา มีคาอัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio) เทากับ 0.87 และ 4.49 

ตามลําดับ ดังน้ัน ในการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นท่ีน้ีจึงควรเลือกการดําเนินโครงการเปนสถานีสูบนํ้า

ดวยพลังงานไฟฟา 

ขอเสนอแนะ 

 1. จากการศึกษาพบวาปริมาณนํ้าในพื้นท่ีมเีพยีงพอตอความตองการ แตยังขาดระบบชลประทานท่ีเหมาะสมทําให

ไมสามารถนํานํ้าตนทุนท่ีมอียูไปใชไดอยางเต็มประสทิธิ จงึควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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 2. การเก็บรวบรวมขอมูลดานตางๆ ของหนวยงานราชการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี ควรมีการรวบรวมขอมูลโดย

ละเอียดและควรมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ท้ังน้ีเพื่อใชประโยชนในการวิเคราะหโครงการในดานตางๆ ซึ่งมี

ความตองการในการใชงานขอมูลท่ีมีความถูกตองแมนยําสูงสุด เพื่อสามารถชวยเหลือประชากรในพื้นท่ีไดอยางมี

ประสทิธิภาพตอไป  

 3. นอกจากการศึกษาและนําเสนอขอมูลการพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นท่ีเกษตรกรรมของหมูบานราษฎรพัฒนา ควรมี

การศึกษาสํารวจพื้นท่ีในหมูบานอื่นๆ โดยรอบดวย โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีอยูในเขตลํานํ้ายม เพื่อทําการวางแผนการบริหาร

จัดการนํ้า และนําไปสูการจัดต้ังกลุมผูใชนํ้า เพื่อใหเกดิการบริหารจัดการนํ้าอยางมปีระสิทธิภาพและยุติธรรม รวมถึงการ

สรางจติสานึกใหกับราษฎรในพื้นท่ี ใหตระหนักถงึความสําคัญในการบริหารจัดการนํ้าดวย 
 

กติตกิรรมประกาศ 
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การวางผังบรเิวณและความคุมคาการจัดงานนทิรรศการปญญาของแผนดนิ ศูนยวิจัย

และพัฒนาประมงน้ําจดื กวานพะเยา 

Land Adjustment and Worthy at Value for Money Wise Exhibition of Phayao 

Inland Fisheries Research and Development Center 

ศุภชัย วิาหสุข2

1* และธรีะพจน ศุภวริยิะกจิ2 

Supachai Vivasook1* and Teeraphot Supaviriyakit2 

บทคัดยอ 

รายงานการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนคาใชจาย และรายไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบรายไดและ

คาใชจายในการกอสรางและบริหารจัดการ และวิเคราะหขอมูลความเปนไปได (Feasibility Study) ทางการเงิน โดยนํา

เกณฑทางเศรษฐศาสตรมาใชในการวิเคราะหเปนขอมูลใหกับผูดําเนินการจัดงานนิทรรศการ “ปญญาของแผนดิน” ผล

การศึกษาพบวา มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิมคีาเทากับ 12,629,505 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีคา

มากกวาอัตราดอกเบ้ียแบบทบตนทุกวันมีคาเทากับ 1.097% ตอวัน อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C) มีคาเทากับ 11 

ดังน้ันความคุมคาการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดนิศูนยวจิัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด กวานพะเยาเปนนิทรรศการ

ท่ีนาลงทุนมาก 
 

คําสาํคัญ:  อัตราผลตอบแทนภายใน อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน  
 

Abstract  

This study is intended to study the costs, expenses and income comparisons, considering revenues and 

expenses on the construction and management, investigating financial possibility by economic criteria. The organizing 

exhibition is announced as "wisdom of the Earth".  Study results showed that the current value of the net yield is 

equal to bath yields within a project  the interest rate of return compounded daily is equal to 1.097.  The benefit cost 

ratio of 11.0 meaning that the value of the intelligence establishment arms exhibition research & Development 

Center, Kwan Phayao fresh water fish exhibitions, as an investment. 
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บทนํา 

แนวคดิการจัดงานนิทรรศการ “ปญญาของแผนดนิ” โดยพระสหกรณ ภูริวฑฒโก และพระครูสุจินธรรมสาร หรือ 

พะเยาสะยาดอ ครูบาธรรมาจณิณะ โดยมจีุดมุงหมายเพื่อจัดหาทุนรวมสรางพระเจดียชเวดากอง (จําลอง) และจัดหาทุน

สมทบสรางศูนยการเรียนรู วิชาของแผนดิน “พุทธกษัตริย-พุทธเกษตรฯ” ในรูปแบบการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ 

วิชาของแผนดินและกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช พระมหากษัตริยผูทรงงานหนักท่ีสุดของโลก ณ ศูนยวจิัยและพัฒนาประมงนํ้าจดืพะเยา (ฝงตะวันตก) 

ดังน้ันในการศึกษาความเปนไปไดของการจัดงานนิทรรศการ “ปญญาของแผนดิน” จึงดําเนินการเพื่อศึกษาความ

คุมคาในการจัดงานเพื่อหาทุนรวมสรางพระเจดียชเวดากอง (จําลอง) และจัดหาทุนสมทบสรางศูนยการเรียนรูวิชาของ

แผนดนิ “พุทธกษัตริย-พุธเกษตร”  เพื่อท่ีจะใชประโยชนในการทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งประชาชนจะมีสวนรวมในการพัฒนา

พื้นท่ีใหเปนแหลงทองเท่ียว แหลงการคา โดยความสําคัญตองการจะสรางแหลงศึกษาและเรียนรู สําหรับ นิสิต นักศึกษา 

และประชาชนโดยท่ัวไป รูปแบบของการจัดงานนิทรรศการ “ปญญาของแผนดิน” น้ันประกอบไปดวยการจัดงานใน 3 

พื้นท่ีใหญๆ คือ พื้นท่ีสวนท่ี 1 จะเปนพื้นท่ีขายสินคาเพื่อใหประชาชนไดจับจายใชสอยสินคาท่ีตองการ พื้นท่ีสวนท่ี 2 เปน

สวนของเวทีการแสดงและพิพิธภัณฑประมง (จําลอง) เพื่อใหผูสนใจไดรับชมการแสดงศิลป วัฒนธรรม และนิทรรศการ 

“ปญญาของแผนดิน”  และพื้นท่ีสวนท่ี 3 จะเปนตลาดนํ้าอาเซียนจัดทําเพื่อใหประชาชนไดเขาชม และทองเท่ียวการจัด

งานตลาดนํ้าของทุกประเทศในอาเซียนซึ่งจัดทําเปนพื้นท่ีใหเชาแสดงสินคานานาชนิด หรือ คอมมูนิต้ีมอลล(Community 

Mall) โดยในสวนของการจัดงานและจัดกจิกรรมในคร้ังน้ีตองมตีนทุน และคาใชจายในการดําเนินงาน 

 

 
ภาพที่ 1 ผังบรเิวณการจัดงานนทิรรศการ “ปญญาของแผนดนิ”   

จากปญหาดังกลาวทําใหผูทําการศึกษา มีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความคุมคาของการลงทุน การจัดงาน

นิทรรศการ “ปญญาของแผนดิน”  บริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดพะเยา (ฝงตะวันตก) ดังกลาว เพื่อตองการ
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ทราบถงึความคุมคาของการลงทุนหรือไม ซึ่งหากโครงการดังกลาวคุมคา ก็จะสามารถทําการจัดหาทุนรวมกอสราง พระ

เจดยีชเวดากอง (จําลอง) และจัดหาทุนสมทบสรางศูนยการเรียนรูวิชาของแผนดิน “พุทธกษัตริย-พุทธเกษตร” ใหสําเร็จ

ไดตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศึกษาความคุมคาของการจดังานนิทรรศการ “ปญญาของแผนดนิ” ศูนยวจิัยและพัฒนาประมงนํ้าจดื พะเยา 

(ฝงตะวันตก) มวัีตถุประสงคหลักของการวจิัย ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาตนทุน คาใชจาย และรายไดจากการจัดงานนิทรรศการ “ปญญาของแผนดนิ” ศูนยวจิัยและพัฒนา

ประมงน้ําจดื พะเยา (ฝงตะวันตก) 

2. เพื่อวเิคราะหเปรียบเทียบรายไดและคาใชจายในการกอสรางและบริหารจัดการ งานนิทรรศการ “ปญญาของ

แผนดนิ” ศูนยวจิัยและพัฒนาประมงนํ้าจดื พะเยา (ฝงตะวันตก) 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร  

2. เคร่ืองคํานวณ และโปรแกรม MS OFFICE 

วธิกีารดําเนนิงานวจัิย 

1. คนหารายละเอียดการเสนอราคากอสรางพื้นท่ีจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดนิ 

2. วเิคราะหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value ;NPV)  

 มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิหมายถึงการคํานวณหาผลรวมมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของ

โครงการโดยการหาผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับหรือผลตอบแทน (มูลคาปจจุบันของผลได) กับ

มูลคาปจจุบันของกระแสเงนิสดจายหรือตนทุน (มูลคาปจจุบันของตนทุน) ซึ่งสามารถเขยีนเปนความสัมพันธไดดังน้ี 
 

มูลคาปจจุบัน = มูลคาปจจุบันของผลได – มูลคาปจจุบันของตนทุน 

=

−
=

+∑
0 (1 )

n
t t

t
t

B C
NPV

i
 

ถาคา NPV ท่ีคํานวณไดมคีามากกวา 0 แสดงวาโครงการใหผลตอบแทนคุมคา 

ถาคา NPV ท่ีคํานวณไดมคีานอยกวา 0 แสดงวาโครงการใหผลตอบแทนไมคุมคา 
 

3. วเิคราะหผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return; IRR) 

 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการหมายถงึอัตราสวนคดิลดท่ีทําใหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิมคีา

เปนศูนยสามารถคํานวณไดจากสมการความสัมพันธดังน้ี 

=

−
=

+∑
0

IRR ที่ทําให: NPV =0
(1 )

n
t t

t
t

B C

i
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ถา IRR สูงกวาคาเสยีโอกาสของทุน (r) แสดงวาการลงทุนคุมคา 

ถา IRR สูงกวาคาเสยีโอกาสของทุน (r) แสดงวาการลงทุนไมคุมคา 

4. วเิคราะหอัตราสวนผลตอบแทนตอคาใชจาย (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) 

  อัตราผลตอบแทนตอคาใชจายหมายถงึอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนซึ่งสามารถคํานวณออกมาใน

รูปของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนเทียบกับมูลคาปจจุบันของตนทุนท่ีจายไปในการดําเนินการของโครงการสามารถ

คํานวณไดจากสมการความสัมพันธดังน้ี 

=

=

+

+

∑

∑
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1
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ตัดสนิใจลงทุนเมื่อ B/C Ratio มคีามากกวาหรือเทากับ 1 

ตัดสนิใจไมลงทุนเมื่อ B/C Ratio มคีานอยหรือเทากับ 1 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษา การวางผังบริเวณและความคุมคาการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดินศูนยวจิัยและพัฒนา

ประมงน้ําจดืกวานพะเยาเปนการศึกษาโดยใชขอมูลทุติยภูม ิและการวเิคราะหขอมูลโดยเกณฑทางเศรษฐศาสตรท่ีนํามาใช

ในการวเิคราะห หาไดจาก 
 

ตารางท่ี 1 คากอสรางพื้นท่ีจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดนิ 

 

ลําดับ 

 

รายการ 

 

จํานวน 

 

หนวย 

ราคาวัสด ุ
รวมราคา 

 (บาท) 
ราคาตอ

หนวย (บาท)  

รวม 

 (บาท) 

1 ZONE 1 รานคา           

1.1 งานเตรียมการ 1.00 เหมา 10,000  10,000  10,000  

1.2 งานปรับพื้นท่ี 1.00 เหมา 10,000  10,000  10,000  

1.3 
งานกอสรางรานคาเชา

ขนาดพื้นท่ี 3x3 ตร.ม. 
15  หอง 2,500  375,000  375,000  

1.4 งานไฟฟา-แสงสวางช่ัวคราว 15  หอง 25  37,500  37,500  

1.5 งานประปาช่ัวคราว 15  หอง 12  18,000  18,000  

1.6 งานปายโครงการ 1.00 เหมา 25,00  25,000  25,000  

 
 รวม 

   
475,500  475,500  
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ตาราง คากอสรางพื้นที่จัดงานนทิรรศการปญญาของแผนดนิ (ตอ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย 

ราคาวัสด ุ
รวมราคา 

 (บาท) 
ราคาตอ

หนวย (บาท) 

รวม 

 (บาท) 

2 ZONE 2 เวทกีารแสดง 
     

2.1 งานเตรียมการ 1.00 เหมา 10,000  10,000  10,000  

2.2 งานปรับพื้นท่ี 1.00 เหมา 10,000  10,000  10,000  

2.3 งานกอสรางเวทีการแสดง 1.00 เหมา 25,000  25,000  25,000  

2.4 งานไฟฟา-แสงสวางช่ัวคราว 1.00 เหมา 5,000  5,000  5,000  

2.5 งานปายโครงการ 1.00 เหมา 3,000  3,000  3,000  

 
 รวม 

   
53,000  53,000  

3 ZONE 3 พพิธิภัณฑจําลอง      

2.1 งานเตรียมการ 1.00 เหมา 2,500  2,500  2,500  

2.2 งานปรับพื้นท่ี 1.00 เหมา 2,500  2,500  2,500  

2.3 งานกอสรางปายคัตเอาท 1.00 เหมา 5,000  5,000  5,000  

2.4 งานไฟฟา-แสงสวางช่ัวคราว 1.00 เหมา 1,200  1,200  1,200  

2.6 งานปายโครงการ  เหมา 25,000  - - 

  รวม    11,200  11,200  

4 ZONE 4 ตลาดน้าํ      

2.1 งานเตรียมการ 1.00 เหมา 10,000  10,000  10,000  

2.2 งานปรับพื้นท่ี 1.00 เหมา 10,000  10,000  10,000  

2.3 
งานกอสรางรานคาเชา

ขนาดพื้นท่ี 3x6 ตร.ม. 
84.00 ซุม 4,500  675,000  630,000  

2.4 งานไฟฟา-แสงสวางช่ัวคราว 15  หอง 25  37,500  37,500  

2.5 งานประปาช่ัวคราว 15  หอง 12  18,000  18,000  

2.6 งานปายโครงการ 1.00 เหมา 25,000  25,000  25,000  

  รวม    730,500  730,500  
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 รวมราคาทัง้หมด    1,270,200  1,270,200  
 

 

 

 

แบบซุมตลาดน้าํอาเซยีน 
 

หาอัตราดอกเบี้ยแบบทบตนทุกวัน 

จากการกาํหนดอัตราดอกเบ้ีย 7.25% ตอป คดิเปนอัตราดอกเบ้ียแบบทบตนทุกวัน จะไดเทากับ 

=
7.25%

0.0199%
365

 

 

หามูลคาทีเ่พิ่มขึ้นจากการจัดนทิรรศการ 

จากการเชาท่ีขายของม ี2 ลักษณะ  

1. คาเชาราน 

1.1 รานคาเชา ขนาดพื้นท่ี 3x3 ตร.ม. มรีานคาจํานวน 150 หอง คดิเปนเงนิ 400 บาท/วัน  

จะไดคาเชารานคาเทากับ × ×400 150 10 = 600,000 บาท  

1.2 รานคาเชา ขนาดพื้นท่ี 3x6 ตร.ม. มรีานคาจํานวน 88 หอง คดิเปนเงนิ 800 บาท/วัน  

จะไดคาเชารานคาเทากับ × ×800 88 10 = 704,000 บาท  

2. คาบัตรเขาชมนิทรรศการ ราคาบัตรละ 25 บาท ผูคนท่ีจะเขาชมประมาณ 350 คน/วัน  

จะไดคาเขาชมเทากับ × ×25 350 10 = 87,500 บาท   
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วเิคราะหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสทุธิ (Net Present Value ;NPV)  

มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิหมายถงึการคํานวณหาผลรวมมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ

โดยการหาผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงนิสดรับหรือผลตอบแทน (มูลคาปจจุบันของผลได) กับมูลคาปจจุบัน

ของกระแสเงนิสดจายหรือตนทุน (มูลคาปจจุบันของตนทุน) ซึ่งสามารถเขยีนเปนความสัมพันธไดดังน้ี 

การลงทุนคากอสรางท้ังหมดเทากับ 1,270,200 บาท 

มูลคาท่ีเพิ่มขึ้นจากการจัดนิทรรศการเทากับ 1,391,500 บาท  

อัตราดอกเบ้ียแบบทบตนทุกวันเทากับ 0.02% 

 

จะได  = −1,391,500( / ,0.02%,10) 1,270,200NPV P A  

+ −
= −

+

10
(1 0.02%) 1

1,391,500( ) 1,270,20010
(1 0,02%)

NPV
i

 

= −13,899,705 1,270,200NPV  
NPV = 12,629,505  บาท 

  

NPV ท่ีไดมีคามากกวา 0 แสดงวามีความเปนไปไดท่ีจะดําเนินการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดินศูนยวิจัย

และพัฒนาประมงนํ้าจดื กวานพะเยา เนื่องจาก NPV ไมติดลบ 
 

วเิคราะหผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return; IRR) 

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการหมายถงึอัตราสวนคดิลดท่ีทําใหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิมีคาเปน

ศูนยสามารถคํานวณไดจากสมการความสัมพันธดังน้ี 

การลงทุนคากอสรางท้ังหมดเทากับ 1,270,200 บาท 

มูลคาท่ีเพิ่มขึ้นจากการจัดนิทรรศการเทากับ 1,391,500 บาท  

อัตราดอกเบ้ียแบบทบตนทุกวันเทากับ 0.02% 

 

จะได
  

=1,391,500( / , ,10) 1,270,200P A i  

+ −
=

+

10
(1 ) 1

1,391,500( ) 1,270,20010
(1 )

i

i i
 

= 1.095%irr  
IRR ท่ีไดมคีา 1.097% แสดงวาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการมคีามากกวาอัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบ้ียเงินกู

ท่ีกําหนดไว 0.02% แสดงวากิจการการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดินศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด กวาน

พะเยา ควรจะลงทุนตอไป 
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วเิคราะหอัตราสวนผลตอบแทนตอคาใชจาย (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) 

อัตราผลตอบแทนตอคาใชจายหมายถงึอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนซึ่งสามารถคํานวณออกมาในรูป

ของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนเทียบกับมูลคาปจจุบันของตนทุนท่ีจายไปในการดําเนินการของโครงการสามารถ

คํานวณไดจากสมการความสัมพันธดังน้ี 

การลงทุนคากอสรางท้ังหมดเทากับ 1,270,200 บาท 

มูลคาท่ีเพิ่มขึ้นจากการจัดนิทรรศการเทากับ 1,391,500 บาท  

อัตราดอกเบ้ียแบบทบตนทุกวันเทากับ 0.02% 

จะได  

+ −

+=

10
(1 0.02%) 1

1,391,500( )10
(1 0,02%)

/
1,270,200

i
B C  

=
13,899,705

/
1,270,200

B C  

=/ 10.94B C  
 

การลงทุนของการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดนิศูนยวจิัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด กวานพะเยามีอัตราสวน

ของผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 11 แสดงวาผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้น จากการลงทุนใหผลมากกวาหรือคุมคากับคาใชจายท่ี

เสยีไป 
 

วจิารณและสรุปผล 

จากการศึกษาการวางผังบริเวณและความคุมคาการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดินศูนยวิจัยและพัฒนา

ประมงนํ้าจืด กวานพะเยา  เพื่อทราบถึงตนทุนคาใชจายและรายไดของการจัดงานนิทรรศการ “ปญญาของแผนดิน” 

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด พะเยา (ฝงตะวันตก) ผลการศึกษาท่ีไดจะนําไปเปนขอมูลใหกับผูดําเนินการจัดงาน

นทิรรศการ “ปญญาของแผนดิน” หรือผูท่ีเกี่ยวของ ไดตัดสินใจในการจัดงานนิทรรศการ”ปญญาของแผนดิน” ศูนยวิจัย

และพัฒนาประมงนํ้าจดื พะเยา (ฝงตะวันตก) สามารถสรุปไดดังน้ี   
 

สรุปผลการวจัิย 

จากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดิน

ศูนยวจิัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด กวานพะเยาแลวนํามาประมาณการตนทุนและผลตอบแทนในอีก 10 วันจากน้ันก็นํามา

วเิคราะหหาคาทางทฤษฎสีามารถสรุปไดดังน้ี 

ผลการศึกษาพบวามคีวามเหมาะสมและความเปนไดทางเศรษฐศาสตรเมื่อเทียบกับเกณฑในการตัดสนิใจลงทุน ณ 

ระดับอัตราดอกเบ้ียแบบทบตนทุกวัน 0.02% 

1. มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของการจัดงานนิทรรศการปญญาของมีคา

เทากับ 12,629,505 บาทแสดงวาใหผลตอบแทนท่ีนาสนใจ 
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2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) ของการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดิน 

มคีามากกวาอัตราดอกเบ้ียกูยมื (แบบทบตนทุกวัน 0.02%) คอืมคีาเทากับ 1.097% แสดงวาผลตอบแทนนาลงทุน 

3. อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio) ของการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดิน 

มคีาเทากับ 11 แสดงวาโครงการน้ีมผีลบวกมากกวาผลงานเสยี 

สรุปไดวาความคุมคาการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดินศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด กวานพะเยาเปน

นทิรรศการท่ีนาลงทุนและมคีวามเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 
 

ขอเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาพบวานิทรรศการท่ีผูศึกษาไดทําการวิเคราะหน้ันผลการวิเคราะหจะใหผลตอบแทนใกลเคียงกับ

ความจริงมากนอยเพียงใดน้ันจะขึ้นอยูกับการประมาณการดานตนทุนและผลตอบแทนวามีความคลาดเคลื่อนมากนอย

เพยีงใด 

2. ในการเก็บรวบรวมขอมูลดานตางๆ ของหนวยงานราชการ ท่ีเกี่ยวของ ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยละเอียด

เพื่อใชประโยชนในการวเิคราะหโครงการในดานตางๆ ซึ่งมคีวามตองการในการใชงาน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

งานวจิัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากบุพการี ครอบครัวท่ีเปนผูใหกําลังใจมาโดยตลอดขอขอบคุณรุนพี่ เพื่อนๆ คณะ

วิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาการจัดการบริหารงานกอสรางท่ีใหคําแนะนํา และแลกเปลี่ยน

ประสบการณท่ีดีในระหวางการศึกษาคนความาโดยตลอด และไดรับการสนับสนุนดวยดีจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอขอบคุณ ดร. ธีระพจน  ศุภวิริยะกิจ ทานอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีใหคําปรึกษา คําแนะนําแกไขตรวจทานความถูกตอง

เรียบรอยและขอบกพรองตางๆ ขอขอบคุณ บริษัท The one Development จํากัด และขอขอบคุณ บริษัท Ppsn Co.,LTD ท่ี

ใหความอนุเคราะหในการใชอุปกรณสําหรับทํางานวจิัย และขอขอบคุณ นายภานุกร ชวยค้ําชู ท่ีชวยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ

งานวจิัยคร้ังน้ี 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อวเิคราะหโอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยงและศึกษาผลกระทบของปญหาและอุปสรรคใน

การประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งไดทําการเก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางคอื ผูประกอบธุรกจิรับเหมากอสรางท่ีจดทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด

เชียงราย 12 ราย ผลการศึกษาพบวา โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยงของธุรกจิรับเหมากอสรางบานพักอาศัยโดยภาพรวม ดาน

งานบริหารองคกรมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =3.31) สวนระดับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากปญหาและอุปสรรคภาพรวมมีระดับ

ผลกระทบท่ีเกดิขึ้นมากท่ีสุดคอื งานบริหารองคกร มคีาเฉลี่ยสูงสุด ( X =3.73) 
 

คําสําคัญ: ความเสี่ยง ธุรกจิรับเหมากอสรางบานพักอาศัย 
 

Abstract 

The objective of the present study was to determine risk factors and significant level effects of residential construction 

business in Muang District, Chiang Rai province. The data collection was carried out using questionnaires for the samples that is 

12 contractors who registered in the residential construction business with in the city of Chiang Rai province. Results of this study 

were found that the highest probabilistic chance in risk factors of residential construction was the administrative work with its 

mean ( X ) of 3.31. The effect due to the problems of the construction was in the greatest impact that is the 

administrative work, with its mean ( X ) of 3.73. 
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บทนํา 

ธุรกิจรับเหมากอสรางเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเปน

ธุรกิจท่ีผลักดันและชวยขับเคลื่อนกลไกลวงจรธุรกิจท่ีเกี่ยวของ เปนธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงในดานตาง ๆ สูงมากการ

ดําเนินงานมักจะประสบกับเหตุการณท่ีไมแนนอน (Uncertainty) หรือ “ความเสี่ยง (Risk)” เกิดขึ้นไดตลอดเวลาโครงการ

กอสรางเปนงานท่ีมีความซับซอนและตองใชความเขาใจดานเทคนิคการออกแบบการกอสรางและการบริหารจัดการ

รวมท้ังกระบวนการและขั้นตอนของเปาหมาย วัตถุประสงค ทรัพยากรมนุษยและอื่น ๆ เชน ความคาดหวัง สัญญากับผู

วาจาง ตารางการทํางานงบประมาณและแผนงานตาง ๆ ดังน้ันผูจัดการโครงการจําเปนจะตองมีความเขาใจในแผนงาน

โครงการอยางชัดเจน  และแผนงานโครงการจะตองเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณท่ีไมแนนอนแตจะตองอยูในกรอบของ

การบรรลุวัตถุประสงคของการกอสราง 

ในป 2557 ตลาดท่ีอยูอาศัยไทยโดยรวมยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ราคาท่ีอยูอาศัยจะสูงขึ้นตามตนทุน

ท่ีดินและตนทุนกอสรางท่ีปรับสูงขึ้น อัตราดอกเบ้ียท่ียังตํ่าและการแขงขันปลอยสินเช่ือของสถาบันการเงินเปนปจจัย

สําคัญในการขับเคลื่อนกําลังซื้อ โดยกําลังซื้อภายในประเทศจะเปนตัวขับเคลื่อนหลักในตลาด กลุมท่ีเติบโตจะเปน

คอนโดมเินียม ในกทม.และปริมณฑล สวนในภูมภิาคกลุมท่ีเติบโตจะเปนบานจัดสรร ในจังหวัดใหญๆสําหรับทิศทางในอีก 

3 ปขางหนา (ป 2558-2560) คาดวาตลาดท่ีอยูอาศัยไทย ยังมีโอกาสขยายตัวไดอีกมาก เนื่องจากในป 2558 จะเกิด

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ทําใหมกีารรวมกันทางเศรษฐกจิของประเทศในเขตอาเซยีนมากขึ้นและเมื่อเปรียบเทียบ

ประเทศในกลุม AEC ท้ังหมด จังหวัดเชียงราย มีความนาสนใจในระดับตน ๆ ประกอบกับสภาพแวดลอมโดยรวมเอื้อตอ

การท่ีจะมีคนตางชาติเขามามาใชประโยชนในแงการพักผอน การอยูอาศัย การลงทุน ซึ่งจะสงผลทําใหมีการขยายตัวใน

ดานการใชประโยชนท่ีดิน มีการเปลี่ยนแปลงทางดานผูบริโภค โดยจะมีผูบริโภคในกลุมคนตางชาติเขามามากขึ้น การ

เติบโตของท่ีอยูอาศัยจะขยายตัวไปสูเมืองใหญ ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงเมืองท่ีตอเช่ือมกับประเทศในกลุม AEC อยางจังหวัด

เชียงราย 

แตเนื่องดวยในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ยังมีความเสี่ยงในการกอสรางดวยปจจุบันประสบกับภัยแผนดินไหวยังคง

เปนภัยธรรมชาติท่ียังไมสามารถพยากรณไดการปองกันและบรรเทาภัยแผนดินไหวท่ีมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีและ

ความรูในปจจุบันจําเปนตองการขอมูลความส่ันสะเทือนของพื้นดินท่ีถูกตองจากระบบตรวจวัดท่ีมีมาตรฐาน สําหรับงาน

ดานแผนดนิไหวและวศิวกรรมแผนดนิไหวปจจุบันหนวยงานท่ีมรีะบบเครือขายตรวจความส่ันสะเทือนในระดับชาติและเปน

มาตรฐานสากล ไดแก สํานักเฝาระวังแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยาทําหนาท่ีในการตรวจและวิเคราะหแผนดินไหวท้ัง

ภายในและตางประเทศ จําเปนตองมกีารวางแผน ท้ังทางดานนโยบาย ดานปฏิบัติการดานวิชาการ วิเคราะหวิจัยและดาน

มวลชน การพัฒนาโครงการกอสรางใหมเกดิขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่องตามแผนการขยายธุรกจิเชิงรุกของผูประกอบการ

รับเหมากอสราง จึงมีความจําเปนตองใหความสําคัญกับการควบคุมดูแลการกอสรางโครงการตาง ๆ มากขึ้น เพื่อรักษา

คุณภาพและมาตรฐานของงานกอสราง ตลอดจนการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนการลงทุนและเปนไปอยางมี

ประสทิธิภาพสูงสุด งานวจิัยฉบับน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อ ระบุปจจัยความเสี่ยงในการกอสรางมโีอกาสท่ีมีจะเกิดสูงและสงผล

กระทบอยางมากในการดําเนินกจิการกอสรางและนําผลวเิคราะหมากําหนดแนวทางควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง
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และเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยการสอบถามผูประกอบธุรกิจรับเหมา

กอสรางบานพักอาศัยในเขตพื้นท่ีอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย เพื่อหาแนวทางการแกไขความเสี่ยงท่ีนําเสนอในงานวิจัยนี้ 

สามารถชวยลดโอกาสเกดิความเสี่ยงท่ีทําใหงานกอสรางลาชากวาแผน เพิ่มคุณภาพของงาน เพิ่มความปลอดภัยและเพิ่ม

ประสทิธิผล ของงานกอสรางตอไป (จังหวัดเชียงราย, 2556) 

ผูศึกษาในฐานะท่ีเปนผูท่ีมีความสนใจในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดเชียงรายจงึสนใจท่ีจะวเิคราะหหาความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย และศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย เพื่อนําผลการศึกษาและวเิคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดมาเปนแนวทางในการประกอบธุรกจิรับเหมากอสราง

ใหมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น อีกท้ังยังสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานใหผูรับเหมากอสรางรายใหม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย 
2. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

งานวจิัยน้ีเปนการวเิคราะหหาความเสี่ยงในการประกอบธุรกจิรับเหมากอสรางบานพักอาศัย ในเขตพื้นท่ีอําเภอ

เมอืงเชียงราย มขีอบเขตของการทําวจิัย ดังน้ี 

1. ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคอืผูประกอบธุรกจิรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย 

ท่ีจดทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงราย จํานวน 12 ราย (สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด

เชียงราย, 2557 ) 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา 

ประกอบดวย ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน และตัวแปรตาม ดังน้ี 

ตัวแปรตน ไดแก ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ระดับการศึกษาสูงสุด  

ประสบการณการทํางานในการกอสรางบานพักอาศัย รายไดเฉลี่ยตอเดอืน ตําแหนง และประเภทของสถานประกอบการ 

ตัวแปรตาม ไดแก ความเสี่ยงในการประกอบธุรกจิรับเหมากอสรางบานพักอาศัย 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

วัสดุอุปกรณ 

 1. แบบสอบถามความคดิเห็น       
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วธิกีารศึกษา 

1. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีแจกใหผูตอบแบบสอบถาม จากน้ันจึงทําการตรวจสอบความถูกตองและความ

สมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามท้ังหมดเพื่อนําไปทําการวเิคราะหขอมูลทางสถติินําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาทํา

การวเิคราะหโดยประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิซึ่งไดเลอืกใชสถติิในการวเิคราะหดังตอไปน้ี 

2. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูล

เบ้ืองตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยางดังน้ี 

    2.1 วเิคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนท่ี1 ลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการอธิบายขอมูล

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคารอยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)  

    2.2 วเิคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนท่ี 2, 3 และ 4 คอืโอกาสในการเกดิเหตุการณผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก

ปญหาโดยใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ลักษณะแบบสอบถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคาโดยไดแบงออกเปน 5 ระดับซึ่งผูวจิัยไดกําหนดระดับคะแนนใหผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการศึกษา 

ระดับโอกาสท่ีเกิดเหตุการณขึ้นจากความเสี่ยงตอธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัย ตามความคิดเห็นของ

ผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมพบวา ระดับเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณตอธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยท่ี

มคีาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก งานบริหารองคกรมคีาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.31) อยูในระดับปานกลาง รองลงมา 

คือ งานเอกสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78 และลําดับสุดทายคือ งานโครงสราง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.71 สวนงาน

สถาปตยกรรม มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 2.41)อยูในระดับนอย ดังแสดงในตาราง 1  
 

ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของระดับโอกาสท่ีจะเกดิขึ้นในแตละดาน 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D ระดับโอกาสที่เกิดขึน้ 

งานบรหิารองคกร 3.31 1.06 ปานกลาง 

      1. ดานการบริหารและการจัดการโครงการ 2.60 1.04 นอย 

      2. ดานงบประมาณ 3.48 1.09 มาก 

      3. ดานปจจัยภายนอก 3.58 1.04 มาก 

งานเอกสาร 2.78 1.16 ปานกลาง 

      1. ดานแบบกอสราง 2.95 1.05 ปานกลาง 

      2. ดานสัญญากอสราง 3.00 1.18 ปานกลาง 

      3. ดานประมาณราคา 2.39 1.26 นอย 
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ตาราง 1 (ตอ) 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D ระดับโอกาสที่เกิดขึน้ 

งานโครงสราง 2.71 1.11 ปานกลาง 

1. ดานบุคลากรหรือแรงงาน 2.62 1.14 ปานกลาง 

2. ดานเคร่ืองจักรกล 2.71 0.98 ปานกลาง 
3. ดานวัสดุกอสราง 2.69 1.17 ปานกลาง 
4. ดานความปลอดภัยในการปฏบัิติงานและอื่น ๆ 2.81 1.15 ปานกลาง 

งานสถาปตยกรรม 2.41 1.05 นอย 

1. ดานบุคลากรหรือแรงงาน 2.48 1.11 นอย 

2. ดานเคร่ืองจักรกล 2.39 1.08 นอย 

3. ดานวัสดุกอสราง 2.40 0.92 นอย 
4. ดานความปลอดภัยในการปฏบัิติงานและอื่น ๆ 2.36 1.10 นอย 

งานระบบไดแกงานไฟฟา ประปา และสุขาภบิาล 2.42 0.90 นอย 

1. ดานบุคลากรหรือแรงงาน 2.55 1.25 นอย 
2. ดานเคร่ืองจักรกล 2.34 0.85 นอย 
3. ดานวัสดุกอสราง 2.39 0.78 นอย 
4. ดานความปลอดภัยในการปฏบัิติงานและอื่น ๆ 2.39 0.70 นอย 

 

ระดับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยงท่ีมีตอธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัย ตามความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถามในภาพรวมพบวา มรีะดับผลกระทบท่ีเกดิขึ้นมากท่ีสุด 3 ลําดับแรกไดแก งานบริหารองคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

(คาเฉลี่ย = 3.73) โดยดานงบประมาณ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.05) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ งาน

โครงสราง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 โดยดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและอื่น ๆ มีคามากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.67) 

และงานเอกสาร มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.33 โดยดานแบบกอสรางมคีามากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.38) ดังแสดงในตาราง 2 

 

ตาราง 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละดาน 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D ระดับโอกาสที่เกิดขึน้ 

งานบรหิารองคกร 3.73 1.00 มาก 

      1. ดานการบริหารและการจัดการโครงการ 3.20 1.09 ปานกลาง 

     2. ดานงบประมาณ 4.05 0.91 มาก 

     3. ดานปจจัยภายนอก 3.95 1.00 มาก 
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ตาราง 2 (ตอ) 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย S.D ระดับโอกาสที่เกิดขึน้ 

งานเอกสาร 3.33 1.13 ปานกลาง 

      1. ดานแบบกอสราง 3.38 1.04 ปานกลาง 

      2. ดานสัญญากอสราง 

      3. ดานประมาณราคา 

3.37 

3.25 

1.22 

1.14 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

งานโครงสราง 3.39 1.15 ปานกลาง 

1. ดานบุคลากรหรือแรงงาน 3.35 1.28 ปานกลาง 
2. ดานเคร่ืองจักรกล 3.31 1.10 ปานกลาง 
3. ดานวัสดุกอสราง 3.23 1.03 ปานกลาง 
4. ดานความปลอดภัยในการปฏบัิติงานและอื่น ๆ 3.67 1.17 มาก 

งานสถาปตยกรรม 3.21 1.25 ปานกลาง 

1. ดานบุคลากรหรือแรงงาน 3.26 1.32 ปานกลาง 
2. ดานเคร่ืองจักรกล 3.09 1.22 ปานกลาง 
3. ดานวัสดุกอสราง 3.42 1.09 มาก 
4. ดานความปลอดภัยในการปฏบัิติงานและอื่น ๆ 3.08 1.36 ปานกลาง 

งานระบบไดแกงานไฟฟา ประปา และสุขาภบิาล 3.20 1.16 ปานกลาง 

1. ดานบุคลากรหรือแรงงาน 3.28 1.24 ปานกลาง 
2. ดานเคร่ืองจักรกล 3.08 1.13 ปานกลาง 
3. ดานวัสดุกอสราง 3.17 1.07 ปานกลาง 
4. ดานความปลอดภัยในการปฏบัิติงานและอื่น ๆ 3.25 1.18 ปานกลาง 

 

ตาราง 3 คาเฉลี่ยและรอยละปจจัยปญหาและอุปสรรคที่มีตอธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัย 

 เหตุการณที่เกิดขึ้น คากอสราง ระยะเวลา 
ขอบเขต

งาน 

คุณภาพ

งาน 

1 ดานการบริหารและการจัดการโครงการ 16 46 29 40 

2 ดานงบประมาณ 36 3 12 3 

3 ดานปจจัยภายนอก 30 14 8 8 

4 ดานแบบกอสราง 6 18 17 27 

5 ดานสัญญากอสราง 8 34 12 4 

6 ดานประมาณราคา 19 8 1 10 
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ตาราง 3 (ตอ)  

 เหตุการณที่เกิดขึ้น คากอสราง ระยะเวลา 
ขอบเขต

งาน 

คุณภาพ

งาน 

7 ดานบุคลากรหรือแรงงาน 15 43 17 66 

8 ดานเคร่ืองจักรกล 13 28 12 35 

9 ดานวัสดุกอสราง 27 27 16 20 

10 ดานความปลอดภัยในการปฏบัิติงานและอื่น ๆ 3 9 13 11 

 รวม 173 230 137 224 

 คาเฉลี่ยรวม 17.30 23.00 13.70 22.40 

 รอยละ 43.25 57.50 34.25 56.00 
 

จากตาราง 3 แสดงถึงผลกระทบรายปจจัยท่ีเปนปญหาและอุปสรรคตอธุรกิจรับเหมากอสรางของผูตอบ

แบบสอบถามตอธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัย ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมพบวา ระยะ

ระยะเวลาในการกอสราง มคีาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = 23.00) คดิเปนรอยละ 57.50 รองลงมาคอื คุณภาพของงานในการ

กอสราง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = 22.40) คิดเปนรอยละ 56 และขอบเขตงานในการกอสราง มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย = 13.70) คดิเปนรอยละ 34.25  
 

วจิารณและสรุปผล 

วจิารณผล 

 จากการวิเคราะหความเสี่ยงในการประกอบธุรกจิรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย 

สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 ผูรับเหมากอสรางสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31–40 ป ตําแหนงงานผูจัดการ ระดับการศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาตรี ประสบการณในงานกอสรางอาคารพักอาศัยมากกวา 15 ป ประเภทของสถานประกอบการสวนใหญเปนหาง

หุนสวนจากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ท้ังน้ีเนื่องจากงานดานการรับเหมากอสรางเปนงานท่ีตองปฏิบัติงานในพื้นท่ี

กอสรางจงึตองการบุคลากรท่ีมคีวามกระฉับกระเฉง มคีวามรูความสามารถ และตองมปีระสบการณ และรับความเช่ือม่ัน

ในโครงการและมีความรับผิดชอบ เพราะบุคลากรหรือแรงงานท่ีมีความสามารถ มีประสบการณ จะสามารถแกปญหา

หนางานไดด ีเพราะไดเจอและประสบกับปญหามากอน 

 ดานตําแหนงงาน พบวาตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมผีลตอความสามารถในการทํางานและการทํางานแตกตางกัน 

เนื่องจากวิศวกรโครงการและผูรับเหมากอสราง ทํางานประจําเฉพาะหนา และเนื้องานกอสรางเปนสวนใหญ สวน

ผูจัดการและกรรมการผูจัดการ ทํางานในเฉพาะเทคนิค การพบปะ และสื่อสารกับบุคคลดานอื่น ๆ จงึทําใหความสามารถ

ในการใหบริการนอยกวาตําแหนงอื่น ๆ  

งานบริหารองคกร พบวา ระดับเกี่ยวกับโอกาสในการเกดิเหตุการณความเสี่ยงตอธุรกิจรับเหมากอสรางบานพัก

อาศัย ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมพบวา งานบริหารองคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.31) 



 

650 

 

คดิเปนรอยละ 66.20 อยูในระดับปานกลาง และงานสถาปตยกรรม มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 2.41) คิดเปนรอยละ 

48.20 อยูในระดับนอย และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยงตอธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัย ตามความคิดเห็น

ของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมพบวา งานบริหารองคกรมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.73)คิดเปนรอยละ 74.60 อยู

ในระดับมาก สวนงานระบบไดแกงานไฟฟา ประปา และสุขาภิบาลมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 3.20) คิดเปนรอยละ 

64 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงใหเห็นวาปจจัยทุกดาน มีอิทธิผลตอความเสี่ยงของธุรกิจรับเหมากอสราง ซึ่ง

หมายความวา ทุกดานในงานบริหารองคกรท่ีผูวจิัยไดยกมาน้ี ลวนมโีอกาสในการเกิดเหตุการณตอธุรกิจรับเหมากอสราง

บานพักอาศัยท้ังสิ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ กฤตวิทย สรรพคุณ (2551) ไดศึกษาการประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใน

การใชผูรับเหมาชวงของโครงการอาคารสูงเพื่อประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ ท่ี

เกิดจากผูรับเหมาชวงในโครงการกอสรางอาคารสูงท่ีสงผลตอผูรับเหมาหลักของโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จากการศึกษาพบวาเหตุการณท่ีประเมินวาจะเกิดมากคือความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานการทํางาน

ลาชาการ  เรงงาน และความประมาทจากการทํางานผูรับเหมาชวงซึ่งพบวาสงผลกระทบตอเวลา คุณภาพ และความ

ปลอดภัยโดยรวมของโครงการโดยเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุตาง ๆ แลวน้ันเห็นไดวาการรับงานหลายงานของผูรับเหมาชวง

สงผลทําใหเกดิเหตุการณความเสี่ยงดานอื่น ๆ ดวย เพราะเมื่อผูรับเหมาชวงรับงานหลายงานแตไมมีการจัดการดานอื่น ๆ 

ท่ีดพีอจะทําใหมปีญหาตามมาไดและเมื่อพจิารณาขนาดของโครงการพบวาโครงการท่ีมมูีลคาสูงจะมีแนวโนมใหเกิดความ

เสี่ยงสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงอาคารเฉพาะทางเชนโรงแรม โรงพยาบาล จะมแีนวโนมเกดิความเสี่ยงมากกวาการกอสราง

อาคารประเภทท่ีอยูอาศัยหรืออาคารพาณชิยท่ัวไปและถามกีารจางผูรับเหมาชวงมากหลากหลายรายเทาใดก็จะมแีนวโนม

เกดิความเสี่ยงมากเทาน้ัน 

สรุปผล 

 ผลการศึกษา การวเิคราะหความเสี่ยงในการประกอบการธุรกจิรับเหมากอสรางบานพักอาศัยมดัีงน้ี  

ตอนที่ 1 ปจจัยดานบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการวเิคราะหดวยคาความถี่ และรอยละ  

 ดานเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดไดแกเพศชายคดิเปนรอยละ 83.33 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

16.67  
 ดานอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดไดแกอายุ 31–40 ปคดิเปนรอยละ 58.33 รองลงมาไดแกอายุ 41–50 

และอายุตํ่ากวา 30 ปคดิเปนรอยละ 16.67 และอายุท่ีมจีํานวนนอยท่ีสุดไดแกอายุมากกวา 50 ป คดิเปนรอยละ8.33 

 ดานระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดไดแกระดับตํ่าปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 50 

รองลงมาไดแกปริญญาตรี คดิเปนรอยละ 41.67 และนอยท่ีสุด ไดแก สูงกวาปริญญาตรี คดิเปนรอยละ 8.33  

 ดานตําแหนงงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดไดแก ผูจัดการ คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาไดแก 

วศิวกรโครงการ กรรมการผูจัดการ และผูรับเหมากอสราง คดิเปนรอยละ 16.67 เทากัน 

 ดานรายได พบวา ผูตอบแบบสอบมีรายไดตอปมากท่ีสุดไดแก 3,000,000 บาทตอป และตํ่าท่ีสุดไดแก 

180,000 บาทตอป 

 ดานประสบการณในงานกอสรางอาคารพักอาศัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดไดแกประสบการณใน

งานกอสรางอาคารพักอาศัยมากกวา 15 ปคิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาไดแกประสบการณในงานกอสรางอาคารพัก

อาศัยระหวาง 6-10 ป คดิเปนรอยละ 25 และประสบการณในงานกอสรางอาคารพักอาศัยระหวาง 3–5 ป  และ 11–15 ป 
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คดิเปนรอยละ 16.67 และนอยท่ีสุด ไดแก ประสบการณในงานกอสรางอาคารพักอาศัยตํ่ากวา 3 ป คิดเปนรอยละ 8.33 

ตามลําดับ 

 ดานประเภทของสถานประกอบการ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มากท่ีสุดไดแก หางหุนสวนจํากัด/หางหุนสวน

นิติบุคคล คดิเปนรอยละ 83.34 รองลงมาไดแก รานคาบุคคลธรรมดา คดิเปนรอยละ 16.66  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณประกอบดวยงานบริหารองคกร งาน

เอกสาร งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม และงานระบบไดแก งานไฟฟา งานประปาและสุขาภบิาลโดยการวเิคราะหดวย

คาเฉลี่ยของประชากร และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร พบวา ปจจัยหลักดานตาง ๆ ของผูรับเหมากอสราง

บานพักอาศัย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอความเสี่ยงโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก งาน

บริหารองคกร งานเอกสาร และงานโครงสราง งานระบบ และงานสถาปตยกรรมซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31, 2.78, 2.71,   

2.42 และ 2.41 ตามลําดับ  

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยงประกอบดวยงานบริหารองคกร งาน

เอกสาร งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม และงานระบบไดแก งานไฟฟางาน ประปาและสุขาภบิาลโดยการวเิคราะหดวย

คาเฉลี่ยของประชากร และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร พบวา ปจจัยหลักดานตาง ๆ ของผูรับเหมากอสราง

บานพักอาศัย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอความเสี่ยงโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก งาน

บริหารองคกร งานโครงสราง งานเอกสาร งานสถาปตยกรรมและงานระบบซึ่งมคีาเฉลี่ยเทากับ 3.78, 3.39, 3.33, 3.21,

และ 3.20 ตามลําดับ  

ตอนที ่4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบรายปจจัยท่ีเกิดจากปญหา และอุปสรรค ประกอบดวยคาใชจาย

ในการกอสราง ระยะเวลาในการกอสราง ขอบเขตงานกอสราง และคุณภาพงานกอสราง โดยการวเิคราะหดวย คาความถี่ 

และรอยละ แสดงใหเห็นวาผลกระทบรายปจจัยของผูตอบแบบสอบถามตอธุรกจิรับเหมากอสรางบานพักอาศัย ตามความ

คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมพบวา ระยะเวลาในการกอสราง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = 23.00) คิดเปน

รอยละ 57.50 รองลงมาคอื คุณภาพของงานในการกอสราง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = 22.40) คิดเปนรอยละ 56 และ

ขอบเขตงานในการกอสราง มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 13.70) คดิเปนรอยละ 34.25 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ผูรับเหมากอสรางรายใหมสามารถนําผลการวิจัยน้ีไปประยุกตใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ

กอสรางอาคารท่ีพักอาศัย 

2. ทําใหผูรับเหมากอสรางทราบแนวทางท่ีทําใหเกดิผลกระทบตอปจจัยเสี่ยงตอการบริหารโครงการกอสราง 

3. ผูรับเหมากอสรางงานอาคารท่ีพักอาศัย ไดแนวทางในการใหความสําคัญกับปจจัยเสี่ยงท่ีมผีลกระทบตอการเงนิและ

งบประมาณกอสรางโดยเนนในเร่ืองของการเสนองานราคาท่ีเหมาะสม และสภาพคลองทางการเงนิท่ีดใีนการดําเนิน

โครงการ  
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ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาในปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีผลกระทบตองานกอสรางและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับการบริหาร

จัดการโครงการกอสรางของผูรับเหมา 

 2. ควรมกีารศึกษาโดยใชวธีิการรวบรวมขอมูลแบบอื่น ๆ รวมกับการใชแบบสอบถาม เชนการสังเกต เพื่อใหได

ขอมูลท่ีสมบูรณมากย่ิงขึ้น 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก คณาจารยทุกทานในสาขาวิชา

การบริหารงานกอสราง มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู และใหคําปรึกษาในเร่ืองตาง ๆ 

ในการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ีและขอขอบคุณผูรับเหมากอสรางสําหรับงานกอสรางท่ีพักอาศัยในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงรายท่ีไดใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดีย่ิงทุกทานรวมถึง เทศบาลตําบลสายน้ําคํา 

อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ผูศึกษาหวังเปนอยางย่ิงวา การศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ีจะเปนประโยชนตอเพื่อนรวม

สาขาอาชีพ และผูท่ีสนใจทุกทาน หากการศึกษาคนควาน้ียังพอมคีุณคาและประโยชนบาง ผูศึกษาขอบมอบความดท้ัีงหมด

ใหกับครูบาอาจารยทุกทาน และบิดา มารดาท่ีอบรมส่ังสอนจนเติบใหญมาจนวันน้ี 
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การวิเคราะหสถานการณการลงทุนอาคารพาณชิยในอําเภอเชยีงของ จังหวัดเชยีงราย 

หลังจากเปดสะพานมติรภาพไทย - ลาว แหงท่ี 4 

Scenario Analysis of Commercial Building Investment in Chiang Khong District 

Chiang Rai Province After the Opening of the 4th Thai-Lao Friendship Bridge 

เอกวัฒน อะทะไชย6

1* และ สมบูรณ  เช่ียงฉนิ7

2 

Eakkawat Atachai1* and  Somboon Shaingchin2  

บทคัดยอ 

 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายไดพัฒนาเพื่อเปนเมือง

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย เปนฐานการผลิตและการลงทุนท่ีสามารถเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบาน โดยการ

กอสรางสะพานมิตรภาพขามแมนํ้าโขง ไทย–ลาว แหงท่ี 4 (เชียงของ – หวยทราย)  การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาสถานการณการลงทุนอาคารพาณิชย และศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนอาคารพาณิชย ในอําเภอเชียง

ของ จังหวัดเชียงราย หลังจากเปดสะพานมติรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 4 กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา คอื กลุมผูใชอาคารพาณิชย 

95 คน ผลการศึกษา พบวา สถานการณในปจจุบันอําเภอเชียงของกําลังพัฒนาใหเกิดธุรกิจหลากหลาย และเปนแหลง

กระจายสินคา โดยอาคารพาณิชยควรมีลักษณะท่ีมีถนนเช่ือมกับเสนทางขนสงหลัก มีรูปทรงท่ีทันสมัย และราคา

สมเหตุสมผล 
 

คําสําคัญ: การลงทุน  อาคารพาณชิย  สะพานมติรภาพไทย-ลาวแหงท่ี 4  
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Abstract  

According to the strategic development of northern areas, Chiang Khong district, Chiang Rai province, has 

developed in order to be a Chiang Rai special economic zone which is an area of manufacturing and investment 

linked to neighboring countries by constructing The 4th Thai-Lao Friendship Bridge (Chiang Khong – Huai Sai). The 

objectives of this study are to study the situation of commercial investment and the factors that affect the decision to 

invest in commercial buildings in Chiang Khong district after the opening of The 4th Thai-Lao Friendship Bridge. 

Samples used to study are 95 people who are using the commercial building. The results showed that Chiang Khong 

districtis developing a variety of business and a distribution of many products. The good commercial building should 

be linked with the main transport routes, has a modern shapes, and reasonable prices. 
 

Keywords : Investment, Commercial building,The 4th Thai-Lao Friendship Bridge 
 

บทนํา 

 การเติบโตเปนเมืองเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย โดยการกอสรางสะพานมิตรภาพขามแมนํ้าโขง 

ไทย – ลาว แหงท่ี 4 (เชียงของ – หวยทราย) เปนการเช่ือมตอถนนเสนทาง R3A จากกรุงเทพมหานคร – คุณหมิง เพื่อ

สรางเศรษฐกิจท่ีดีระหวาง จีน – ลาว – ไทย เพื่อเช่ือมโยงการคมนาคมในกลุมประเทศอนุภาคลุมนํ้าโขง เปนการบูรณา

การเศรษฐกิจทางดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียว การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเปนการสรางอําเภอเชียงของใหเปนฐานการ

ผลติและการลงทุนท่ีสามารถเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบานตามยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนและการพัฒนา

พื้นท่ีเศรษฐกจิเชียงราย – เชียงใหม – ลําพูน ตามแผนพัฒนาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เปนการพัฒนาระดับ

ภูมิภาคท่ีจะเช่ือมจุดการคาท่ีมีความสําคัญและเปดโอกาสการลงทุนในการลงทุนในอําเภอเชียงของรวมถึงนโยบายการ

พัฒนาตามแผนยุทธศาสตรอําเภอเชียงของท่ีรวมมือกันระหวางผูบริหารอําเภอเชียงของ  ผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีอําเภอเชียงของจังหวัด

เชียงราย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ, 2546) 

 ดังน้ันการศึกษาคร้ังน้ีจึงเปนการศึกษาเพื่อวิเคราะหสถานการณการลงทุนอาคารพาณิชย และนโยบายการ

พัฒนาในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงท่ี 4  ในอําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย ในบริบท

ของสภาพเขตเศรษฐกิจใหม เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนอาคารพาณิชย ในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

หลังจากเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 4เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนใหเกิดประโยชนความคุม

คาสูงสุด 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อวิเคราะหสถานการณการลงทุนอาคารพาณิชย ในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หลังจากเปด

สะพานมติรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 4  

2. เพื่อศึกษาปจจัยการตัดสนิใจลงทุนอาคารพาณชิย ในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หลังจากเปดสะพาน
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ปจจัยพื้นฐานของอาคารพาณชิย 

1. จํานวนช้ัน 

2. จํานวนคูหา 

3. พื้นท่ีใชสอยตอคูหา 

4. ราคาตอหนวย 

5. คุณภาพการกอสราง 

ปจจัยดานสถานการณการเปดสะพานมิตรภาพขาม

แมน้ําโขง ไทย – ลาว แหงที่ 4 

1. คาดการณวาจะเปนแหลงกระจายสนิคาไปสู

ประเทศเพื่อนบาน 

2. คาดการณวาจะมีการเติบโตของธุรกจิทองเท่ียว 

3. คาดการณวาจะมีความหลากหลายของธุรกจิ 

 
 

 

การตัดสินใจลงทุนอาคารพาณิชย ใน

อํา เภอเ ชียงของ จั งหวัด เ ชียงราย 

หลังจากเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

แหงท่ี 4 

 

 

 

มติรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 4 
 

กรอบแนวคิดและสมมตฐิาน 

การศึกษาน้ีมีสมมติฐานคือสะพานมิตรภาพขามแมนํ้าโขง ไทย – ลาว แหงท่ี 4 (เชียงของ – หวยทราย) ทําให

สถานการณในอําเภอเชียงของเปลี่ยนแปลงและมีผลตอการตัดสินใจการลงทุนอาคารพาณิชย ในอําเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย และปจจัยพื้นฐานของอาคารพาณิชย มีผลตอการตัดสินใจการลงทุนอาคารพาณิชย ในอําเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย ดังแสดงเปนกรอบความคดิไดในรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบความคดิของการศึกษา 
 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ีท่ีทําการศึกษา ไดแก 

บานดอนมหาวัน บานโจโก ในตําบลเวียง  และบานใหมทุงหมด บานทุงงิ้ว ในตําบลสถาน  อําเภอเชียงของ  จังหวัด

เชียงราย  โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับ คือ รวบรวมขอมูลประชากรและเลือกจํานวนกลุมตัวอยาง การสราง

เคร่ืองมอืในการศึกษา (แบบสอบถาม) การเก็บรวบรวมขอมูล และการวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูใชอาคารพาณิชยในโครงการตางๆ ท่ีกอสรางในเขตเทศบาลตําบลสถาน  

และเขตเทศบาลตําบลเวยีงอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายหลังเปดสะพานมติรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 4 จํานวน 95 คน   
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เครื่องมอืที่ใชในการวจัิยและการวเิคราะหขอมูล 

1. แบบสอบถาม โดยวธีิการสรางแบบสอบถาม ผูวจิัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม ดังตอไปน้ี 

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีจะศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

1.2 สรางแบบสอบถามโดยกําหนดขอบเขตและเนื้อหาใหครอบคลุมวัตถุประสงค และสามารถวัดตัวแปรท่ี

นิยามไวได 

1.3 ลักษณะของเคร่ืองมือ เปนแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย มี 3 สวน ดังน้ี สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check list) สวนท่ี 2 ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยการ

สรางของอาคารพาณิชยของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check list) สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัย

ทางดานตางๆท่ีมผีลตอการเลอืกลงทุนอาคารพาณชิย เปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา (Rating scale)  

2. แบบสัมภาษณ  ผูวจิัยไดดําเนินการสรางแบบสัมภาษณ ดังตอไปน้ี 

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีจะศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 

2.2 สรางแบบสัมภาษณโดยกําหนดขอบเขตและเนื้อหาใหครอบคลุมวัตถุประสงค และสามารถวัดตัวแปรท่ี

นิยามไวได 

2.3 ลักษณะของเคร่ืองมือ เปนแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย มี 2 สวน ดังน้ี สวนท่ี 1  ขอมูลบุคคล สวนท่ี  2 

เปนสภาพท่ัวไป การเติบโต สถานการณการลงทุน การกอสรางอาคารพาณิชย ของอําเภอเชียงของ หลังเปดสะพาน แหง

ท่ี 4 -หลังเปดสะพาน แหงท่ี 4  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบสอบถาม 

ดําเนินการโดยการลงพื้นท่ีจริงแจกแบบสอบถามใหกับผูใชอาคารพาณชิยในโครงการตางๆ ในเขตเทศบาลตําบล

สถาน และเขตเทศบาลตําบลเวยีงอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการตอบแบบสอบถาม 

2. แบบสัมภาษณ 

ทําการเก็บขอมูลตามแบบสัมภาษณ ดวยการสนทนา ซักถามพูดคุยกับนายกเทศมนตรีตําบลสถาน  

ปลัดเทศบาลตําบลสถาน  นายกเทศมนตรีตําบลเวียง  ปลัดเทศบาลตําบลเวียง  นายอําเภอเชียงของ  ปลัดอําเภอเชียง

ของหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจนครบจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 6 ชุด  และตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของ

แบบสอบถามทุกฉบับ 

การวเิคราะหขอมูล 

1. แบบสอบถาม การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และใชสถิติ 

ดังตอไปน้ี 

1.1. คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) เพื่อใชอธิบายความถี่และรอยละของขอมูลท่ีไดจาก

แบบสอบถาม ดังน้ี สวนท่ี 1 ขอมูลปจจัยพื้นฐานของเจาของอาคารพาณิชยในโครงการตาง ๆ ในเขตเทศบาลตําบลสถาน

และเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  โดยใชความถี่ และคารอยละแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย สวนท่ี 2 
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ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของอาคารพาณิชยในโครงการตาง ๆ ในเขตอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิเคราะหขอมูล

เกี่ยวกับระดับปจจัยในการเลอืกอาคาร อิทธิพล และตัวแปรตางท่ีเกี่ยวของกับความเหมาะสมในทําเลท่ีต้ังและกิจการของ

ผูตอบแบบสอบถาม และสวนท่ี 3 ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจซื้ออาคารพาณชิยในโครงการตาง ๆ ในเขตอําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย 

1.2. คาเฉลี่ย (𝑋�) ใชอธิบายคาเฉลี่ยของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 ระดับการตัดสินใจซื้ออาคาร

พาณชิย ในเขตอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  

1.3. คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) เพื่อใชอธิบายคาเบ่ียงเบนของขอมูลท่ีไดจาก

แบบสอบถาม ตอนท่ี 3 ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจซื้ออาคารพาณชิย ในเขตอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

2. แบบสัมภาษณ นําขอมูลแบบสัมภาษณมาการวเิคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจัดใหเปนระบบ แยกแยะองคประกอบ รวมท้ัง

เช่ือมโยงและหาความสัมพันธของขอมูล  
 

ผลการศึกษา 

ขอมูลของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางจากผูใชอาคารพาณิชยในเขตเทศบาลตําบลสถานและเขตเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงรายจํานวน 95 คน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 64.21 อายุอยู

ระหวาง 31-40 ป จํานวน 36 คน คดิเปนรอยละ 37.89 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 33 คน คดิเปนรอยละ 34.74 

เปนผูเชาอาคาร จํานวน 52 คน คดิเปนรอยละ 54.74 ดังแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงความถี่ และรอยละขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวน รอยละ 

95 100.00  

1.  เพศ   

  1)  ชาย  34  35.79 

  2)  หญงิ  61  64.21 

  รวม  95  100.00 

2.  อายุ   

  1)  20 - 30  ป  22  23.16 

  2)  31 – 40  ป  36  37.89 

  3)  41 – 50  ป  23  21.21 

  4)  มากกวา 50 ป  14  14.74 

   รวม  95  100.00 
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3.  ระดับการศึกษา   

  1)  ตํ่ากวามัธยมศึกษา  9  9.47 

  2)  มัธยมศึกษา  18  18.95 

  3)  ปวช. – ปวส. / อนุปริญญา  27  28.42 

  4)  ปริญญาตรี 33 34.74 

  5)  สูงกวาปริญญาตรี  8  8.42 

   รวม  95  100.00 

4.  ความเกี่ยวของกับอาคารพาณชิย   

  1)  เจาของอาคาร  14  14.74 

  2)  ผูเชาอาคาร  52  54.74 

  3)  ผูซื้ออาคาร  29  30.52 

   รวม  95  100.00 
 

ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของอาคารพาณชิยในเขตเทศบาลตําบลสถานและเทศบาลตําบลเวยีง 

การวเิคราะหขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของอาคารพาณิชยของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย จํานวนช้ันของอาคาร

พาณชิย  จํานวนคูหาของอาคารพาณชิย พื้นท่ีใชสอยตอ 1 คูหาของอาคารพาณชิย  ราคาตอหนวยของอาคารพาณชิย ผล

การวเิคราะหโดยใชความถี่ และ คารอยละ รายละเอียดดังตาราง 2 ตอไปน้ี 
 

ตาราง 2 แสดงความถี่ และรอยละขอมูลพื้นฐานทั่วไปของอาคารพาณชิยของผูตอบแบบสอบถาม  

ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของอาคารพาณชิย 

ของผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

95 100.00  

1.  จํานวนช้ันของอาคารพาณชิย   

  1)  1 ช้ัน  7  7.37 

  2)  1 ½ ช้ัน  5  5.26 

  3)  2 ช้ัน  24  25.26 

  4)  3 ช้ัน  59  62.11 

  รวม  95  100.00 

2.  จํานวนคูหาของอาคารพาณชิย   

  1)  นอยกวา 4 คูหา  16  16.84 

  2)  4 - 8 คูหา  58  61.05 

  3)  8 - 12 คูหา  21  22.11 

   รวม  95  100.00 
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3.  พื้นท่ีใชสอยตอ 1 คูหาของอาคารพาณชิย   

  1)  นอยกวา 100 ตร.ม. 15  15.79 

  2)  100 – 150 ตร.ม.  24  25.26 

  3)  151 – 200 ตร.ม.  56  58.95 

   รวม  95  100.00 

4.  ราคาตอหนวยของอาคารพาณชิย   

  1)  ตํ่ากวา 2 ลานบาท 15  15.79 

  2)  2 ลานบาท – 2.5 ลานบาท  24  25.26 

  3)  2.5 ลานบาท – 3 ลานบาท  43  45.26 

  4)  มากกวา 3 ลานบาท  13  13.69 

   รวม  95  100.00 
 

จากตาราง 2 ผลการวเิคราะหจากกลุมตัวอยางจํานวน 95 คน พบวาอาคารพาณชิยตัวอยางสวนใหญเปน

อาคาร 3 ช้ัน จํานวน 59 คูหา คดิเปนรอยละ 62.11 จํานวนคูหา 4-8 คูหา จํานวน 58 คูหา คดิเปนรอยละ 61.05 พื้นท่ีใช

สอยตอ 1 คูหา 151-200 ตร.ม. จํานวน 56 คูหา คดิเปนรอยละ 58.95 ราคาตอคูหา 2.5 ลานบาท-3ลานบาท จาํนวน 

43 คูหา คดิเปนรอยละ 45.26  
 

ตาราง 3 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนอาคารพาณิชยในเขตเทศบาลตําบล

สถานและเทศบาลตําบลเวยีง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ลําดับ 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจลงทนุ 

อาคารพาณชิย 
𝑋� S.D. ระดับคะแนน 

1. ปจจัยพื้นฐานของอาคารพาณชิย 

1.1 ทําเลท่ีต้ังสะดวกตอการคมนาคม 3.71 0.756 มาก 

1.2 รูปแบบอาคารสวยงามทันสมัย 3.63 1.011 มาก 

1.3 ความเหมาะสมของราคา 3.57 0.953 มาก 

1.4 รูปแบบอาคารเอื้อประโยชนเหมาะแกการคาขาย 3.54 0.897 มาก 

1.5 ออกแบบจัดการพื้นท่ีไดอยางเหมาะสม 3.54 0.873 มาก 

1.6 มกีารออกแบบใหมอีากาศถายเทไดดี 3.52 0.823 มาก 

2. ปจจัยดานสถานการณหลงัเปดสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แหงที่ 4 

2.1 คาดการณวาจะมคีวามหลากหลายของธุรกจิท่ีจะเพิ่มขึ้น 3.82 0.785 มาก 

2.2 คาดการณวาจะเปนแหลงกระจายสนิคาไปสูประเทศเพื่อน

บาน 

3.60 0.830 มาก 
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ปจจัยที่มผีลตอการตัดสนิใจลงทุนอาคารพาณชิยในเขตเทศบาลตําบลสถานและเทศบาลตําบลเวยีง 

ปจจัยทางดานตางๆ ท่ีมีผลตอการลงทุนอาคารพาณิชยไดสรุปไวในตารางท่ี 3 โดยเรียงลําดับจากปจจัยท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจมากไปหานอย ปจจัยพื้นฐานของอาคารพาณิชยท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนท่ีสําคัญมาก คือ ทําเลท่ีต้ัง

สะดวกตอการคมนาคม (𝑋�=3.71) รูปแบบอาคารสวยงามทันสมัย (𝑋�=3.63)ความเหมาะสมของราคา (𝑋�=3.57)รูปแบบ

อาคารเอื้อประโยชนเหมาะแกการคาขาย (𝑋�=3.54)ออกแบบจัดการพื้นท่ีไดอยางเหมาะสม (𝑋�=3.54)และมีการออกแบบ

ใหมอีากาศถายเทไดด ี(𝑋�=3.52) สําหรับปจจัยดานสถานการณหลังเปดสะพานมติรภาพ ไทย-ลาว แหงท่ี 4 พบวา ปจจัย

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนท่ีสําคัญมาก คือ คาดการณวาจะมีความหลากหลายของธุรกิจท่ีจะเพิ่มขึ้น (𝑋�=3.82)  และ

คาดการณวาจะเปนแหลงกระจายสนิคาไปสูประเทศเพื่อนบาน (𝑋�=3.60)  

สรุปผลการศึกษา 

จากแผนการพัฒนาตามยุทธศาสตรอําเภอเชียงของและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความสําคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ เชน 1.การสงเสริมความรวมมือการคาชายแดนในภาพรวม เพื่อใหเกิดการแขงขันเสรีทางเศรษฐกิจกับ

กลุมประเทศ GMS/AEC+6 2.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหลักเพื่ออํานวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส รวมท้ังสนับสนุน

การลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศ GMS/AC+6 3.พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบ 

logistic เพื่อสนับสนุนทางการคาและบริการการคาชายแดน โดยเฉพาะพื้นท่ีใกลเขตชายแดนรวมท้ังพัฒนาและสรางความ

เขมแข็งใหผูประกอบการทองถิ่น 4.วางแผนแมบทและแผนการบริหารจัดการเมอืงศูนยกลางความเจริญอยางมีบูรณาการ

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสูสังคมเมอืงและการขยายตัวทางเศรษฐกจิ 

ดังน้ัน ผูท่ีมีความสนใจลงทุนในอาคารพาณิชยควรตัดสินใจลงทุนเนื่องจากสถานการณการคาการคมนาคม

ธุรกิจหลังการเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว พบวาธุรกิจมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องจากมีการเขามาลงทุน

เพิ่มขึ้นซึ่งเปนธุรกจิท่ีรองรับการเปดประเทศของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซยีนซึ่งปจจุบันหลังการเปดสะพานมิตรภาพ

ไทย-ลาว ประเทศไทยถือเปนจุดท่ีมีการขนสงสินคาขามชายแดนท่ีสําคัญและปริมาณการขนสงโดยรถสงสินคาเพิ่มขึ้น

สามารถวเิคราะหไดจากการขยายถนนสี่เลนเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม อาคารพาณิชยควรมีลักษณะท่ีมีถนนเช่ือมกับเสนทาง

ขนสงหลัก มรูีปทรงท่ีทันสมัย และมรีาคาสมเหตุสมผล 
 

อภปิรายผล 

จากการรวบรวมขอมูลอาคารพาณิชยท่ีไดกอสรางในอําเภอเชียงของ แลวมาวิเคราะหสถานการณเปรียบเทียบ

กับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการลงทุนอาคารพาณิชยท่ีสําคัญมาก สรุปไดดังแสดงในตารางท่ี 4 จะเห็นไดวา

สถานการณในปจจุบันอาคารพาณิชยท่ีกอสรางในปจจุบันมีทําเลท่ีต้ังติดถนนหรือในซอยท่ีสามารถเขา-ออก ไดสะดวก

งายตอการคมนาคมขนสง อาคารพาณชิยมกีารกอสรางมีรูปแบบท่ีทันสมัยสวยงามและมีการพัฒนารูปแบบท่ีสวยงามขึ้น

ตรงตามความตองการของตลาดอาคารพาณชิยมรีาคาอาจจะสูงและปรับลดลงตามสถานการณของความเคลื่อนไหวของ

เศรษฐกิจการคาชายแดน อาคารพาณิชยมีการออกแบบใหเอื้อประโยชนเหมาะแกการคาขายเพิ่มขึ้นตามความตองการ

ของผูใชอาคารพาณิชยมีการออกแบบใหมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมมีพื้นท่ีใชสอยใหสอดคลองกับความตองการของผูใชอาคาร

พาณชิย 
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ตาราง 4 การวเิคราะหสถานการณปจจุบันกับปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจลงทุนในอําเภอเชียงของ 

ลําดับ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจลงทนุ 

อาคารพาณชิย 

สถานการณปจจุบัน 

1. ปจจัยพื้นฐานของอาคารพาณชิย 

1.1 ทําเลท่ีต้ังสะดวกตอการคมนาคม อาคารพาณชิยท่ีกอสรางในปจจุบันมีทําเลท่ีต้ังติดถนนหรือในซอย

ท่ีสามารถเขา-ออก ไดสะดวกงายตอการคมนาคมขนสง 

1.2 รูปแบบอาคารสวยงามทันสมัย อาคารพาณชิยท่ีกอสรางมรูีปแบบท่ีทันสมัยสวยงามและมกีาร

พัฒนารูปแบบท่ีสวยงามขึ้นตรงตามความตองการของตลาด 

1.3 ความเหมาะสมของราคา อาคารพาณชิยมรีาคาตามมาตรฐานอาจจะสูงและปรับลดลงตาม

สถานการณของความเคลื่อนไหวของเศรษฐกจิการคาชายแดน 

1.4 รูปแบบอาคารเอื้อประโยชนเหมาะแก

การคาขาย 

อาคารพาณชิยมกีารออกแบบใหเอื้อประโยชนเหมาะแกการคาขาย

เพิ่มขึ้นตามความตองการของผูใชอาคาร 

1.5 ออกแบบจัดการพื้นท่ีไดอยางเหมาะสม อาคารพาณชิยมกีารออกแบบใหมพีื้นท่ีท่ีเหมาะสมมพีื้นท่ีใชสอยให

สอดคลองกับความตองการของผูใชอาคาร 

1.6 มกีารออกแบบใหมอีากาศถายเทไดดี อาคารพาณชิยมกีารออกแบบใหอาคารมกีารถายเทอากาศไดด ีรับ

กับสภาพอากาศของประเทศไทย 

 

2. ปจจัยดานสถานการณหลงัเปดสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แหงที่ 4 

2.1 คาดการณวาจะมคีวามหลากหลาย

ของธุรกจิท่ีจะเพิ่มขึ้น 

สถานการณการคาการคมนาคมธุรกจิหลังการเปดสะพานมติรภาพ

ไทย-ลาว พบวาธุรกิจมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องจาก

มกีารเขามาลงทุนเพิ่มขึ้นซึ่งเปนธุรกิจท่ีรองรับการเปดประเทศของ

ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซยีน 

2.2 คาดการณวาจะเปนแหลงกระจาย

สนิคาไปสูประเทศเพื่อนบาน 

สถานการณการคาการคมนาคมธุรกจิหลังการเปดสะพานมติรภาพ

ไทย-ลาว ประเทศไทยเปนจุดท่ีมีการขนสงสินคาขามชายแดนท่ี

สําคัญและปริมาณการขนสงโดยรถสงสินคาเพิ่มขึ้นสามารถ

วเิคราะหไดจากการขยายถนนสี่เลน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี สําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาและความรวมมือจากหลายฝายท่ีเกี่ยวของ 

ทางผูวิจัยขอขอบคุณผูท่ีใชอาคารพาณิชย  ผูบริหารระดับอําเภอ ผูบริหารระดับทองถิ่น ในพื้นท่ีตําบลเวียง และตําบล

สถาน อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ซึ่งสนับสนุนขอมูลเพื่อการศึกษาวจิัยในคร้ังน้ี 
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บทคัดยอ 

 การศึกษา “ความเปนไปได” ของโครงการ กอสรางคอนโดมิเนียมภายใตคากอสราง และเงินทุนท่ีดิน จังหวัด

ชลบุรี เปนกรณีศึกษาท่ีเนน ถึงขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน โดยใชเกณฑ การ

ตัดสนิใจในการลงทุนโครงการไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนสวนผลประโยชนตอทุน (BCR) อัตราผลตอบแทน

ภายใน (IRR) โครงการอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม  ท่ีทําการศึกษาตามเงื่อนไขท้ังเร่ืองมูลคาท่ีดินแบบไมคิด

มูลคา (ท่ีดนิมรดก) หรือ 10 ลานบาท ผลท่ีไดจากการวเิคราะหกระแสเงินสดของโครงการ พบวาเงื่อนไขท่ีใหผลตอบแทน

ดท่ีีสุด คอื การท่ีเจาของโครงการสามารถไดท่ีดนิมรดกแบบไมคดิมูลคา และมูลคางานกอสรางพรอมตกแตง 45 ลานบาท  

สรางผลตอบแทนไดถึง 35.7% และภายใตผลตอบแทนท่ีคาดหวัง 15% หากตีราคาท่ีดินถึง 10 ลานบาทแลว การทํา

โครงการน้ีความนาสนใจเร่ิมจะมนีอยลง  คอืไดผลตอบแทนภายในเพยีง 16.8% อัตราสวน B/C เทากับ 1.07 สวนล้ํามูลคา

หุนอยูท่ี 1.72 บาท และหากมูลคาการกอสรางและตกแตงภายในสูง 52.0 ลานบาทแลว โครงการน้ีไมอยูในจุดคุมทุน  
 

คําสาํคัญ :  ความเปนไปได
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Abstract 

The feasibility of a project-condominium on construction cost, financial Land and in Chonburi Province. The 

case study focused on The legal requirements and an analysis of the possible financial, the decision of investment 

are based on investment projects- net present value (NPV), the benefit cost (BCR) and internal rate of return (IRR). 

Condominium project is studied under the conditions of the land value and charge (inheritance) or 10 million baht. Its 

cash flow results from the analysis of the project. Both the inherited land (free of charge) and furnishing and 

equipment worth 45 million baht considered as the best case is able to  invest of a internal rate of return of up to 

35.7%. If the revaluation of land is equal to 10 million baht. In case of both high cost of construction and interior cost 

of 52.0 million bath, the project is under the break-even point. 
 

Keywords :  The feasibility  
 

บทนํา 

ปจจุบันเขตพื้นท่ีบางแสน  มีนิคมอุตสาหกรรมอยูมากท่ีขึ้นอยูรอบๆ เขตเมืองชลบุรี ทําใหเกิดการขยายตัวของ

ประชากรท่ีเขามาทํางานและพักอาศัยอยูในเขตอําเภอเมอืงชลบุรีเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ตามลําดับ จากการสํารวจพบวาคนท่ี

เขามาทํางานสวนใหญมักจะเร่ิมตนดวยการหาหองพักอาศัยท่ีมีขนาดต้ังแต 20- 50 ตารางเมตร เนื่องดวยราคาท่ีไมสูง

จนเกินไป (ไมเกิน 1,000,000 บาท) ประกอบกับราคาท่ีสามารถผอนชําระรายเดือนแลวถูกกวาการเชารายเดือน ทําให

ความสามารถท่ีจะเปนเจาของท่ีพักเองได คอนโดมิเนียมจึงเปนโครงการท่ีตอบโจทยกับผูท่ีตองการมาอยูอาศัยเปนลําดับ

ตนๆของโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ ดังน้ันการศึกษาควานเปนไปไดโครงการ CONDOVIEW BANGSAEN จึง

ประเด็นใหเกดิการวจิัยเพื่อทราบถงึความคุมคาในการลงทุน 
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รูปท่ี 1 ผังบริเวณท่ีต้ังโครงการท่ีศึกษาต้ังอยู 

อยูในซอยบางแสน 8 (ตรงขามกับการไฟฟาบางแสน)  

ถนนบางแสนสาย 2  เขตอําเภอเมอืง  จังหวัดชลบุรี 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาควานเปนไปไดในการลงทุนของโครงการ CONDOVIEW BANGSAEN 

 2. วเิคราะหการประมาณการลงทุน รายรับ และรายจาย  
 

วธิกีารศึกษาและอุปกรณการศึกษา 

วธิกีารศึกษา 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลการตลาด 

โครงการประเภทคอนโดมิเนียมในตลาดเกรด B ถึง C ในอําเภอเมืองชลบุรียังเปนไปไดมาก เนื่องจากยังมีคูแขง

ไมมากในระดับตลาดเดียวกับโครงการน้ี   ท่ีสําคัญยังไมมีผูพัฒนาโครงการท่ีเปนแบรนดใหญๆ ท่ีติดตลาดแขงขันในเขต

พื้นท่ีบางแสน  โดยโครงการสวนใหญจะเปนนักลงทุนในพื้นท่ีเอง ท่ีเปนผูพัฒนาโครงการในเขตบางแสน – อางศิลา

โครงการท่ีมีอยูในพื้นท่ีใกลเคียงขณะน้ี คือ  1) ลิฟวิ่งอเวนิว คอนโด  2) เดอะรูม 1-3 คอนโด   3) The Green Glad  

คอนโด 4)  เดอะฮัก คอนโด  5) Nalinporn Condo   6) @ East condo   7) The idol condo   8)  ด ีคอนโด(โครงการแสนสริิ 

) 9)  ศุกรสิริ คอนโด 10) สุนิสาเพลส  เฟส 2 คอนโด   และสวนใหญกําลังจะปดการขายเนื่องจากหองท่ีขายของเหลืออยู

ไมมากบางโครงการเหลอืไมถงึ 30%   

2. กําหนดกลยุทธของโครงการ 

-  สรางและจัดการฐานขอมูลลูกคาอยางเปนระบบ 
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-  พัฒนาการขายและสงเสริมการขายใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีสูงท่ีสุด 

-  สรางการรับรู สื่อ และภาพลักษณของโครงการ ผานทางการโฆษณาในนิตยาสาร 

    หนังสอืพมิพ เคเบ้ิลทีว ีและออกบูธ 

-  สรางแคมเปญโฆษณาท่ีมปีระสทิธิผลอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 1 ป 

-  รับความคดิเห็นของลูกคา และมกีารพัฒนาและใหบริการอยางตอเนื่อง 

2.1 Pre - Launch  

-  จัดเตรียมเอกสารการขาย เว็บไซต เสนอรายละเอียดโครงการ มดัีงน้ี  ใบราคา ใบจอง หนังสอื สัญญา

จะซื้อจะขาย แปลนหอง แปลนช้ัน ผังโครงการ ใบปลวิ โบชัวร 

-  จัดทํา Sale Office หนาโครงการเพื่อสะดวกในการติดตอเร่ืองการจอง, การผอนดาวน   

    และชมหองตัวอยาง 

-  จัดทําแคมเปญสงเสริมการขาย เพื่อมยีอดจองของลูกคากอนโครงการเสร็จ โดยการทําโปรโมช่ัน จอง

เพยีง 999 บาท แถมเฟอรนิเจอร Built-in ครบชุด 

 2.2 Launching 

 -  เปดตัวโครงการ โดยมีการจัดงบประมาณการตลาดและการขายผานสื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ 

2.3 After – Launch 

  -  ทํากจิกรรมการตลาดอยางตอเนื่องอยางนอย 1 ป 

  -  จัดทําบูธหางอมตะพลัสมอลล ทุก 3 เดอืน  หางเซ็นทรัล ชลบุรี   ทุก 6 เดอืน 

      -  แจกใบปลวิตามหนวยราชการ หางราน บริษัท เดอืนละ 1 คร้ัง 

  -  ลงโฆษณาผานทางเว็บไซต 1 ป ใน www.condobangsaen.com 

      -  ลงโฆษณาผานทาง Facebook ในช่ือ  พเีค คอนโดววิ บางแสน 

  -  ติดต้ังปายโฆษณา ทุก 3-6 เดอืน บริเวณถนนขาวหลาม ถนนสุขุมวทิ ถนนมติรสัมพันธ 
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ตารางที่ 1 ตารางเปรยีบเทยีบขอมูลคอนโดมิเนยีม ในพื้นที่ใกลเคยีง 

ขอมูล The Pulss The Hug Mc Magenta The Green Glad Park Siri Living Avenue The Room 2,3 

ตําแหนง condo bangsaen condo bangsaen condo bangsaen condo bangsaen condo bangsaeh condo bangsaen condo bangsaen condo bangsaen 

 8 ช้ัน 2 อาคาร 

ประมาณ 130 ยูนิต 

8 ช้ัน 4 อาคาร 

 300 ยูนิต  

8 ช้ัน 1 อาคาร  

50 ยูนิต 

8 ช้ัน 1 อาคาร  140 

ยูนิต 

8 ช้ัน 1 อาคาร  1 

40 ยูนิต 

 8 ช้ัน 1 อาคาร   

80 ยูนิต  

4 อาคาร  

400 ยูนิต 

8 ช้ัน 1 อาคาร   

100 ยูนิต 

ตร.ม 37,42 28,34 31 28,32 28,32 30,45 30,41 35 

ราคาขาย 1,312,000 - 

1,772,400 

1,038,600 - 

1,656,240 

เร่ิม 910000 1,027,000 - 

1,727,000 

1,097,000 - 

1,577,000 

2,202,750 - 

2,336,000 

1,455,000 - 

2,193,000 

1,299,000 

PROMOTION เตียง ตูขางเตียง 

ตูเสื้อผา ชุดครัว 

เตียง ตูเสื้อผา  

ชุดครัว 

ฟรี เฟอรนิเจอรครบ

ชุด 

ฟรี เฟอรนิเจอรครบ

ชุด 

ฟรี เฟอรนิเจอรครบ

ชุด 

ฟรี เฟอรนิเจอรครบ

ชุด 

ฟรี เฟอรนิเจอรครบ

ชุด 

ฟรี เฟอรนิเจอรครบ

ชุด 

 แอร, แอร  ,แอร แอร 2 ตัว  แอร  

 โตะเคร่ืองแปง โตะ

กลาง โซฟา โตะ

อาหาร ช้ันวางทีวี 

  เคร่ืองทํานํ้าอุน  สวนลดเงนิทํา

สัญญาทอง 1 บาท 

เตาอบไมโครเวฟ

ตูเย็น 

 

หมายเหตุ อยูระหวางขอใบ

อนุญาติกอสราง 

สํานักงานขายยังไม

ม ี

กําลังจะเปด

โครงการ 

เปดขายโครงการ เปดโครงการ ตนป 

55 

เปนโครงการท่ี 2 เปนโครงการท่ี 2 ปจจุบันขาย

โครงการ 2 

  กําลังจะกอสราง ไม

รอขาย 

จะเปดขายทางการ 

15 พ.ย 55 

สํานักงานขายยังไม

เปดใหชม 

เดอืน ก.ย 55 ขายกอนสราง เพิ่งเปดขาย ส.ค 55 เปดขาย พ.ค 55 

 สํานักงานขายเปดให แต เปดรับจอง 1 

พ.ย 55 

คาดวานาจะเปด 16 

พ.ย 55 น้ี 

ขายกอนกอสราง เพิ่งเร่ิมกอสราง โครงการแรกขาย

หมดแลว 

ยังไมไดกอสราง กําลังสรางโครงการ 

2 

 ชมหองตัวอยางแลว ลูกคานัดจองแลว 

ยังไมกอสราง 

ยังไมกอสราง   ขายกอนสราง  โครงการ 2 จะหมด

โครงการแลว 
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ตารางที่ 2 ตารางขอมูลคอนโดมิเนยีมในพืน้ทีใ่กลเคยีง 

 

หมายเหตุ :  

*** โครงการ The Pulss ราคาใกลเคยีงกับโครงการอื่น แตทําเลอาจจะดกีวาโครงการอื่น และ แบบหองลงตัวไมดอยกวาโครงการคูแขง กลุมลูกคาไดทุกกลุม             

ท้ังคนทํางาน  อาจารย ม.บูรพา และซื้อใหนักศึกษาเชา   

*** แต!คาสวนกลาง  เงนิกองทุน สูงกวาโครงการใกลเคยีงมาก

ขอมูล The Pulss The Hug Mc Magenta The Green Glad Park Siri Living Avenue The Room 2,3 

สถานท่ีต้ัง จากถนนขาวหลาม 

100 เมตร 

จากถนนขาวหลาม 

50 เมตร 

สํานักงานขายอยู

ถนนขาวหลาม 

จากถนนขาวหลาม จากถนนขาวหลาม 

1 กโิลเมตร 

จากถนนลงหาด 1 

กโิลเมตร 

จากถนนลงหาด 

500 เมตร 

จากถนนขาวหลาม 

1 กโิลเมตร 

  ( ขางโครงการ the 

pulss ) 

สถานท่ีกอสราง 

บางแสนสาย 2 

1 กโิลเมตร ตรงขาม Magenta จากถนนขาวหลาม 

1.5 กโิลเมตร 

จากถนนขาวหลาม 

1.5 กโิลเมตร 

แถวๆ Magenta, 

Green Glad 

ยอดขาย มลูีกคาสนใจหลาย

คน แตยังไมจอง 

มลูีกคาสนใจหลาย

คน 

มลูีกคาสนใจหลาย

คน 

เปดขายมา 2 เดอืน เปดขายประมาณ

กลางป 54 

 ขายหมดแลว 1 

อาคาร 

โครงการท่ี 1 ปด

โครงการแลว 

ปจจุบัน เปดขาย 15 ต.ค 56 โครงการแจงวา มี

ลูกคานัดจอง 

โครงการแจงวา เปด

ขายแลว 

ขายได ประมาณ 15 

ยูนิต 

ขายใกลจะหมด

โครงการแลว 

 อาคาร 2-4 มลูีกคา

จองแลว 

โครงการท่ี 2 เหลอื

10 ยูนิต 

  วันท่ี 1 พ.ย  55 

หลายคน 

จะโทรแจง    ประมาณ 20% โครงการท่ี 3 กําลัง

เปดใหจอง 
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3. ประเมินความสามารถในการแขงขันของโครงการ  

ปจจัยท่ีมผีลตอความสามารถในการแขงขันของโครงการ และมีผลตอศักยภาพในการขายมากท่ีสุดคือ เร่ืองของ

ทําเลและราคาขายเปนสําคัญ สําหรับโครงการ PK CONDOVIEW น้ีไดเนนจุดแข็งของโครงการคอื  

1) ทําเลท่ีต้ังโครงการซึ่งอยูติดกับถนนบางแสนสาย 2  และสถานท่ีราชการ ศูนยการคา  

2) เร่ืองของราคาขายท่ีการต้ังราคาขายท่ีไมสูงกวาโครงการอื่นๆ  เหมาะกับการลงทุน หรือซื้อไวใหเชา 

3) ความเปนเอกลักษณของโครงการ ภายนอกโครงการเนนความทันสมัยและรูปแบบของหองพักท่ีมีความ

หลากหลายกับการใชงานของผูบริโภคมากกวาโครงการอื่นๆท่ีมอียูในปจจุบัน   

4) ทีมขาย ทางโครงการไดเลือกทีมขายท่ีมีประสบการณการขายคอนโดในเขตพื้นท่ี ชลบุรี ศรีราชา

โดยตรง เขามาดูแลบริหารการขายใหในโครงการ 

4. กําหนดกลุมลูกคา 

กลุมคาดหวัง: กลุมนักธุรกจิในเขตบางแสน-อางศิลาและในเขตเมอืงชลบุรี  

  ท่ีตองการเปนเจาของคอนโด หรือซื้อเพื่อการลงทุน อยูในทําเล 

ท่ีเดนิทางสะดวก 

กลุมโอกาส: กลุมชาวตางชาติท่ีมธุีรกจิใน จ.ชลบุรี  

กลุมทางเลือก: กลุมพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน อีสเทิร์นซีบอร์ด อมตะนคร และคณาจารยใน 

ม.บูรพา และผูปกครองท่ีสงบุตรหลานเรียนท่ี ม.บูรพา พนักงานหนวยราชการในเขตชลบุรี บางแสน  
 

การวเิคราะหโอกาสทางการตลาด (SWOT ANALYSIS)  

จุดแข็ง 

- รูปแบบ และขนาดของแตละหอง ถูกออกแบบใหสวยงามสไตลโมเดรินสะดวกปลอดภัย พรอมสิ่งอํานวยความ

สะดวกครบครัน ซึ่งเปนจุดเดนท่ีสําคัญ และตรงตาความตองการของตลาด ซึ่งเหมาะกับการเปนเจาของ 

-  ทําเล ท่ีต้ัง อยูใจกลางบางแสน ถนนบางแสนสาย 2 ตรงขามการไฟฟาบางแสน ใกลแหลงช็อปปง หางแหลม

ทองบางแสน ชายหาดบางแสน เขาสามมุก ตลาดหนองมนม.บูรพา ใกลสถานท่ีราชการ โรงพยาบาล 

โรงเรียน และหนวยงานราชการตางๆ 

- ประสบการณ ของผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารโครงการมากกวา 1 ป สําหรับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย  

-  ราคาขาย  อัตราผอนชําระเฉลี่ยตอเดือนอยูในระดับกลาง เมื่อเทียบกับคูแขงในพื้นท่ีราคาขายเหมาะสมและ

คุมคากับคุณภาพหองพัก 

 -  ทีมการขาย ท่ีมปีระสบการณการขายในชลบุรีมากกวา 15 ป 

จุดออน  - เนื่องจากเปนโครงการแรกในเขต บางแสน จ.ชลบุรี ช่ือเสยีงยังไมเปนท่ีรูจักในดานธุรกจิ 

โอกาส    - เขต บางแสน เปนเมืองทองเท่ียว เปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป มีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจดาน

อสังหาริมทรัพยสูง และเปนธุรกจิอสังหาริมทรัพยเติบโตในทิศทางท่ีด ี
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- ธุรกจิอสังหาริมทรัพยในเขต บางแสน จ.ชลบุรี การแขงขันอยูในระดับกลาง ไมเพียงพอตอความตองการของ

กลุมลูกคา ท่ีตองการเปนเจาของอสังหาริมทรัพย ท่ีเพียบพรอมดวยเทคโนโลยีความปลอดภัย และความสะดวกสบาย 

เปนปจจัยสําคัญ 

การวเิคราะหทางดานกฎหมาย 

การศึกษาไดทําการพจิารณาเฉพาะการออกแบบผังโครงการ ตามขอกําหนดการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2535 และ 

ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดนิจังหวัดลําปาง พ.ศ. 2545 ซึ่งผลการศึกษา พบวาผังโครงการจัดสรรท่ีดินถูกตองตาม

ขอกฎหมายทุกโครงการ 

การวเิคราะหความคุมคาทางเศรษฐกิจ  

การวิเคราะหความเปนไปไดการลงทุนในโครงการจะวเิคราะหโครงการจากสมมุติฐานโครงการท่ีคาดวาจะขายได

หมด  โดยแบงการศึกษาไดเปน 4 กรณ ีดังน้ี  

กรณศึีกษาท่ี 1 เงนิลงทุนงานกอสรางและคาตกแตงอาคาร 45.0 ลานบาท สวนราคาท่ีดินไมคิดมูลคา

เนื่องจากเปนท่ีดินมรดก ผูลงทุนพัฒนาโครงการวางแผนการขายอาคารชุดไดหมด โดยขายไดเดือนละ 4 หอง 

หมดภายใน 2 ป โอนหมดภายใน 3 ป  

กรณศึีกษาท่ี 2 เงนิลงทุนงานกอสรางและคาตกแตงอาคาร 52.0 ลานบาท สวนราคาท่ีดินไมคิดมูลคา

เนื่องจากเปนท่ีดนิมรดก โดยมแีผนการขายเชนเดยีวกับกรณแีรก 

กรณศึีกษาท่ี 3 เงนิลงทุนงานกอสรางและคาตกแตงอาคาร 45.0 ลานบาท สวนราคาท่ีดินคิดมูลคา 10 

ลานบาท โดยมแีผนการขายเชนเดยีวกับกรณแีรก  

กรณศึีกษาท่ี 4 เงนิลงทุนงานกอสรางและคาตกแตงอาคาร 52.0 ลานบาท สวนราคาท่ีดินคิดมูลคา 10 

ลานบาท โดยมแีผนการขายเชนเดยีวกับกรณแีรก 
 

เครื่องมอืและอุปกรณการศึกษา 

การวเิคราะหความเปนไปไดทางการเงนิใหผลลัพธ ซึ่งจะชวยใหคาดการณรายไดท่ีรับเขามาและตนทุนรวมท่ีจาย

ออกไป และตนทุนของโครงการจะไดใกลเคยีงความถูกตองมากท่ีสุดโดยใชเคร่ืองมอืทางการเงนิเปนเกณฑในการตัดสินใจ

วามีความคุมคาและความเหมาะสมในการลงทุนหรือไม ทางผูวิจัยไดประเมินความเหมาะสมตอการลงทุน ในเกณฑการ

ประเมนิดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน  

1. ตนทุนเงนิทุนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost Capital, WACC) 

2. ประมาณการงบกระแสเงนิสด (Cash Flow) 

3. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) 

4. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return, IRR) 

5. อัตราสวนผลประโยชนตอทุน (Benefit Cost Ratio, BCR) 

6. ราคาหุนท่ีแทจริง สวนล้ํามูลคาหุน 
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ผลการวจัิย 

จากการวเิคราะหดัชนีคาตอบแทนตางๆ สามารถแสดงไดดังตารางดานลาง 

 ตารางที่ 3 ตารางสรุป มูลคากอสราง ยอดขาย และผลตอบแทนโครงการ   

รายละเอียด กรณ ี1 กรณี 2 กรณี 3 กรณี 4 

ยอดขายโครงการ (ลานบาท) 79.5 79.5 79.5 79.5 

มูลคาการกอสราง + ตกแตง (ลานบาท) 45.0 52.0 45.0 52.0 

มูลคาท่ีดนิ (ลานบาท)   10.0 10.0 

ระยะเวลาขายหมดโครงการ (เดอืน) 24 24 24 24 

ระยะเวลาของโครงการ (เดอืน) 36 36 36 36 

- เงนิกูคาท่ีดนิโครงการ 0% 0% 0% 0% 

- เงนิกูคากอสราง 70% 70% 70% 70% 

คนืเงนิตนรอยละ x ของเงนิโอน 80% 80% 80% 80% 

เงนิลงทุนท้ังสิ้น(ลานบาท) 14.631 17.211 24.631 27.211 

กระแสเงนิสดสุทธิ (ลานบาท) 24.167 16.33 14.167 6.33 

เงนิกูโครงการ (ลานบาท) 31.509 36.403 31.509 36.403 

ผลตอบแทนท่ีคาดหวัง (MARR) 15% 15% 15% 15% 

อัตราดอกเบ้ียเงนิกู  MLR+2% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 

NPV (ลานบาท) 12.516 5.842 4.242 -2.447 

BCR 1.261 1.107 1.075 0.961 

IRR(%) 35.7% 21.4% 16.8% 6.8% 

มูลคาหุนท่ีแทจริง (บาท/หุน) 18.55 13.39 11.72 9.10 

สวนล้ํามูลคาหุน (บาท/หุน) 8.55 3.39 1.72 - 0.90 
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รูปที่ 2       รูปที่ 3 

 

                                            รูปที่ 4                                         รูปที่ 5 
 

สรุปผลการวจัิย 

โครงการอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมเินียม  ท่ีทําการศึกษาตามเงื่อนไขท้ังเร่ืองมูลคาท่ีดนิแบบไมคิดมูลคา

(ท่ีดนิมรดก) หรือ 10 ลานบาท ผลท่ีไดจากการวิเคราะหกระแสเงินสดของโครงการ พบวาเงื่อนไขท่ีใหผลตอบแทนดีท่ีสุด 

คือ กรณีท่ี 1 คือการท่ีเจาของโครงการสามารถไดท่ีดินมรดกแบบไมคิดมูลคา และมูลคางานกอสรางพรอมตกแตง 45 

ลานบาท  สรางผลตอบแทนไดถงึ 35.7%   และภายใตผลตอบแทนท่ีคาดหวัง 15% ดังแสดงในภาพหากตีราคาท่ีดินถึง 10 

ลานบาท (กรณีท่ี3) แลว การทําโครงการน้ีความนาสนใจเร่ิมจะมีนอยลง  คือ ไดผลตอบแทนภายในเพียง 16.8% 

อัตราสวน B/C เทากับ 1.075 สวนล้ํามูลคาหุนอยูท่ี 1.72 บาท และหากมูลคาการกอสรางและตกแตงภายในสูง 52.0 ลาน

บาทแลว โครงการน้ีไมอยูในจุดคุมทุน  
 

 วจิารณผลการวจัิย 

1. ในดานความตองการซื้อเพื่อท่ีอยูอาศัยประเภทคอนโด ทุกโครงการในเขตบางแสนท่ีกําลังเปดขายยังมีลูกคาท่ี

สนใจคอนโดอีกมาก ทุกโครงการมลูีกคาจองแลวเฉลี่ยประมาณ  10 - 20 ยูนิต ตอเดือน โดยเฉพาะโครงการท่ีมีการเปด

ตัวอยางเปนทางการ (Grand Opening) วันงานมยีอดจองประมาณ 20-50 ยูนิต เกอืบทุกโครงการ 
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 2. ในดานการลงทุน โครงการน้ีใหผลตอบแทนไมนาสนใจหากตองคิดมูลคาท่ีดิน เพื่อใหเกิดแรงจูงใจแกผูลงทุน 

จําเปนท่ีราคาขายตองสูงกวาเดมิ หรือไมสัดสวนการกูเงนิมาลงทุนตองนอยลง   

กติตกิรรมประกาศ 
งานวจิัยน้ีไดรับการสนับสนุนดวยดจีาก มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณผูประกอบการโครงการคอนโดมิเนียม ใน

เขตอําเภอเมอืงชลบุรี ทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหขอมูลในการศึกษาวจิัยในคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา สมาชิกทุกคนในครอบครัว เพื่อน ๆ  ตลอดจนบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของท่ีมิไดเอย

นามไว ณ ท่ีน้ี ท่ีไดใหความชวยเหลอืคอยเปนกําลังใจและคอยอํานวยความสะดวกแกผูวิจัย จนทําใหงานวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยด ีณ โอกาสน้ี คุณคาและประโยชนอันเกดิจากงานวจิัยฉบับน้ี ผูวจิัยขอมอบอุทิศแดผูมพีระคุณทุกทาน 
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การศึกษาความเปนไปไดในการนํากากตะกรนัอลูมเินยีมมาใชผลิตบล็อกมวลเบา 

A Study on the Possibility of Using Aluminum Dross in Lightweight Concrete Block Manufactures 

จุฬาลักษณ ปะละนาน9

1* และณัฐพงศ ดํารงวริยิะนุภาพ10

2 

Julaluk Palanan1*and Nattapong Damrongwiriyanupap2 

บทคัดยอ 

งานวจิัยในคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนํากากตะกรันอลูมิเนียมมาใชผลิตบล็อกมวลเบา 

จากการศึกษาบล็อกมวลเบา 3 ประเภทไดแก บล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ (Cellular Lightweight Concrete, CLC) 

แบบบมดวยไอนํ้าภายใตความดันสูง (Autoclaved Aerated Concrete, AAC) และการใชกากตะกรันในการผลิตบล็อกมวล

เบา พบวามูลคาเงินปจจุบัน (Net Present Value, NPV) ของบล็อก 3 ประเภทมีคาเปนบวกคือ 12,456,196  25,597,689 

และ16,328,687 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return, IRR) เทากับ 108% 132% และ 85% ผล

การวเิคราะหอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio, B/C ratio) 1.70 2.42 และ 2.58 ตามลําดับ คุณสมบัติ

ทางดานความหนาแนนแหงเชิงปริมาตร และกําลังรับแรงอัดเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1505-2541 

และ มอก.2601-2556 จากการวิเคราะหทางการเงินจึงมีความเปนไปไดในการนํากากตะกรันมาผลิตบล็อกมวลเบาเพื่อ

ชวยลดปริมาณขยะจากอุตสาหกรรม  

 

คําสําคัญ: บล็อกมวลเบา ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ  อัตราสวนผลตอบแทนตอ

ตนทุน  
 

Abstract  

The purpose of this research was to study the possibility of using an aluminum dross in lightweight 

concrete block manufactures compared to cellular lightweight concrete (CLC) and autoclaved aerated concrete (AAC). 

Results have shown that the net present value (NPV) of these three types of blocks are positive and equals to 

12,456,196, 25,597,689, and 16,328,687, respectively. Internal rate of return (IRR) equals to 107% 132% and 

85%, respectively. Benefit-Cost Ratio (B/C ratio) equals to 2.10, 2.42, and 2.56, respectively. The physical 
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properties of dry density and compressive strength were met the requirement of the Thailand Industry Standard 

(TIS) 1505-2541 and 2601-2556.  In terms of financial analysis, it is possible to use aluminum dross to produce 

AAC in order to reduce the amount of waste from industry. 
 

Keywords:  Lightweight concrete block, Net present value, Internal rate of return, Benefit-cost ratio 
 

บทนํา 

งานวจิัยในคร้ังน้ี ไดศึกษาถงึคุณสมบัติของบล็อกมวลเบาท่ีจําหนายในทองตลาด รวมท้ังไดศึกษาถึงความเปนไป

ไดในการใชกากอะลูมิเนียมเปนวัสดุท่ีใชผลิตบล็อกมวลเบาแทนผงอะลูมิเนียมท่ีมีราคาคอนขางสูง การใชประโยชนจาก

กากตะกรันอะลูมเินียมชวยลดคาใชจายในการกําจัดและเพิ่มมูลคาของกากตะกรัน  ปจจุบันอะลูมเินียมท่ีนําเขาประเทศ มี

มูลคาประมาณ 305.7 ลานบาทตอป มีปริมาณหมุนเวียนอะลูมิเนียมประมาณ 100,000 ตันตอป(สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม, 2549, สื่อออนไลน) เกิดกากตะกรันจากการหลอมอะลูมิเนียมเพื่อหมุนเวียนขึ้นรูปใหม มากกวา 7.978 

พันตัน(สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม, 2556, สื่อออนไลน) โรงงานอุตสาหกรรมตองเสยีงบประมาณจํานวนมากในการ

จางกําจัดกากอะลูมิเนียมอยางถูกวิธีเชน การฝงกลบ โดยจัดใหมีระบบกันซึม ระบบตรวจสอบการร่ัวไหล ระบบระบาย

กาซ การเผาซึ่งใหดําเนินการเผาโดยควบคุมคามาตรฐานของมวลสารท่ีระบายออกจากปลอง (Stack emission standards) 

ใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงวทิยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และการกําจัดโดยวิธีอื่นซึ่งจะตองไดรับความ

เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนํากลับไปใชประโยชนอีก (Recycle/reuse)สําหรับสิ่งปฏกิูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 

บล็อกมวลเบาท่ีใชงานโดยท่ัวไปแบงเปน 2 ประเภท คือ ใชสารเคมี (Cellular Lightweight Concrete) เพื่อใหเนื้อ

คอนกรีตฟู และท้ิงใหแข็งตัว คอนกรีตประเภทน้ีจะมีการหดตัวมากกวา ทําใหปูนฉาบแตกราวไดงาย ไมคอยแข็งแรง 

คอนกรีตท่ีไมผานกระบวนการอบไอนํ้าภายใตความดันสูงน้ีสวนใหญเนื้อผลิตภัณฑมักจะมีสีเปนสีปูนซีเมนต ตางจากอีก

ประเภท คอืผานการอบไอนํ้าภายใตความดันสูง (Autoclaved System) เรียกวา Autoclaved Aerated Concrete ซึ่งมกีารหด

ตัวท่ีตํ่ากวาและมคีวามแข็งแรงกวา การอบไอนํ้าทําใหตกผลกึ บล็อกท่ีไดจึงมีสีขาว อยางไรก็ตามบล็อกท่ีผลิตโดยวิธีการ

น้ี มวัีตถุดบิเฉพาะคอื ผงอะลูมเินียม ซึ่งผงอะลูมเินียมดังกลาวตองนําเขาจากตางประเทศ มรีาคาท่ีสูง 

ปจจุบันวัสดุกอสรางมีใหเลือกใชหลากหลายประเภท ทําใหบล็อกมวลเบาเปนวัสดุกอสรางท่ีมีการใชงานอยาง

แพรหลาย เนื่องจากมีนํ้าหนักเบา ทนไฟ มีขนาดท่ีเท่ียงตรง ทํางานไดอยางรวดเร็ว แตก็ยังมีราคาท่ีคอนขางสูงเนื่องจาก

วัตถุดิบ และเคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิต มีราคาคอนขางสูง รวมถึงขั้นตอนในการผลิตท่ีตองใชความชํานาญของผูผลิตใน

การผลติ การลงทุนผลติบล็อกมวลเบาเพื่อจําหนายจึงตองวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน ผลกําไร งานวิจัยนี้จึงได

คํานวณมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV)  อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 

(Internal Rate of Return : IRR) และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost ratio : B/C ratio) 
 

วัตถุประสงค 

  1. ศึกษาความเปนไปไดในการนํากากตะกรันอะลูมเินียมมาเปนสวนผสมในการผลติบล็อกมวลเบา  

2. ศึกษาคุณสมบัติบล็อกมวลเบาท่ีผลติจากกากตะกรันอะลูมเินียม บล็อกมวลเบาท่ีผลติโดยวธีิ AAC 
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(Autoclaved Aerated Concrete) และ CLC (Cellular Lightweight Concrete) 

3. ศึกษาตนทุนการผลติ ของบล็อกมวลเบาท่ีผลติจากกากตะกรันอะลูมเินียม บล็อกมวลเบาท่ีผลติโดยวธีิ 

AAC (Autoclaved Aerated Concrete) และ CLC (Cellular Lightweight Concrete) 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

วธิศีกึษา 

วิธีการวิจัยแบงเปน 3 ชวง ในชวงแรกเปนการหาขอมูล งานวิจัยท่ีผานมา รวมถึงการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐาน

ของบล็อกมวลเบา ท่ีมอียูในทองตลาด สรุปและวเิคราะหผลการศึกษา โดยมขัีน้ตอนการศึกษาดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาคุณสมบัติทางเคมี พบวากากตะกรันอะลูมิเนียมประกอบไปดวยองคประกอบทางเคมีหลายชนิด ดัง

ตารางท่ี 1 องคประกอบทางเคมีท่ีเดนชัดมากท่ีสุดคือ อลูมินาออกไซด (Al2O3) สูงถึงรอยละ 74 ซึ่งอะลูมินาออกไซดเปน

ตัวท่ีทําใหเกดิฟองกาซไฮโดรเจน เพราะฉะน้ันมคีวามเปนไปไดสูง ท่ีจะใชกากตะกรันอะลูมิเนียมเปนตัวกําเนิดฟองกาซใน

มอรตารมวลเบา คุณสมบัติความสามารถรับกําลังรับแรงอัด (Compressive Strength) แสดงดังตารางท่ี 2 และความ

หนาแนนแหง (Dry Density) แสดงดังตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคาตามมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกมวล

เบาแบบเตมิฟองอากาศ มาตรฐานเลขท่ี 2601-2556 สําหรับบล็อกท่ีผลติโดยวิธี Cellular Lightweight Concrete และตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมช้ินสวนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอนํ้า มาตรฐานเลขท่ี 1505-2541 

รวมท้ังศึกษาคุณสมบัติของบล็อกมวลเบาท่ีใชกากตะกรันอลูมเินียมในการผลติ  

ตาราง 1 คุณสมบัติทางเคมีของวัสดุกากตระกรัน 

องคประกอบทางเคมี SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 

กากตะกรัน 5.93 73.50 2.24 0.99 2.77 2.37 3.00 1.06 

ท่ีมา : กากตะกรันจาก หางหุนสวน จํากัด ช.ชัชพล การหลอ 138/8 หมู 2 ต.บางนํ้าจดื อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร 

         ทดสอบดวยเคร่ือง  X – ray fluorescence ท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง  

ตาราง 2  การเปรยีบเทยีบคาการทดสอบกําลังรับแรงอัดของบล็อกมวลเบา 

รายการ กําลังรับแรงอัด(ksc.) ช้ันคุณภาพ 

  การผลติแบบ AAC 

การผลติแบบ AAC(กากตะกรัน) 

23.2 

37 

2 ชนิด 0.5 

 

 

 การผลติแบบ CLC 

กากตะกรันบมช้ืน 

25 

116 

C9 

 

หมายเหตุ: AAC ตามมอก.1505-2541 และ CLC ตามมอก.2601-2556 
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ตาราง 3 การเปรยีบเทยีบคาการทดสอบความหนาแนนของบล็อกมวลเบา 

รายการ ความหนาแนน (kg./m3) ช้ันคุณภาพ 

  การผลติแบบ AAC 

การผลติแบบ AAC(กากตะกรัน) 

การผลติแบบ CLC 

กากตะกรันบมช้ืน 

500 

1430 

900 

1450 

2 ชนิด 0.5 

 

C9 

หมายเหตุ: AAC ตามมอก.1505-2541 และ CLC ตามมอก.2601-2556 

2. ศึกษาราคาบล็อกมวลเบาท่ีจําหนายในทองตลาด โดยการสํารวจราคาขายตามรานขายวัสดุกอสรางช้ันนํา 

ราคาแสดงดังตาราง 4 
 

ตาราง 4 ราคาคอนกรตีบล็อกมวลเบาในทองตลาดของบล็อกมวลเบา 

 

รายการ ขนาด ราคา(บาท/กอน) แหลงจําหนาย 

การผลติแบบ AAC 20x60x10 ซม. 

 

 

28.5 

29 

28 

29 

29 

ไทยวัสดุ 

บจก.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

บจก.ซอีารซ ีไทวัสด ุ

หจก.เชียงรายรุงถาวร 

หจก.แสงไพบูลย 

การผลติแบบ CLC 20x60x7.5 ซม. 22 

19 

26 

27.5 

Myblock 

T-Block Concrete 

บจก.ดคีอนโปรดักส 

บจก.อินเตอรโฮมวัสด ุ
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3. ศึกษาตนทุนในการผลิตบล็อกมวลเบา แบงออกเปนตนทุนดานเคร่ืองจักรสําหรับผลิตแสดงดังตารางท่ี 5 

ตนทุนวัตถุดิบท่ีใชผลิตแสดงดังตารางท่ี 6-8และวิเคราะหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present 

Value: NPV) ของโครงการ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) และอัตราสวนของ

ผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C ratio) โดยประมาณการคาผลตอบแทนแสดงดังตารางท่ี 9 
 

วเิคราะหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) 
 

NPV = �
𝐵𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
− ��

𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

�
𝑛

𝑡=1

+ 𝐶0 

 

โดย NPV = Net Present Value 

 Bt = ผลตอบแทนในปท่ี t(t=1, 2, 3,..,n) 

Ct = ตนทุนในปท่ี t(t=1, 2, 3,..,n) 

C0 = ตนทุนปเร่ิมแรก 

i = อัตราดอกเบ้ียหรืออัตราสวนคดิลด (Discount rate) 
 

 การวเิคราะหอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
 

�
𝐵𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

− ��
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

+ 𝐶0� = 0 

 

 

โดย Bt = ผลตอบแทนในปท่ี t(t=1, 2, 3,..,n) 

Ct = ตนทุนในปท่ี t(t=1, 2, 3,..,n) 

C0 = ตนทุนปเร่ิมแรก 

 r = IRR 
 

วเิคราะหอัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C ratio) 
 

𝐵 𝐶 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
∑ 𝐵𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
𝑛
(𝑡=1)

∑ 𝐶𝑡
(1 + 𝑖)𝑡 + 𝐶0𝑛

(𝑡=1)

�  

 

โดย Bt = ผลตอบแทนในปท่ี t(t=1, 2, 3,..,n) 

Ct = ตนทุนในปท่ี t(t=1, 2, 3,..,n) 

C0 = ตนทุนปเร่ิมแรก 

i = อัตราดอกเบ้ียหรืออัตราสวนคดิลด (Discount rate) 
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ตาราง 5 ราคาการลงทุนเครือ่งจักรที่ใชในการผลติ 

อายุเคร่ืองจักรการผลติแบบCLC 6 ป หลังจากปท่ีหน่ึงมคีาบํารุงรักษา 10,000 บาททุก 2 ป อายุเคร่ืองจักรการ

ผลติแบบACC 12 ป หลังจากปท่ีหน่ึงมคีาบํารุงรักษา 15,000 บาททุก 2 ป ราคาซาก 20%ของมูลคาเคร่ืองจักร  
 

ตาราง 6 ราคาวัตถดุบิในการผลติแบบ AAC 

 

  

รายการ การผลติแบบCLC การผลติแบบACC การผลติแบบACC(กากตะกรัน) 

เคร่ืองจักร 

รถขนยาย 

อุปกรณอื่นๆ 

1,400,000 

450,000 

30,000 

2,500,000 

450,000 

30,000 

2,500,000 

450,000 

30,000 

รวม 1,880,000 2,980,000 2,980,000 

รายการ จํานวน(กก.) ราคา(บาท/กก.) ราคา(บาท/ลบ.ม.) 

ปูนซเีมนต 

ทราย 

ปูนขาว 

ยปิซั่ม 

ผงอะลูมเินียม 

170 

250 

19 

15 

1.2 

2.30 

0.25 

1 

9 

160 

391 

62.5 

15 

135 

320 

รวม 

1 ลบ.ม.ผลติได 111 กอน 

 

ราคา 

 923.5 

8.32 บาท/กอน 



 

680 

 

ตาราง 7 ราคาวัตถุดบิในการผลติแบบ CLC 

 

ตาราง 8 ราคาวัตถุดบิในการผลติแบบ AAC โดยใชกากตะกรันอะลูมิเนยีม 

 

  

รายการ จํานวน(กก.) ราคา(บาท/กก.) ราคา(บาท/ลบ.ม.) 

ปูนซเีมนต 

ทราย 

นํ้ายาลดนํ้า 

นํ้ายาโฟม 

300 

555 

1 

2 

2.30 

0.25 

29 

25 

690 

138.75 

29 

50 

รวม 

1 ลบ.ม.ผลติได 111 กอน 

 

ราคา 

 907.75 

8.14 บาท/กอน 

รายการ จํานวน(กก.) ราคา(บาท/กก.) ราคา 

ปูนซเีมนต 

ทราย 

ปูนขาว 

กากตะกรันอะลูมเินียม 

250 

500 

25 

250 

2.30 

0.33 

1 

-250 

575 

165 

25 

-250 

รวม 

1 ลบ.ม.ผลติได 111 กอน 

 

ราคา 

 515 

4.64 บาท/กอน 
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ตาราง 9 การประมาณคาผลตอบแทน 

 

ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV)และอัตรา

ผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)โดยนํากระแสเงินสด (Cash flow)วิเคราะหหามูลคาปจจุบัน

ของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) วิเคราะหอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate 

of Return: IRR) และอัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C ratio) อายุโครงการ 12 ป i=13.1 ผล

แสดงดังตารางท่ี 9 
 

ตาราง 10 มูลคาการวเิคราะหทางการเงนิ 

รายการ การผลติ(กอน/วัน) ราคาขาย(บาท/กอน) ผลตอบแทนท้ังป (75%ของการผลติ) 

การผลติแบบCLC  

การผลติแบบAAC   

AACกากตะกรัน 

1,000 

1,000 

1,000 

20.25 

29 

18.25 

5,467,500 

7,830,000 

4,927,500 

 กระแสเงนิสด (บาท) ปจจัยคาลด มูลคาปจจุบัน (บาท) 

ปท่ี  CLC (1)  AAC (2) กากตะกรัน(3) D.F.(4) CLC (5)  AAC (6)  กากตะกรัน(7) 

0 -1,880,000 -2,980,000 -2,980,000 1.0000 -1,880,000 -2,980,000 -2,980,000 

1 2,537,100 4,834,800 3,257,100 0.8842 2,243,236 4,274,801 2,879,841 

2 2,537,100 4,834,800 3,257,100 0.7818 1,983,409 3,779,665 2,546,278 

3 2,537,100 4,834,800 3,257,100 0.6912 1,753,678 3,341,879 2,251,351 

4 2,522,100 4,834,800 3,257,100 0.6112 1,541,388 2,954,800 1,990,585 

5 2,537,100 4,834,800 3,257,100 0.5404 1,370,959 2,612,555 1,760,022 

6 2,817,100 4,834,800 3,257,100 0.4778 1,345,943 2,309,952 1,556,164 

7 657,100 4,819,800 3,242,100 0.4224 277,583 2,036,061 1,369,582 

8 2,537,100 4,834,800 3,257,100 0.3735 947,626 1,805,833 1,216,551 

9 2,537,100 4,819,800 3,242,100 0.3302 837,865 1,591,716 1,070,688 

10 2,522,100 4,834,800 3,257,100 0.2920 736,438 1,411,733 951,054 

11 2,537,100 4,819,800 3,242,100 0.2582 655,012 1,244,344 837,024 

12 2,817,100 5,319,800 3,853,100 0.2283 643,059 1,214,350 879,547 
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ท่ีมา : คดิคาอัตราดอกเบ้ีย i=13.1%จากอัตราดอกเบ้ียเงนิกูเพื่อการลงทุน ประกาศเมื่อ มถิุนายน 2557          

D.F. = 1/(1+i)t โดย t = ปท่ี t(t=1, 2, 3,..,n) 

i = อัตราดอกเบ้ียหรืออัตราสวนคดิลด (Discount rate) 
 

วจิารณและสรุปผล 

 การศึกษาในคร้ังน้ีทําใหทราบถึงความเปนไปไดในการใชกากตะกรันมาผลิตบล็อกมวลเบาแทนการใชผง

อะลูมเินียม  เมื่อวิเคราะหทางการเงินท่ีอายุโครงการ 12 ป เทากัน i=13.1% (อัตราดอกเบ้ียเงินกูเพื่อการลงทุน ประกาศ

เมื่อ มิถุนายน 2557)เปรียบเทียบกันระหวางการลงทุนผลิตบล็อกแบบเติมฟองอากาศ (CLC)  แบบบมดวยไอนํ้าภายใต

ความดันสูง (AAC) และการใชกากตะกรันเปนสวนผสม พบวา มูลคาเงินปจจุบัน (NPV) มีคาเปนบวกคือ 12,456,196  

25,597,689 และ 16,328,687 เมื่อวเิคราะหอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ 108% 132% และ85% ผล

การวเิคราะหอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) 1.70 2.46 และ2.58 ตามลําดับ จากผลการวเิคราะหทางการเงิน

จะเห็นไดวาการผลิตบล็อกมวลเบาแบบบมดวยไอนํ้าภายใตความดันสูง (AAC) มีความนาลงทุนแมการลงทุนสูงกวาการ

ผลติแบบเติมฟองอากาศ (CLC) แตมผีลตอบแทนท่ีสูงกวาเชนกัน และพบวาในกากตะกรันอะลูมิเนียมมีอะลูมินาออกไซด

เปนสวนประกอบหลักสูงถงึรอยละ 73.5 ซึ่งสามารถใชกากตะกรันเปนสวนผสมในการผลติบล็อกมวลเบาไดถึงรอยละ 50 

โดยนํ้าหนักปูนซีเมนต จากผลการทดสอบพบวา บล็อกมวลเบาท่ีใชกากตะกรันเปนสวนผสมมีความหนาแนนแหงเทากับ 

1.43 g/cm3 และมีกําลังอัดเทากับ 37 ksc เมื่อเปรียบเทียบกับบล็อกมวลเบาท่ีผลิตโดยใชผงอะลูมิเนียมพบวา มีความ

หนาแนนเชิงปริมาตรท่ีสูงกวา  

 จากการศึกษาจะเห็นวาผลตอบแทนคอนขางสูงอาจเปนเพราะไมไดระบุถึงท่ีต้ังโรงงาน ทําใหคาวัตถุดิบในการ

ผลิตแปรผันตามระยะทางท่ีต้ังโรงงาน อีกท้ังตองวิเคราะหความออนไหวทางดานการเงิน ราคาวัตถุดิบท่ีเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต รวมท้ังการยอมรับของผูใชงานในการนําขยะอุตสาหกรรมเปนสวนผสม 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรศึกษาอัตราสวนผสมกากตะกรันอลูมเินียมในอัตราสวนท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อใหไดความหนาแนนแหงท่ีตํ่าลง 

 2. การวเิคราะหตนทุนการผลติตองคํานึงการผันแปรของตนทุนเนื่องจากราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น และ

วเิคราะหแนวโนมทางการตลาด คาดการปริมาณใชงานบริเวณใกลเคยีงท่ีต้ังโรงงาน ช้ันคุณภาพท่ีตลาดตองการ 
 

กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยน้ีสําเร็จไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจากมหาวิทยาลัยพะเยา และผูทรงคุณวุฒิท่ีให

ความอนุเคราะหตรวจสอบ ช้ีแนะตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดย่ิีง  
  

NPV=ผลรวม(กระแสเงนิสด x D.F.) 12,456,196 25,597,689 16,328,687 

IRR 108% 132% 85% 

B/C=ผลประโยชน/เงนิลงทุน(มูลคาปจจุบัน) 1.70 2.42 2.58 
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The Feasibility Study of the Irrigated Area Expansion : Case Study Ban Jam-

Pong Irrigation Pumping Project, Wiang-Khan District, Chiangrai Province 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาความเหมาะสมของการขยายเขตการสงนํ้าโครงการสูบนํ้าดวยไฟฟาบานแจมปอง อําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการขยายเขตโดยการกอสรางคลองสงนํ้าเปนคลองลอยดาดคอนกรีต อัตรา

การไหล0.10 ลูกบาศกเมตรตอวนิาที ยาว 1,700 เมตร จะสามารถสงนํ้าเขาสูพื้นท่ีได 350 ไร  การศึกษาความเหมาะสม

ของโครงการ จะทําโดยการวิเคราะหโครงการทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม  ผลการวิเคราะหพบวา  ตนทุนในการ

กอสรางคลองสงนํ้า และคาบํารุงรักษารายปเทากับ 491,759 บาท (ตนทุนรายปคิดท่ี อัตราดอกเบ้ีย 7% และอายุ

โครงการ 20 ป) สวนผลตอบแทนของโครงการคดิจากผลผลติขาวเปลอืกนาปรัง จํานวน 350 ไร เทากับ 1,543,850 บาท 

เมื่อทําการวเิคราะหผลตอบแทนตอตนทุน (B-C Ratio) ของโครงการ ไดคาเทากับ 3.13 ซึ่งสรุปไดวา โครงการดังกลาวมี

ความเหมาะสมในการดําเนินการ                          
 

คําสําคัญ : การศึกษาความเหมาะสม  โครงการสูบนํ้าดวยไฟฟาบานแจมปอง  อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน  
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Abstract 

The Feasibility Study of the Irrigated Area Expansion Ban Jam-Pong Irrigation Pumping Project, Wiang-Khan 

District, Chiangrai Province, The result of the study shows that the irrigated area expansion by constructing elevated 

concrete irrigation canal      meters long with 0.10 cubic meter per second discharge This canal can irrigate 350 rai 

for dry season paddy field. The project feasibility study is done by engineering economic analyses. The outcome of 

the analyses reveals that the total annual cost of construction and maintenance is around 491,759 THB (at 7% 

interest and 20 years period). The project benefit comes from the value of dry season paddy produces in 350 rai 

which is about 1,543,850 THB annually. The project benefit-cost ratio is 3.13, which indicated that this project is 

very feasible for commencement.   
 

Key words:  feasibility study, Ban Jam-Pong Irrigation Pumping Project, benefit-cost ratio 
 

บทนํา 

โครงการสูบนํ้าดวยไฟฟาบานแจมปอง อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย เดิมกอสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 โดย

การควบคุมดูแลของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวทิยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมการใชพลังงานไฟฟาใหเปนประโยชน ดานการเกษตรและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเรงรัดขจัด

ปญหาความแหงแลงของประเทศ ในพื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตโครงการชลประทานดวยการจัดต้ังสถานีสูบนํ้าขึ้นที่บริเวณริมฝง

ของแหลงนํ้าท่ีมีนํ้าบริบูรณตลอดท้ังปท่ัวประเทศ และมีเปาหมายในการสงนํ้าใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชไดตลอด

ทั้งปตามนโยบายของกระทรวง กอนจะถายโอนภารกิจดังกลาวใหกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อป 

พ.ศ. 2543 ตอมากรมชลประทานจึงไดถายโอนภารกิจใหแก เทศบาลตําบลหลายงาว ควบคุมดูแล เมื่อป พ.ศ. 2546 

จนถงึปจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   รูปท่ี 1 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา 
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โครงการสูบนํ้าดวยไฟฟาบานแจมปอง ไดดําเนินโครงการมาอยางตอเนื่อง สวนใหญเกษตรกรบานแจมปองใชนํ้า

ในการทํานาปรัง สงผลใหเกษตรกรในพื้นท่ีเขตชลประทานไดรับผลผลติในการทํานาปรังเพิ่มมากขึ้น แตยังมชีาวนาอีกสวน

หน่ึงซึ่งมีพื้นท่ีอยูนอกเขตชลประทานของสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานแจมปอง มีความตองการใชนํ้าและยังไมไดรับการ

ขยายเขตชลทาน  ผูศึกษาจงึไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหา จงึไดทําการศึกษาคนควาความเหมาะสมของการขยายเขต

การสงนํ้า ตามความตองการของเกษตรกร เพื่อหาความคุมคาของโครงการ และนําผลการวิเคราะหท่ีไดมาประกอบการ

ตัดสนิใจลงทุนของภาครัฐในอนาคตตอไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 คลองสงนํ้าดาดคอนกรีต 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

           1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการขยายเขตชลประทานบานแจมปอง ตําบลหลายงาว อําเภอเวียงแกน   

จังหวัดเชียงราย 

  2. เพื่อทราบถงึตนทุนของการขยายเขตชลประทาน สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาในแตละป วามตีนทุนเทาไร นําขอมูลท่ี

ศึกษาได มาวเิคราะหเปรียบเทียบความเหมาะสมในการดําเนินโครงการวามีความเหมาะสม และความคุมคาในการลงทุน

หรือไม อยางไร 

           3. เพื่อนําผลการวิเคราะหโครงการท่ีได มาใชประโยชนในการดําเนินโครงการในกิจการสูบนํ้าดวยไฟฟา เชน 

ประกอบกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการกอสรางขยายเขตคลองสงนํ้า จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

หรือกรมชลประทานเปนตน  
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วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

   การศึกษาน้ี ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชทําการวิจัย โดยมีแหลงท่ีมาของขอมูลจากสวนราชการในพื้นท่ีท่ี

เกี่ยวของ และขอมูลเชิงสถติิทางอินเทอรเน็ต ดังน้ี 

     วัสดุอุปกรณ 

           1. ขอมูลการกอต้ังสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานแจมปอง และแบบแปลนการกอสรางเดิมจากกองชางเทศบาล

ตําบลหลายงาว อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชียงราย 

           2. ขอมูลพื้นท่ีการเพาะปลูกขาวบานแจมปอง จากศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

หลายงาว 

           3. ขอมูลแสดงผลผลติขาวตอไร จากกรมการขาว ป 2556 

           4. ขอมูลราคาขาวแตละชนิด จากสมาคมผูสงออกขาวไทย ป 2557 

           5. ขอมูลการคํานวณเพื่อออกแบบคลองสงนํ้า แบบแปลน และประมาณราคาคากอสรางคลองสงนํ้า 

           6. ขอมูลคาบํารุงรักษารายปของสถานีสูบนํ้า จากสํานักงานเทศบาลตําบลหลายงาว อําเภอเวียงแกน  จังหวัด

เชียงราย 
 

      วธิกีารศกึษา 

           1.  เก็บรวบรวมขอมูลในปจจุบันของโครงการสูบนํ้าดวยไฟฟาบานแจมปอง ประกอบกับการสอบถามรายละเอียด

ท่ีเกี่ยวของ จากพนักงานสูบนํ้าประจําสถานี 

           2. ศึกษาพื้นท่ีทํานาท้ังหมด และจําแนกเปนพื้นท่ีท่ีอยูในเขตชลประทานมีกี่ไร พื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตชลประทานท่ีรอ

การขยายเขตการสงนํ้ามกีี่ไร และพื้นท่ีนอกเขตชลประทานท่ีไมสามารถขยายเขตชลประทานไดมจีํานวนกี่ไร 

           3. นําขอมูลผลผลติการทํานาปรังของเกษตรกรตอไรตอป  มาคํานวณหารายไดของเกษตรกรโดยใชขอมูลราคา

ขาวจากสมาคมผูสงออกขาวไทย จะไดตัวเลขออกมาเปนผลตอบแทนของโครงการ (Benefit) 

           4. ศึกษาเก็บขอมูลในอนาคตของโครงการสูบนํ้าดวยไฟฟาบานแจมปอง วามพีื้นท่ีตองการการขยายเขตการสงนํ้า

ประมาณกี่ไร และเขยีนแผนผังการวางแนวคลองสงนํ้าออกมาอยางชัดเจน 

           5. ออกแบบหนาตัดคลองสงนํ้าตอพื้นท่ีท่ีตองการนํ้า ตามหลักวชิาดานวศิวกรรม และนํามาทําการประมาณราคา

คาใชจายในการขยายเขตการสงนํ้า โดยนํามาเฉลี่ยตามอายุการใชงานออกมาเปนรายป ตามอัตราดอกเบ้ียปจจุบัน จะได

ตัวเลขเปนตนทุนของโครงการ (Cost) 

           6. เปรียบเทียบและวิเคราะหโครงการดวยวิธีดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม เพื่อนํามาสรุปวาโครงการดังกลาวมี

ความเหมาะสมในการลงทุนเพื่อกอสรางหรือไมอยางไร  
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ผลการศึกษา 

          ผลการศึกษาน้ีเปนการเปรียบเทียบโครงการระหวาง ผลตอบแทนของเกษตรกร (Benefit) กับตนทุนการกอสราง

เพื่อเขตการสงนํ้า (Cost) เพื่อทําการวเิคราะหผลตอบแทนตอตนทุน (B-C Ratio) ของโครงการมรีายละเอียดดังน้ี 

    ผลตอบแทน (Benefit)   

ตารางที่ 1 การจําแนกพื้นที่เพาะปลูกขาว 

ลําดับ พื้นท่ี 
ผลผลติ 

กก./ไร 

รายไดนาป 

บาท (12.10บ /กก)

ขาวเหนยีว 

รายไดนาปรัง 

บาท/ไร 

(7.74บ.) ขาวจาว 

รวมเปนรายได 

ตอไร/ป 

1 ปลูกขาวในเขตชลประทาน 350 ไร 570 6,897 4,141 11,308 

2 ปลูกขาวนอกเขตชลประทานที่รอการ

ขยายเขต 350 ไร  

570 6,897 - 6,897 

3 ปลูกขาวนอกเขตชลประทาน ที่ไม

สามารถขยายเขตได 202 ไร 

570 6,897 - 6,897 

 

 แสดงใหเห็นวาเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีในเขตชลประทานจะมีรายได 11,308 บาท/ไร/ป   สวนเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี

เพาะปลูกอยูนอกเขตชลประทานจะมีรายได 6,897 บาท/ไร/ปซึ่งมีรายไดนอยกวาเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีอยูในเขตชลประทาน

อยู 4,411 บาท/ไร/ป  โดยเกษตรกรจะมีรายไดจากการทํานาปรังในเนื้อท่ีประมาณ 350 ไร   คิดเปนเงินรายได 4,411 X 

350 เทากับ 1,543,850 บาท/ป 

    ตนทุน (Cost)       

โครงการดังออกแบบเพื่อรองรับจํานวนพื้นท่ีตองการรับนํ้าเทา 350ไร มขีนาดคลองสงนํ้าในอัตราการไหล  

0.10 ลบ.ม./วนิาที ความยาว 1,700 เมตร ลักษณะเปนคลองแบบลอย ตามแบบมาตรฐานคลองดาดคอนกรีต ดังรูป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงแผนผังคลองสงน้ํา 
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ตารางที ่2 มาตรฐานขนาดหนาตัดคลอสงน้าํดาดคอนกรตี 
 

ขนาด

คลอง 

ลบ.ม./

วนิาที 

SLOPE 

B 

(ม) 

t 

(ม) 

F 

(ม) 

H 

(ม) 

L 

(ม) 

W1 

(ม) 

W2 

(ม) 

หมาย

เหต ุ
1:500 

D  (ม) 

1:1000 

D  (ม) 

1:2000 

D  (ม) 

1:3000 

D  (ม) 

1:4000 

D  (ม) 

1:5000 

D  (ม) 

0.10 0.23 0.27 0.32 0.35 0.38 0.40 0.30 0.05 0.15 0.20 0.80 0.20 0.20  

รูป

ที่ 4 

แสดงรูปแบบหนาตัดคลองสงน้ํา 

 

             จากการประมาณราคาคากอสรางปจจุบันท้ังหมด จะไดราคาคากอสรางคลองสงนํ้าเทากับ 4,680,000 บาท 

และคาบํารุงรักษารายปอีก 50,000 บาท เมื่อคํานวณคาเฉลี่ยเปนรายปแลวจะไดเทากับ 491,759 บาท/ป เมื่อกําหนดอายุ

ของโครงการ 20 ป อัตราดอกเบ้ีย 7% สูตร P=A( P/A ,i%,n )  

 

ตารางที่ 3 แสดงตนทุนรายป 
 

ลําดับ รายการ 
งบประมาณทั้งหมด 

(บาท) 
ระยะเวลา (ป) 

ตนทุนรายป (บาท) 

1 

2 

คากอสรางคลองสงนํ้า 

คาบํารุงรักษารายป 

4,680,000 

    50,000 

20 

- 

441,759 

 50,000 

     

รวมคาตนทุนคลองสงน้ํารายป 491,759 
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     การวเิคราะหโครงการทางดานเศรษฐศาสตรวศิวกรรม 

         การขยายเขตการสงนํ้า สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานแจมปอง จะมคีาใชจายในการลงทุนกอสรางคลองสงนํ้า และคา

บํารุงรักษารายปเทากับ 491,759 บาท/ป  สวนเกษตรกรจะมีรายไดจากการทํานาปรังในเนื้อท่ีประมาณ 350 ไร คิดเปน

เงินรายได 4,411 X 350 เทากับ 1,543,850 บาท/ป จึงนําเงินรายไดของเกษตรกรตอปมาเทียบกับเงินลงทุนท้ังหมดตอป 

โดยใชอัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน  (Benefit cost ratio, B/C ratio)  ดังน้ี 

       เมื่อ            B   =    1,543,850    บาท/ป 

                        C   =    491,759       บาท/ป 
                 

       จากสูตร     B/C  

                             =    1,543,850 / 491,759 

                             =    3.13     

        ดังนัน้ จากการเปรียบเทียบระหวาง ผลตอบแทนท่ีไดรับ กับงบประมาณการลงทุน B/C ratio  ไดคาเทากับ 3.13 ซึ่ง

เปนคาท่ีมากกวา 1 จงึเปนโครงการท่ีเหมาะสมในการลงทุนของภาครัฐ 
 

วจิารณและสรุปผลการวจัิย 

        สรุปผลการวจัิย    

              การศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเหมาะสมของการขยายเขตการสงนํ้า

สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานแจมปอง ตําบลหลายงาว อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ประชากรท่ีเพิ่มขึ้น และบวกกับความตองการการมีรายไดของประชาชนในพื้นท่ีท่ีสูงขึ้น โดยอาศัยการคํานวณหาตนทุน

การขยายเขตการสงนํ้าและขอมูลผลผลติของเกษตรกรคดิเปนรายไดมาวเิคราะหโครงการ โดยใชวิธีการหาอัตราสวนของ

มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit cost ratio, B/C ratio) เมื่อการขยายเขตการสงนํ้าคิดเปนตนทุนคา

กอสรางคลองสงนํ้ามีตนทุนรายป  C=491,759 บาท/ป สวนรายไดเกษตรกรผูทํานาปรังคิดเปนเงินรายได B=1,543,850 

บาท/ป  เมื่อ B/C มีผลลัพธ 3.13 มีคากวา 1 ซึ่งเปนโครงการท่ีเหมาะสมในการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนท่ีเกษตรกร

ไดรับ มมูีลคามากกวางบประมาณการลงทุนกอสรางในการขยายเขตการสงนํ้า และสามารถใชประกอบกับการตัดสินใจ

ลงทุนของผูมอํีานาจพจิารณาของหนวยงานรัฐตอไป 

         วจิารณผลการวจัิย                 

                การศึกษาความเหมาะสมของการขยายเขตการสงนํ้าสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานแจมปอง ตําบลหลายงาว 

อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชียงราย เปนการศึกษาหาความคุมคาคุมทุนของการจะลงทุนกอสรางขยายเขตคลองสงนํ้าของรัฐ

วาคุมคากับผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับหรือไม อยางไร 

                สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาบานแจมปองในการดูแลของเทศบาลตําบลหลายงาว ปจจุบันมลัีกษณะเปนคลองสงนํ้า

ดาดคอนกรีตแบบคลองลอย มขีนาดคลองเทากับอัตราการไหลของนํ้า 0.30 ลบ.ม./วนิาที สวนใหญใชเพื่อการปลูกขาวนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ปรังโดยมีอายุการใชงานของโครงการมากวา 20 ป มีการบํารุงรักษาประจําทุกปปละประมาณ 50,000 บาท  

 จากขอมูลของเกษตรกรผูทํานาขาวบานแจมปองตามสถติิของแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล มีพื้นท่ีทํานาขาวจํานวน 
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902 ไร และใชราคากลางขาวจากสมาคมผูสงออกขาวไทยมาคํานวณเปนรายไดตอไร โดยจําแนกเปนรายไดจากพื้นท่ีท่ี

ตางกันไดแก 1.พื้นท่ีนาขาวในเขตชลประทาน 350 ไร คดิเปนเงนิ 11,308 บาท/ไร/ป   2. พื้นท่ีนาขาวนอกเขตชลประทานท่ี

รอการขยายเขตอีก 350 ไร คิดเปนเงิน 6,897 บาท/ไร/ป 3.นอกน้ันเปนพื้นท่ีท่ีไมสามรถขยายเขตตอไปได 202 ไร      

เพราะฉะน้ันเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีในเขตชลประทานจะมีรายไดมากกวาเกษตรกรท่ีอยูนอกเขตชลประทานเปนเงินสวนตาง

เทากับ 4,411 บาท/ไร/ปจงึใชคาผลตอบแทนของโครงการ (Benefit) 4,411 บาท X 350 ไร จะได B = 1,543,850 บาท/ป 

                จากน้ันจึงคํานวณหาตนทุน (Cost) จากความตองการการขยายเขตการสงนํ้าประมาณ 350 ไร เพื่อมา

คํานวณหาจํานวนความตองการนํ้าของตนขาวในนาขาว ซึ่งเปนปริมาณนํ้าเทากับ 0.0002 ลบ.ม./วินาที/ไร จากน้ันนํามา

คํานวณหาขนาดคลองสงนํ้าดาดคอนกรีตซึ่งไดขนาดเทากับอัตราการไหลของนํ้า 0.10 ลบ.ม./วนิาที มีความยาวของคลอง

เทากับ 1,700 เมตร และใชงบประมาณในการกอสรางเทากับ 4,680,000 บาท กําหนดอายุการใชงาน 20 ป  ในอัตรา

ดอกเบ้ีย 7%ตอป  เมื่อคดิคาเฉลี่ยเปนปแลวไดเทากับ 441,759 บาท /ป บวกกับคาบํารุงรักษาปละ 50,000 บาท เปนเงิน

ลงทุน (Cost) เทากับ 491,759 บาท/ป      จึงวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ โดยใชวิธีการหาอัตราสวนของมูลคา

ปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน  (Benefit cost ratio, B/C ratio)  โดย 1,543,850 / 491,759 ไดผลลัพธเทากับ 3.13 ซึ่งมี

คามากกวา 1 โครงการมคีวามเหมาะสม       
 

ขอเสนอแนะ 

โครงการสูบนํ้าดวยไฟฟาท่ัวประเทศ ไดทําการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดูแล ซึ่งมี

โอกาสสูงท่ีจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงการ ดังน้ันองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรทําการ

วิเคราะหโครงการใหดี มีความประหยัด และใหเกษตรกรไดรับประโยชนมากท่ีสุด เพื่อใหการใชจายงบประมาณของ

แผนดนิเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ 
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งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนดวยดีจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหลาย

งาว ท่ีไดสนับสนุนอุปกรณและเคร่ืองมือในการวิจัย ตลอดจนเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลหลายงาวทุกทาน ท่ีชวย
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พะเยา ท่ีไดใหความรูในการทําการวจิัย ตลอดท้ังการควบคุมและใหคําแนะนําในการวจิัยคร้ังน้ี  
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การศึกษาความเหมาะสมในการใชหินในกลองลวดตาขายสรางฝายตนน้ําลําธาร  : 

กรณศึีกษาตําบลทาตอน  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชยีงใหม 

Feasibility Study of Using Rock Gabion for Check Dam Construction : Case Study 

Tambon Thaton, Mae Ai District, Chiangmai Province 

สมศักดิ ์ศรสีวัสดิ์12

1* และกติตพิงษ  วุฒิจํานงค2 

Somsak Srisawat1* and Kittipong Vuthijumnonk2 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาความเหมาะสมในการใชหินในกลองลวดตาขายสรางฝายตนนํ้าลําธาร กรณีศึกษา  ลําหวยมะเฟอง  

ตําบลทาตอน  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม  มวัีตถุประสงคเพื่อการศึกษาความเหมาะสมในการสรางฝายตนนํ้าลําธาร

ในรูปแบบผสมผสาน และวเิคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรของฝายตนนํ้าลําธารแบบช่ัวคราวท่ีใชกระสอบทราย 

ฝายตนนํ้าลําธารแบบใชหินในกลองลวดตาขาย  และฝายตนนํ้าลําธารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พบวา  อัตราสวน

ผลตอบแทนตอตนทุน ของ ฝายตนนํ้าลําธารแบบช่ัวคราวท่ีใชกระสอบทราย ฝายตนนํ้าลําธารแบบใชหินในกลองลวดตา

ขาย และ ฝายตนนํ้าลําธารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มคีาเทากับ 34.36, 76.63 และ 38.26 ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: ความเหมาะสม  ตนทุนในการกอสรางฝายตนนํ้าลําธาร  
 

Abstract  

 Feasibility study of using rock gabion for check dam construction case study Tambol Thaton, Mae Ai District, 

Chiangmai Province.  The purposes of this study are to study the suitability of check dam construction in integrate 

pattern and analyze the economic feasibility of temporarily check dam by using sandbag, gabion check dam and 

reinforce concrete check dam. The study reveals that the benefit – cost ratio of temporarily sandbag, gabion and 

reinforce concrete check dam are 34.36, 76.63 and 38.26 respectively. 
 

Keywords: feasibility, cost of check dam construction  
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บทนํา 

สถานการณเกี่ยวกับนํ้าในปจจุบันมีปญหาเกิดขึ้นเปนอันมาก ท้ังในดานการขาดแคลนน้ําในฤดูแลงตามทองถิ่น

ตางๆ ท่ัวประเทศ  ภาวะน้ําทวมในฤดูฝนทําความเสยีหายใหกับพชืผลและชุมชน  ตลอดจนการเกิดปญหาสิ่งแวดลอมของ

ทรัพยากรน้ําในทุกภูมิภาคเกิดสภาพของปญหาน้ําใกลเคียงกัน  ภาคเหนือโดยท่ัวไปมีปญหาการขาดแคลนน้ําเกิดขึ้น

เฉพาะบางพื้นท่ีและตามฤดูกาล  แตในดานการพัฒนาแลวภูมิภาคน้ีมีความตองการใหขยายงานชลประทานให มากขึ้น 

และบางพื้นท่ีตองการการปองกันภัยเนื่องจากน้ําทวม ซึ่งมีสาเหตุมาจากปาไม บริเวณตนน้ําลําธารถูกทําลายลงไปมาก 

และการนําเอาทรัพยากรมาใชประโยชน แตไมไดมีการวางแผนการจัดการท่ีเหมาะสมรองรับปญหาท่ีจะเกิดขึ้น ทําให

ทรัพยากรท่ีเหลอือยูมสีภาพเสื่อมโทรมลง สงผลกระทบตอพื้นท่ีตนน้ําลําธาร ตอระบบนิเวศน และอุตุนิยมวทิยา เนื่องจาก

ปญหาฝนแลงหรือฝนท้ิงชวง ปญหาขาดระบบควบคุมปริมาณน้ํา และขาดระบบการกระจายนํ้า 

     ตําบลทาตอนเปนตําบลท่ีต้ังอยูในเขตอําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม ลักษณะท่ัวไปมีลักษณะเปนพื้นท่ีภูเขาสูง มี

พื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ีปาไมประมาณ 46%  และเปนพื้นท่ีราบเพาะปลูกประมาณ   20.31%  มีการแบงเขตการปกครอง

ท้ังหมด  15  หมูบาน  มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด  7,622 ครัวเรือน  ประชากรท้ังสิ้น  19,775  คน    แยกเปน  ชาย  

9,921  คน    หญิง  9,854  คน  ประชากรในพื้นท่ีสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก  ทํานาขาว ขาวไร 

กระเทียม  พริก  ขาวโพด  ผักสวนครัว  และกิจกรรมอื่นท่ีขึ้นอยูกับความตองการของตลาดในชวงน้ัน  โดยปริมาณนํ้า

ฤดูกาลตาง ๆ มีความสําคัญตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชากรในพื้นท่ี เชน ในฤดูแลงปริมาณนํ้าท่ีใชใน

การเกษตรมไีมเพยีงพอหรือในฤดูฝนเกดินํ้าทวมและไหลหลากทวมพื้นท่ีการเกษตรสงผลกระทบตอผลผลติทางการเกษตร

กอใหเกดิความเสยีหายทําใหเกษตรกรสูญเสยีรายไดอยูเปนประจําทุกป   
 

 
 

รูปท่ี 1 สภาพความเสยีหายท่ีเกดิจากนํ้าหลาก 
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รูปท่ี 2 สภาพความเสยีหายท่ีเกดิจากนํ้าทวม 
 

     การสรางฝายตนนํ้าลําธารเปนอีกวิธีหน่ึงท่ีชวยลดปญหาดังกลาวท่ีเกิดขึ้นได เนื่องจากฝายตนนํ้าลําธารจะชวย

ชะลอการไหลของนํ้า ลดความรวดเร็วและรุนแรงในการไหล โดยการสรางฝายตนนํ้าลําธารสามารถใชวัสดุไดหลายวิธี 

เชน คันดิน หินเรียง เรียงกระสอบ ฯลฯ แตการศึกษาคร้ังน้ีจะทดลองใชหินในกลองลวดตาขาย ซึ่งสามารถทําไดเร็วและ

เมื่อเกดิมคีวามเสยีหายก็สามารถทําการซอมแซมไดงาย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการกอสรางฝายตนนํ้าลําธารในรูปแบบผสมผสานในลํานํ้า หวยมะเฟอง หมู 2 

ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
2. วเิคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรในการกอสรางฝายตนนํ้าลําธารแบบช่ัวคราวโดยกระสอบทราย 

ฝายตนนํ้าลําธารแบบผสมผสานท่ีใชหนิในกลองลวดตาขายกับการกอสรางฝายตนนํ้าลําธารแบบถาวรท่ีใชคอนกรีตเสริม

เหล็กเพื่อหาตนทุนและความคุมคาในการกอสรางฝาย 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

วัสดุอุปกรณ 

  1. กลองลวดตาขาย 

    2. หนิใหญหรือกรวด 

  3. ไมยูคา 

  4. จอบหรือเสยีม 
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วธิกีารศกึษา 

 1. ศึกษาและทําการเก็บขอมูลในการใชงบประมาณสําหรับบรรเทาสาธารณะภัยท่ีเกิดขึ้นจากนํ้าปาไหลหลาก  

นํ้าทวม ภัยแลง 

2. กําหนดตําแหนงท่ีกอสรางฝายตนนํ้าลําธารในรูปแบบผสมผสานท่ีใชหินในกลองลวดตาขายในลําน้ํา 

หวยมะเฟอง   
 

 
 

รูปท่ี 3 สถานท่ีกอสรางฝายหนิในกลองลวดตาขาย 
 

3. ดําเนินการกอสรางฝายตนนํ้าลําธารในรูปแบบผสมผสานท่ีใชหินในกลองลวดตาขายในลํานํ้าจริง  เพื่อหา

ตนทุนและคาใชจายในการกอสรางฝายตนนํ้าลําธารในรูปแบบผสมผสานท่ีใชหินในกลองลวดตาขายเพื่อเปรียบเทียบกับ

ฝายเรียงกระสอบและฝายคอนกรีตท่ีจําลองขึ้น ณ จุด ๆ เดยีวกันกับฝายทีกอสรางดวยการใชหนิในกลองลวดตาขาย 
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         รูปท่ี  4 การกอสรางฝายหนิในกลองลวดตาขาย 
 

 

 ตารางที่ 1 ประมาณการคาใชจายในการกอสรางฝายแบบกระสอบทราย (แบบจําลอง) 

 

ลําดับที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคาตอ

หนวย/บาท 

ราคารวม

บาท 

1 กระสอบใสทราย 300.00 ใบ 7.00 2,100.00 

 ทรายหยาบ 4.50 ลบ.ม. 145.00 652.50 

 ไมยูคา ศก. 4 น้ิว ยาว 3.00 ม. 10.00 ทอน 75.00 750.00 

2 คาแรงงาน 3.00 คน 200.00 600.00 

3 รวมคาวัสดุ-คาแรงงาน    4,102.50 

4 Factor  F (1.3274)    5,445.65 

5 รวมคากอสรางท้ังหมด    5,440.00 

      

  ตัวอักษร (หาพนัสี่รอยสีส่บิบาทถวน)  

 

  ตารางที่ 2 ประมาณการคาใชจายในการกอสรางฝายแบบหนิในกลองลวดตาขาย (แบบสรางจรงิ) 

ลําดับที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคาตอ

หนวย/บาท 

ราคารวม 

บาท 

1 กลองลวดตาขาย 3.00 กลอง 625.00 1,875.00 

 หนิ 3.00 ลบ.ม. 500.00 1,500.00 

 ไมยูคา ศก. 4 น้ิว ยาว 3.00 ม. 8.00 ทอน 75.00 600.00 

2 คาแรงงาน 5.00 คน 200.00 1,000.00 

3 รวมคาวัสดุ-คาแรงงาน    4,975.00 

4 Factor  F (1.3274)    6,603.81 

5 รวมคากอสรางท้ังหมด    6,600.00 

      

  ตัวอักษร (หกพันหกรอยบาทถวน)  
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ตารางที่ 3 ประมาณการคาใชจายในการกอสรางฝายถาวรแบบคอนกรตีเสรมิเหล็ก (แบบจําลอง) 

ลําดับที ่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคาตอ

หนวย/บาท 

ราคารวม 

บาท 

1 งานดนิขุด 3.00 ลบ.ม. 99.00 297.00 

 ปูนซเีมนต 22.00 ถุง 149.00 3,278.00 

 หนิผสมคอนกรีต 4.00 ลบ.ม. 854.00 3,416.00 

 ทรายหยาบ 2.00 ลบ.ม. 145.00 290.00 

 เหล็กเสนกลมผวิเรียบ  9 มม. 26.00 เสน 115.00 2,990.00 

 ลวดผูกเหล็ก 4.00 กก. 32.00 128.00 

 ไมแบบ 21.00 ลบ.ฟ. 467.00 9,807.00 

 ไมเครา 7.00 ลบ.ฟ. 134.00 938.00 

 ไมค้ํายัน 10.00 ตน 50.00 500.00 

 ตะปู 5.00 กก. 32.00 160.00 

 รวมคาวัสดุ    21,804.00 

2 คาแรงงานคดิ  30%    6,541.20 

3 รวมคาวัสดุ-คาแรงงาน    28,345.20 

4 Factor  F (1.3274)    37,625.41 

5 รวมคากอสรางท้ังหมด    37,620.00 

      

                          ตัวอักษร (สามหม่ืนเจ็ดพนัหกรอยย่ีสบิบาทถวน)  

 

4. วิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนโดยใชทฤษฎี (Benefit – Cost Ratio : B/C ratio) เพื่อท่ีจะทราบทางเลือกในการ

ดําเนินการกอสรางฝายตนนํ้าลําธารท่ีใหประโยชนและคุมคามากท่ีสุด  

  5. สรุปผลการวเิคราะห 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาความเหมาะสมในการใชหินในกลองลวดตาขายสรางฝายตนนํ้าลําธารกรณีศึกษา ตําบลทาตอน  

อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม ซึ่งตองใชงบประมาณในการซอมแซมโครงสรางพื้นฐานและความเสยีหายอื่น ๆ ท่ีเกดิจาก

นํ้าปาไหลหลากและนํ้าทวมจํานวน  200,000 บาท/ป (ขอมูลงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยปงบประมาณ 2557) 

โดยการวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรของฝายตนนํ้าลําธารท่ีใชหินในกลองลวดตาขาย ฝายตนนํ้าลําธาร

ช่ัวคราวแบบใชกระสอบทรายและฝายตนนํ้าลําธารถาวรแบบใชคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมขีอกําหนดดังน้ี  
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โดยตนทุนในการกอสรางฝายตนนํ้าลําธารท่ีใชหินในกลองลวดตาขาย ไดจากคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงในการกอสรางฝาย 

ในลําหวยในจุดท่ีกําหนดเสียคาใชจาย  6,600 บาท  ในขณะท่ีตนทุนฝายท่ีใชกระสอบทรายเสียคาใชจาย 5,440 บาท  

และฝายคอนกรีตเสริมเหล็กเสียคาใชจาย 37,620 บาท ซึ่งไดจากการประมาณราคาตามท่ีไดออกแบบฝายท่ีจะสรางใน

บริเวณเดียวกัน  ซึ่งผลการวิเคราะหแสดงวา  ฝายช่ัวคราวแบบใชกระสอบทรายอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 

34.36 (200,000/(5,440 AP, 7%, 1) ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 38.26 

(200,00/((37,620 AP, 7%, 25)+2,000) และฝายท่ีใชหินในกลองลวดตาขายผลอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 

76.63 (200,00/((6,600 AP, 7%, 5)+1,000)  
 

วจิารณและสรุปผล 

สรุปผล 

ฝายตนนํ้าลําธารท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในลํานํ้าหวยมะเฟองคือ ฝายฝายตนนํ้าลําธารแบบท่ีใชหินใน

กลองลวดตาขาย เนื่องจากมีอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนสูงท่ีสุด (76.63) ในประเภทของฝายตนนํ้าลําธารท้ังหมดท่ี

ทําการศึกษา ถึงแมวาฝายตนนํ้าลําธารแบบท่ีใชหินในกลองลวดตาขายจะมีอายุการใชงานนอยกวาฝายคอนกรีตเสริม

เหล็กก็ตาม 

วจิารณผล 

ฝายตนนํ้าลําธารแบบใชหนิในกลองลวดตาขายเปนฝายท่ีสามารถสรางไดคอนขางงายและรวดเร็ว  วัสดุท่ีใชใน

การทําฝายสามารถหาไดงายซึ่งมอียูตามลําหวยท่ัวไป  แมวาฝายตนนํ้าลําธารแบบใชหนิในกลองลวดตาขายจะมอีายุการ 

ใชงานมากกวาฝายตนนํ้าลําธารแบบกระสอบทรายแตก็ยังมีอายุการใชงานนอยกวาฝายตนนํ้าลําธารแบบคอนกรีตเสริม

เหล็ก  เนื่องจากฝายตนนํ้าลําธารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  มคีวามม่ันคงแข็งแรงแตมตีนทุนในการกอสรางคอนขางสูง  ใช

เวลาในการกอสรางท่ียาวนานกวา  อยางไรก็ตามในการกอสรางฝายตนนํ้าลําธารควรเลือกใชวัสดุท่ีหาไดงายตาม

ธรรมชาติ  มีปริมาณมากในทองถิ่นและมีราคาถูก  ควรมีการเลือกทําเลและออกแบบใหมีความเหมาะสมกับสภาพของ

ลําดับที ่ รายละเอียด จํานวน หนวย 

1 คาบํารุงรักษารายปฝายหนิในกลองลวดตาขาย 1,000 บาท/ป 

2 คาบํารุงรักษารายปฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000 บาท/ป 

3 ผลประโยชนท่ีไดรับ 200,000 บาท/ป 

4 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7 ตอป 

5 อายุการใชงานฝายกระสอบทราย 1 ป 

6 อายุการใชงานฝายหนิในกลองลวดตาขาย 5 ป 

7 อายุการใชงานฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก     25 ป 

8 กําหนดใหการกอสรางฝายทุกชนิด ณ จุด ๆ เดยีวกัน   
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พื้นท่ี  เพื่อใหเกดิประโยชนมากท่ีสุดและสิ่งสําคัญเมื่อมกีารสรางฝายตนนํ้าลําธารแลว ประชาชนในพื้นท่ีควรมีสวนรวมใน

การกอสราง การตรวจสอบและบํารุงรักษาฝายตนนํ้าลําธารตามความเหมาะสม เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากฝายตน

นํ้าลําธารไดมากท่ีสุด 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีทําใหทราบวาการปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ  เชน  ปญหานํ้าทวม  

ปญหานํ้าปาไหลหลาก  เราสามารถเลอืกท่ีจะกระทําการแกไขและปองกันไดหลากหลายวิธี  ท้ังน้ีตองหาวิธีการท่ีมีความ

เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีในแตละแหง ดังน้ันผูวจิัยจงึขอเสนอแนะสําหรับงานวจิัยคร้ังตอไปดังน้ี 

1. ควรทําการเปรียบเทียบฝายตนนํ้าลําธารแบบใชหินในกลองลวดตาขายกับฝายตนนํ้าลําธารชนิดอื่น  เชน  

ฝายคอกหมู  ฝายหนิเรียง  ฝายคันดนิ  ฯลฯ 

2. ควรทําการศึกษาฝายตนนํ้าลําธารแบบใชหินในกลองลวดตาขายในลําหวยหลายลําหวยเพื่อหาความ

เหมาะสมของแตละลําหวย 

3. ควรทําการศึกษาฝายตนนํ้าลําธารแบบใชหนิในกลองลวดตาขายในลําหวยท่ีมีปริมาณหินอยูเปนจํานวนมาก

เพื่อลดตนทุนในการกอสรางฝายตนนํ้าลําธาร 

4. ควรศึกษาการมสีวนรวมของประชาชนในพื้นท่ีท่ีทําการกอสรางฝายตนนํ้าลําธาร 

  5. ควรศึกษาความพงึพอใจของประชาชนในพื้นท่ีท่ีทําการกอสรางฝายตนนํ้าลําธาร 
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การศกึษาแนวทางในการนําหลักเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในโครงการกอสรางบานพัก

อาศัยในมุมมองของสถาปนกิและวิศวกร 

Study on Application of Sufficiency Economic Used in Residential Construction 

Projects in View of Architects and Engineers 

ณัฐวทิย  ขาวศรี13

1* และปรดีา ไชยมหาวัน14

2 

Nattawit Khaosri1* and Preeda Chaimahawan2 

บทคัดยอ 

งานวจิัยน้ีเปนการศึกษาแนวทางในการนําหลักเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัยโดยการ

ใชแบบสอบถามสํารวจขอมูลจากกลุมประชากรซึ่งเจาะจงไปท่ีกลุมสถาปนิกและวศิวกรท่ีถอืวาเปนกลุมวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ

โดยตรงกับงานกอสรางท่ีพักอาศัย จากการศึกษาระดับความคดิเห็นท่ัวไปพบวาเห็นดวยสูงมาก 1 หัวขอ และเห็นดวยมาก 

4 หัวขอและเห็นดวยปานกลาง 8 หัวขอ สวนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญพบวา สถาปนิกและวิศวกร ให

ความสําคัญกับแนวทางในดานงบประมาณมากท่ีสุด รองลงมาคือดานขอบเขตงาน ดานคุณภาพและดานกําหนดเวลา

ตามลําดับ การศึกษาน้ีจึงสามารถนําไปเปนแนวทางในการประยุกตนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสราง

บานพักอาศัย ใหมคีวามเปนไปไดและมคีวามเปนรูปธรรมมากขึ้นตอไป 

 

คําสาํคัญ:  หลักเศรษฐกจิพอเพยีง บานพักอาศัย สถาปนิก วศิวกร 

 

Abstract  

This research work is the studies in the Sufficiency Economy which is used in the construction of residential 

project by using the questionnaire survey. The population that is specific to a group of architects and engineers who 

are directly responsible in the residential construction. The study about the general opinion found a very high level of 

agreement with one topic. Strongly agree 4 topics and moderate agree 8 topics. The opinions about the importance 

of using, it found that, architects and engineers emphasis the budgets of construction in first priority. The following 

priorities are the scope, the quality and the timing of construction, respectively. This study can be a good guideline 

for the application of sufficiency economy with residential construction in the feasibility and substantial way. 
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บทนํา 

ปจจุบันผูคนสวนใหญมท่ีีพักอาศัยท่ีมคีวามทันสมัย ตอบสนองความสะดวกสบายดวยเทคโนโลยีตางๆ บานหรือ

ท่ีพักอาศัยจงึกลายเปนเคร่ืองมอืท่ีผูคนสวนใหญมักจะใชในการแสดงออกถงึระดับฐานะชีวติของตน จนบางคร้ังไมคํานึงถงึ

ความตองการท่ีแทจริงของตน 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนิน

ชีวติแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป   เปนปรัชญาท่ีช้ีถงึแนวทางการดํารงอยูและปฏบัิติตนของประชาชน

ในทุกระดับและเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง โดยมแีนวคดิของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัว

ท่ีด ีดังแสดงในรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 หลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

ขอบเขตงา 

รูปท่ี 2 การบริหารงานกอสราง 

ขอบเขตงาน 

กําหนดเวลา งบประมาณ 

 

คุณภาพ 
คุณภาพ 

คุณภาพ 
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สถาปนิก และวศิวกรเปนผูประกอบวชิาชีพท่ีมคีวามเกี่ยวของโดยตรงกับโครงการกอสรางท้ังขนาดเล็กและขนาด

ใหญท้ังในแงกฎหมายและในแงขององคความรู เปนผูรับผดิชอบโดยตรงในเร่ืองของการออกแบบและควบคุมการกอสราง 

โดยใชหลักการบริหารโครงการท่ีประกอบดวย ขอบเขตงาน กําหนดเวลา และงบประมาณ เพื่อใหไดงานออกมามีคุณภาพ

ตามความตองการของเจาของโครงการ (รูปท่ี 2) 

งานวจิัยน้ีจงึมแีนวคดิท่ีจะนําหลักเศษฐกจิพอเพยีงมาประยุกตใชกับการบริหารงานกอสราง โดยการตีความหลัก

เศษฐกจิพอเพยีงใหสอดคลองกับการบริงานกอสราง และสอบถามความคิดเห็นจากสถาปนิก และวิศวกรตอการนําหลัก

เศรษฐกจิพอเพยีงมาใชเปนแนวทางในโครงการกอสรางโดยเนนท่ีบานพักอาศัยเปนหลัก 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อหาแนวทางในการนําหลักเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย  

 2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของสถาปนิกและวิศวกร ตอการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการ

กอสรางบานพักอาศัย  

 3. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของสถาปนิกและวิศวกร ตอการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

โครงการกอสรางบานพักอาศัย จําแนกตาม ชนิดและระดับวชิาชีพ  ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน 

 4. เพื่อหาความสัมพันธระหวางระดับความคิดเห็นตอการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสราง

บานพักอาศัย กับชนิดและระดับวชิาชีพ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา   

วัสดุอุปกรณ ใชแบบสอบถามในการสํารวจระดับความคดิเห็นตางๆ แบงเปน 4 สวนประกอบดวย  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนท่ี 2 ระดับความคดิเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับการนําหลักเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย 

สวนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของแนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการ

กอสรางบานพักอาศัย 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

วิธีการศึกษา ขั้นตอนการศึกษาขอมูล ท่ีใชในงานวิจัยคร้ังน้ี เร่ิมจากรวบรวมไดจากการศึกษาทฤษฏีและ

งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย การบริหารงานกอสราง การบริหารโครงการ หลักเศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจัยอื่นๆ 

นํามาบูรณาการและจัดทําแบบสอบถามเพื่อรวบรวมความคดิเห็นท่ัวไป และความเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของแนวทางใน

การนําหลักเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัยจากน้ันจงึตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยผูเช่ียวชาญ 3 

ทาน ผลการดําเนินการตรวจสอบทําใหไดแนวทางท้ังหมด แบงตามรายดานดังน้ี 1. ดานขอบเขตงาน 2. ดานงบประมาณ 

3. ดานกําหนดเวลา 4. ดานคุณภาพ จากน้ันจึงนําแบบสอบถามท่ีไดไปทําการสอบถาม สถาปนิกและวิศวกร จํานวน 50 

คนโดยแบงเกณฑพิจารณาคาเฉลี่ยตามแนวคิดของ Best and Kahn (1998) และวิเคราะหผลท่ีไดดวยสถิติเชิงพรรณนา 

เชน จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t test และ F test เพื่อวิเคราะหแนวทางในการนําหลัก
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เศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% กรณีท่ีคาเฉลี่ยเทากันจะพิจารณาคา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีนอยกวา และทําการสรุปผลการวจิัย 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการสํารวจแบงออกเปน 4 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

1.1 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศชาย 42 คนเปนเพศหญงิ 8 คน 

1.2 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย สถาปนิก 25 คน และวศิวกร 25คน 

1.3 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูประกอบวชิาชีพระดับภาค ี44 คน ระดับสูงกวาภาค ี6 คน 

1.4 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูมวุีฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 40 คน ระดับปริญญาโท 8 คน ระดับ

ปริญญาเอก 2 คน  

1.5 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูมอีายุ 20-30 ป 7 คน 30-40 ป 23 คน 40-50 ป 15 คน 50 ปขึ้นไป 5คน 

1.6 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูมปีระสบการณการทํางานตํ่ากวา 5 ป 10 คน  5-10 ป 18 คน 10-20 ป 

17 คน  20 ปขึ้นไป 5 คน  

สวนที่ 2 ระดับความคดิเห็นท่ัวไปเกี่ยวกับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย

สามารถแสดงดังตารางท่ี 1 ซึ่งแสดงผลการจัดอันดับความเห็นท่ีมีตอการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการ

กอสรางบานพักอาศัย ซึ่งพิจารณาคาเฉลี่ยตามแนวคิดของ Best and Kahn(1998) แสดงเกณฑการแปลความหมายของ

คะแนนเฉลี่ย ดังน้ี  

1) ระดับคาเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00 แสดงระดับความเห็นดวยสูงมาก 

 2) ระดับคาเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20 แสดงระดับความเห็นดวยมาก 

3) ระดับคาเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 แสดงระดับความเห็นดวยปานกลาง 

 4) ระดับคาเฉลี่ยระหวาง  1.81 – 2.60 แสดงระดับความเห็นดวยนอย 

5) ระดับคาเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 1.80 แสดงระดับความเห็นดวยนอยมาก  
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ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดลําดับระดับความคดิเห็นท่ีมตีอการนําหลักเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในโครงการกอสรางบานพัก

อาศัย  

หัวขอ

ท่ี 

อันดับ การนําหลักเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในโครงการกอสราง

บานพักอาศัย 

คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตราฐาน 

ระดับความ

คดิเห็น 

1 1 หลักเศรษฐกจิพอเพยีงเปนปรัชญาท่ีช้ีแนะการดํารงอยู

และปฏบัิติตน โดยมพีื้นฐานมาจากวถิชีีวติดัง้เดมิของ

สังคมไทย 

4.24 0.72 สูงมาก 

7 2 การนําปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกตใช จะทํา

ใหเกดิท้ังวถิกีารพัฒนาและผลของการพัฒนาท่ีสมดุล 

และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยาง

กวางขวางท้ังในดานเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู 

เทคโนโลยี และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก 

3.82 0.63 มาก 

4 3 บุคคลจําเปนตองเปนใชเหตุผลในการตัดสนิใจ 3.62 0.67 มาก 

10 4 ผูรับเหมาควรนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช

ในการประกอบกจิการดวย 

3.60 0.83 มาก 

12 5 ควรมกีารประยุกตหลักเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใน

โครงการกอสรางบานพักอาศัย 

3.50 0.58 มาก 

11 6 แนวคดิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง มคีวามจาํเปน

ตอสังคมในปจจุบันมากขึ้น 

3.36 0.88 ปานกลาง 

6 7 ในการตัดสนิใจ การกระทําและการดําเนินกจิกรรมตางๆ

ของบุคคล  จาํเปนตองอาศัยความรู ความรอบคอบ และ

ความระมัดระวังและตองมมีจีติสํานึกในคุณธรรม ความ

ซื่อสัตย สุจริต ดําเนินชีวติดวยความอดทน ความเพยีร มี

สติ ปญญา และความรอบคอบ 

3.32 0.74 ปานกลาง 

2 8 เศรษฐกจิพอเพยีงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏบัิติ

ไดในทุกระดับไดจริง 

3.24 0.69 ปานกลาง 

9 9 ผูออกแบบควรคํานึงถงึหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมา

ใชในการออกแบบบานพักอาศัยดวย 

3.24 0.75 ปานกลาง 

8 10 หากคดิจะสรางบานพักอาศัยเจาของบานควรคํานึงถงึ

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

3.16 0.84 ปานกลาง 

5 11 บุคคลจําเปนจะตองมภูีมคิุมกันท่ีดใีนตัว หมายถงึ การ

เตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน

3.14 0.67 ปานกลาง 
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หัวขอ

ท่ี 

อันดับ การนําหลักเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในโครงการกอสราง

บานพักอาศัย 

คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตราฐาน 

ระดับความ

คดิเห็น 

ตางๆ ท่ีจะเกดิขึ้น 

13 12 หลักเศรษฐกจิพอเพยีงสามารถนํามาประยุกตใชในการ

กอสรางบานพักอาศัยไดจริง 

3.14 0.76 ปานกลาง 

3 13 บุคคลจําเปนตองมคีวามพอประมาณในการดํารงชีวติ 3.04 0.90 ปานกลาง 

และมรีะดับความคดิเห็นเฉลี่ย ท้ัง 13 ขอ เทากับ 3.42 อยูในระดับเห็นดวยมาก 
 

สวนที่ 3 ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของแนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการ

กอสรางบานพักอาศัยสามารถแสดงดังตารางท่ี 2 ถงึตารางท่ี 5  ซึ่งแสดงผลการจัดระดับความสําคัญของแนวทางในการ

นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย โดยเลือกเอา 3 ลําดับแรกของแตละดานคือ ดาน

ขอบเขตงาน ดานงบประมาณ ดานกําหนดเวลา และดานคุณภาพ พิจารณาคาเฉลี่ยตามแนวคิดของ Best and Kahn 

(1993) แสดงเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี  

 

1) ระดับคาเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00 แสดงระดับความสําคัญสูงมาก 

 2) ระดับคาเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20 แสดงระดับความสําคัญมาก 

3) ระดับคาเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 แสดงระดับความสําคัญปานกลาง 

 4) ระดับคาเฉลี่ยระหวาง  1.81 – 2.60 แสดงระดับความสําคัญนอย 

5) ระดับคาเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 1.80 แสดงระดับความสําคัญนอยมาก 
 

 
รูปท่ี 3 แผนภูมแิสดงคาเฉลี่ยระดับความคดิเห็นท่ัวไป 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการจัดลําดับระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของแนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย ดานขอบเขตงาน 

หัวขอ

ท่ี 

อันดับ แนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการ

กอสรางบานพักอาศัย  ดานขอบเขตงาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบน

มาตราฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

1.14 1 ผูออกแบบควรออกแบบบานใหมคีวามม่ันคงแข็งแรง และ

บํารุงรักษางาย 

3.86 0.83 มาก 

1.4 2 ผูออกแบบควรเสนอแนวความคดิท่ีเหมาะสมในการมี

บานพักอาศัยแกเจาของบาน 

3.76 0.80 มาก 

1.1 3 เจาของบานควรมคีวามตองการขนาดของบานใหเหมาะสม

กับตนเอง 

3.60 0.93 มาก 

และมรีะดับความสําคัญเฉลี่ยในดานขอบเขตงาน  เทากับ 3.42 อยูในระดับสําคัญมาก 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการจัดลําดับระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของแนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย ดานงบประมาณ 

หัวขอ

ท่ี 

อันดับ แนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการ

กอสรางบานพักอาศัย  ดานงบประมาณ 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบน

มาตราฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

2.14 1 ผูออกแบบควรออกแบบบานใหอยูในงบประมาณท่ีเหมาะสม 3.78 0.98 มาก 

2.1 2 เจาของบานควรกําหนดงบประมาณใหเหมาะสมกับ

ศักยภาพของตน 

3.60 0.57 มาก 

2.4 3 ควรจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับแตละงาน 3.56 0.81 มาก 

และมรีะดับความสําคัญเฉลี่ยในดานงบประมาณ   เทากับ 3.60 อยูในระดับสําคัญมาก 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการจัดลําดับระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของแนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย ดานกําหนดเวลา 

หัวขอ

ท่ี 

อันดับ แนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการ

กอสรางบานพักอาศัย  ดานกําหนดเวลา 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบน

มาตราฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

3.7 1 ควรทําการตอรองกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมไมควรเผื่อ

หรือเรงงานเกนิไป 

3.42 0.86 มาก 

3.2 2 ผูรับเหมาไมควรเรงงานหรือละเลยใหลาชาเกนิไปเพราะจะ

สงผลตอคุณภาพงาน 

3.36 0.72 ปานกลาง 

3.6 3 ควรวางแผนการทํางานใหสอดคลองกับฤดูกาล 3.24 0.85 ปานกลาง 

และมรีะดับความสําคัญเฉลี่ยในดานกําหนดเวลา   เทากับ 3.17 อยูในระดับสําคัญปานกลาง 
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ตารางที่ 5  แสดงผลการจัดลําดับระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของแนวทางในการนําหลักเศรษฐกจิพอเพยีงมา

ใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย ดานคุณภาพ 

หัวขอ

ท่ี 

อันดับ แนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการ

กอสรางบานพักอาศัย  ดานคุณภาพ 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบน

มาตราฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ 

4.3 1 ผลงานควรมคีุณภาพดพีอสามารถใชงานไดตามอายุการใช

งานท่ีเหมาะสม 

3.46 0.68 ปานกลาง 

4.5 2 หากผลงานเกดิบกพรองในคุณภาพสวนใดใหปรึกษาหา

ทางออกในการแกไขรวมกัน 

3.28 0.67 ปานกลาง 

4.1 3 ควรต้ังมาตรฐานคุณภาพของงานท่ีเหมาะสมไมเขมงวดหรือ

หยอนยานเกนิไป 

3.20 0.80 ปานกลาง 

และมรีะดับความสําคัญเฉลี่ยในดานคุณภาพ   เทากับ 3.22 อยูในระดับสําคัญปานกลาง 

 
รูปท่ี 4 แผนภูมแิสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญดานตางๆ 

 

  สวนที่ 4 นําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ ชนิดของวิชาชีพ ระดับวิชาชีพ  

ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% พบวามดัีงน้ี 

 4.1 จําแนกตามเพศ พบวา มีความเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ยกเวน หัวขอท่ี 6 ในการตัดสินใจ 

การกระทําและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของบุคคล  จําเปนตองอาศัยความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง

และตองมมีจีติสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต ดําเนินชีวติดวยความอดทน ความเพยีร มสีติ ปญญา และความ

รอบคอบ มีความเห็นท่ีแตกตางกัน โดยเพศชาย เห็นดวยกับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสราง

บานพักอาศัยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ในขณะท่ีเพศหญงิ เห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก 

  4.2 จําแนกตามชนิดของวิชาชีพ พบวา มีความเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยสถาปนิก เห็นดวย

กับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ในขณะท่ี

วศิวกรเห็นดวยอยูในระดับเห็นดวยมาก 

2.9 
3 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

ระดบัความสําคญัเฉลี่ย 
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  4.3 จําแนกตามระดับของวิชาชีพ พบวา มีความเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยท่ีระดับภาคี เห็น

ดวยกับการนําหลักเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัยอยูในระดับเห็นดวยมาก สวนระดับสูงกวา

ภาคเีห็นดวยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

  4.4 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา มีความเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยระดับปริญญาตรี 

เห็นดวยกับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัยอยูในระดับเห็นดวยมาก ในขณะท่ี

ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก เห็นดวยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

  4.5 จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวามีความเห็นไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ยกเวนหัวขอท่ี  7 

การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช จะทําใหเกิดท้ังวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาท่ีสมดุล และ

พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยางกวางขวางท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู เทคโนโลยี 

และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก มคีวามเห็นท่ีแตกตางกัน ดังน้ี 

- ประสบการณทํางานตํ่ากวา 5 ป เห็นดวยอยูในระดับเห็นดวยมาก 

-ประสบการณทํางาน 5-10ป เห็นดวยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

-ประสบการณทํางาน 10-20 ป เห็นดวยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

-ประสบการณทํางาน 20 ปขึ้นไป เห็นดวยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 
 

วจิารณและสรุปผล 

สรุปผล จากผลการศึกษาพบวากลุมสถาปนิกและวิศวกรกรเห็นดวยกับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

โครงการกอสรางบานพักอาศัยอยูในระดับปานกลางถึงมาก โดยหากจําแนกตามประเภทตางๆพบวามีความคิดเห็นไม

ตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 

ในสวนของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญในการนําแนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

โครงการกอสรางบานพักอาศัย อยูในระดับปานกลางถึงมากเชนกัน โดยใหความสําคัญในดาน งบประมาณมากท่ีสุด 

รองลงมา ไดแกดานขอบเขตงาน ดานคุณภาพ และดานกําหนดเวลาตามลําดับ  

วจิารณผล จะเห็นไดวาในทุกๆดานกลุมสถาปนิกและวศิวกรมองวาผูออกแบบซึ่งก็หมายถงึพวกเขาเองน้ันมีสวน

สําคัญในการท่ีจะเปนปจจัยท่ีจะสามารถผลักดันใหมกีารนําหลักเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย 
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ผูชวยศาสตราจารยดร. ปรีดา ไชยมหาวัน ท่ีปรึกษา รวมไปถึงเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงราย และเพื่อนๆ

รวมสาขาการบริหารงานกอสรางทุกทานดวย จงึขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ ท่ีน้ี  



 

710 

 

เอกสารอางองิ 

ปกรณ  ปรียากร. (2552). การบรหิารโครงการ: แนวคดิและแนวทางในการสรางความสําเร็จ (พมิพคร้ังท่ี 9).  

กรุงเทพฯ:  เสมาธรรม. 

วสูิตร  จริะดําเกงิ. (2548). การบรหิารงานกอสราง. (พมิพคร้ังท่ี 1). กรุงเทพฯ: โรงพมิพมหาวทิยาลัยรังสติ. 

วสูิตร  จริะดําเกงิ. (2545). การวางแผนงานและแผนกําหนดเวลางานกอสราง. (พมิพคร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: วรรณกวี 

วสูิตร  จริะดําเกงิ. (2554). การบรหิารตนทนุงานกอสราง. (พมิพคร้ังท่ี 1). กรุงเทพฯ: วรรณกวี 

สันติ  ชินานุวัติวงค.(2546).วศิวกรรมกอสรางและการจัดการ.(พมิพคร้ังท่ี 1).กรุงเทพฯ:  

 สํานักพมิพมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุทิติ  ขัตติยะ และ วไิลลักษณ สุวจติตานนท.(2554).แบบแผนการวจัิยและสถติิ.(พมิพคร้ังท่ี 2).กรุงเทพฯ:  

ประยูรวงคพร้ินต้ิง 

Best,J.W,.& J.V.Kahn.(1998).Reserch in Education(8 th ed.).Englewood Criffs,New Jersey:Prentice-Hall. 

http://th.wikipedia.org/wiki  

http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html 

http://www.sufficiencyeconomy.org  

http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html


 

711 

 

การศึกษาปจจัยภายในองคกรท่ีสงผลกระทบตอการควบคุมงานของผูประกอบธุรกจิ

รับเหมากอสรางขนาดเล็กในจังหวัดเชยีงราย 

A Study on Internal Factors Affecting Work Supervision in Small Construction 

Companies in Chiang Rai Province 

วภิาสา ผลสวาง15

1* และณัฐพงศ ดํารงวริยิะนุภาพ2 

Vipasa Pholsawang1* and Nattapong Damrongwiriyanupap2 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีไดทําการสํารวจผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการควบคุมงานในธุรกิจรับเหมากอสรางขนาดเล็กในเขต

จังหวัดเชียงราย ซึ่งแบงเปนผูรับเหมากอสรางขนาดเล็กท่ีรับงานกับหนวยงานเอกชน และผูรับเหมากอสรางท่ีรับงานกับ

หนวยงานราชการ พบวาความคิดเห็นของท้ัง 2 กลุมมีคาเฉลี่ยทางสถิติในปจจัยตาง ๆ เมื่อวัดดวย F-test ไมแตกตางกัน

และมคีวามเห็นสอดคลองกัน 9 ปจจัยแรก ซึ่งเปนปจจัยดานการเงนิมจีํานวน 5 ขอและมคีาเฉลี่ย 4.08 คะแนน และปจจัย

ดานบุคลากรจํานวน 4 ขอมคีาเฉลี่ย 4.12 คะแนนดังน้ันสรุปไดวาผูประกอบธุรกจิรับเหมากอสรางขนาดเล็กในเชียงรายน้ัน

ใหความสําคัญกับปญหาจากปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเงนิและบุคลากรมากกวาดานอื่น 

 

คําสําคัญ: ผูประกอบธุรกจิรับเหมากอสรางขนาดเล็ก ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอควบคุมงานกอสราง  
 

Abstract  

 This study was the survey research of work supervision and control of small construction businesses in 

Chiang Rai province which was divided into 2 groups that is contractors working for private sectors and contractors 

working for public sectors. The results showed that both contractor groups have the same average statistic values 

when it was measured with F-test. The results illustrated the similar trend of 9 factors from all 10 factors, which 

were 5 from financial factor with an average of 4.12 and 4 from the manpower factor with an average of 4.12. 

These two factors showed the big impact when compared to others. Thus, it can be concluded that small 

construction companies in Chiang Rai province concern mainly on financial and manpower factors. 
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บทนํา 

จังหวัดเชียงรายมกีารขยายตัวทางเศรษฐกจิอยางกวางขวางเนื่องจากการเปดเสนทางเศรษฐกิจแนวชายแดนทําให

ธุรกจิรับเหมากอสรางมกีารขยายตัวมากขึ้นเชนกัน ซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจจะสงผลโดยตรงกับการพัฒนาดานมูลคา

ของอสังหาริมทรัพยทําใหมีผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางเพิ่มขึ้นจํานวนหน่ึงและเนื่องดวยธุรกิจรับเหมากอสรางเปน

ธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงสูง เพราะมีปจจัยท่ีเกี่ยวของจํานวนมาก ผูประกอบกิจการท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจรับเหมากอสรางใน

จังหวัดเชียงรายจงึควรทราบถงึปญหาในดานตาง ๆ 

 ธุรกิจรับเหมากอสรางในจังหวัดเชียงรายปจจุบันมีการแขงขันสูง การพัฒนาศักยภาพขององคกรอยางมี

ประสิทธิภาพจึงสงผลกับการประกอบกิจการรับเหมากอสรางอยางมาก  ซึ่งธุรกิจรับเหมากอสรางเปนธุรกิจท่ีขึ้นอยูกับ

ปจจัยพื้นฐานตาง ๆ ในการดําเนินงานดังน้ันผูประกอบกจิการท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจกอสรางควรมีการศึกษากระบวนการใน

การทําธุรกจิโดยละเอียดรอบคอบ รวมท้ังการติดตามขอมูลขาวสารเพื่อประกอบการตัดสนิใจในการดําเนินงาน 

 ดังน้ันผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางจึงตองคํานึงถึงปจจัยตางๆท่ีอาจสงผลกระทบตอธุรกิจเพื่อเปนการ

รักษาและเพิ่มประสทิธิภาพในการดําเนินธุรกจิรับเหมากอสราง ซึ่งปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบน้ีอาจมีท้ัง ปจจัยภายนอก

และปจจัยภายในองคกร ดวยเหตุผลดังกลาวจงึเปนท่ีมาของงานวจิัยน้ี 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

  1. เพื่อศึกษาปญหาท่ีสงผลกระทบกับการควบคุมงานกอสรางใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพของผูประกอบธุรกิจ

รับเหมากอสรางในจังหวัดเชียงราย 

  2. เพื่อสํารวจและวเิคราะหปญหาในการควบคุมงานของผูประกอบการกลุมหลัก 2 กลุมหลักในจังหวัดเชียงราย 

คือ กลุมผูประกอบธุรกิจรับเหมารับเหมาท่ีรับงานกับเอกชนและกลุมผูประกอบธุรกิจรับเหมารับเหมาท่ีรับงานกับ

ราชการ 

  3. เพื่อวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานกอสรางของผู

ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางหรือผูท่ีกําลังเร่ิมตนธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับงานกอสรางในจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะผู

ประกอบธุรกจิรับเหมากอสรางขนาดเล็กในจังหวัดเชียงราย  
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วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

 วัสดุอุปกรณ 

 1 .แบบสอบถาม 

 2. โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ (SPSS)   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางในกรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากรโดยใชสูตรของ 

W.G.cochran (กัลยา วาณชิยบัญชา, 2549) 
 

   n =P (1 – P ) Z2 

      d2 

 
  เมื่อ n คอื จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

            P คอื สัดสวนของประชากรท่ีผูวจิัยตองการสุม (โดยใชสัดสวน 5% หรือ 0.05) 

  Z ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เทากบั 1.96 (ความเช่ือม่ัน 95%) >> Z = 1.96 

 d  คอื  สัดสวนความคลาดเคลือ่นท่ียอมใหเกดิขึ้นได  (จะตองสอดคลองกับคา Z ท่ีระดับความเช่ือม่ันน้ันๆ)  เชน 

  ระดับความเช่ือม่ัน 95% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 

n   = 0.05(1-0.95)1.962 

         0.052 

     = 73   ตัวอยาง 

  
จากการคํานวณจะไดจํานวนกลุมตัวอยาง ที่ เหมาะสมกับการวิจัย ในค รั้ง นี้ ที่ระดับความเ ชื่อ มั่น 

95% คาความคลาดเคลื่อน ± 5% จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 73 ตัวอยาง แตจะเก็บเพิ่มเปน 100 ตัวอยาง 

ได รับตอบกลับโดยนับเปนแบบสอบถามท่ีมีขอมูลสมบูรณ สามารถนํามาประมวลผลไดจํานวนทั้งหมด 80 

ตัวอยาง 
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วธิดีําเนนิงานวจัิย 
 

 
 

ภาพ 1 ขัน้ตอนการดําเนินงานวจิัย 

   

ในการแปลความหมายของขอมูล จะกระทําโดยอาศัยขอบเขตของคะแนน 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 แลวแปลความหมาย

ตามเกณฑท่ีกําหนดดังตอไปน้ี วธีิการแปลผลแบบสอบถามสวนน้ีไดใชคาเฉลี่ย (X) ตามเกณฑคะแนนดังน้ีสําหรับการแปล

ผลคะแนนเฉลี่ยของผลกระทบ ผูวจิัยแบงตามเกณฑของเบส (Best,1977) 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก 

เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยท่ีสุด ใชสูตรการหาคาดังน้ี (วิชิต อูอน, 2550) 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด    =   5  -  0 

     จํานวนช้ัน                   6 

           =   0.83 

  

ปจจัยสําคัญ10อันดับแรกที่ผูรับเหมาทัง้ 2 กลุม 
 

ทดสอบ T-test 95% ความเช่ือม่ัน 
   

ปจจัยท่ีผูรับเหมาท้ัง 2 กลุม 
 

 

กําหนดวัตถุประสงค 

กําหนดปจจัยรวม ( 23ปจจัย ) 

จัดลําดับตามคาเฉลี่ยของแตละปจจัย 

ผูรับเหมากลุมท่ี ( 1 ) 

 
คัดเลอืกปจจัย 10 อันดับแรก 

 

Sig. (2-tailed) > 0.05 
 

Sig. (2-tailed) < 0.05 
 

ปจจัยที่ผูรับเหมาทัง้ 2 กลุม 
็  

 

ความคดิเห็นตอปจจัยสําคัญ 

10 อันดับแรกของ 
                

 

 

ความคดิเห็นตอปจจัยสําคัญ  

10 อันดับแรกของผูรับเหมากลุมท่ี (1) 
 

 

ผูรับเหมากลุมที่ ( 2 ) 
 

คัดเลอืกปจจัย 10 อันดับแรก 
 

สรุปผลการวจัิยและขอเสนอแนะ 

ความคดิเห็นตอปจจัยสําคัญ10อันดับแรกของ ผูรับเหมากลุมที่ (1)และ(2) 

 

 

ปญหาและอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการควบคุมงานดานตางๆ ผูประกอบ

ธุรกจิรับเหมากอสราง 
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ระดับคะแนน     ความหมาย 

 ระดับ 5 คาเฉลี่ย 4.16-5.00  หมายถงึ ระดับความสําคัญในระดับสงผลกระทบมากท่ีสุด 

 ระดับ 4 คาเฉลี่ย 3.33-4.15 หมายถงึ ระดับความสําคัญในระดับสงผลกระทบมาก  

 ระดับ 3 คาเฉลี่ย 2.50-3.32 หมายถงึ ระดับความสําคัญในระดับสงผลกระทบปานกลาง 

 ระดับ 2 คาเฉลี่ย 1.67-2.49 หมายถงึ ระดับความสําคัญในระดับสงผลกระทบนอย 

 ระดับ 1 คาเฉลี่ย 0.84-1.66 หมายถงึ ระดับความสําคัญในระดับสงผลกระทบนอยท่ีสุด 

 ระดับ 0 คาเฉลี่ย 0.00-0.83 หมายถงึ ระดับความสําคัญในระดับไมสงผลกระทบ 
 

การเก็บรวบรวมและวเิคราะหขอมูล 

 ผูวจิัยไดทําการเก็บรวบรวมและวเิคราะหขอมูลโดยมขัีน้ตอนดังตอไปน้ี 

 1.ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ผูวิจัยไดรวบรวมจากแหลงขอมูล โดยวิธีการใช แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ใหกับบุคคลากรท่ีทํางานในกจิการรับเหมากอสราง ท่ีดําเนินธุรกจิรับเหมาในเขต จ.เชียงราย จํานวน 80 ราย  

 2.สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอมูลไดมาตรวจสอบความสมบูรณ

และความถูกตอง กําหนดรหัสและบันทึกขอมูล จากน้ันก็ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยกําหนด

สถติิสําหรับการวเิคราะหขอมูล ดังน้ี 

    2.1 สถติิเชิงพรรณนา (Description Analysis) 

 ผูวิจัยไดใชสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล  ไดแก ความถี่แสดงเปนจํานวนและคารอยละ (Percentage : %)  

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) เพื่อบรรยายลักษณะขอมูล ประกอบดวย 

         2.1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency)  โดยแสดงเปนจํานวนและรอยละ (%) ใชเพื่อบรรยายลักษณะ

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ อายุงาน  ตําแหนงงาน  จํานวนพนักงาน  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

ทุนจดทะเบียน  และมูลคางานกอสราง 

         2.1.2 การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (Central Tendency) โดยการหาคากลางของขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ

ขอมูลแตละชุดดวยคาเฉลี่ยหรือมัชฌมิเลขคณติ (Mean) 

 2.2 สถติิเชิงอนุมาน (Inference Statistic Analysis)  

 ผูวิจัยไดใชสถิติเพื่อเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการควบคุมงานธุรกิจรับเหมากอสรางขนาดเล็ก จ.

เชียงราย  จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยเลอืกใชสถติิ ดังน้ี  

         2.2.1 คา t-test (Independent Sample t-test) ในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแตกตางระหวางประชากร 

2 กลุม ไดแก หนวยงานท่ีรับดําเนินการ เพื่อทดสอบสมมติฐานขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมคีวามคดิเห็น 

เกี่ยวกับระดับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการควบคุมงานธุรกิจรับเหมากอสรางขนาดเล็ก จ.เชียงราย 

แตกตางกัน โดยใชสูตร Independent t-test ณ ระดับความเช่ือม่ันทางสถติิท่ีรอยละ 95 (df = 0.05) 
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         2.2.2 คา F-test (One way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความสําคัญท่ีแตกตางกัน จําแนกตามกลุมตัวอยาง

ท่ีมีความเปนอิสระตอกันมากกวา 2 กลุม ไดแก อายุงาน ตําแหนงงาน จํานวนพนักงาน ทุนจดทะเบียน และมูลคางาน

กอสราง โดยมเีกณฑการพจิารณาความแตกตางกันของปจจัยจาก คา Sig หรือคาความนาจะเปนท่ีคํานวณไดจากคาสถิติ

ท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐานท่ีไดจากการคํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเทียบกับระดับนัยสําคัญ ดังน้ี 

คา Sig. ท่ีได มากกวา 0.05 คอื ไมแตกตางกัน (None Significant or H1 Rejectable) 

คา  Sig. ท่ีได นอยกวา 0.05 คือ แตกตางกัน (Significant or H0=Acceptable) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

แทนดวย * 

ตาราง 1 การทดสอบขอมูลทางสถิติความคิดเห็นระหวางกลุมผูรับเหมาที่รับงานกับหนวยราชการและกลุม

ผูรับเหมางานเอกชน  

ปจจัยภายในที่มีผลกระทบ 

ตอการควบคุมงานของบรษิทัรับเหมากอสรางขนาดเล็ก 

รับงาน

ราชการ 

รับงาน

เอกชน 

T-TEST 

Sig 

(2tailed) 

Sig.at  

0.05 Mean Rank Mean Rank 

1. ปจจัยดานการเงนิ       

1.1 ขาดการวางแผนและบริหารการเงนิที่ดใีนการดําเนนิธุรกจิ 4.34 1 4.20 3 .284 ไมแตกตาง 

1.2 ไมมเีงนิทุนสวนตัวหรือเงนิทุนจากหุนสวนเพยีงพอ 4.07 10 4.08 9 .941 ไมแตกตาง 

1.3 ปญหาจากสภาพคลองทางการเงนิของผูรับเหมาชวง 4.13 7 4.13 5 .992 ไมแตกตาง 

1.4 รับงานปริมาณมากเกนิไปทําใหหมุดเวยีนเงนิไมทัน 4.13 7 4.15 4 .900 ไมแตกตาง 

1.5 ประมูลงานมาในราคาที่ต่าํเกนิไปทําใหการบริหารงบประมาณทําไดยาก 4.20 4 4.06 10 .285 ไมแตกตาง 

1.6 เจาของงานไมจายเงนิหรือจายเงนิใหผูรับเหมาลาชา 4.07 10 4.01 14 .650 ไมแตกตาง 

ภาพรวม 4.16 1 4.10 2 .646 ไมแตกตาง 

2. ปจจัยดานปจจัยดานวัสดุ – อุปกรณการกอสราง        

2.1 ขาดการวางแผนดานปริมาณ,วันที่ใชงาน,และการสั่งซื้อ 4.00 15 4.11 8 .346 ไมแตกตาง 

2.2 ขอจํากัดเร่ืองผูวาจางกําหนดใหใชวัสดุที่หายากหรือใชเวลาจัดซื้อนาน 4.00 15 4.05 11 .676 ไมแตกตาง 

2.3 ปญหาการประสานงานระหวางฝายจัดซื้อและหนางานกอสราง 3.98 19 4.03 12 .716 ไมแตกตาง 

2.4 วัสดุกอสรางขึ้นราคา 4.02 14 3.99 16 .838 ไมแตกตาง 

2.5 การเปลี่ยนแปลงวัสดุจากผูวาจางหรือที่ปรึกษาโครงการ 3.99 17 4.00 15 .933 ไมแตกตาง 

ภาพรวม 4.00 3 4.04 3 .728 ไมแตกตาง 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ปจจัยภายในที่มีผลกระทบ 

ตอการควบคุมงานของบรษิทัรับเหมากอสรางขนาดเล็ก 

รับงาน

ราชการ 

รับงาน

เอกชน 

T-TEST 

Sig 

(2tailed) 

Sig.at  

0.05 Mean Rank Mean Rank 

3. ปจจัยดานเครือ่งจักร-เครื่องทุนแรง       

3.1 ขาดการวางแผนการใชงานเคร่ืองจักรเคร่ืองทุนแรงอยางมปีระสทิธภิาพ 3.97 20 3.88 22 .607 ไมแตกตาง 

3.2 เคร่ืองจักรเคร่ืองทุนแรงมไีมเพยีงพอ 4.04 12 3.94 20 .523 ไมแตกตาง 

3.3 การใชเคร่ืองจักรเคร่ืองทุนแรง ไมเหมาะสมหรือผิดประเภท 3.92 23 3.85 23 .668 ไมแตกตาง 

3.4 เคร่ืองจักร เคร่ืองทุนแรงขาดการบํารุงรักษาหรือดูแลรักษาไมเหมาะสม 3.99 17 3.98 18 .988 ไมแตกตาง 

3.5 ขาดความรูความชาํนาญในการใชเคร่ืองมอืเคร่ืองจกัร 3.96 21 3.92 21 .811 ไมแตกตาง 

ภาพรวม 3.97 4 3.92 4 .682 ไมแตกตาง 

4. ปจจัยดานบุคลากร        

4.1 ขาดการวางแผนจัดคนงานที่ไมสอดคลองกับปริมาณงานในแตละชวง 4.32 2 4.29 1 .790 ไมแตกตาง 

4.2 ขาดทักษะ ความชํานาญ และประสบการณในการทํางาน 4.25 3 4.24 2 .936 ไมแตกตาง 

4.3 ขาดความรับผิดชอบ และความตัง้ใจในการ ทํางาน 4.15 6 4.12 7 .866 ไมแตกตาง 

4.4  เกดิความขดัแยงระหวางคนงาน,ผูควบคุมงานหรือระหวางผูรับเหมา

ชวง 
4.19 5 4.13 5 .616 ไมแตกตาง 

4.5 คนงานมจํีานวนไมเพยีงพอกับงานที่ทํา 3.96 21 3.98 18 .874 ไมแตกตาง 

4.6 ผูรับเหมาชวงไมฟงคําสัง่จากผูควบคุมงานของผูรับเหมาหลัก 4.10 9 3.99 16 .456 ไมแตกตาง 

4.7 ปญหาจากการใชแรงงานตางดาวในการทํางาน 4.03 13 4.03 12 .983 ไมแตกตาง 

ภาพรวม 4.14 2 4.11 1 .791 ไมแตกตาง 
 

 

ตาราง 2 ความคดิเห็นของผูรับเหมาทั้ง 2 กลุม ตอปจจัยที่มีความคดิเห็นที่ตรงกันและความคดิเห็นที่ตางกัน 

ความคดิเห็นของผูรับเหมาท่ีรับ

งานกับราชการ 

ความคดิเห็นท่ีตรงกันของผูรับเหมาท้ัง 2 กลุม ความคดิเห็นของผูรับเหมาท่ี

รับงานกับเอกชน 

( จํานวน 1 ปจจัย ) ( จํานวน9 ปจจัย ) ( จํานวน1ปจจยั ) 

4.ปจจยัดานบุคลากร 1. ปจจัยดานการเงนิ 2. ปจจัยดานปจจัยดานวัสดุ 

และอุปกรณการกอสราง 

4.6 ผูรับเหมาชวงไมฟงคําสัง่จากผู

ควบคุมงานของผูรับเหมาหลัก 

1.1   ขาดการวางแผนและบริหารการเงนิที่ดใีนการดําเนนิธุรกจิ 2.1ขาดการวางแผนดาน

ปริมาณ,วันที่ใชงานและการ

สั่งซื้อ 

1.2   ไมมเีงนิทุนสวนตัวหรือเงนิทุนจากหุนสวนเพยีงพอ 

1.3   ไมสามารถหาแหลงเงนิทนุเพื่อกูยืมเงนิมาลงทุนได 

 1.4   การกูยืมเงินจากแหลงเงนิทุนในอัตราดอกเบี้ยสูง  

 1.5   ปญหาการขาดสภาพคลองและสถาบันการเงนิเขมงวด  
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ตาราง 2 (ตอ) 

ความคดิเห็นของผูรับเหมาท่ีรับ

งานกับราชการ 

ความคดิเห็นท่ีตรงกันของผูรับเหมาท้ัง 2 กลุม ความคดิเห็นของผูรับเหมาท่ี

รับงานกับเอกชน 

 4. ปจจัยดานบุคลากร  

 4.1 ขาดการวางแผนจัดคนงานที่ไมสอดคลองกับปริมาณงานในแต

ละชวงของงาน 

 

 4.2 ขาดทักษะ ความชํานาญ และประสบการณในการทํางาน  

 4.3 ขาดความรับผิดชอบ และความตัง้ใจในการทํางาน  

 4.4  เกดิความขดัแยงระหวางคนงาน,ผูควบคุมงานหรือระหวาง

ผูรับเหมาชวง 

 

 
สรุปผล 

 จากผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท้ัง2 กลุมคือ กลุมผูรับเหมาท่ีรับงานกับราชการและกลุม

ผูรับเหมาท่ีรับงานกับเอกชน ใน 10 อันดับแรกตรงกันถึง 9 อันดับซึ่งประกอบ 1) ขาดการวางแผนและบริหารการเงินท่ีดีในการ

ดําเนินธุรกจิ 2) ไมมเีงนิทุนสวนตัวหรือเงนิทุนจากหุนสวนเพยีงพอ 3) ไมสามารถหาแหลงเงินทุนเพื่อกูยืมเงินมาลงทุนได 4) การ

กูยมืเงนิจากแหลงเงนิทุนในอัตราดอกเบ้ียสูง 5) ปญหาการขาดสภาพคลองหรือสถาบันการเงินเขมงวด 6) ขาดการวางแผนการ

จัดการคนงานท่ีไมสอดคลองกับปริมาณงานในแตละชวงของงาน 7) ขาดทักษะความชํานาญและประสบการณในการทํางาน 8) 

ขาดความรับผดิชอบและความต้ังใจในการทํางาน 9) เกดิความขัดแยงระหวางคนงาน ผูควบคุมงานหรือระหวางผูรับเหมาชวง ซึ่ง

เปนปจจัยดานการเงนิจํานวน 5 ขอ และปจจัยดานบุคลากรจํานวน 4 ขอ ใน 10 ขอแรกมีการจัดอันดับท่ีแตกตางกันระหวางท้ัง

สองกลุม โดยกลุมผูรับเหมาท่ีรับงานกับราชการเลอืก ผูรับเหมาชวงไมฟงคําส่ังจากผูควบคุมงานของผูรับเหมาหลักซึ่งเปนปจจัย

ดานบุคลากร และกลุมผูรับเหมาท่ีรับงานกับเอกชนเลอืก ขาดการวางแผนดานปริมาณวันท่ีใชงานและการส่ังซื้อซึ่งเปนปจจัยดาน

วัสดุและอุปกรณ 
 

ตาราง 3 แสดงแนวทางแกไขปญหาดานการเงนิ 

ดานผูรับเหมา ดานเจาของงานและผูควบคุมงาน 

ผูรับเหมารายยอยก็มักจะประสบปญหาเดียวกับผูรับเหมาหลัก

ขนาดเล็กคอืเร่ืองสภาพคลองทางการเงนิ สาเหตุหลัก ๆ มักจะมา

จากการรับชวงงานกันหลาย ๆ ทอดทําใหราคาต่ําลงไปจนทํางาน

ไดยากและการจายเงินตอกันหลาย ๆ ชวงซึ่งมักประสบปญหา

การดําเนินงานเพราะขาดสภาพคลองผูรับเหมาหลักเองก็ควรมี

มาตรการในการคัดเลอืกผูรับเหมายอยโดยมเีงื่อนไขไมใหมกีารรับ

ชวงกันมากเกนิไปหากไมมคีวามจําเปนและควรตั้งงบประมาณใน

ราคาที่ทําไดโดยไมประสบปญหาในการจัดซื้อจัดจางแกผูรับเหมา

ชวง 

เจาของงานอาจใหผูรับเหมารายงานผลการเบกิจายงบประมาณ

ใหแกผูรับเหมาชวงในการสงรายงานความกาวหนาหรือการเบิก

เงินงวด เพื่อเพิ่มความมั่นใจวาผูรับเหมาชวงไมตองประสบ

ปญหาสภาพคลองอันเนื่องมาจากการถวงร้ังการจายเงินโดยไม

มีเหตุอันควรของผูรับเหมานอกจากนี้อาจมีสวนรวมในการ

คัดเลอืกผูรับเหมาชวงดวย เพราะเปนสวนหนึ่งในการดําเนนิงาน

โดยตัง้เงื่อนไขไวในสัญญาตัง้แตเร่ิมดําเนินงานวา ผูรับเหมาชวง

ที่จะเขามาดําเนินงานตอตองไดรับการพิจารณาคุณสมบัติจาก

ทางเจาของงานกอน 
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ตาราง 4 แสดงแนวทางแกไขปญหาดานบุคลากร 
 

 

วจิารณผล 

 จากผลสรุปพบวา อันดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุมใหความสําคัญและจัดอันดับ

ความสําคัญใน 10 อันดับแรกตรงกัน ซึ่งเปนปจจัยทางดานการเงินอยู 5 ขอ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีวาผูรับเหมา

ขนาดเล็กมปีญหาทางดานการเงินและไดตระหนักถึงปจจัยขอน้ีเปนขอสําคัญ ซึ่งสาเหตุน้ีอาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางท่ี

เก็บขอมูลสวนมากเปนผูรับเหมารายยอยและผูรับเหมาชวงซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยดานการเงินมากจึงใหความสําคัญกับ

ปจจัยทางดานน้ีมาก จากการสอบถามขอมูลพบวา ผูรับเหมาสวนใหญยังไมมีการวางแผนการใชเงินระยะยาว และ

ผูรับเหมาบางรายมกีารรับงานหลายโครงการพรอมกัน ทําใหเกดิปญหาดานการเงิน และปจจัยดานบุคลากร ถึง 4 ปจจัย 

ซึ่งมอัีนดับในการสงผลกระทบคอนขางสูงเมื่อเทียบกับปจจัยอื่น และสามารถสรุปไดวาผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง

ขนาดเล็กใหความสําคัญกับปญหาดานบุคลากรเปนอยางมาก จากการสอบถามไดขอสรุปคือแรงงานชางฝมือมีนอยแต

แรงงานท่ีเปนกรรมกรมมีาก และเมื่อแรงงานท่ีเปนกรรมกรทํางานเกงแลวมักถูกดงึตัวไปทํางานท่ีอื่นท่ีมคีาแรงสูงกวา  
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยไดรับความชวยเหลืออยางดีย่ิงในการใหคําแนะนําและขอคิดเห็น

ตางๆ จากคณาจารยทุกทาน และงานวิจัยน้ีจะสําเร็จลงมิได ถาขาดผูตอบแบบสอบถาม และผูใหสัมภาษณทุกทาน ท่ี

กรุณาเสยีสละเวลาใหขอมูล และแสดงความคดิเห็นท่ีเปนประโยชนถูกตองสมบูรณของงานวิจัยน้ี ขอกราบขอบพระคุณ นาย

วเิชียร ผลสวาง (บิดา) นางจารุภา ผลสวาง (มารดา) นางสาว วภิาว ีผลสวาง (นองสาว) นางสาววภิาดา ผลสวาง (นองสาว) และ 

นายดวงคํา พรหมทนันท ท่ีคอยเปนกําลังใจ เปนท่ีปรึกษาในหลายดาน อีกท้ัง นางวิชิดา รุงเรือง และ นางสาวปรียานุช ใจสุข 

เจาหนาท่ีมหาวทิยาลัยพะเยาวทิยาลัยเขตเชียงราย ท่ีชวยเหลอืขาพเจาในหลายดาน ผูวจิัยจงึขอขอบคุณอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
 

ดานผูรับเหมา ดานเจาของงานและผูควบคุมงาน 

ผูรับเหมาควรมกีารวางแผนเกี่ยวกับชางฝมือและแรงงานในระยะ

ยาว มากกวาการจัดหามาเพียงเพื่อทํางานระยะสั้นเฉพาะ

โครงการหนึ่งโครงการใดเทานั้นซึ่งจะสามารถจะวางแผน

อัตรากําลังในการรับงานใหม ๆ ไดอยางเหมาะสมและไมเกิด

ปญหาเร่ืองขาดแคลนกําลังคน โดยการวางแผนกําลังคนจะตอง

พิจารณาจากขนาดของโครงการเปนหลัก นอกจากนี้ในการวาง

แผนการทํางานควรหลีกเลี่ยงไมใหมีการทํางานในชวงที่เปน

วันหยุดเทศกาล เพื่อปองกันปญหาการหยุดงานของคนงานใน

ชวงเวลาดังกลาว และอาจจะตองเตรียมแผนการเพิ่มผลผลิต 

(Productivity) ของงานทัง้ในชวงกอนและหลังวันหยุดดังกลาวเปน

การชดเชยไวลวงหนา 

เจาของงานควรมีสวนรวมในการพิจารณาแผนงานโดยให

ผูรับเหมาจัดทําแผนงานการจัดสรรคนงานนําเสนอกอนเร่ิม

ดําเนินงานเพื่อใชเปนสวนหนึ่งในการควบคุมการดําเนินงานให

ตรงกับแผนงานกอสราง 
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การศกึษาปญหาการวางแผนโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดเชยีงราย 

A Study of Problems in Construction Project Planning of Local Administration in 

Chiang rai Province 

สุทธพิงษ จรัญ16

1* และสมบูรณ  เช่ียงฉนิ17

2 

Suthipong Jaran1* and  Somboon Shaingchin2  

บทคัดยอ  

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการวางแผนโครงการกอสรางของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรกองแผนและนโยบาย กองชาง และสมาชิกสภา

ทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย ท่ีปฏบัิติหนาท่ีจัดทําแผนโครงการกอสรางจํานวน  105 คน  ๆ 

การศึกษาพบวา  ขั้นตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน มีระดับผลกระทบสูงสุด  สวนระดับการปฏิบัติใน

ปจจุบันพบวา ขั้นตอนการประชุมประชาคมมีระดับการปฏิบัติตํ่าสุด  ดังน้ัน เพื่อใหการวางแผนโครงการกอสรางมี

ประสทิธิภาพมากขึ้น จงึควรปรับปรุงขั้นตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน ใหดขีึ้น  
 

คําสําคัญ: การวางแผนโครงการ   การกอสราง  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

Abstract  

The purpose of this study is to study the factors that affect the efficiency of construction project planning of 

local administration. The samples used in this study are 105 peoples who are working in local administrations in 

Chiang rai in division of planning and budgeting, division of public works, and the local councilor and involved to 

construction project planning.  

 The results of the research were as follows: the process of community meeting has the highest average 

score of factors that affect efficiency. The level of current practice, the process of community meeting has the 

minimum level of current practice. Therefore, in order to improve the efficiency of construction project planning, the 

process of community meeting must be improved. 
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บทนํา 

ในปจจุบันประเทศไทยไดมีนโยบายการกระจายอํานาจการปกครองอยางเต็มรูปแบบใหแกองคกรปกครอง

ทองถิ่นเพื่อใหทองถิ่นไดปกครองตนเองตามพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจ  พ.ศ. 2542 ซึ่งองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจะประกอบดวย  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานครและเมือง

พัทยา โดยทองถิ่นมีอํานาจการบริหารการใชงบประมาณจากรายไดการเก็บภาษีตางๆในทองถิ่นเอง ภาษีท่ีไดรับจัดสรร

จากหนวยงานอื่น และการอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนมากจะ

มุงเนนการใชงบประมาณในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานซึ่งเปน ภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ( กรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2548 ) 

ดังน้ัน ขอบัญญัติงบประมาณรายจายในแตละปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนโครงการ

กอสรางเสยีสวนใหญ ซึ่งการจะไดมาแตละโครงการน้ันตองมีการจัดทําแผนสามป และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ในแต

ละปงบประมาณท่ีผานมา องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงมกีารเบิกจายงบประมาณลาชาเกนิปงบประมาณ ซึ่งสวน

ใหญจะเปนโครงการกอสราง ทําใหแผนงานดานงบประมาณคลาดเคลื่อนและทําใหการจัดทําโครงการกอสรางใน

ปงบประมาณถัดไปลาชา และเกิดผลกระทบตอประชาชน เนื่องจากโครงการกอสรางน้ันมาจากความตองการของ

ประชาชนเพื่อบรรเทาหรือแกปญหาของชุมชน ( ภูธน ยืนมะเริง ( 2550 ) สาโรจน  ชาวแพรกนอย (2549) ดิษฐพล  

กอหร่ังกูล ( 2546 ) สุธี สกุลทอง ( 2555 ) ) สาเหตุสวนหน่ึงมาจากขัน้ตอนการจัดทําแผนโครงการกอสราง หากลาชาจะ

ทําใหเกิดผลกระทบตอเนื่องไปถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางและขั้นตอนการกอสราง ในแตละขั้นตอนของการจัดทําแผน

โครงการกอสรางน้ันอาจมีปจจัยท่ีทําใหเกิดความลาชาได ไมวาจะเปนการออกประชาคมหมูบาน การรวบรวมขอมูล

โครงการ การสํารวจโครงการ การออกแบบและประมาณการ การทราบถึงปจจัยของความลาชาในการจัดทําแผน

โครงการกอสราง จะชวยใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนโครงการกอสรางไดอยางมปีระสทิธิภาพย่ิงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

เชียงราย และเรียงลําดับความสําคัญ 

2. เพื่อทราบปญหาท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

จังหวัดเชียงราย 
 

วธิกีารศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีเปนการวจิัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) โดยมขัีน้ตอนการดําเนินงานตามลําดับ คอื  

1. ศึกษาทฤษฎแีละงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

2. รวบรวมขอมูลดานสภาพปญหา จากการประชุมชมรมชาง และการประชุมหัวหนาสวนราชการอําเภอเชียง

แสน และสรุปปญหาและสรางแบบสอบถามเปนเคร่ืองมอืในการเก็บขอมูล โดยแบบสอบถามแบงเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 
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เปนขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และ ประสบการณการทํางานดานการ

วางแผนโครงการ สวนท่ี 2 เปนความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยตางๆในแตละขั้นตอนของการวางแผน

โครงการกอสราง โดยสอบถามถึงระดับผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสราง และระดับการปฏิบัติในปจจุบัน โดย

แบงสเกลแบบ Likert   

3. การประสานหนวยงานในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวจิัยโดยการนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณไปทําการ

เก็บดวยตนเอง หรือสงแบบสอบถามทางไปรษณยี 

4. ทําการเก็บขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง คือ ประชากรไดแกบุคลากรฝายวิเคราะห

นโยบายและแผน ฝายสมาชิกสภาทองถิ่นและฝายชางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงรายจาก  18 อําเภอ 

จํานวน 143 แหง ใชวธีิการสุมตัวอยางจากประชากรแบบสัดสวนโดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง ของ Yamane ของ

ประชากรจาก 143 แหง ยอมรับใหเกดิความคลาดเคลื่อนไดเทากับ 0.05 เพื่อใหเกดิความเช่ือม่ันท่ีระดับ 95% เมื่อแทนคา

แลวจะไดจํานวนตัวอยาง 105 คน  

5. เก็บรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะหและประมวลผล

ดวยเคร่ืองมอืคอมพวิเตอรโดยใชโปรแกรม Microsoft Office เพื่อหาคาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

6. วเิคราะหและอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 ดานเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแก เพศชาย คิดเปนรอยละ 66.67 และเพศหญิง คิดเปนรอย

ละ 33.33  
 ดานอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดไดแก อายุ 36 – 40 ป คดิเปนรอยละ 31.74 รองลงมาไดแก อายุ 

41 – 45 คดิเปนรอยละ 26.98 และอายุ 31 – 35 ป คิดเปนรอยละ 14.92 และอายุท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดไดแกอายุมากกวา 

56 ป คดิเปนรอยละ 0.63 

 ดานระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ไดแก ระดับตํ่าปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68.26 

รองลงมาไดแก ปริญญาโท คดิเปนรอยละ 17.77 และนอยท่ีสุด ไดแก ประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิค ( ปวท. ) คดิเปนรอย

ละ 1.27 ตามลําดับ 

 ดานตําแหนงงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดไดแก วิเคราะหนโยบายและแผน คิดเปนรอยละ 45.40 

รองลงมาไดแก กองชาง สมาชิกสภาทองถิ่น และอื่น ๆ คดิเปนรอยละ 32.70, 18.73 และ 3.17 ตามลําดับ 

 ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา ผูตอบ

แบบสอบถาม มากท่ีสุด ไดแก ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการวางแผนโครงการกอสราง 15 ปขึ้นไป คิดเปนรอย

ละ 40.32 รองลงมาไดแก ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการวางแผนโครงการกอสราง 10 – 15 ป 5-10 ป และ 1–5 

ป คดิเปนรอยละ 34.92 ,20.32 และ 4.44 ตามลําดับ  
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ระดับผลกระทบของปจจัยในการวางแผนโครงการกอสราง 

ระดับผลกระทบของปจจัยตางๆตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความ

คดิเห็นของผูตอบแบบสอบถาม แสดงในตารางท่ี 1  

1. ข้ันตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน ผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในขัน้ตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.48 ) โดยปจจัยการประชุมมี

เจาหนาท่ีจากสวนราชการเขาประชุมทุกคร้ัง มผีลกระทบมากท่ีสุดเปนอันดับแรก (�̅�=4.58)  

2. ข้ันตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา ผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในขั้นตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�=3.67) โดยปจจัย 

ขัน้ตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนามีการกําหนดแผนและดําเนินแลวเสร็จภายในหวงเวลา มีผลกระทบมากเปน

อันดับแรก (�̅�=3.85)  

3. ข้ันตอนการสํารวจโครงการ ผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

ขัน้ตอนการสํารวจโครงการ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.35) โดยปจจัยผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน สมาชิกสภา

ทองถิ่น ประชาคมหมูบาน ใหความรวมมือในการสํารวจโครงการ มีผลกระทบมากท่ีสุดเปนอันดับแรก (�̅�=4.43) 

รองลงมา  

4. ข้ันตอนการออกแบบ ผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

ขัน้ตอนการออกแบบ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.29) โดยปจจัยการมีระยะเวลาในการดําเนินการเพียงพอตอ

การออกแบบโครงการ มผีลกระทบในระดับมากท่ีสุดเปนอันดับแรก (�̅�=4.43)  

5. ข้ันตอนการจัดทําประมาณราคา  ผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในขัน้ตอนการจัดทําประมาณการ  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  (�̅�=4.16) โดยปจจัย ขั้นตอนการประมาณราคามี

การกําหนดแผนและดําเนินการแลวเสร็จตามหวงเวลา มผีลกระทบในระดับมากท่ีสุดเปนอันดับแรก (�̅�=4.22)  

6. ข้ันตอนการพจิารณารางขอบัญญัติ ผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในขั้นตอนการพิจารณารางขอบัญญัติ  ในภาพรวมในภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�=3.89)  โดยปจจัยการมีการ

เสนอรางขอบัญญัติตอสภาทองถิ่นเพื่อใหความเห็นชอบหรือปรับแกไขได มีผลกระทบในระดับมากเปนอันดับแรก 

(�̅�=4.06)    
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบตอการวางแผนงานโครงการกอสราง 

รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

�̅� 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน S.D. 

ระดับ

ผลกระทบ 

ข้ันตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน 4.48 0.58 มากทีสุ่ด 

1. ในการประชุมประชาคมหมูบานมีผูเขารวมประชุมเกินกวารอยละ 50 

ของจํานวนประชากร 

4.46 0.54 มากท่ีสุด 

2. การประชุมประชาคมมีเจาหนาท่ีจากสวนราชการเขารวมประชุมทุก

คร้ัง 

 

4.58 0.62 มากท่ีสุด 

3. การประชุมมีเจาหนาท่ีเขาประชุมทุกสวนงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการ

กอสราง 

4.46 0.64 มากท่ีสุด 

4. ผูเขารวมประชุมโครงการมคีวามเขาใจถงึวัตถุประสงคของการประชุม 4.50 0.65 มากท่ีสุด 
5. โครงการกอสรางท่ีมมีติเห็นชอบอยูในแผนพัฒนาสามป 4.50 0.54 มากท่ีสุด 
6. มีการกําหนดแผนการประชุมประชาคม และดําเนินการไดตาม

แผนงาน 

4.50 0.57 มากท่ีสุด 

7. ขั้นตอนการประชุมประชาคมมีการกําหนดแผน และดําเนินการแลว

เสร็จภายในหวงเวลา 

4.33 0.61 มากท่ีสุด 

ข้ันตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพฒันา 3.67 0.95 มาก 

1. มกีารแตงต้ังคณะกรรมการรวบรวมขอมูลทําแผนพัฒนาโดยมีตัวแทน

ชุมชนเขามามสีวนรวม 

3.60 0.90 มาก 

2. มีกําหนดแผนการประชุมของคณะกรรมการ และดําเนินการไดตาม

แผน 

3.48 1.18 มาก 

3. โครงการท่ีไดจากการประชาคมหมูบานถูกบรรจุในแผน 3.73 0.89 มาก 
4. ขั้นตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนามีการกําหนดแผน และ

ดําเนินแลวเสร็จภายในหวงเวลา 

3.85 0.84 มาก 

ข้ันตอนการสํารวจโครงการ 4.35 0.68 มากทีสุ่ด 

1.  กองชางมีการประสานงานกับชุมชนเพื่อกําหนดแผนการออกสํารวจ

โครงการ 

4.21 0.61 มากท่ีสุด 

2.  กองชางไดดําเนินการสํารวจโครงการตามแผนงานท่ีกําหนด 4.42 0.63 มากท่ีสุด 
3.  บุคลากรกองชางมคีวามสามารถเพยีงพอในการสํารวจโครงการ 4.22 0.72   มากท่ีสุด 
4.  ผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาคมหมูบาน  

ใหความรวมมอืในการสํารวจโครงการ 

4.47 0.70   มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

�̅� 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน S.D. 

ระดับ

ผลกระทบ 

5.  การสํารวจโครงการไดมีการสรุปรูปแบบของโครงการเบ้ืองตนและ

เซ็นเอกสารรับทราบ 

4.25 0.78   มากท่ีสุด 

6.  มีระยะเวลาในการดําเนินการเพียงพอตอการสํารวจโครงการ และ

เพียงพอสําหรับการแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหวางสํารวจ

โครงการ 

4.43 0.72   มากท่ีสุด 

7.  ขั้นตอนการสํารวจโครงการมีการกําหนดแผน และดําเนินการแลว

เสร็จภายในหวงเวลา 

4.42 0.61   มากท่ีสุด 

ข้ันตอนการออกแบบ 4.29 0.77 มากทีสุ่ด 

1. ไมมกีารเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายหลังจากการดําเนินการ

สํารวจโครงการ 

4.32 0.79 มากท่ีสุด 

2 การออกแบบโครงการตรงตามขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ 4.36        0.84 มากท่ีสุด 

3. งบประมาณท่ีไดต้ังไวเหมาะสมและสามารถออกแบบโครงการ 4.28 0.70 มากท่ีสุด 

4. บุคลากรกองชางมคีวามสามารถเพยีงพอในการออกแบบโครงการ 4.33 0.85 มากท่ีสุด 

5. บุคลากรกองชางมีผูท่ีมีคุณวุฒิทางดานวิศวกรรมสามารถออกแบบ

โครงสรางได 

4.15 0.85 มาก 

6.  มรีะยะเวลาในการดําเนินการเพยีงพอตอการออกแบบโครงการ 4.43 0.65 มากท่ีสุด 

7.  ขั้นตอนการออกแบบมีการกําหนดแผน  และดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในหวงเวลา 

4.19 0.72 มาก 

ข้ันตอนการจัดทาํประมาณราคา 4.16 0.90 มาก 
1. มขีอมูลราคาวัสดุกอสรางมคีรบทุกรายการในการประมาณราคา 4.16 0.86 มาก 
2. บุคลากรกองชางมคีวามสามารถเพยีงพอในการประมาณราคา 4.15 0.89 มาก 
3. บุคลากรกองชางมีความรูดานระเบียบและหลักเกณฑการประมาณ

ราคา 

4.12 0.90 มาก 

4. การสบืราคาวัสดุกอสรางไดรับความรวมมอืจากผูประกอบการ 4.15 0.94 มาก 
5. ขัน้ตอนการประมาณราคามกีารกําหนดแผน และดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในหวงเวลา 

4.22 0.92 มากท่ีสุด 

 

ข้ันตอนการพจิารณารางขอบญัญัติ 3.89 1.04 มาก 

1. มกีารจัดทํารางขอบัญญัติตามแผนโครงการ 4.04 1.18 มาก 
2. มีการเสนอรางขอบัญญัติตอสภาทองถิ่น  เพื่อใหความเห็นชอบหรือ

ปรับแกไขได 

4.06 0.90 มาก 
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รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย 
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สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน S.D. 

ระดับ

ผลกระทบ 

3. มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณในรางขอบัญญัติ ท่ีตอง

นําไปปรับแกในขัน้ตอนการออกแบบและการประมาณราคา 

3.74 1.22 มาก 

4. ขั้นตอนการทํารางขอบัญญัติมีการกําหนดแผน และดําเนินการแลว

เสร็จภายในหวงเวลา 

3.72 0.87 มาก 

 
 

 

ระดับการปฏบิัติในปจจุบันของปจจัยในการวางแผนโครงการกอสราง  

ระดับการปฏิบัติในการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถาม แสดงในตารางท่ี 2  

1. ข้ันตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน การปฏบัิติในปจจุบันตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในขัน้ตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  (�̅�=3.80)  โดยปจจัยขั้นตอน 

ในการประชุมประชาคมหมูบานมผีูเขารวมประชุมเกนิกวารอยละ 50 ของจํานวนประชากร มรีะดับการปฏิบัติในปจจุบันใน

ระดับมาก เปนอันดับแรก (�̅�=3.95)    

2. ข้ันตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา การปฏบัิติในปจจุบันตอการวางแผนโครงการกอสรางใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในขั้นตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา  ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด(�̅�=4.24) 

โดยปจจัยการมกีําหนดแผนการประชุมของคณะกรรมการ และดําเนินการไดตามแผน มกีารปฏบัิติในปจจุบันในระดับมาก

ท่ีสุดเปนอันดับแรก (�̅�=4.34)  

3. ข้ันตอนการสํารวจโครงการ การปฏิบัติในปจจุบันตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในขั้นตอนการสํารวจโครงการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�=3.87) โดยปจจัยบุคลากรกองชางมีการ

ประสานงานกับชุมชนเพื่อประสานแผนการออกสํารวจโครงการ มีการปฏิบัติในปจจุบันในระดับมากเปนอันดับแรก 

(�̅�=4.01 ) 

4. ข้ันตอนการออกแบบ การปฏิบัติในปจจุบันตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในขั้นตอนการออกแบบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�=3.85) โดยปจจัยมีระยะเวลาดําเนินการเพียงพอตอการ

ออกแบบโครงการมกีารปฏบัิติในปจจุบันในระดับมากเปนอันดับแรก (�̅�=4.07 ) 

5. ข้ันตอนการจัดทําประมาณราคา  การปฏิบัติในปจจุบันตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในขั้นตอนการจัดทําประมาณราคา  ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�=4.11) โดยปจจัย ขั้นตอนการ

ประมาณราคามกีารกําหนดแผนและดําเนินการแลวเสร็จตามหวงเวลามีการปฏิบัติในปจจุบันในระดับมากท่ีสุดเปนอันดับ

แรก (�̅�=4.33) 
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6. ข้ันตอนการพิจารณารางขอบัญญัติ การปฏิบัติในปจจุบันตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในขั้นตอนการพิจารณารางขอบัญญัติ   ในภาพรวมอยูในระดับมาก  (�̅�=4.15) โดยปจจัย มีการ

จัดทํารางขอบัญญัติตามแผนโครงการ มกีารปฏบัิติในปจจุบันในระดับมากท่ีสุดเปนอันดับแรก (�̅�=4.34 ) 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการปฏบัิติในปจจุบันตอการวางแผนงานโครงการกอสราง 

รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

�̅� 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน S.D. 

ระดับ 

การปฏบิัต ิ

ข้ันตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน 3.80 0.89 มาก 

1. ในการประชุมประชาคมหมูบานมีผูเขารวมประชุมเกินกวารอยละ 50 

ของจํานวนประชากร 

3.95 0.85 มาก 

2. การประชุมประชาคมมีเจาหนาท่ีจากสวนราชการเขารวมประชุมทุก

คร้ัง 

3.65 1.02 มาก 

3. การประชุมมีเจาหนาท่ีเขาประชุมทุกสวนงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการ

กอสราง 

3.88 0.88 มาก 

4. ผูเขารวมประชุมโครงการมคีวามเขาใจถงึวัตถุประสงคของการประชุม 3.69 0.95 มาก 
5. โครงการกอสรางท่ีมมีติเห็นชอบอยูในแผนพัฒนาสามป 3.81 0.83 มาก 
6. มีการกําหนดแผนการประชุมประชาคม และดําเนินการไดตาม

แผนงาน 

3.74 0.89 มาก 

7. ขั้นตอนการประชุมประชาคมมีการกําหนดแผน และดําเนินการแลว

เสร็จภายในหวงเวลา 

3.90 0.82 มาก 

ข้ันตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพฒันา 4.24 0.82 มากทีสุ่ด 

1. มกีารแตงต้ังคณะกรรมการรวบรวมขอมูลทําแผนพัฒนาโดยมีตัวแทน

ชุมชนเขามามสีวนรวม 

4.26 0.71 มากท่ีสุด 

2. มีกําหนดแผนการประชุมของคณะกรรมการ และดําเนินการไดตาม

แผน 

4.34 0.99 มากท่ีสุด 

3. โครงการท่ีไดจากการประชาคมหมูบานถูกบรรจุในแผน 4.22 0.72 มากท่ีสุด 
4. ขั้นตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนามีการกําหนดแผน และ

ดําเนินแลวเสร็จภายในหวงเวลา 

4.13 0.77 มาก 

ข้ันตอนการสํารวจโครงการ 3.87 0.90 มาก 

1.  กองชางมีการประสานงานกับชุมชนเพื่อกําหนดแผนการออกสํารวจ

โครงการ 

4.01 0.74 มาก 

2.  กองชางไดดําเนินการสํารวจโครงการตามแผนงานท่ีกําหนด 3.89 0.87 มาก 

3.  บุคลากรกองชางมคีวามสามารถเพยีงพอในการสํารวจโครงการ 3.79 0.79 มาก 
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รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

�̅� 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน S.D. 

ระดับ 

การปฏบิัต ิ

4.  ผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาคมหมูบาน  

ใหความรวมมอืในการสํารวจโครงการ 

3.81 0.96 มาก 

5.  การสํารวจโครงการไดมีการสรุปรูปแบบของโครงการเบ้ืองตนและ

เซ็นเอกสารรับทราบ 

3.75 0.90 มาก 

6.  มีระยะเวลาในการดําเนินการเพียงพอตอการสํารวจโครงการ และ

เพียงพอสําหรับการแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหวางสํารวจ

โครงการ 

3.81 1.15 มาก 

7.  ขั้นตอนการสํารวจโครงการมีการกําหนดแผน และดําเนินการแลว

เสร็จภายในหวงเวลา 

4.02 0.94 มากท่ีสุด 

ข้ันตอนการออกแบบ 3.85 0.90 มาก 
1. ไมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายหลังจากการ

ดําเนินการสํารวจโครงการ 

3.91 0.91 มาก 

2 การออกแบบโครงการตรงตามขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ 3.75 0.97 มาก 
3. งบประมาณท่ีไดต้ังไวเหมาะสมและสามารถออกแบบโครงการ 3.87 0.82 มาก 
4. บุคลากรกองชางมคีวามสามารถเพยีงพอในการออกแบบโครงการ 3.76 1.04 มาก 
5. บุคลากรกองชางมีผูท่ีมีคุณวุฒิทางดานวิศวกรรมสามารถออกแบบ

โครงสรางได 

3.66 0.85 มาก 

6.  มรีะยะเวลาในการดําเนินการเพยีงพอตอการออกแบบโครงการ 4.07 0.87 มาก 

7.  ขั้นตอนการออกแบบมีการกําหนดแผน  และดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในหวงเวลา 

3.91 0.84 มาก 

ข้ันตอนการจัดทาํประมาณราคา 4.11 0.90 มาก 
1. มขีอมูลราคาวัสดุกอสรางมคีรบทุกรายการในการประมาณราคา 4.04 0.92 มาก 
2. บุคลากรกองชางมคีวามสามารถเพยีงพอในการประมาณราคา 3.99 0.92 มาก 
3. บุคลากรกองชางมีความรูดานระเบียบและหลักเกณฑการประมาณ

ราคา 

4.04 0.90 มาก 

4. การสบืราคาวัสดุกอสรางไดรับความรวมมอืจากผูประกอบการ 4.11 0.95 มาก 
5. ขัน้ตอนการประมาณราคามกีารกําหนดแผน และดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในหวงเวลา 

4.33 0.81 มากท่ีสุด 

ข้ันตอนการพจิารณารางขอบญัญัติ 4.15 0.90 มากทีสุ่ด 

1. มกีารจัดทํารางขอบัญญัติตามแผนโครงการ 4.34 0.95 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

�̅� 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน S.D. 

ระดับ 

การปฏบิัต ิ

2. มกีารเสนอรางขอบัญญัติตอสภาทองถิ่น  เพื่อใหความเห็นชอบหรือ 4.23 0.78 มากท่ีสุด 

ปรับแกไขได    

3. มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณในรางขอบัญญัติ ท่ีตอง

นําไปปรับแกในขัน้ตอนการออกแบบและการประมาณราคา 

4.11 1.04 มาก 

4. ขั้นตอนการทํารางขอบัญญัติมีการกําหนดแผน และดําเนินการแลว

เสร็จภายในหวงเวลา 

3.90 0.85 มากท่ีสุด 

 

สรุปผลการวจัิย 

 เมื่อนําคาระดับผลกระทบในแตละขั้นตอน่ีมีคะแนนมากสุดมาแสดงในตารางท่ี 3 จะเห็นไดวาขั้นตอนของการ

ประชุมประชาคม และขั้นตอนการสํารวจโครงการและขั้นตอนการออกแบบมีปจจัยยอยภายในท่ีมีระดับผลกระทบตอ

ประสทิธิภาพการวางแผนโครงการมากท่ีสุด ดังน้ัน เพื่อใหการวางแผนโครงการกอสรางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไมลาชา 

ควรใหความสําคัญกับการวางแผนและดําเนินการตามแผนในขั้นตอนการประชุมประชาคม และขั้นตอนการสํารวจและ

ออกแบบโครงการใหมากขึ้น เชน ควรประชุมประชาคมเกี่ยวกับการวางแผนโครงการกอสรางเปนประจําและตอเนื่อง 

เพื่อใหการดําเนินการสํารวจและการออกแบบโครงการกอสรางมรีะยะเวลาท่ีเพยีงพอ 

 เมื่อนําระดับผลกระทบและระดับปฏิบัติการในภาพรวมของแตละขั้นตอนมาแสดงในตารางท่ี 4 จะเห็นได 

ขั้นตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน มีผลกระทบคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย  = 4.48) รองลงมา คือ ขั้นตอนการสํารวจ

โครงการ (คาเฉลี่ย  = 4.35) และขั้นตอนการออกแบบ (คาเฉลี่ย  = 4.29) สวนระดับการปฏิบัติในปจจุบันในภาพรวม

พบวา ขัน้ตอนการประชุมประชาคมมรีะดับการปฏบัิติตํ่าสุด (คาเฉลี่ย = 3.80) รองลงมา คอื ขั้นตอนการสํารวจโครงการ 

(คาเฉลี่ย  = 3.87) และขั้นตอนการออกแบบ (คาเฉลี่ย  = 3.85) ดังน้ัน เพื่อใหการวางแผนโครงการกอสรางมี

ประสทิธิภาพมากขึ้น จงึควรปรับปรุงการดําเนินงานในขัน้ตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน ขั้นตอนการสํารวจโครงการ 

และขัน้ตอนการออกแบบโครงการใหดขีึ้น 

ตารางที่ 3 ปจจัยท่ีมรีะดับผลกระทบมากท่ีสุดของแตละขัน้ตอน 

รายการประเมิน 
คาเฉลี่ยระดับ 

ผลกระทบ (�̅�1) 

ระดับ 

ผลกระทบ 

1. ขัน้ตอนการประชุมประชาคม 

 - การประชุมประชาคมมเีจาหนาท่ีจากสวนราชการเขาประชุมทุกคร้ัง 

 

4.58 

 

มากท่ีสุด 

2. ขัน้ตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา 

 - ขั้นตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนามีการกําหนดแผนและ   

ดําเนินแลวเสร็จภายในหวงเวลา 

            

           3.85 

 

มาก 

3.  ขัน้ตอนการสํารวจโครงการ 4.47 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน 
คาเฉลี่ยระดับ 

ผลกระทบ (�̅�1) 

ระดับ 

ผลกระทบ 

 - ผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาคมหมูบาน ให

ความรวมมอืในการสํารวจโครงการ 

4.  ขัน้ตอนการออกแบบ 

 - การมรีะยะเวลาในการดําเนินการเพยีงพอตอการออกแบบโครงการ 

 

4.43 

 

มากท่ีสุด 

5. ขัน้ตอนการประมาณราคา 

 - ขัน้ตอนการประมาณราคามกีารกําหนดแผนและดําเนินการแลวเสร็จ

ตามหวงเวลา 

 

4.22 

 

มากท่ีสุด 

6. ขัน้ตอนการพจิารณารางขอบัญญัติ 

 - การมีการเสนอรางขอบัญญัติตอสภาทองถิ่นเพื่อใหความเห็นชอบ

หรือปรับแกไขได 

 

 

4.06 

 

มาก 

 

ตารางที่ 4 ระดับผลกระทบและระดับการปฏบัิติในภาพรวมของแตละขัน้ตอน 

รายการประเมิน 
ระดับผลกระทบ

(�̅�1) 

ระดับการปฏบิัติ

(�̅�2) 

ขอคดิเห็น 

1. ขัน้ตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน 4.48 3.80 ควรปรับปรุง 

2. ขัน้ตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา 3.67 4.24 ดแีลว 

3. ขัน้ตอนการสํารวจโครงการ 4.35 3.87 ควรปรับปรุง 

4. ขัน้ตอนการออกแบบ 4.29 3.85 ควรปรับปรุง 

5. ขัน้ตอนการจัดทําประมาณราคา 4.16 4.11 ดแีลว 

6. ขัน้ตอนการพจิารณารางขอบัญญัติ 3.89 4.15 ดแีลว 
 

วจิารณผลการวจัิย 

 จากการสรุปผลการศึกษาปญหาการวางแผนโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

เชียงราย พบวาขั้นตอนการประชุมประชาคมหมูบานเปนขั้นตอนเร่ิมตนในการวางแผนโครงการกอสรางขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งขั้นตอนน้ีจะสงผลกระทบถึงขั้นตอนการสํารวจโครงการ  การออกแบบและการประมาณราคา  

โดยขั้นตอนการประชุมประชาคมหมูบานเปนขั้นตอนท่ีควบคุมใหเปนไปตามแผนงานไดยากเนื่องจากมีปจจัยภายนอกท่ี

สงผลกระทบหลายอยางเชน การใหความรวมมือของคนชุมชน การประชาสัมพันธ ชวงเวลาในการจัดประชุมประชาคม 

ความพรอมของเจาหนาท่ีและผูนําชุมชน ลวนสงผลตอขั้นตอนการประชุมประชาคมท้ังสิ้น  หากสามารถควบคุมการ
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จัดการประชุมประชาคมใหเปนไปตามแผนงานจะสามารถทําใหมีเวลาเพียงพอขั้นตอนการสํารวจ ออกแบบและประมาณ

ราคา  และสามารถปฏบัิติไดตามแผนงานท่ีวางไว 

 ในการศึกษาปญหาการวางแผนโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย พบ

อุปสรรคในการจัดเก็บขอมูลท่ีใชในการศึกษา เนื่องจากไมไดรับความรวมมือจากบางหนวยงานหรือมีการตอบ

แบบสอบถามลาชา ซึ่งกลุมตัวอยางอาจจะไมเขาใจในวัตถุประสงคของการเก็บขอมูล ซึ่งหากจะทําการศึกษาเพิ่มเติมควร

ท่ีจะดําเนินการเก็บแบบสอบถามดวยตัวเองและทําการอธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจถงึวัตถุประสงคของการศึกษาจงึจะทํา

ใหไดขอมูลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวได และควรทําการศึกษาในเชิงลึกของแตละปจจัยยอยในแตละขั้นตอนเพื่อท่ีจะได

ขอมูลและนําไปปรับปรุงขัน้ตอนการวางแผนโครงการใหมปีระสทิธิภาพมากขึ้น 
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การศึกษาเปรยีบเทียบขอกําหนดผังเมอืงรวมจังหวัดพะเยา จังหวัดเชยีงราย และ

จังหวัดลําปาง 

Comparative Study of Principle City Plan in Phayao, Chiang Rai and Lampang 

Province 

ธภัทรนน ธรรมรัตนากร18

1* และธรีะพจน ศุภวริยิะกจิ2 

Tapatnon Thammarattanakorn1*  and  Teeraphot  Supaviriyakit2 

บทคัดยอ 

ผลของการศึกษาและเปรียบเทียบขอกําหนดผังเมอืงรวมจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลําปาง พบวา

ขอกําหนดมีความคลายคลึงกัน ยกเวนจังหวัดพะเยาท่ีกําหนดใหเวนระยะหางจากแนวถนน 15 เมตร ในขณะท่ีจังหวัด

เชียงรายและจังหวัดลําปางกําหนดไวเพียง 6 เมตร ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะหแลวนําขอมูลท่ีไดมาเปรียบเทียบและสราง

ตัวอยางวเิคราะหใหเห็นผลประโยชนจากอัตราสวนระหวางผลประโยชนกับเงินลงทุน ( B/C ratio ) ตามหลักเศรษฐศาสตร

วิศวกรรม ทําใหจังหวัดพะเยามีคานอยกวา 1 หมายความวาผลตอบแทนท่ีไดจากผังเมืองน้ีไมเหมาะสมกับสภาพทาง

เศรษฐกจิ คอืไมคุมคาคาใชจายท่ีใชในการลงทุน 
 

คําสาํคัญ:  ขอกาํหนดผังเมอืงรวม, การใชประโยชนท่ีดนิ 
 

Abstract  

The result of the study and comparison of principle city plan Phayao, Chiang Rai and Lampang province. 

The result shows that all three provinces have similar requirements, except Phayao which requiring the distance 

from the edge of road to the building is 15 meters which the other 2 provinces requiring 6 meters only. After 

analyzing, the data would then be compared and create a model showing the advantage from ratio between the 

present value of the benefits and the present value of the investment. By analyzing engineering economics ( B/C 

ratio ), it shows that the ( B/C ratio ) value of Phayao province is less than 1, thus making this principle city plan is 

not feasible investment.  
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บทนํา 

ปจจุบันเมอืงไดมกีารขยายตัวและเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก ตามการเพิ่มจํานวนขึ้นของประชากร การ

ขยายตัวของเขตชุมชน และการยายถิ่นฐานของประชาชน การจัดระเบียบเมอืง การกําหนดการใชพื้นท่ี และการวางผัง

เมอืง จงึมคีวามจําเปนเพื่อเขามามบีทบาทในการกํากับดูแล และกําหนดพื้นท่ี เพื่อใชเปนแนวทางในการขยายตัวของเมอืง 

ท่ีมกีารพัฒนาขึ้นมาอยางตอเนื่อง ท้ังน้ีการกําหนดและเปลี่ยนแปลงเขตพื้นท่ีดังกลาว มักจะเปนปญหาตอท้ังผูอยูอาศัย

เดมิและผูท่ีจะเขามาอยูอาศัยใหม ตลอดจนนักลงทุน ท่ีจะดําเนินการกอสราง ปรับปรุง อีกท้ังการเขามาลงทุนกอสราง

โครงการในปจจุบัน   ในการเปลี่ยนแปลงของผังเมอืงทุกคร้ัง จะมท้ัีงผูท่ีไดรับผลประโยชนและผูท่ีเสยีผลประโยชน  อีกท้ัง

ยังมกีลุมคนท่ีอาศัยโอกาสน้ีเขามาแสวงหาผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงผังเมอืงอีกดวย เนื่องดวยการกําหนดขอบเขต

เมอืง การแบงสพีื้นท่ีการใชประโยชนใชสอย อีกท้ังการทําความเขาใจ การประชาสัมพันธ ระหวางประชาชนกับหนวยงาน

ราชการ ยังไมเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย รวมท้ังประชาชนคดิวาไมมผีลกระทบกับตนเองจงึไมไดใหความสนใจ 

หนวยงานราชการมักติดประกาศในสถานท่ีราชการ การลงสื่ออินเตอรเน็ท ซึ่งคนสวนมากของประเทศไทย ยังยากท่ีจะ

เขาถงึสื่อเหลาน้ีไดงาย อีกท้ังการวางแผนผังเมอืงของประเทศไทยมักจะมาจากสวนกลาง ซึ่งขาดขอมูลจากการสํารวจ

พื้นท่ีท่ีแทจริง จนนําไปสูกรณพีพิาทระหวางประชาชนและหนวยงานราชการ  จนตองมกีารประชุมแกไขขอพพิาทระหวาง

หนวยงานราชการกับชาวบานในเขตเทศบาลตําบลหยวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา  เหตุท่ีจังหวัดพะเยาตองเวนระยะหางตาม

แนวขนานริมเขตทางมากถงึ 15 เมตร เพราะอนาคตการขนสงทางบกท่ีมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีคอืเสนทาง 

R3A เปน เสนทางท่ีมคีวามสัมพันธกับ 3 ประเทศคอื กรุงเทพฯ ( ประเทศไทย ) – คุณหมงิ ( สาธารณรัฐประชาชนจนี ) – 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังแสดงในภาพดานลาง 
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         ภาพ 1 แผนท่ีแสดงเสนทางหลวงแผนดนิจังหวัดพะเยา 

 

ดังน้ันจงึเห็นวาควรทําการวจิัยในเร่ือง การเปรียบเทียบผังเมอืงของจังหวัดพะเยา กับจังหวัดเชียงรายและจังหวัด

ลําปาง เพื่อแสดงใหเห็นผลดี ผลเสียของผังเมืองแตละจังหวัด และเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนใหเปนทิศทางเดียวกัน

ในอนาคต  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบขอกําหนดผังเมอืงรวมจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลําปาง 
 

เครื่องมอืและวธิีดําเนินงานวจัิย 

     เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีไดใชเคร่ืองมอืท่ีสําคัญในการเก็บขอมูลดังน้ี 

1. การสังเกต (Observation) โดยใชการสังเกตในสิ่งแวดลอมโดยรอบพื้นท่ีศึกษา 

2. เอกสาร (Document) โดยศึกษาท้ังจากหนังสอืวารสารสื่อสิ่งพมิพออนไลนและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

     วธิกีารดําเนนิงานวจัิย 

1. หาหัวขอ ความสําคัญและท่ีมาของปญหา ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาคร้ังน้ี    

2. หาขอมูลจากเอกสาร ทฤษฎ ีและบทความท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาคร้ังน้ี    

3. ศึกษา เอกสาร ทฤษฎ ีบทความท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาคร้ังน้ี    
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4. นําขอมูลท่ีหามาไดเพื่อนํามาประมวลผล 

        5. สรางตารางเปรียบเทียบผลตางผังเมอืงรวมของแตละจังหวัด  

6. วเิคราะหผลการเปรียบเทียบ 

           7. สรุปเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดเพื่อหาขอแตกตางระหวางจังหวัด           

8. จัดทํารูปเลมเพื่อนําเสนอ  
 

ผลการศึกษา 

หลังจากทําการรวบรวมขอมูลตางๆ สามารถนําขอมูลท่ีไดมาสรางตารางเปรียบเทียบไดดังน้ี 

1.การจําแนกการใชประโยชนที่ดินโดยใชสีเปนสัญลักษณ การจําแนกการใชท่ีดินแตกตางกัน ขึ้นอยูสภาพ

ความเปนจริงของพื้นท่ีแตละจังหวัดเปนหลัก มีการแบงโซนโดยยึดพื้นท่ีเดิม ท้ังยังมีการละเวนใหกับประชาชนท่ีไดกระทํา

การตางๆ กอนท่ีจะมกีารประกาศบังคับใชผังเมอืง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบตอประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ี โดยเหตุท่ีตอง

แบงพื้นท่ีออกเปนโซนๆก็เพื่อใหงายตอการพัฒนาท้ังทางดานการคมนาคม และสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการ  

สี จังหวัด

พะเยา 

จังหวัด

เชยีงราย 

จังหวัดลําปาง 

เขตสชีมพู  

ที่ดนิประเภทชุมชน 

ม ี ม ี ม ี

เขตสมีวง  

ที่ดนิประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา 

ม ี ม ี ม ี

1. การจําแนกการใชประโยชนทีด่นิโดยใชสเีปนสัญลักษณ (ตอ) 

สี จังหวัด

พะเยา 

จังหวัด

เชยีงราย 

จังหวัดลําปาง 

เขตสเีขยีว  

ที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

ม ี ม ี ม ี

เขตสเีขยีวมกีรอบและเสนทแยงสนี้ําตาล 

ที่ดนิประเภทปฏรูิปทีด่นิเพื่อการเกษตรกรรม 

ม ี ม ี ม ี

เขตสเีขยีวออน 

ที่ดนิประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ม ี ไมม ี ม ี

เขตสเีขยีวออนมเีสนทแยงสขีาว 

ที่ดนิประเภทอนุรักษปาไม 

ม ี ม ี ม ี

เขตสฟีา 

ที่ดนิประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ม ี ไมม ี ไมม ี

เขตสนี้ําตาลออน 

ที่ดนิประเภทอนุรักษเพื่อการสงเสริมเอกลักษณศลิปวัฒนธรรมไทย 

ม ี ม ี ไมม ี

เขตสเีขยีวมกีรอบและเสนทแยงสขีาว 

ที่ดนิประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว 

ไมม ี ม ี ไมม ี
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 2. ที่ดนิประเภทชุมชน ทุกจังหวัดใชพื้นเปนท่ีอยูอาศัย ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานท่ีราชการ และธุรกจิท่ี

สัมพันธตอการดํารงชีวติในชุมชน โดยหามมใิหสรางสถานท่ี ท่ีอาจจะกอใหเกดิอันตรายตอผูท่ีอยูอาศัยภายในชุมชน อาทิ

เชน โรงงาน คลังนํ้ามันเช้ือเพลงิ สถานท่ีบรรจุกาซ สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล เปนตน 

เงื่อนไข จังหวัด

พะเยา 

จังหวัด

เชยีงราย 

จังหวัดลําปาง 

ใหใชประโยชนที่ดนิเผ่ือการอยูอาศัย หามมใิหกอสรางอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญและตองเวนที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของที่ดนิ 

บังคับ บังคับ ไมกําหนด 

หามมใิหสรางโรงงาน คลังน้ํามันเชื้อเพลงิหรืออาคารที่จะกอใหเกดิ

ผลกระทบตอประชาชนในชุมชน 

บังคับ บังคับ บังคับ 

ที่ดนิในเขตปฏรูิปเพื่อการเกษตรและสาธารณะ บังคับ ไมกําหนด บังคับ 

การใชประโยชนทางหลวงริมทางหลวงหมายเลข 1 ใหมทีี่วางตาม

แนวขนานเขตทางไมนอยกวา 15 เมตร 

บังคับ ไมกําหนด ไมกําหนด 

ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา 15 เมตร 6 เมตร ไมกําหนด 

ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงลําคลอง 6 เมตร ไมกําหนด ไมกําหนด 
 

3. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา เปนพื้นท่ี ท่ีผังเมืองทุกจังหวัดวางไวหางไกลจากท่ีดินประเภท

ชุมชนเพื่อปองกันอันตรายและงายตอการวางแผนในการควบคุมมลพษิ 

เงื่อนไข จังหวัด

พะเยา 

จังหวัด

เชยีงราย 

จังหวัดลําปาง 

ใหดําเนนิหรือประกอบกจิการในอาคารที่มคีวามสงูไมเกนิ 15 เมตร 

และใหมทีี่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของแปลงทีด่นิที่ขออนญุาต 

15 เมตร 12 เมตร ไมกําหนด 

ใหมทีี่วางไมนอยกวารอยละ ของแปลงที่ดนิทีข่ออนุญาต 30 30 ไมกําหนด 

ใหมทีี่ดนิเพื่อการอุตสาหกรรมไมเกนิรอยละ 20 ของพื้นที่ของแตละ

ตําบล เมตร และใหมทีี่วางไมนอยกวารอยละ 60 ของแปลงที่ดนิทีข่อ

อนุญาต 

ไมกําหนด ม ี ไมกําหนด 

การใชประโยชนทางหลวงริมทางหลวงหมายเลข 1 ใหมทีี่วางตาม

แนวขนานเขตทางไมนอยกวา 15 เมตร 

ม ี ไมกําหนด ไมกําหนด 

ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา ลําคลอง 6 เมตร 6 เมตร ไมกําหนด 
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4. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เปนพื้นท่ี ท่ีจัดสรรไวเพื่อการเกษตรกรรมและการสาธารณะ 

ประโยชน หามมใิหต้ังโรงงาน จัดสรรท่ีอยูอาศัย สนามกอลฟ เปนตน 

เงื่อนไข จังหวัด

พะเยา 

จังหวัด

เชยีงราย 

จังหวัดลําปาง 

สําหรับการใชประโยชนที่ดนิที่มใิชเพือ่การเกษตรกรรม ใหดําเนนิหรือ

ประกอบกจิการในอาคารที่มคีวามสงูไมเกนิ 

15 เมตร 12 เมตร ไมกําหนด 

สําหรับการใชประโยชนที่ดนิที่มใิชเพือ่การเกษตรกรรม ใหเวนที่วางไม

นอยกวารอยละ 

30 30 ไมกําหนด 

ที่ดนิในเขตปฏรูิปเพื่อการเกษตรและสาธารณะ ไมกําหนด ไมกําหนด บังคับ 

การใชประโยชนทางหลวงริมทางหลวงหมายเลข 1 ใหมทีี่วางตาม

แนวขนานเขตทางไมนอยกวา 15 เมตร 

บังคับ ไมกําหนด ไมกําหนด 

ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา 15 เมตร 6 เมตร 15 เมตร 

ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงลําคลอง 6 เมตร 6 เมตร ไมกําหนด 
 

5. ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เปนท่ีดินวาดวยกฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม 

หรือสาธารณประโยชนโดยเฉพาะ ซึ่งท่ีดินประเภทน้ีมักต้ังอยูใกลกับแนวเขตท่ีดินเพื่อการณอนุรักษ จึงมีความจําเปน

ตองหามมใิหสรางอาคารขนาดใหญและอาคารสูง  

เงื่อนไข จังหวัด

พะเยา 

จังหวัด

เชยีงราย 

จังหวัดลําปาง 

ใหใชประโยชนที่ดนิเพื่อการอยูอาศัยและพาณิชยกรรม ในอาคารที่มี

ความสงูไมเกนิ 12 เมตร 

ไมกําหนด บังคับ ไมกําหนด 

ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา 15 เมตร 6 เมตร ไมกําหนด 

ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงลําคลอง 15 เมตร 6 เมตร ไมกําหนด 

 

6. ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนท่ีดินท่ีจัดไวใหใชประโยชนเพื่อ

นันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หากเอกชนถอืครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินประเภทน้ีใหกอสรางไดเฉพาะท่ีอยูอาศัย

และหามมิใหสรางอาคารสูง ท่ีดินประเภทน้ีไมมีระบุไวในจังหวัดเชียงราย ท้ังน้ีเนื่องจากจัดแบงท่ีดินท่ีมีลักษณะใกลเคียง

กันน้ีออกเปนท่ีดนิประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเท่ียว 

เงื่อนไข จังหวัด

พะเยา 

จังหวัด

เชยีงราย 

จังหวัดลําปาง 

ใหใชประโยชนที่ดนิเพื่อการอยูอาศัยในอาคารที่มคีวามสูงไมเกนิ 4 

เมตร หรืออาคารที่ไมใชอาคารสูง 

บังคับ - บังคับ 

ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา 15 เมตร - 15 เมตร 

ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงลําคลอง 6 เมตร - ไมกําหนด 

หมายเหตุ จงัหวัดเชยีงรายไมไดกําหนดใหมทีี่ดนิประเภทนี้ 
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7. ที่ดนิประเภทอนุรักษปาไม เปนท่ีดินท่ีสงวนและคุมครองดูแล เพื่อบํารุงปาไมและตนนํ้าลําธาร หากเอกชน

ถอืครองกรรมสทิธ์ิในท่ีดนิประเภทน้ีใหกอสรางไดเฉพาะท่ีอยูอาศัยและหามมใิหสรางอาคารสูง 

เงื่อนไข จังหวัด

พะเยา 

จังหวัด

เชยีงราย 

จังหวัดลําปาง 

ที่ดนิประเภทนี้หากมเีอกชนถอืครองอยูใหสรางอาคารที่มคีวามสูงไดไม

เกนิ  

4 เมตร 6 เมตร 6 เมตร 

ที่ดนิประเภทนี้หากมเีอกชนถอืครองอยูใหสรางอาคารที่มขีนาดใหญไม

เกนิ 200 ตารางเมตร 

ไมกําหนด บังคับ บังคับ 

ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา ไมกําหนด ไมกําหนด 15 เมตร 

ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงลําคลอง ไมกําหนด ไมกําหนด 15 เมตร 
 

8. ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีเฉพาะจังหวัดพะเยาจังหวัดเดียว และใหใช

ประโยชนท่ีดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การประมงหรือการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โดยพื้นท่ีท่ีประกาศเปนท่ีดิน

ประเภทน้ีคอื กวานพะเยา หนองเล็งทราย อ.แมใจเปนตน 

เงื่อนไข จังหวัด

พะเยา 

จังหวัด

เชยีงราย 

จังหวัดลําปาง 

ใหใชประโยชนที่ดนิเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การประมงหรือ

เกี่ยวของกับการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือสาธารณประ

ประโยชนเทานัน้ 

บังคับ - - 

หมายเหตุ จงัหวัดเชยีงรายและจังหวัดลําปางไมไดกําหนดใหมทีี่ดนิประเภทนี้ 
 

9. ที่ดนิประเภทอนุรักษเพื่อการสงเสรมิเอกลักษณศลิปวัฒนธรรมไทย มเีฉพาะจังหวัดพะเยาและจังหวัด

เชียงราย เปนพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษเมอืงโบราญ โบราญสถาน สงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒธรรมในทองถิ่น 

เงื่อนไข จังหวัด

พะเยา 

จังหวัด

เชยีงราย 

จังหวัดลําปาง 

สําหรับการใชประโยชนที่ดนิที่เพื่อการอนุรักษสงเสริมเอกลกัษณ

ศลิปวัฒนธรรมไทย ใหดําเนนิหรือประกอบกจิการในอาคารทีม่คีวาม

สูงไมเกนิ 

ไมกําหนด 8 เมตร - 

สําหรับการใชประโยชนที่ดนิที่มใิชเพือ่การอนุรักษสงเสริมเอกลักษณ

ศลิปวัฒนธรรมไทย ใหดําเนนิหรือประกอบกจิการในอาคารทีม่คีวาม

สูงไมเกนิ 

15 เมตร 8 เมตร - 

สําหรับการใชประโยชนที่ดนิที่มใิชเพือ่การอนุรักษสงเสริมเอกลักษณ

ศลิปวัฒนธรรมไทย ใหเวนที่วางไมนอยกวารอยละ  

30 30 - 

ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา 15 เมตร 6 เมตร - 

ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงลําคลอง 6 เมตร 6 เมตร - 

หมายเหตุ จงัหวัดลําปางไมไดกําหนดใหมทีี่ดนิประเภทนี้ 
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10. ที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว จะเห็นไดวาท่ีดินประเภทน้ีมีเฉพาะจังหวัด

เชียงรายเพยีงจังหวัดเดยีวเทาน้ัน ท้ังน้ีเนื่องมาจากสภาพความเปนจริงของพื้นท่ีในแตละจังหวัดวามท่ีีดนิประเภทน้ีหรือไม 

เงื่อนไข จังหวัด

พะเยา 

จังหวัด

เชยีงราย 

จังหวัดลําปาง 

ใหใชประโยชนที่ดนิเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวหรือเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

หรือสาธารณประโยชนเทานัน้ 

- บังคับ - 

ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา ลําคลอง - 6 เมตร - 

หมายเหตุ จงัหวัดพะเยาและจงัหวัดลําปางไมไดกําหนดใหมทีี่ดนิประเภทนี้ 

 

  
 

 

 

 

 
 

ภาพ 2 ตัวอยางความแตกตางตามขอกําหนดผังเมอืงของแตละจังหวัด 
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การวเิคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของเมือง 

การวเิคราะหทางเศรษฐศาสตรวศิวกรรม ( B/C ratio ) หากเราตองการสรางคลังสนิคาขนาด 500  

ตารางเมตร ใหเชา 
 

  
 

ภาพ 3 ผังอาคารคลังสนิคา ขนาด 500 ตารางเมตร 
      

ตาราง 1 ตารางขอมูลทีใ่ชประกอบการคํานวณ 

    จังหวัดพะเยา จังหวัดเชยีงรายและลําปาง 

คาที่ดนิ 299 ตารางวา 

299X2,500=747,500 บาท 

240.5 ตารางวา 

240.5x2,500=601,250 บาท 

คากอสรางคลังสนิคา 500 ตารางเมตร 

500x7,000=3,500,000 บาท 

500 ตารางเมตร 

500x7,000=3,500,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ยทบทุกวัน MRR+4%=12% ตอป MRR+4%=12% ตอป 

ระยะเวลาของโครงการ 7 ป 7 ป 

รวมมูลคาการลงทุน 4,247,500 บาท 4,101,250 บาท 

รายไดจากการเชาตอเดอืน 500X200=100,000 บาท 500X200=100,000 บาท 

เงนิลงทุนขัน้ตน 4,247,500 4,101,250 

 หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย MRR+4%=12% ตอป อางองิจากธนาคารกรุงไทย 
 

การคํานวณ 

จากการคํานวณอัตราสวนประโยชนตอทุน ( Benefit Cost Ratio: B/C Ratio ) จะเห็นวาผังเมืองจังหวัดพะเยาทํา

ใหมคีา ( B/C Ratio ) นอยกวา 1 แสดงวาผลตอบแทนท่ีเกดิขึ้นจากการลงทุนใหผลนอยกวาไมคุมคากับตนทุนท่ีเสยีไป 
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ตาราง 2 ตารางการคํานวณ 

 จังหวัดพะเยา (A) จังหวัดเชยีงรายและลําปาง (B) 

เงนิลงทุนขัน้ตน 

(บาท/ป) 

4, 247,500( / , %, 7)A P iy  
=4,247,500(0.2273) = 965,456.75

 

4,101, 250( / , %, 7)A P iy  
=4,101,250(0.2273) = 932,214.13

 

คาดําเนนิการ  

(บาท/เดอืน) 

20,000( / , %,12)F A im  
=20,000(12.7124) = 254,248

 
20,000( / , %,12)F A im  
=20,000(12.7124) = 254,248

 

คาน้ํา,คาไฟ 

(บาท/เดอืน) 

5, 000( / , %,12)F A im  
=5,000(12.7124)  = 63,562

 
5,000( / , %,12)F A im  
=5,000(12.7124)  = 63,562

 

รายไดจากคาเชา 

(บาท/เดอืน) 

100,000( / , %,12)F A im  
=100,000(12.7124)   =1,271,240

 
100,000( / , %,12)F A im  
=100,000(12.7124)  =1,271,240

 

B/C − − 
  

1, 271, 240 254,248 63,562

965, 456
 

=0.9875
 

− − 
  

1, 271, 240 254,248 63,562

932,214
 

=1.0228
 

 

วจิารณและสรุปผล 

จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลําปาง ใน

ดานตางๆ ไดสรุปผลกรณศึีกษาและเปรียบเทียบขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลําปาง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดผลดังน้ี 
 

สรุปผลการวจัิย 

1. แนวคดิการวางผังของแตละจังหวัดแตกตางกัน โดยปจจัยท่ีทําใหแตกตางกันคือ ตําแหนงท่ีต้ังของจังหวัดและ

ลักษณะภูมปิระเทศของแตละจังหวัด 

2. ผลการวิเคราะหอัตราสวนผลประโยชนตอทุน ( Benefit Cost Ratio: B/C Ratio ) เปรียบเทียบระหวางผังเมือง

จังหวัดพะเยา กับ ผังเมอืงจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลําปาง เห็นไดวาโครงการชนิดเดี่ยวกัน ตางกันตรงท่ีสถานท่ีกอสราง 

จังหวัดพะเยามคีานอยกวา 1 แสดงวาผลตอบแทนท่ีเกดิขึ้นจากการลงทุนใหผลนอยกวาหรือไมคุมคากับเงินลงทุนท่ีเสียไป 

แตจังหวัดเชียงรายและลําปางมคีามากกวา 1 แสดงวาผลตอบแทนท่ีเกดิขึ้นจากการลงทุนใหผลมากกวาหรือคุมคากับเงิน

ลงทุนท่ีเสยีไป ดังน้ันจึงสรุปไดวาจังหวัดพะเยากําหนดใหผังเมืองรวมจังหวัดพะเยาใหมีท่ีวางตามแนวขนานริมเขตทางไม

นอยกวา 15 เมตรระยะเวน มผีลกระทบกับประชาชนในพื้นท่ีและการลงทุนจริง 
 

ขอเสนอแนะ 

1. กอนการวางผังเมืองหรือบังคับใชควรเปรียบกับจังหวัดขางเคียงในขอกําหนดตาง ๆ และการใชประโยชนพื้นท่ี 

เพื่อใหขอกําหนดท่ีออกมาบังคับใชเปนไปในทิศทางเดยีวกัน 

2. การทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นท่ีเปนเร่ืองสําคัญเพื่อหลีกเลียงปญหากรณีพิพาท ท่ีจะเกิดขึ้นระหวาง

ประชาชนกับหนวยงานของรัฐ เจาหนาท่ีควรออกพื้นท่ีแจงวัตถุประสงคในการวางผังเมืองแบบน้ี ทําความเขาใจอันดีกับ
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ประชาชนในพื้นท่ี แจงถึงผลดีผลเสีย ท่ีประชาชนในพื้นท่ีจะไดรับในระยะตอไป จริงอยูในขั้นแรกประชาชนจะไดรับความ

เดือนรอนเร่ืองผลกระทบเพราะประชาชนเสียผลประโยชน แตหากเจาหนาท่ีอธิบายท่ีมาท่ีไปใหประชาชนในพื้นท่ีเขาใจ 

กรณพีพิาทจะไมเกดิขึ้น “ผลสําเร็จจะไมเกดิขึ้นได หากเราไมเขาใจในคําวาเสยีสละ” 
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การศึกษาแหลงน้ําตนทุนสําหรับโครงการประปาหมูบาน : กรณศึีกษาตําบลศรดีอนไชย  

อําเภอเทิง  จังหวัดเชยีงราย 

The Study of Water Resources for Village Water Supply Project. : Case Study 

Tambon Sridonchai, Theong District, Chiangrai Province 
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บทคัดยอ 

ผลการศึกษาโดยการวิเคราะหผลตอบแทนตอตนทุนรายปของโครงการพบวา โครงการจัดหาแหลงนํ้าตนทุน

สําหรับระบบการผลิตนํ้าประปา โดยใชบอบาดาลขนาดใหญ ตามแบบของการประปานครหลวง บานทุงตอม มูลคา

ปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ -107,023.08 บาท และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายป (B/C) ของโครงการมีคาเทากับ 

0.57 เปนโครงการท่ีไมคุมคากับการลงทุน สวนโครงการจัดหาแหลงนํ้าตนทุนสําหรับระบบการผลิตประปา โดยใชแหลง

นํ้าบนผวิดนิขนาดใหญ  ตามแบบกรมทรัพยากรนํ้า ท่ีบานปาตึงงาม  มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ  61,374.04  บาท  

และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายป (B/C)  ของโครงการมีคาเทากับ 1.27 เปนโครงการท่ีคุมคากับการลงทุน  ซึ่ง

เปนขอมูลท่ีจะใชประกอบการตัดสนิใจการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดในอนาคต 
 

คําสําคัญ: แหลงนํ้าตนทุน ระบบแบบบาดาล ระบบการแบบแหลงนํ้าผวิดนิ ตําบลศรีดอนไชย อําเภอเทิง  
 

Abstract  

 The results of the study by analyses the benefit costs ratio reveal that the water resources for village water 

supply project by using large artesian well according to MWA design at Ban Tung Tom,  the project net present 

value (NPV) was -107,023.08 THB and the project benefit - cost ratio was 0.57 The project is not worth the 

investment. The water resources for village water supply project  by using large surface water resources according 

to the Department of Water Resources, at Ban Pa Tueng Ngam, the project net present value (NPV) was  1,374.04  

THB and the project benefit - cost ratio was  1.27 The project is worth the investment. The result of this study will 

be used as an evidence for the Local Administrative Organization commencement in the future.  
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บทนํา 

รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไดใหความสําคัญในการแกปญหาการขาดแคลนนํ้าดื่มนํ้าใช โดยไดดําเนินการจัดหานํ้า

สะอาดใหกับประชาชนดวยวธีิการตาง ๆ เสมอมา การดําเนินงานจัดหานํ้าสะอาดในชนบทท่ีไดเร่ิมดําเนินการโดยกระทรวง

สาธารณสุข เนื่องจากเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวา นํ้าเปนพื้นฐานของการมสุีขภาพอนามัยท่ีด ีการมนํ้ีาสะอาดไวดื่มและใชใน

ชีวิตประจําวันอยางเพียงพอ ยอมเปนพื้นฐานในการทําใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บอัน

เนื่องมาจากนํ้า งานจัดหานํ้าสะอาดในชนบทไดเร่ิมดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบ

ราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2496 โดยรัฐบาลกําหนดใหกรมอนามัยรับผิดชอบโครงการประปาชนบทในเขตพื้นท่ีเรงรัด

พัฒนาชนบท และมหีนาท่ีในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหสะอาดและสงถงึประชาชนโดยสะดวกและปลอดภัย 

โครงการจัดหานํ้าสะอาดดวยระบบประปาหมูบาน ไดเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตระยะของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 2 ( พ.ศ. 2510 – 2514 ) รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานของรัฐทําการกอสราง

ระบบประปาหมูบาน โดยหนวยงานหลัก จะม ี2 หนวยงานคอื กองประปาภูมภิาค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง

รับผิดชอบการกอสรางระบบประปาและดูแลการผลิตจําหนายนํ้าประปาในเขตเมืองหรือในชุมชนท่ีมีจํานวนประชากร

ต้ังแต 5,000 คนขึ้นไป และ กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการกอสราง

ระบบประปาหมูบานหรือการประปาขนาดเล็กในชุมชนท่ีมจีํานวนประชากรระหวาง 1,000 – 5,000 คน เมื่อกอสรางระบบ

ประปาแลวเสร็จ จะมอบใหสุขาภิบาลหรือหมูบานบํารุงรักษาตอไป ตอมาความตองการนํ้าสะอาดสําหรับใชอุปโภคบริโภค

ไดขยายตัวเพิ่มขึ้น การใหบริการของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ ซึ่งมีขอจํากัดในดานระเบียบราชการ ทําใหการ

ดําเนินงานไมคลองตัว ไมสามารถดําเนินกิจการประปาไดอยางมีประสิทธิภาพเหมือนหนวยงานธุรกิจท่ัวไป ดังนั้น 

คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อ 9 พฤษภาคม 2521 ใหมีการปรับรูปแบบการบริหารกิจการประปาในสวนภูมิภาคเปนแบบ

รัฐวสิาหกจิ ซึ่งตอมาไดมกีารจัดต้ัง การประปาสวนภูมิภาค หรือ กปภ. ขึ้นเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2522 โดยรวมกิจการ

ประปาภูมิภาคของกรมโยธาธิการจํานวน 185 แหง กับกิจการประปาชนบทของกรมอนามัยจํานวน 550 แหง เขามา

ดําเนินงานในรูปรัฐวสิาหกจิ 

นอกจากน้ีก็ยังมีกิจการประปาอื่นๆท่ีไดรับสัมปทานกิจการประปาจากกรมโยธาธิการดวย เชนการประปา

เทศบาล ซึ่งไมไดอยูภายใตการบริหารของ การประปาสวนภูมภิาค แตจะอยูภายใตการบริหารจัดการขององคการบริหาร

สวนทองถิ่น 
 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปรียบเทียบตนทุนการบริหารระบบประปาหมูบาน ตามแบบการกอสรางระบบประปาหมูบาน ของกรม

ทรัพยากรนํ้า และการประปานครหลวง ในพื้นท่ีตําบลศรีดอนไชย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 2.เพื่อทราบถึงความแตกตางของตนทุนในการบริหารระบบประปาหมูบาน ตามแบบการกอสรางระบบประปา

หมูบาน ของกรมทรัพยากรนํ้า และการประปานครหลวง ในพื้นท่ีตําบลศรีดอนไชย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
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วธิกีารศึกษา 

 การวเิคราะหเปรียบเทียบตนทุนการการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานขององคการบริหารสวนตําบลศรีดอน

ไชย  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย ตามแบบการกอสรางระบบประปาหมูบาน ของกรมทรัพยากรนํ้า และการประปานคร

หลวง เทคนิคท่ีใชในการวจิัย ไดแก การใชการวเิคราะหเชิงปริมาณ โดยศึกษาความสัมพันธของคาใชจายแตละประเภทท่ีมี

ตอตนทุนการบริหารจัดการประปาหมูบาน ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลอนุกรมเวลา (time series data) 

โดยผูศึกษาทําการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของมาใชในการวเิคราะห ประมวลผลโดยจัดทําในโปรแกรม Microsoft Excel และ

นําผลท่ีไดมาทําการอธิบายและสรุปผลโดยมขีัน้ตอน ดังน้ี 

 1. รวบรวม ศึกษา คนควาเอกสารงานวจิัยตางๆ และทฤษฎท่ีีเกี่ยวของ 

 2. ทําการวเิคราะหขอมูลและสรุปผลทางสถติิดวยโปรแกรม Microsoft Excel 

 3. สรุปผลการวจิัยและจัดทํารูปเลมงานวจิัย  
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาระบบการผลิตนํ้าประปาชุมชน กรณีศึกษาแหลงนํ้าตนทุนสําหรับเปนฐานระบบผลิตประปาหมูบาน

ในเขตพื้นท่ีตําบลศรีดอนไชย   อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย เปนการศึกษาเพื่อแกไขปญหานํ้าประปาไมเพียงพอ  อัน

เนื่องจากสาเหตุของแหลงนํ้าตนทุนฐานระบบผลตินํ้าประปาท้ัง 2 คอืแหลงนํ้าบาดาล ( หมู 5 บานทุงตอม )  และแหลงน้ํา

ผิวดิน  ( หมู 6 บานปาตึงงาม ) การจัดหาแหลงนํ้าเพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าตนทุน การผลิตของกิจการประปาของเขตบานทุง

ตอม หมูท่ี 5 สําหรับแหลงนํ้าบาดาล สําหรับฐานระบบผลติแบบบาดาลขนาดใหญ  ตามแบบการประนครหลวงและ หมูท่ี 

6 บานปาตึงงาม สําหรับแหลงนํ้าผิวดิน สําหรับฐานระบบผลิตแบบผิวดินขนาดใหญ  โดยขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

ประกอบดวย 

ขอมูลจากการสํารวจเก็บขอมูล และสัมภาษณ 

ความตองการน้าํดบิในปจจุบนั  

จากการศึกษาติดตอขอมูลการใชนํ้าจํานวน 12 เดือน ในป 2557 โดยไดรับขอมูลการกลุมผูใชน้ําคณะ

กรรมการบริหารจัดการระบบประปาหมูบาน (โดยไมคิดปริมาณนํ้าสูญเสีย) เพื่อใหทราบถึงความตองการนํ้าดิบของ

กิจการประปาในชวงระยะเวลา 1 ป ไดวาในป พ.ศ. 2557 ปริมาณนํ้าตนทุนท่ีใชในการผลิตนํ้าประปา แตละชวงเวลามี

ความตองการปริมาณนํ้าดิบท่ีไมเทากัน อันเนื่องจากสาเหตุ ตามฤดูกาลและสภาพอากาศ และสวนอื่นท่ีเกี่ยวของอื่นๆ   

เทากับความตองการนํ้าดิบท่ีใชในการผลิตนํ้าประปา สําหรับ หมูท่ี 5 บานทุงตอม คือ  79.41 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดย

แหลงนํ้าดิบจากบอบาดาลขนาด 6 น้ิวความลึก 100 เมตร จากบอนํ้าบาดาลสาธารณะวัดทุงตอม และจํานวน  164  

ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยแหลงนํ้าดบิจากแหลงนํ้าผวิดนิสระเก็บนํ้าสาธารณะประโยชน วัดปาตึงงาม  
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ปริมาณหรือขนาดของแหลงนํ้าตนทุน  มรีายละเอียด ดังน้ี 

1. บานทุงตอม สําหรับเปนแหลงนํ้าตนทุนสําหรับผลตินํ้าประปาแบบบาดาลขนาดใหญ ตาม

แบบการประปานครหลวง ขนาดเสนผานศูนยกลาง ขนาด 6 น้ิวความลกึ 100  เมตรปริมาณนํ้าท่ี

ดําเนินการทดสอบปริมาณนํ้า มปีระมาณ 11.42   ลูกบาศก เมตรตอช่ัวโมง  

2. บานปาตึงงาม  สําหรับเปนแหลงนํ้าตนทุนสําหรับผลิตนํ้าประปาแบบผิวดินขนาดใหญ  

ตามแบบกรทมทรัพยากรนํ้า  ขนาดสระเก็บนํ้า  ขนาดกวาง   60  เมตร  ยาว  70 เมตร  ลึก  4.00 

เมตร  มปีริมาณความจุเต็มท่ี  16,800.00  ลูกบาศกเมตร  รับนํ้าเพิ่มจากลําเหมืองรองยาง  เพื่อเพิ่ม

ประมาณนํ้าตนทุน   หักการสูญเสยีนํ้าเนื่องจากการระเหยของนํ้า  คดิถัวเฉลี่ยเทากับ  ความลึกของนํ้า 

1.00 เมตร  และสวนของกนบอท่ีไมสามารถสูบขึ้นมาใชได  และอื่นๆ คดิถัวเฉลี่ยเทากับความลกึของนํ้า 

0.50 เมตร คดิเปนปริมาณนํ้าสูญเสยี เทากับ  60*70 *1.50  = 6,300 ลูกบาศกเมตร คงเหลอืปริมาณ

นํ้าท่ีใชได 16,800 - 6,300 = 10,500 ลูกบาศกเมตรตอปริมาตรชองสระเก็บนํ้าท่ีขุดขยาย 
 

การตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบการผลติน้ําประปาของ บานทุงตอมและปาตึงงาม 

การประปา  บานทุงตอม 

จากการตรวจสอบระบบการผลิตนํ้าประปาของกิจการประปาทุงตอม ตามรอบการบํารุงรักษาของมาตรฐาน

ระบบนํ้าสะอาด กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย (2548) มีรายละเอียดดังน้ี ผูดูแลระบบการผลิต

นํ้าประปา ของกิจการประปาทุงตอม มีการดูแลสภาพแวดลอมของท่ีต้ังประปาโดยการถางหญา กําจัดวัชพืช แตการทํา

ความสะอาดอาคารผลิตนํ้าประปายังไมสะอาดเทาท่ีควรตรวจสอบแหลงนํ้าบาดาล พบวา ไมมีเศษขยะ ไมพบรอยร่ัวซึม

ตามแนวทอนํ้าดบิ และโรงสูบนํ้าดบิม ีการดูแลเคร่ืองสูบนํ้าดิบ และระบบควบคุม พบวา เคร่ืองสูบนํ้าดิบมีการทางานเปน

ปกติ ตูควบคุมสามารถใชงานไดเปนปกติ มคีวามสะอาดเรียบรอยไมมสัีตวทํารังอยู  และ  Storge Tank ไมมีความเสียหาย

แตอยางใด  มเีพยีงคราบนํ้าของแหลงนํ้าตนทุนท่ีลนออกมาเปนคราบสนิมเทาน้ัน 

การประปา  บานปาตงึงาม 

จากการตรวจสอบระบบการผลตินํ้าประปาของกจิการประปาปาตึงงาม ตามรอบการบํารุงรักษา ของมาตรฐาน

ระบบนํ้าสะอาด กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย (2548) มีรายละเอียดดังน้ี ผูดูแลระบบการผลิต

น้ําประปา ของกิจการประปาปาตึงงาม มีการดูแลสภาพแวดลอมของท่ีต้ังประปาโดยการถางหญา กําจัดวัชพืช และไมมี

วัชพืชในสระเก็บนํ้าดิบแตอยางใด การทําความสะอาดอาคารผลิตนํ้าประปายังไมสะอาดเทาท่ีควร ถังนํ้าใส พบวา ไมมี

การแตกราวของโครงสราง ปายบอกระดับถังนํ้าใสมีสภาพเกาใชงานไมได สภาพฝาปดถังนํ้าใสมีสภาพเกาและเปนสนิม 

และไมพบเคร่ืองจายสารละลายคลอรีน ระบบจายนํ้า การดูแลเคร่ืองสูบนํ้าด ีและระบบควบคุม พบวา เคร่ืองสูบนํ้ามกีาร 

ทํางานเปนปกติไมมกีารส่ันสะเทือน ตูควบคุมสามารถใชงานไดเปนปกติ มีความสะอาดเรียบรอยไมมีสัตวทํารังอยู  หอถัง

สูง พบวาไมมีการแตกราวของโครงสราง และรอยร่ัวซึมของทอเมนจายนํ้า ไมพบสายลอฟา มาตราวัดนํ้ารวม และปาย

บอกระดับนํ้าหอถังสูง 
 

ขอมูลผูใชน้าํในเขตกิจการประปา 



 

748 

 

การประปา บานทุงตอม 

ขอมูลผูใชนํ้าในเขตกิจการประปา ทุงตอมในการรวบรวมขอมูลประชากรในคร้ังน้ี ประกอบดวยขอมูล 2 สวน 

ไดแก ขอมูลจํานวนประชากรผูใชนํ้า และอัตราการใชนํ้าเฉลี่ยตอคนตอวัน โดยพจิารณาขอมูลจํานวนประชากรในชวงเวลา 

1 ปเพื่อ นําขอมูลจํานวนประชากรเช่ือมโยงกับปริมาณการใชนํ้าตอวัน และคํานวณหาอัตราการใชนํ้าเฉลี่ยตอคนตอวันใน

รอบ 1 ป มอัีตราการใชนํ้าโดยเฉลี่ยเทากับ 0.1604 ลูกบาศกเมตรตอคนตอวัน 
 

การประปา บานปาตงึงาม 

ในการรวบรวมขอมูลประชากรในคร้ังน้ี ประกอบดวยขอมูล 2 สวน ไดแก ขอมูลจํานวนประชากรผูใชนํ้า และ

อัตราการใชนํ้าเฉลี่ยตอคนตอวัน โดยพิจารณาขอมูลจํานวนประชากรในชวงเวลา 1 ปท่ีผานมา จนถึงปจจุบันเพื่อ นํา

ขอมูลจํานวนประชากรเช่ือมโยงกับปริมาณการใชนํ้าตอวันและคํานวณหาอัตราการใชนํ้าเฉลี่ยตอคนตอวันและคํานวณหา

อัตราการใชนํ้าเฉลี่ยตอคนตอวันในรอบ 1 ป มอัีตราการใชนํ้าโดยเฉลี่ยเทากับ 0.1603 ลูกบาศกเมตรตอคนตอวัน 
 

โครงการจัดหาเพิ่ม แหลงน้ําตนทุนปรับปรุงระบบการผลติ 

แหลงน้าํตนทุนโดยการเจาะบอบาดาลเพื่อเพิ่มน้ําตนทนุสาํหรับผลติระบบประปา ทุงตอม 

ดําเนินการกอสรางขุดเจาะบอบาดาลขนาดเสนศูนยกลาง 6 น้ิวขนาดความลึกไมนอยวา 100  เมตร พรอมขยาย

ไฟฟากอสรางโรงสูบรวมถึงวางระบบสูบนํ้าดิบ  เมื่อดําเนินการขุดเจาะแลวสามารถทดสอบปริมาณนํ้าไมนอยกวา 8.00  

ลบ.ม.ตอช่ัวโมง  อางอิงตามแบบมาตรฐานการขุดเจาะบอนํ้าบาดาลของกรมทรัพยากรธรณี ราคาคาดําเนินการจาก

สํานักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง มอัีตราการผลติรวมกันระบบการผลตินํ้าประปาเดมิไมนอยกวา  10 ลูกบาศกเมตร

ตอช่ัวโมง ซึ่งจะทําใหกจิการประปาทุงตอม   สามารถผลตินํ้าประปาไดประมาณ 240 ลูกบาศกเมตรตอวันดังน้ี 

ตนทุนจม จัดหาแหลงนํ้าดบิและงานกอสรางและงบประมาณ 508,000 บาท (ตามงบประมาณท่ีต้ังไว) 

ตนทุนคงท่ี  จําพวกพวกคาพนักงาน คาจางอื่น ๆ งบประมาณ 72,000 บาท (ตอป) 

ตนทุนแปรผัน ไดแก คาไฟฟา คาสารปรับปรุงคุณภาพนํ้า  คําบํารุงรักษา  งบประมาณ 86,765 บาท (ตอป) 

แหลงน้าํตนทุนโดยการเจาะบอบาดาลเพื่อเพิ่มน้ําตนทนุสาํหรับผลติระบบประปา ปาตึงงาม 

ดําเนินการขุดขยายสระเก็บเพื่อขยายแหลงนํ้าตนทุนสําหรับผลติระบบประปา ตามแบบท่ี อบต.กําหนด ใชงานกับ

ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมูบานสํานักบริหารจัดการนํ้ากรมทรัพยากรนํ้า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมท้ังสวนประกอบอื่น ๆ มีอัตราการผลิตรวมกันระบบการผลิต

น้ําประปาเดมิ 20 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ซึ่งจะทําใหกจิการประปาปาตึง สามารถผลิตนํ้าประได 480 ลูกบาศกเมตรตอ

วัน โดยมรีายละเอียดงานกอสรางและงบประมาณดังน้ี 
 

ตนทุนจม จัดหาแหลงนํ้าดบิและงานกอสรางและงบประมาณ 401,000 บาท (ตามงบประมาณท่ีต้ังไว) 

ตนทุนคงท่ี  จําพวกพวกคาพนักงาน คาจางอื่น ๆ งบประมาณ 78,000 บาท  (ตอป) 

ตนทุนแปรผัน ไดแก คาไฟฟา คาสารปรับปรุงคุณภาพนํ้า  คําบํารุงรักษา  งบประมาณ 123,015 บาท (ตอป) 
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ผลตอบแทนโครงการ 

ในการวิเคราะหผลตอบแทนของโครงการท้ัง 2 โครงการเปนผลตอบแทนทางตรงท่ีสามารถวัดคาเปนตัวเงินได   

ซึ่งไดแก    รายไดจากการจําหนายนํ้าประปา     โดยนําผลการคาดการณปริมาณการใชนํ้าตอปคูณกับราคาจําหนายน้ํา   

(ราคาจําหนายนํ้าของกิจประปามีมูลคาลูกบาศกเมตรละ 5 บาท)  สามารถดูไดจากสรุปผลการดําเนินการตลอด

ระยะเวลา 1 ป ดังน้ี  
 

ตารางที่  1 บานทุงตอม  ประปาบาดาลขนาดใหญ ตามแบบการประปานครหลวง 

 

มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  (NPV)  

ผลรวมของคาปจจุบันของผลตอบแทน  =   139,084.32 บาท  

ผลรวมของคาปจจุบันของตนทุน   =         246,107.40 บาท  

มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ NPV  =   139,084.32  - 246,107.40 บาท 

 มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ NPV  =       -107,023.08 บาท 

เดอืน 

F 

 

ผลประโยชนหรือ

รายได 

F 

 

 

ตนทุนรวม 

F 

ผล 

ประโยชน

สุทธิ 

DF 

อัตราเงนิ

เฟอ 

4.00% 

PV 

 

ผลประโยชน

(รายได) 

PV 

 

 

ตนทุนรวม 

PV 

 

ผลประ 

โยชนสุทธิ 

ม.ค. 12,121.00 21,276.49 -9,155.49 0.96 11,636.16 20,425.43 -  8,789.27 

ก.พ. 11,088.00 21,364.49 -10,276.49 0.96 10,644.48 20,509.91 -9,865.43 

ม.ีค. 12,429.45 21,633.49 -9,204.04 0.96 11,932.27 20,768.15 -8,835.88 

เม.ย. 12,399.75 21,765.49 -9,365.74 0.96 11,903.76 20,894.87 -  8,991.11 

พ.ค. 13,119.95 21,874.49 -8,754.54 0.96 12,595.15 20,999.51 -  8,404.36 

ม.ิย. 12,474.00 21,417.49 -8,943.49 0.96 11,975.04 20,560.79 -   8,585.75 

ก.ค. 12,352.70 21,404.49 -9,051.79 0.96 11,858.59 20,548.31 -  8,689.72 

ส.ค. 11,969.10 21,337.49 -9,368.39 0.96 11,490.34 20,483.99 -  8,993.65 

ก.ย. 11,360.25 21,266.49 -9,906.24 0.96 10,905.84 20,415.83 -  9,509.99 

ต.ค. 12,045.80 21,043.49 -8,997.69 0.96 11,563.97 20,201.75 -  8,637.78 

พ.ย. 11,508.75 20,936.49 -9,427.74 0.96 11,048.40 20,099.03 -  9,050.63 

ธ.ค. 12,010.75 21,041.49 -9,030.74 0.96 11,530.32 20,199.83 -   8,669.51 

รวม 144,879.50 256,361.88 -111,482.38 0.96 139,084.32 246,107.40 -107,023.08 
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 อัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน  (B/C)     =   139,084.32 /246,107.40      

 อัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน  (B/C)     =    0.57 

ผลจากการวเิคราะหตนทุนและผลประโยชน  ของแนวทางเลือกการออกแบบระบบการผลิตนํ้าประปา  สําหรับ

การผลตินํ้าประปาแบบผวิดนิขนาดใหญ  บานทุงตอม   พบวาโครงการขาดทุนจากการลงทุนเนื่องจากมูลคาปจจุบันสุทธิ 

(NPV) เทากับ  -107,023.08  บาท  บาท   น่ันคือโครงการน้ีไมเหมาะสมในการลงทุนดานการเงิน  และอัตราสวน

ผลตอบแทนตอคาเงินท่ีลงทุนไป (B/C)  ของโครงการมีคานอยกวา  1  คือ 0.57  น้ัน  หมายถึงผลตอบแทนท่ีไดรับนอย

กวาเงนิท่ีลงทุนไป  จงึเปนโครงการท่ีไมนาลงทุน 

ตารางที่ 2 บานปาตงึงาม ผิวดนิขนาดใหญ ตามแบบกรมทรัพยากรน้าํ 

เดอืน 

F 

 

ผลประโยชน

หรือรายได 

F 

 

 

ตนทุนรวม 

F 

 

ผลประโยชน

สุทธิ 

DF 

อัตราเงนิ

เฟอ 

4.00% 

PV 

 

ผลประโยชน

(รายได) 

PV 

 

 

ตนทุนรวม 

PV 

 

ผลประ 

โยชนสุทธิ 

ม.ค. 25,028.75 19,424.25 5,604.50 0.96 24,027.60 18,647.28 5,380.32 

ก.พ. 22,606.90 19,512.25 3,094.65 0.96 21,702.62 18,731.76 2,970.86 

ม.ีค. 25,662.40 19,781.25 5,881.15 0.96 24,635.90 18,990.00 5,645.90 

เม.ย. 25,601.10 19,913.25 5,687.85 0.96 24,577.06 19,116.72 5,460.34 

พ.ค. 27,088.10 20,022.25 7,065.85 0.96 26,004.58 19,221.36 6,783.22 

ม.ิย. 25,754.40 19,565.25 6,189.15 0.96 24,724.22 18,782.64 5,941.58 

ก.ค. 26,296.05 19,552.25 6,743.80 0.96 25,244.21 18,770.16 6,474.05 

ส.ค. 24,711.95 19,485.25 5,226.70 0.96 23,723.47 18,705.84 5,017.63 

ก.ย. 23,454.90 19,414.25 4,040.65 0.96 22,516.70 18,637.68 3,898.22 

ต.ค. 23,454.90 19,414.25 4,040.65 0.96 22,516.70 18,637.68 3,879.02 

พ.ย. 24,870.35 19,191.25 5,679.10 0.96 23,875.54 18,423.60 5,451.94 

ธ.ค. 23,761.50 19,084.25 4,677.25 0.96 22,811.04 18,320.88 4,490.16 

รวม 298,291.30 234,360.00 63,931.30  286,359.64 224,985.60 61,393.24 
 

มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  (NPV)  

ผลรวมของคาปจจุบันของผลตอบแทน            =    286,359.64 บาท 

 ผลรวมของคาปจจุบันของตนทุน   =    224,985.60 บาท 
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 มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ NPV  =    286,359.64  - 224,985.60  บาท   

 มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ NPV  =    61,374.04 บาท 

 อัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน  (B/C)  =    286,359.64 / 224,985.60 

 อัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน  (B/C)  =    1.27 

 ผลจากการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน  ของแนวทางเลือกการจัดหาแหลงนํ้าตนทุน  สําหรับการผลิต

นํ้าประปาแบบบาดาลขนาดใหญ  บานปาตึง  พบวาโครงการไดกําไรจากการลงทุนเนื่องจากมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 

เทากับ  61,374.04 บาท น่ันคอืโครงการน้ีเหมาะสมในการลงทุนดานการเงนิ และอัตราสวนผลตอบแทนตอคาเงินท่ีลงทุน

ไป (B/C) ของโครงการมีคามากกวา  1  คือ  1.27  น้ัน  หมายถึงผลตอบแทนท่ีไดรับมากกวาเงินท่ีลงทุนไป  จึงเปน

โครงการท่ีนาลงทุน 

อภปิรายและสรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวจัิย 

จากแนวคดิทฤษฎ ีไดทําการวเิคราะหแหลงนํ้าตนทุนสําหรับผลตินํ้าประปาไว 2 ทางเลอืกโดย  

ทางเลอืกท่ี 1 จัดหาแหลงนํ้าตนทุนสําหรับระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญบานทุงตอม ตามแบบการประปา

นครหลวง โครงการขุดเจาะบอนํ้าบาดาล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 น้ิว พรอมวางระบบสูบนํ้าดิบและปรับปรุงระบบ

กรองนํ้าด ี เพื่อเพิ่มแหลงนํ้าตนทุนการผลิตนํ้าปา ใหมีอัตราการผลิตไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง เปน ตลอด

ชวงเวลา 12 เดอืน ใชงบประมาณในการขุดเจาะบอบาดาล ท้ังสิ้น  500,000 บาท จะใหอัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน 

(B/C) เทากับ 0.57  หมายถงึ  ลงทุนไปเปนเงนิ   1 บาท  มรีายไดกลับคนืมา  0.57  บาท  ซึ่งผลตอบแทนท่ีไดรับนอยกวา

เงนิท่ีลงทุนไป  จงึเปนโครงการท่ีไมนาลงทุน 

ทางเลอืกท่ี 2 จัดหาแหลงนํ้าตนทุนสําหรับระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญบานปาตึง ตามแบบกรมทรัพยากร

นํ้า โครงการขุดขยายสระเก็บนํ้าดิบเพื่อเปนแหลงนํ้าดิบ สําหรับฐานระบบผลิตนํ้าประปา  ขนาดกวาง 60  เมตรยาว 70  

เมตร ลกึ 4.00 เมตร  ปริมาณพื้นท่ีขุดขยายสระเพิ่มอัตรานํ้าดบิไดไมนอยกวา  4,200.00 ลูกบาศกเมตร เพื่อเพิ่มแหลงนํ้า

ตนทุนการผลิตนํ้าปา ใหมีอัตราการผลิตไมนอยกวา 30 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง เปน ตลอดชวงเวลา 12 เดือน ใช

งบประมาณในการขุดขยายสระเก็บนํ้าผิวและพัฒนาระบบนํ้าประปาผิวดิน ท้ังสิ้น  401,000 บาท จะใหอัตราสวน

ผลตอบแทนตอคาลงทุน  (B/C) เทากับ 1.27  หมายถึงลงทุนไป  1  บาท  มีรายไดกลับคืน 1.27 บาท ซึ่งผลตอบแทนท่ี

ไดรับมากกวาเงนิท่ีลงทุนไป  จงึเปนโครงการท่ีนาลงทุน 
 

แนวทางเลอืกการออกแบบ    

ระบบการผลติประปา 

ผลการวเิคราะหตนทุนและผลประโยชน 

NPV (บาท) B/C  (เทา) 

-  ระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ  ตามแบบการ

ประปานครหลวงบานทุงตอม 
-107,023.08 0.57 

-  ระบบประปาแบบผวิดนิขนาดใหญ  ตามแบบกรม

ทรัพยากรนํ้า บานปาตึงงาม 
61,374.04 1.27 
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 อภปิรายผลการวจัิย 

ระบบการบริหารจัดการยังคงขาดศักยภาพในการจัดการ อันเนื่องจากระบบประปาท้ังสองระบบยังขาดเจาหนาท่ี

บุคลากร ดูแลท่ีมีความรูความสามารถ มีเขาใจในฐานระบบการผลิตระบบนํ้าประปาอยางแทจริง อีกท้ังงบลงทุนสําหรับ

งานกอสรางระบบประปาหมูบาน เปนงบลงทุนของรัฐบาลโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการจัดสรรงบอุดหนุน

งบประมาณเฉพาะกจิ สําหรับระบบงานกอสรางแตไมไดรับการถายโอน หรือจัดสรรบุคลากรมาดําเนินการบริหารกิจการ

ประปาหมูบานโดยตรง  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก ดังน้ัน ระบบประปาหมูบานจึงเปนการบริหาร

กิจการภายในหมูบาน อาศัยผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบานเปนผูคัดเลือกสรรหาบุคคลภายในหมูบานเพื่อจัดต้ังเปน

กลุมประปาหมูบาน สวนมากก็จะเปนเครือญาติของผูนําชุมชนเอง ซึ่งยังขาดความรูความสามารถอยางแทจริงมาบริหาร

จัดการระบบประปาท้ังระบบโดยไมมุงเนนผลประกอบการ เพียงแคใหประชาชนไดมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภคอยาง

เพยีงพอเทาน้ัน 
 

กติตกิรรมประกาศ 
 

งานวจิัยน้ีไดรับการสนับสนุนดวยดีจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณองคการบริหารสวนตําบลศรีดอนไชย 

ท่ีใหความอนุเคราะหในการใชอุปกรณสําหรับงานวิจัย และเอื้อเฟอสถานท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอขอบคุณคณะ

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลศรีดอนไชย   ผูใหญบานทุงตอม หมู 5 และผูใหญบานปาตึงงาม หมู 6 ตลอดจนผูนํา

ชุมชนและคณะกรรมการหมูบาน ผูดูแลระบบประปาหมูบาน ท่ีไดใหความรวมมือในการใหขอมูล พื้นท่ี  และใหคําแนะนํา

ในสวนตาง ๆ  
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ความคุมทุนในการยกจุดผอนปรนเปนดานถาวรบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

The Cost Effective of Upgrading Dan Ban Huak from Temporary to Permanent 

Border Station, Amphoe Phusang, Phayao province 

พมิพร ปาปวน21

1* และ ธรีะพจน  ศุภวริยิะกจิ2 

Pimporn Papuan1* and Teerapoj  Supaviriyakit2 

บทคัดยอ 

ผลของการศึกษาแสดงถึงความเปนไปไดในการยกระดับจุดผอนปรนบานฮวก ใหเปนจุดผานแดนถาวร จากการ

วเิคราะหผลตอบแทน โดยคาดการณขอมูลการสงออกท่ีเพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบกับดานขางเคยีง พบวากอนยกระดับ

และหลังยกระดับเปนจุดผานแดนถาวรแลวสงผลใหมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นถึง 606.62% มูลคาการสงออกของจุดผอน

ปรนบานฮวกในปพ.ศ. 2557 เทากับ 198,178,398.19 บาท ดังน้ันมูลคาดุลการคาหลังจากยกระดับจุดผานแดนถาวร จะมี

คาเทากับ 1,200,961,093 บาท มูลคาท่ีเพิ่มขึ้นของการเปดดานถาวร เทากับ 1,002,782,695 บาท และกําไรท่ีไดของ

การเปดดานถาวร (Benefit) ประมาณการท่ี 5%, 10%, 15% และ 20% เทากับ 50,144,134.75, 100,278,269.5, 

150,417,404.25 และ 200,556,539 บาท ตามลําดับ ดานตนทุน (Cost) เทากับ 18,703,367 บาท ดังน้ันอัตรา

ผลตอบแทนประมาณการณท่ี 5%, 10%, 15% และ 20% ตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 2.68, 5.36, 8.04 และ 10.72 

ตามลําดับ การตัดสนิใจยกระดับดานบานฮวกน้ีมีความคุมคาเปนอยางมาก 
 

คําสาํคัญ:  จดุผอนปรน, จุดผานแดนถาวร, การยกระดับจุดผานแดน  
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Abstract  

The result of the study shows that the upgrading Dan Ban Huak is possible. The analysis of increased benefit 

from export value compared to neighboring border station. The export value increases 606.62 per cent after 

upgrading. In the year 2557 the export value at Dan Ban Huak is 198,178,398.19 THB, so it can be 1,200,961,093  

THB which is 1,002,782,695 THB increasing after upgrading. The benefit calculated at 5, 10, 15, and 20 per cent 

are 50,144,134.75 THB, 100,278,269.50 THB, 150,417,404.25 THB, and 200,556,539.00 THB respectively. The 

cost of upgrading Dan Ban Huak is around 18,703,376 THB. The benefit cost ratio calculated at 5, 10, 15, and 20 of 

benefit are 2.68, 5.36, 8.04 and 10.72 respectively. The decision in upgrading Dan Ban Huak to permanent border 

station is very cost effective.  
 

Keywords: temporary border station,  permanent border station, upgrading border station. 
 

บทนํา 

จังหวัดพะเยาต้ังอยูบริเวณสวนกลางของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย แพร นาน พะเยา) สามารถ

เช่ือมตอท้ังดานเสนทางและบูรณาการยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงตามกรอบความรวมมือ AEC GMS BIMSTEC ACMECS มีพื้นท่ีติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป. ลาว) ท่ีบานฮวก อําเภอภูซาง กับเมืองคอบ แขวงไชยบุลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป. ลาว) ระยะทาง 42 กิโลเมตร โดยมีจุดผอนปรนบานฮวก อําเภอภูซาง และดานประเพณีบานปาง

มอญ เมืองคอบ แขวงไชยบุลี เปนชองทางชายแดน ซึ่งจุดผอนปรนดังกลาวมีมูลคาการคาเขา – ออก ในระหวางป พ.ศ.

2553 – 2556 มแีนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 28,554,996.72 บาท 41,950,161.47 บาท 183,565,432.45 บาท และมีผู

เดนิทางผานเขา – ออก ในระหวางป พ.ศ. 2552 – 2556 โดยการเดินทางเขาออก 20,262 คน และเดินทางเขา 169,263 

คน  

ในปจจุบันจุดผอนปรนบานฮวกมีฐานะเปนจุดผอนปรนทางการคา (Cheek Point Border Trade) เปนจุดท่ีมีการนัด

หมายกันตามเวลาเพื่อทําการคาเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดท่ีจะอนุมัติใหเปด โดยคําเสนอของกรมศุลการกร

รวมกับตํารวจตรวจคนเขาเมือง  ใหผอนปรนการซื้อขายสินคาเล็กๆ นอยๆ ท่ีจําเปนตอการอุปโภคบริโภค ใน

ชีวิตประจําวัน ยกเวนไมและตองไมเปนสินคาตองหามตามกฎหมายอื่นใด เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนของ

ประเทศเพื่อนบาน อนุโลมใหมูลคาการคาบริเวณชายแดน จํานวนไมเกนิ 500,000 บาทตอคนตอวัน ซึ่งทางจังหวัดพะเยา

ไดกําหนดเวลาเขา-ออก ต้ังแตเวลา 6.00 น. – 18.00 น. ของทุกวันโดยไมมกีารหยุดพักเท่ียง และจัดตลาดนัดทุกวันท่ี 10 

และ 30 ของทุกเดอืน ณ บริเวณตลาดบานฮวก 

เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบใหยกระดับจุดผอนปรนบานฮวก อําเภอภูซาง ใหเปนจุด

ผานแดนถาวร  เพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนและการทองเท่ียว ใหแกท้ัง 2 ประเทศ สามารถคาขายสินคาไดหลาย

ประเภท/ชนิด ยกเวนสินคาผิดกฎหมายและสินคาตองหาม สามารถคาขายไดไมจํากัดปริมาณและวงเงิน รายไดจากการ

จัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมในการนําเขา-สงออก เพิ่มมากขึ้น  นักทองเท่ียวสามารถเขา-ออกผานดานไดสะดวกมากขึ้น 
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รวมท้ังเช่ือมโยงเครือขายโลจิสติกส กับประเทศเพื่อนบาน และประเทศตามกรอบความรวมมือ AEC GMS BIMSTEC 

ACMECS  

จากการยกระดับจุดผอนปรนบานฮวกใหเปนจุดผานแดนถาวร จําเปนจะตองมีการดําเนินการโครงการตางๆ ของ

ภาครัฐ จากแผนการดําเนินการโครงการขอรับงบประมาณการพัฒนาจุดผอนปรนบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ให

เปนจุดผานแดนถาวร จงึควรจะทําการศึกษา วเิคราะหความคุมทุนของโครงการ โดยการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร

วศิวกรรม เพื่อประกอบการตัดสนิใจ 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

1. เพื่อคาดการณดุลการคาเพิ่มขึ้นในการยกระดับจุดผอนปรนบานฮวกเปนจุดผานแดนถาวร 

2. เพื่อวเิคราะหอัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน ในการยกระดับจุดผอนปรนบานฮวก ใหเปนจุดผานแดนถาวร 
 

เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและวธิกีารดําเนินการ 

การศึกษาคร้ังน้ี ไดใชเคร่ืองมอืท่ีสําคัญในการเก็บขอมูล ดังน้ี 

1. การสังเกต (Observation) โดยใชการสังเกตในสิ่งแวดลอมโดยรอบพื้นท่ีศึกษา 

2. เอกสาร (Document) โดยศึกษาท้ังจาก หนังสอื วารสาร สื่อสิ่งพมิพออนไลน และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

วธิกีารดําเนนิงานวจัิย 

1. วเิคราะหตนทุนของโครงการจากสรุปการดําเนินการขอรับงบประมาณการพัฒนาจุดผอนปรนบานฮวก อําเภอภู

ซาง จังหวัดพะเยา  

2. วิเคราะหผลตอบแทนโครงการใชขอมูลดุลการคาของจุดผานแดนถาวรท่ีใกลเคียงกับจุดผอนปรนบานฮวก 

อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา คอื จุดผานแดนถาวรภูดู (Phu Doo International Point Of Entry )  

3. วเิคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรของโครงการ หาอัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน คาใชจายในท่ีน้ี

ก็คือ คาใชจายท้ังทางดานตนทุน (Costl) และคาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา เกณฑท่ีใชในการตัดสินเลือก

โครงการคอื B/C ratio ท่ีมคีามากกวา1 เนื่องจากถา B/C ratio มากกวา 1 หมายความวาผลตอบแทนท่ีไดจากโครงการมคีา

มากกวาคาใชจายท่ีเสยีไปโดยมสูีตรท่ีใชในการคํานวณดังน้ี 

∑
= +

∑
= +

1 (1 )
B/C=

1 (1 )

n Bt
tt i

n Ct
tt i

 

 

เมื่อ Bt   = ผลประโยชนในปท่ี t 

 
Ct   = คาใชจายในปท่ี t 

t   = ปของโครงการซึ่งมคีาต้ังแต 1 ถงึ n 

i   = อัตราดอกเบ้ียหรือคาเสยีโอกาสของทุน  
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ผลการศึกษา 

หลังจากทําการรวบรวมขอมูลตางๆ ครบแลว สามารถนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรซึ่งสามารถ

วเิคราะหไดดังน้ี  

การวเิคราะหตนทุนของโครงการ 

จากสรุปการดําเนินการขอรับงบประมาณการพัฒนาจุดผอนปรนบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ตาราง

แผนการดําเนินโครงการ จากการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย 6.75% อายุโครงการตามลักษณะของโครงการประเภทตางๆ 

สามารถสรุปตนทุนในการดําเนินการ  

ตารางที่ 1 แผนการดําเนนิโครงการขอรับงบประมาณการพัฒนาดานบานฮวก อําเภอภซูาง จังหวดัพะเยา 

รายการตนทุนโครงการ เปนเงนิ (บาท) 
อายุโครงการ 

(ป) 
ดอกเบ้ีย คดิเปนตนทุน รายป 

1. ดําเนินการซอมสรางถนนสายบานฮวก – กิ่วหก 

ระยะทาง 2.198 กม. (ชวงสถานีอนามัยบาน ฮวก – จุด

ผอนปรนบานฮวก) 

8,000,000 7 6.75% 1,471,513 

2. ยกระดับมาตรฐานทางกอสรางถนนลาดยาง AC ใน

เสนทางดังกลาว 
43,000,000 7 6.75% 7,909,382 

3. การบํารุงรักษาทางหลวง งานขยายทางจราจร ทาง

หลวงหมายเลข 1093 หมายเลขควบคุม 0100 ตอนสบบง 

– ขุนหวยไคร ระหวาง กม. 1+425 – กม. 2+550 

9,999,000 7 6.75% 1,839,207 

4. ปรับปรุงเสนทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง – 

เลาอู ระหวาง กม. 2+550 – กม. 3+900  
15,000,000 7 6.75% 2,759,087 

5. โครงการปรับปรุงอาคารท่ีทําการดานชายแดนพรอม

ปรับปรุงภูมิทัศน  
5,015,000 25 6.75% 420,693 

6. โครงการกอสรางกําแพงกันดินบริเวณอาคารท่ีทําการ

ดานชายแดน  
10,000,000 15 6.75% 1,080,673 

7. ปรับปรุงภูมิทัศนตลาดชายแดนบานฮวก  9,134,500 15 6.75% 987,141 

8. ติดต้ังไฟฟาแสงสวางเพื่ออํานวยความปลอดภัย แก

ผูใชถนนในการเดนิทางไปจุดผอนปรนบานฮวก (ณ บาน

มวงชุม ต. ปาสัก – บานทุงแขม ต. ภูซาง อ. ภูซาง) 

2,000,000  5 6.75% 484,521 

9. จางออกแบบยกฐานะจุดผอนปรนชั่วคราวเปนดาน

ชายแดนถาวรพรอมพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะชุมชนบานฮวก 
7,070,000 25 6.75% 593,080 

10. พัฒนาศักยภาพดานชายแดนไทย – ลาว  9,433,380 25 6.75% 791,337 

ตนทุนคากอสราง (รายป)    18,336,634 

ตนทุนคาบํารุงรักษา 2% (รายป)    366,733 

รวมตนทุนโครงการ (รายป)    18,703,367 
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***หมายเหตุ อายุการใชงานของไฟฟาแสงสวาง 24,000 ช่ัวโมง เฉลี่ยเปดวันละ 12 ช่ัวโมง ถาคดิเปนปจะเทากับ 

24,000/12 = 5.48 ป ประมาณ 5 ป, อายุการใชงานของถนนทางหลวงจังหวัดท่ีกําหนดไวเทากับ 7 ป 

วเิคราะหผลตอบแทนโครงการ 

การวเิคราะหดุลการคาที่เพิ่มขึ้นของดานขางเคยีง 

การวิเคราะหผลตอบแทนของโครงการไดใชขอมูลดุลการคาของจุดผานแดนถาวรท่ีใกลเคียงกับจุดผอนปรน

บานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา คือ จุดผานแดนถาวรภูดู (Phu Doo International Point Of Entry ) หรือดานภูดู จุด

ผานแดนถาวรไทย-ลาวแหงท่ี 2 ของประเทศไทยท่ีเช่ือมตอกับ แขวงไชยบุรี ประเทศลาว ต้ังอยูท่ี บานภูดู หมูท่ี 2 ตําบล

มวงเจ็ดตน อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ฝงตรงขามติดตอกับดานสากลผาแกว บานผาแกว เมืองปากลาย แขวงไชย

บุรี ประเทศลาว ไดทําการยกระดับจากจุดผอนปรนชองภูดูใหเปนจุดผอนแดนถาวรชองภูดู ในวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 

2556 กอนยกระดับและหลังยกระดับเปนจุดผานแดนถาวรแลวสงผลใหมูลคาสงออกเพิ่มขึ้นดังน้ี 
 

ตารางท่ี 2 ดุลการคาของจุดผอนแดนถาวรชองภูดูกอนยกระดับและหลังยกระดับ 

กอนยกระดับ หลังยกระดับ 

เดอืน/พ.ศ. ดุลการคา เดอืน/พ.ศ. ดุลการคา 

พ.ค.-55 13,996,138 พ.ค.-56 27,389,602 

ม.ิย.-55 2,496,631 ม.ิย.-56 18,124,656 

ก.ค.-55 7,184,530 ก.ค.-56 7,064,867 

ส.ค.-55 6,373,859 ส.ค.-56 5,729,847 

ก.ย.-55 11,990,201 ก.ย.-56 9,979,315 

ต.ค.-55 8,966,818 ต.ค.-56 13,138,894 

พ.ย.-55 9,128,500 พ.ย.-56 15,519,603 

ธ.ค.-55 26,480,498 ธ.ค.-56 18,610,574 

ม.ค.-56 - ม.ค.-57 14,186,813 

ก.พ.-56 -21,756,553 ก.พ.-57 30,552,194 

ม.ีค.-56 -65,340,122 ม.ีค.-57 33,740,486 

เม.ย.-56 -45,041,930 เม.ย.-57 36,582,441 

รวม -45,521,430 รวม 230,619,292 
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ภาพท่ี 1 กราฟแสดงดุลการคากอนยกระดับและหลังยกระดับ 
 

จะไดมูลคาสงออก =  ×
230,619,292-(-45,521,430)

100 = 606.62%
-45,521,430

 

 

ดังน้ันมูลคาการสงออกของจุดผานแดนถาวรภูดู เพิ่มขึ้นเทากับ 606.62% นําขอมูลดังกลาวมาใชเปรียบกับมูลคา

การสงออกของจุดผอนปรนบานฮวกในป พ.ศ. 2557  
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การคาดการณมูลคาดุลการคา 
 

ตารางท่ี 3 ดุลการคาของจุดผอนปรนบานฮวก ปพ.ศ. 

2557 

เดอืน ดุลการคา 

ตุลาคม 2556 11,893,250.44 

พฤศจกิายน 2556 12,073,090.14 

ธันวาคม 2556 14,260,400.61 

มกราคม 2557 13,975,665 

กุมภาพันธ 2557 11,979,855 

มนีาคม 2557 19,050,028 

เมษายน 2557 20,394,840 

พฤษภาคม 2557 12,815,312 

มถิุนายน 2557 17,949,815 

กรกฎาคม 2557 13,392,984 

สงิหาคม 2557 10,896,787 

กันยายน 2557 39,496,371 

รวม 198,178,398.19 

 

สามารถคาดการณมูลคาดุลการคาหลังจากยกระดับจุด

ผานแดนถาวร   

 ×= 6.06 198,178,398.19  

= 1,200,961,093 บาท  
 

มูลคาท่ีเพิ่มขึ้นของการเปดดานถาวร 

= 1,200,961,093-198,178,398.19    

= 1,002,782,695 บาท   
 

กําไรท่ีไดของการเปดดานถาวร (Benefit)  

- ประมาณการณท่ี 5% 

 ×= 1,002,782,695 5%  

 = 50,144,134.75 บาท  
 

- ประมาณการณท่ี 10% 

 ×= 1,002,782,695 10%  

 = 100,278,269.5 บาท  
 

- ประมาณการณท่ี 15% 

 ×= 1,002,782,695 15%  

 = 150,417,404.25 บาท  
 

- ประมาณการณท่ี 20% 

 ×= 1,002,782,695 20%  

 = 200,556,539 บาท  
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การวเิคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรวศิวกรรมของโครงการ  
 

ตารางที่ 4 จากการวเิคราะหทางดานเศรษฐศาสตรวศิวกรรม สามารถสรุปไดตามตารางตอไปนี้ 

ประมาณการ Benefit (B) Cost (C)  B/C 

5% 50,144,134.75 18,703,367 2.68 

10% 100,278,269.5 18,703,367 5.36 

15% 150,417,404.25 18,703,367 8.04 

20% 200,556,539 18,703,367 10.72 

การดําเนินการขอรับงบประมาณการพัฒนาจุดผอนปรนบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีอัตราสวน

ผลตอบแทนประมาณการณท่ี 5%, 10%, 15% และ 20% ตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 2.68, 5.36, 8.04 และ 10.72 

ตามลําดับ แสดงวาผลตอบแทนประมาณการณท่ี 5%, 10%, 15% และ 20% เกิดขึ้น จากการลงทุนใหผลประโยชน

มากกวาหรือคุมคากับคาใชจายท่ีเสยีไป 
 

วจิารณและสรุปผล 

จากการศึกษาความคุมทุนในการยกจุดผอนปรนเปนดานถาวรบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการยกระดับจุดผอนปรนบานฮวก ใหเปนจุดผานแดนถาวร สามารถทราบความ

เปนไปไดในการยกระดับจุดผอนปรนบานฮวก ใหเปนจุดผานแดนถาวร และนําไปใชเปนแนวทางในการลงทุนและการ

ดําเนินการยกระดับจุดผานแดนถาวร ซึ่งสรุปผลไดดังตอไปน้ี 
 

สรุปผลการวจัิย 

การวิเคราะหตนทุนของโครงการ (C) พบวาการดําเนินการขอรับงบประมาณการพัฒนาจุดผอนปรนบานฮวก 

อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กําหนดอัตราดอกเบ้ีย 6.75% อายุโครงการตามลักษณะของโครงการประเภทตางๆ สามารถ

สรุปตนทุนคากอสรางรายปไดเทากับ 18,336,634 บาท ตนทุนคาบํารุงรักษารายป (2%) เทากับ 366,733 บาท รวม

ตนทุนในการดําเนินการรายปท้ังหมดเทากับ 18,703,367 บาท 

วเิคราะหผลตอบแทนโครงการ (B) ไดใชขอมูลดุลการคาของจุดผานแดนถาวรท่ีใกลเคียงกับจุดผอนปรนบานฮวก 

อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา คือ จุดผานแดนถาวรภูดู (Phu Doo International Point Of Entry ) เปนจุดผานแดนถาวรไทย-

ลาวแหงท่ี 2 ของประเทศไทยท่ีเช่ือมตอกับ แขวงไชยบุรี ประเทศลาว ไดทําการยกระดับจากจุดผอนปรนชองภูดูใหเปนจุด

ผอนแดนถาวรชองภูดู ในวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 พบวากอนยกระดับและหลังยกระดับเปนจุดผานแดนถาวรแลว

สงผลใหมูลคาสงออกเพิ่มขึ้นเทากับ 606.62% มาใชเปรียบกับมูลคาการสงออกของจุดผอนปรนบานฮวกในปพ.ศ. 2557 

เทากับ 198,178,398.19 บาท สามารถคาดการณมูลคาดุลการคาหลังจากยกระดับจุดผานแดนถาวร ไดเทากับ

1,200,961,093 บาท มูลคาท่ีเพิ่มขึ้นของการเปดดานถาวร เทากับ 1,002,782,695 บาท และกําไรท่ีไดของการเปดดาน

ถาวร (Benefit) เทากับ 100,278,269.5  บาท  
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การวเิคราะหความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรมของโครงการ พบวาคาใชจายท้ังหมดทางดานตนทุน 

(Cost) เทากับ 18,703,367 บาท และกําไรท่ีไดของการเปดดานถาวร (Benefit) ประมาณการท่ี 5%, 10%, 15% และ 20% 

เทากับ 50,144,134.75, 100,278,269.5, 150,417,404.25 และ 200,556,539 บาท ตามลําดับ ดังน้ันอัตราผลตอบแทน

ประมาณการณท่ี 5%, 10%, 15% และ 20% ตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 2.68, 5.36, 8.04 และ 10.72 ตามลําดับ 

แสดงวาการตัดสนิเลอืกโครงการน้ีมคีามากกวา 1 หมายความวาผลตอบแทนท่ีไดจากโครงการน้ีมีคามากกวาคาใชจายท่ี

ใชในการลงทุน 

จากการคาดการณผลกําไรท่ีไดจากการเปดดานในอัตรา 5%, 10%, 15% และ 20% พบวาอัตราผลตอบแทนตอ

ตนทุนมคีามากกวา 1 ในทุกกรณี 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการดําเนินการใชงบประมาณในการลงทุนมาก หากไมไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องอาจจะไมสามารถ

พัฒนาจุดผอนปรนบานฮวกไดอยางเต็มประสทิธิภาพ 

2. ในการเก็บรวบรวมขอมูลดานตางๆ ของหนวยงานราชการ ท่ีเกี่ยวของ ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยละเอียด 

ควรมกีารปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ท้ังน้ีเพื่อใชประโยชนในการวิเคราะหโครงการในดานตางๆ ซึ่งมีความตองการ

ในการใชงาน ขอมูลท่ีมคีวามถูกตองแมนยําสูงสุด เพื่อสามารถชวยเหลอืประชากรในพื้นท่ีไดอยางมปีระสทิธิภาพตอไป 

3. เนื่องจากตองใชงบประมาณในการลงทุนมาก หากไมไดรับอนุมัติงบประมาณไดท้ังหมด ควรมีการจัดลําดับการ

พัฒนาตามความสําคัญกอนและหลัง 

4. เนื่องจากมีหนวยงานมาเกี่ยวของหลายหนวยงาน ดังน้ันควรมีการประสานงานกันอยางสมํ่าเสมอ เพื่อท่ีจะทํา

การพัฒนาไดเปนไปในแนวทางเดยีวกัน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากบุพการี ครอบครัวท่ีเปนผูใหกําลังใจมาโดยตลอดขอขอบคุณรุนพี่ เพื่อนๆ คณะ

วิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาการจัดการบริหารงานกอสรางท่ีใหคําแนะนํา และแลกเปลี่ยน

ประสบการณท่ีดีในระหวางการศึกษาคนความาโดยตลอด และไดรับการสนับสนุนดวยดีจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอขอบคุณ ดร. ธีระพจน  ศุภวิริยะกิจ ทานอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีใหคําปรึกษา คําแนะนําแกไขตรวจทานความถูกตอง

เรียบรอยและขอบกพรองตางๆ ขอขอบคุณ แขวงการทางจังหวัดพะเยา ท่ีใหความอนุเคราะหชวยเหลือในการคนหาขอมูล 

รางยุทธศาสตรการพัฒนาจุดผานแดนถาวรบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณ สํานักงานพาณิชยจังหวัด

พะเยา ท่ีใหความอนุเคราะหชวยเหลอืในการคนหาขอมูล สนิคาการนําเขาและสงออกระหวางประเทศไทย – สปป. ลาว ท่ี

มีสวนรวมในงานศึกษาคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี และหางหุนสวนจํากัดเชียงคําลานนากอสราง ท่ีใหความอนุเคราะหใน

การใชอุปกรณสําหรับทํางานวจิัย และขอขอบคุณ นายภานุกร ชวยค้ําชู ท่ีชวยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานวจิัยคร้ังน้ี 
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ปจจัยท่ีทําใหเกดิความลาชาในงานกอสราง 

Factors Causing Delays in Construction Projects 

ณาศสิ เกตุเครือกจิ22

1* และณัฐพงศ ดํารงวริยิะนุภาพ2 

Nasit Ketkhrueakit1* and Nattapong Damrongwiriyanupap2 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความลาชาในงานกอสราง ผูศึกษาได

ทําการศึกษาหาขอมูลจากผูรับเหมา ในเขตจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดพะเยา โดยการสุมตัวอยาง                 

สงแบบสอบถาม และโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเสวนาจากบุคลากรท้ังสามฝาย คือ ฝายขาราชการการเมือง       

ฝายขาราชการประจํา และ ผูรับเหมา จากจํานวนโครงการกอสรางท่ีเกิดความลาชาน้ันพบวา เกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ 

ดังน้ี ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานการเงิน ปจจัยดานการจัดการ ปจจัยดานอื่น ๆ ซึ่งผูศึกษาจะไดรวบรวมขอมูลจาก

ปจจัยดานตาง ๆ ท่ีไดนํามาวิเคราะหหาผลกระทบ และหาแนวทางหลีกเลี่ยง ปองกัน แกไข เพื่อประสิทธิภาพในการ

ทํางานกอสรางตอไป 
 

คําสําคัญ: ความลาชา ความเสี่ยง 
 

Abstract  

This research aims to collect the data of factors affecting on the construction delays. The information 

gathered from the contractors in Chiang Rai, Chiang Mai, and Phayao by sending the questionnaires and doing an 

in-depth interview with the representatives of 3 parties which are the political officials, government officials, and 

contractors. Results showed that there were many factors causing the project delays such as lack of manpower, poor 

management, lack of financial support, etc. Therefore, the present study provides the information of factors 

influencing the construction delays and approaches to avoid, prevent, and improve the efficiency of construction 

work. 
 

Keywords: Delays, Risks  
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บทนํา 

เนื่องจากในปจจุบันโครงการกอสรางมกีารพัฒนาความกาวหนามากกวาในอดีต และมีขนาดท่ีใหญขึ้น สงผลทํา

ใหการบริหารงานกอสรางมีความสลับซับซอนมากขึ้น ถึงแมจะนําการบริหารงานงานกอสรางท่ีมีประสิทธิภาพมา

ประยุกตใช อยางไรก็ตามหลาย ๆ โครงการกอสรางยังประสบปญหาความลาชาในการกอสราง ท้ังท่ีไดทําการวางแผนไว

แลวเปนอยางด ีผลท่ีตามมาก็คอื การสูญเสยีงบประมาณ เวลา ช่ือเสยีงตอองคกร และ ตอเศรษฐกจิโดยรวม 

การปองกันความลาชาในการดําเนินการกอสรางน้ัน จําเปนท่ีจะตองไดผูท่ีมคีวามชํานาญ และมีประสบการณใน

การกอสราง และจะตองมีสถิติขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาพิจารณาถึงปญหาท่ีกอใหเกิดความลาชา รวมท้ังการกําหนด

ระยะเวลาในการกอสราง การดําเนินการกอสรางท่ีไมเปนไปตามตารางกําหนดเวลา  ท่ีเปนเชนน้ีเพราะในปจจุบันขอจํากัด

ตาง ๆ ในงานกอสรางกอใหเกดิปญหาโครงการกอสรางลาชาไมเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว จงึทําใหเกิดผลเสียแกทุกฝาย

ตามมา เชน ผูรับเหมาจะไดรับผลกระทบในคาใชจายในการดําเนินงาน(overhead cost) และ ผลกระทบในสวนของกําไรท่ี

ผูรับเหมาจะไดรับ เพราะเหตุน้ีจงึตองมกีารตัดสนิใจในเร่ืองการปองกันความลาชาในการดําเนินการกอสรางเพื่อใหงานแต

ละขัน้ตอนเสร็จตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว  

การศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดความลาชาในงานกอสราง ในเขตจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดพะเยา ผู

ศึกษาไดเล็งเห็นปญหาดังกลาวขางตน ดังน้ันจงึตองมกีารหาแนวทางการปองกัน และ แกไขความลาชาโครงการกอสราง 

เพื่อดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามแผนงานการกอสรางท่ีกําหนดไว 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาหาปญหาซึ่งเปนปจจัยหลักท่ีทําใหเกดิความลาชาขึ้นในงานกอสราง 

2. เพื่อใหทราบถงึแนวความคดิ และ มุมมองจากบุคลากรท้ังสามฝาย (ฝายขาราชการการเมอืง ฝายขาราชการ

ประจํา และผูรับเหมากอสราง) 

3. เพื่อสรุป และ หาแนวทางปองกันและแกไขปญหาความลาชาในโครงการกอสราง ตอไป 
 

อุปกรณ และ วธิกีารศึกษา  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชการศึกษาหาขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสง

แบบสอบถามไปสถานประกอบการตาง ๆ เปนจํานวน 135 แหง และ เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 

(Informal Interview) มีกลุมตัวอยาง 60 ตัวอยางแบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมขาราชการการเมือง กลุมขาราชการ

ประจํา กลุมผูรับเหมา โดยทําการบันทึกเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณท่ีใชการต้ังคําถาม โดยมีเพียงคําถามท่ี

นําไปสูการพูดคุยสนทนาท่ีดําเนินไปอยางธรรมชาติ ซึ่งทําใหผูสัมภาษณไมรูสกึตัววากําลังถูกสัมภาษณ และไมรูสึกอึดอัด

ลําบากใจในการสนทนาแตละคร้ัง เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลกึไดอยางชัดเจน 

หลังจากไดขอมูลแลวผูศึกษาจะดําเนินการวเิคราะหผลของขอมูลในเชิงสถติิซึ่งเปนการวเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

โดยมรีายละเอียดดังน้ี  



 

765 

 

1. นําขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณการกอสราง มาหาคารอยละ 

2. นําคาคะแนนชวงความถี่และระดับความรุนแรงมาทําการหาคาคะแนนเฉลี่ย คารอยละ และจัดอันดับปจจัยท่ี

ทําใหเกดิความลาชาและทําการอธิบายผลท่ีไดจากแบบสอบถามในมุมมองของผูรับเหมาโดยการกําหนดระดับคะแนนชวง

ความถี่และระดับความรุนแรงกําหนดไว 5 ระดับ 
 

เกณฑการจัดระดับชวงคะแนนเฉลี่ย โดยใชวธีิคํานวณความกวางของช้ันคะแนน 

 คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  

 จํานวนช้ัน    
  

 =        5-1 

       5 

 =    0.80 
 

เกณฑการแปลผล 

4.51 - 5.00           มากท่ีสุด  

3.51 - 4.50           มาก 

2.51 - 3.50           ปานกลาง 

1.51 - 2.50            นอย 

1.00- 1.50             นอยท่ีสุด 

 

          3. สถติิท่ีใชในการวจิัยการวเิคราะหขอมูลใชสถติิดังตอไปน้ี 

การหาคารอยละ (Percentage) 
  

 P = 
𝑛
𝑁

 X 100 
 

 P = รอยละ n = จํานวนท่ีสนใจ N = จํานวนขอมูลท้ังหมด 
 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษางานวิจัยปจจัยท่ีทําใหเกิดความลาชาในโครงการกอสรางตามท่ีไดแจกแบบสอบและไดทําการ

วเิคราะหขอมูลเพื่อหาคารอยละ สรุปไดดังน้ี 
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ตาราง 1 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามวิศวกรโครงการ หัวหนาสายงาน ผูควบคุมงาน 

เจาของโครงการ จําแนกตามกลุม 

     รายการ       จํานวน      รอยละ 

ผูควบคุมงาน 

หัวหนาสายงาน 

วศิวกรโครงการ 

เจาของโครงการ 

          30 

          32 

          29 

          34 

       24.00 

       25.60 

       23.20 

       27.20 

  รวม          125       100 

 

ตาราง 2 แสดงคาเฉลีย่และระดับผลกระทบของปจจัยท่ีทําใหเกดิความลาชาในงานกอสราง 

รายการประเมิน มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

X SD แปลผล 

5 4 3 2 1 

ขาดแคลนแรงงานกอสราง 53 41 20 11 0 4.16 0.832 มาก 

ขาดแคลนชางฝมอื 50 39 30 6 0 4.06 0.812 มาก 

ชางกอสรางขาดทักษะในการทํางาน 0 17 55 25 28 2.48 0.497 นอย 

แรงงานกอสรางหยุดงานบอย 33 36 30 16 6 3.49 0.699 ปานกลาง 

การสื่อสารระหวางแรงงาน ผูควบคุมไม

ชัดเจน 

0 39 36 35 15 2.79 0.558 ปานกลาง 

ทํางานลวงเวลามากเกนิไป 9 21 45 45 5 2.87 0.574 ปานกลาง 

แบบกอสรางไมสมบูรณ 0 0 0 79 46 1.63 0.326 นอย 

วัสดุไมมีคุณภาพ ไมถูกตองตามแบบ

แปลน 

0 69 35 21 0 3.38 0.676 ปานกลาง 

ตําแหนงการวางวัสดุไมเหมาะสม 0 0 31 20 74 1.65 0.331 นอย 

การขาดแคลนวัสดุเนื่องจากการบริหาร

จัดการโครงการ 

0 50 37 19 19 3.07 0.614 ปานกลาง 

การขาดแคลนวัสดุเนื่องจากขาดตลาด 0 50 30 28 17 2.90 0.580 ปานกลาง 

วัสดุกอสรางมลีักษณะเฉพาะหายาก 11 48 51 15 0 3.44 0.680 ปานกลาง 

เกิดขอพิพาทเร่ืองขอบเขตที่ทําใหการ

กอสรางชะงัก 

0 0 22 3643 60 1.69 0.339 นอย 

ที่ตัง้โครงการกอสรางเขาถงึยาก 15 10 57 36 11 2.95 0.590 ปานกลาง 
สภาพอากาศไมเอื้ออํานวย 0 28 6 60 31 2.24 0.449 ปานกลาง 
เกดิอุบัตเิหตุในการทํางานกอสราง 22 26 31 36 10 3.11 0.622 ปานกลาง 
ไมใชเคร่ืองทุนแรงชวยในงานกอสราง 22 16 33 38 20 2.95 0.590 ปานกลาง 
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ตาราง 2 (ตอ) 
เคร่ืองมอื เคร่ืองจักร เสยีบอย 15 31 31 28 20 2.94 0.588 ปานกลาง 
วศิวกรโครงการขาดประสบการณ ไมมี

ความชํานาญ 

27 17 25 18 38 2.81 0.563 ปานกลาง 

ชางคุมงานขาดประสบการณ 0 44 31 36 25 2.92 0.584 ปานกลาง 
ไม มี การวางแผนกอนดํ า เ นิน ง าน

กอสราง 

29 16 26 38 16 3.03 0.606 ปานกลาง 

การวางแผนงานกอสรางผิดพลาด 20 17 25 42 21 2.78 0.556 ปานกลาง 
ละเลยการตรวจสอบคุณภาพของงาน 15 19 39 21 31 2.75 0.545 ปานกลาง 
มกีารเปลี่ยนแผนการกอสรางบอย 26 26 20 20 33 2.93 0.587 ปานกลาง 
ผูรับเหมารายยอยหนงีาน 31 29 29 20 16 3.31 0.662 ปานกลาง 
ผูรับเหมาขาดสภาพคลองทางการเงนิ 25 21 33 26 20 3.04 0.608 ปานกลาง 
การขาดสภาพคลองของเจาของงาน 25 37 21 23 18 3.20 0.640 ปานกลาง 
เจาของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อ

งานบอยคร้ัง 

22 21 33 29 20 2.96 0.593 ปานกลาง 

 

ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหหาเปอรเซ็นตผลกระทบตอความลาชาในงานกอสราง 

และไดแบงออกเปนดาน ๆ ตามลําดับความสําคัญของผลกระทบ 4 ดานดังน้ี   

1. ดานการจัดการคดิเปนรอยละ 88.80 ปจจัยที่มีผลกระทบตอความลาชาในงานกอสรางหลัก ไดแก     

1.1 ไมมกีารวางแผนงานกอสรางท่ีชัดเจน 

    1.2 วางแผนการจัดซื้อวัสดุผดิพลาด 

    1.3 วางแผนการใชเคร่ืองจักรกล เคร่ืองทุนแรงผดิพลาด เปนตน  

2. ดานบุคคลากรคดิเปนรอยละ 87.20 ปจจัยที่มีผลกระทบตอความลาชาในงานกอสรางหลัก ไดแก 

    2.1 การขาดแคลนแรงงานกอสราง 

    2.2 การขาดแคลนชางฝมอื เปนตน 

    2.3 วศิวกรโครงการขาดประสบการณ 

3. ดานการเงนิคดิเปนรอยละ 62.40 ปจจัยที่มีผลกระทบตอความลาชาในงานกอสรางหลัก ไดแก 

    3.1 ขาดการควบคุมคาใชจายของผูรับเหมากอสราง 

    3.2 ผูรับเหมาขาดสภาพคลองทางการเงนิ 

    3.3 เจาของโครงการขาดสภาพคลองทางการเงนิ 

4. ดานอ่ืน ๆ คดิเปนรอยละ 61.60 ปจจัยที่มีผลกระทบตอความลาชาในงานกอสรางหลัก   ไดแก 

    4.1 การเปลี่ยนแปลงเนื้องานของผูวาจาง 

    4.2 ขอผดิพลาดเกี่ยวกับแนวเขตพื้นท่ีกอสราง 

    4.3 ผูรับเหมารายยอยหนีงาน 
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แนวทางการปองกัน และ แกไขปญหา 

ดานการจัดการ 

 ผูรับเหมาควรมีการวางแผนงานใหเหมาะสม กับการทํางาน ปริมาณงาน งวดงาน ระยะเวลา และการวาง

แผนการจัดซื้อวัสดุเขาหนางาน การใชเคร่ืองจักรกลใหถูกตองเหมาะสมกับเนื้องาน และมีการประเมินผลงาน ติดตาม

ความกาวหนาของงาน ตลอดระยะเวลาการทํางาน มีหัวหนางานควบคุมท่ีสามารถตัดสินใจแกไขหนางาน เพื่อใหงาน

สําเร็จลุลวงตามสัญญา และ วัตถุประสงคของการทํางานกอสราง 
 

ดานบุคลากร 

 ผูรับเหมาควรมีการวางแผนการใชบุคลากรแตละดานไวลวงหนา ใหเหมาะสมกับปริมาณงาน ชวงระยะเวลา 

ชวงฤดูกาลตาง ๆ เพื่อหลกีเลี่ยงการขาดแรงงาน และชางฝมอืในการทํางาน  
 

ดานการเงนิ 

 ผูรับเหมาตองประมาณราคางานกอสราง วัสดุ แรงงาน วางแผนการเบิกเงินงวดงานใหเหมาะสมกับการจัดซื้อ

วัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน และ เตรียมแหลงเงินทุนสํารองในการทํางานลวงหนาในงวดตอไปเพื่อการทํางานที่ตอเนื่อง 

กรณผีูวาจางขาดสภาพคลองตองทําบันทึกขอตกลงไวในสัญญาจางเพื่อไมใหกระทบตอระยะเวลาในการทํางาน 
 

ดานอื่น ๆ 

 กรณท่ีีตองรอการสงมอบพื้นท่ีทํางาน และการเปลี่ยนแปลงเนื้องานตองทําบันทึกขอตกลงไวในสัญญาจางเพื่อ

ไมใหกระทบตอระยะเวลาในการทํางาน เพิ่มราคาคาจาง คาวัสดุอุปกรณเนื่องจากการเพิ่มเนื้องาน กรณีผูรับเหมารายยอย

หนีงานเปนเหตุคอนขางสุดวิสัยไมสามารถทราบไดลวงหนา แตเราสามารถเช็คตรวจสอบประวัติกอนการทํางานได หรือ

ตรวจสอบจากผูท่ีแนะนํามา เพื่อหลกีเลี่ยงปญญาหาการหนีงานได 
     

วจิารณผล 

 การศึกษาวจิัยเร่ือง ปจจัยท่ีทําใหเกดิความลาชาในงานกอสรางโดยไดทําการสํารวจกลุมเปาหมายจากผูรับเหมา 

ผูควบคุม หัวหนางาน และไดแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณน้ันทําใหไดขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีทําใหงานกอสราง

เกดิความลาชาไมวาจะทางดานบุคคลากร ดานการเงนิ ดานการจัดการและ ดานอื่น ๆ ซึ่งการวจิัยในคร้ังน้ีไดศึกษาคนควา

เพิ่มเติมจากเอกสารท่ีเกี่ยวของทําใหไดทราบสาเหตุและแนวทางการแกไขจากกลุมผูรับเหมา ผูควบคุมงาน หัวหนางานเปน

อยางด ี

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ผูรับเหมากอสรางรายใหมสามารถนําผลการวิจัยน้ีไปประยุกตใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ

กอสรางตาง ๆ ได 
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2. ทําใหผูรับเหมากอสรางทราบแนวทางท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอปจจัยเสี่ยงตอการบริหารโครงการกอสราง 

และหาแนวทางหลกีเลี่ยง ปองกันไมใหเกดิปญหาเหลาน้ีได  

3. ผูรับเหมากอสรางงานอาคารท่ีพักอาศัยในกลุมของคอนโดมิเนียม อาคารชุด อพารทเมนต ไดแนวทางในการ

ใหความสําคัญกับปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการเงินและงบประมาณกอสรางโดยเนนในเร่ืองของการเสนองานราคาท่ี

เหมาะสม และสภาพคลองทางการเงนิท่ีดใีนการดําเนินโครงการ 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาในปจจัยอื่น ๆ ท่ีมีผลกระทบตองานกอสราง และ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับการบริหาร  

จัดโครงการกอสรางของผูรับเหมา 

 2. ควรมกีารศึกษาโดยใชวธีิการรวบรวมขอมูลแบบอื่น ๆ รวมกับการใชแบบสอบถาม เชน การสังเกต เพื่อใหได

ขอมูลท่ีสมบูรณมากย่ิงขึ้น 
 

กติตกิรรมประกาศ 

  การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจากคณาจารยทุกทาน 

ในสาขาการบริหารงานกอสราง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา และผู เ ช่ียวชาญทุกทาน ไดแก  

รองศาสตราจารยกติติพงษ วุฒิจํานงค ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ เช่ียง

ฉิน และผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนกร ชมภูรัตน ท่ีกรุณาใหความรู คําปรึกษา คําแนะนํา และตรวจสอบเคร่ืองมือใน

การศึกษา อยางดย่ิีงตลอดมาต้ังแตเร่ิมงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ  
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ปจจัยท่ีมผีลกระทบตอประสิทธภิาพการควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดเชยีงราย 

Factors Affecting Efficiency of Construction control of Local Administration 

0rganization in Chiang Rai Province 

เกรยีงศักดิ์  ดวงแกว23

1* และ ปรดีา ไชยมหาวัน24

2 

Kriangsak Douangkew1* and Preeda Chaimahawan2  

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ี เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมผีลกระทบตอประสทิธิภาพและปญหาผลกระทบตอคุณภาพในการควบคุม

งานกอสราง ขององคการบริหารสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัย ไดแก ชางโยธา นายชางโยธา 

วศิวกรควบคุมงาน และบุคลากรสวนโยธา จํานวนท้ังหมด 105 คน ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานบุคคล พบวาผลกระทบ

รวมมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื การควบคุมงานท่ีมีปริมาณงานมากเกินไปทําใหคุณภาพของงานกอสรางไมมีประสิทธิภาพ สวน

ปจจัยดานการปฏบัิติงานพบวา คาปริมาณผลกระทบสูงสุด คอืดานเอกสารและสัญญา มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด  
 

คําสําคัญ:  ประสทิธิภาพ  การควบคุมงาน  กอสราง  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

Abstract  

 The objectives of this project were to investigate factors affecting efficiency and to study total impact of 

problems in construction control. The four parts of questionnaire were used to collect data from 105 project 

controllers. The results showed that ; For personal factors, the top factors with greatest impact was as follows: The 

excessive control make it work affected the performance of construction. For operation factors, the top factors with 

greatest impact was as follows: the most of mean is the contract and document.  
 

Keywords:  Efficiency, Control, Construction, Local Administration 
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บทนํา 

ในงานกอสรางประกอบดวยวิธีการขัน้ตอนหลายขั้นตอนท่ียุงยากซับซอนดังน้ันผลงานจะดีหรือไมน้ันจําเปนตอง

มีการติดตามการทํางานอยางใกลชิดทุกขั้นตอน การควบคุมงานในงานกอสรางจึงมีความจําเปนเพราะเปนงานท่ีตองใช

เทคนิคการควบคุมงานควบคูกับหลักวชิา ดังน้ันผูควบคุมงานกอสรางจงึตองเปนผูท่ีมคีวามรูความสามารถในงานกอสราง 

รวมท้ังสัญญา ระเบียบ และกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ในงานกอสรางหน่ึง ๆ มักประกอบดวย ผูท่ีเกี่ยวของหลายฝาย 

เชน เจาของงาน ผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ ผูควบคุมงาน และผูรับเหมากอสราง ซึ่งผูควบคุมงานท้ังฝายเจาของ

โครงการ และฝายผูรับเหมาตางก็ตองทําหนาท่ีรักษาผลประโยชนใหกับฝายของตนมากท่ีสุด  

การปกครองทองถิ่น หมายถงึ การปกครองท่ีรัฐบาลกลางใหอํานาจ หรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครอง

ทองถิ่น เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดมีอํานาจการปกครองรวมกันท้ังหมด หรือเพียงบางสวนในการบริหาร

ทองถิ่นตามหลักการท่ีวาถาอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในทองถิ่นแลว รัฐบาลของทองถิ่นจึงจําเปนตองมีองคกร

ของตนเอง อันเกดิจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยใหองคกรอันมไิดเปนสวนหน่ึงของรัฐบาล มีอํานาจในการ

ตัดสินใจและบริหารงานภายในเขตอํานาจของตน โดยใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของควบคูกับการพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการสาธารณูปโภค ซึ่งอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายดังกลาวกอใหเกิดโครงการกอสรางตาง ๆ 

มากมาย เห็นไดจากยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาทองถิ่น และโครงการกอสรางตาง ๆ ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก

รัฐบาลตามแผนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองทองถิ่น ผูควบคุมงานกอสรางจึงเปนบุคลท่ีมีความสําคัญ ท่ีมีหนาท่ี

ควบคุมการกอสรางใหเปนไปตามแบบรูปและรายการตามขอกําหนดของสัญญาจาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของ

โครงการ ซึ่งในการปฏิบัติหนาท่ีของผูควบคุมงานกอสรางน้ันมักพบปญหาต้ังแตเร่ิมทาการกอสรางและระหวางการ

กอสรางจงึสงผลกระทบตอคุณภาพของงานกอสราง (กรมโยธาธิการ, 2543) โดยปญหาน้ันเกิดจากปจจัยหลายดาน เชน 

ความผิดพลาดจากแบบเอกสารสัญญา การขาดความเอาใจใสตอหนาท่ี การขาดความรูความชํานาญ ระยะเวลาการ

กอสราง สภาพพื้นท่ี ศักยภาพของผูรับจาง มาตรฐานฝมือแรงงาน การทุจริตตอหนาท่ี ผลประโยชนทับซอน และการใช

อํานาจทางการเมอืงแทรกแซงการปฏบัิติงาน ดังน้ันจงึจําเปนตองม ี

การศึกษาเพื่อบงช้ีปจจัยท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการควบคุมงานกอสราง เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข

ปญหา และการพัฒนาองคกรใหเกดิประโยชนสูงสุด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการควบคุมงานกอสรางของผูควบคุมงานกอสรางของ

องคการบริหารสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
2. เพื่อทราบปญหาท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพในการควบคุมงานกอสรางขององคการบริหารสวน

ทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

1. ปจจัยท่ีมขีองผูควบคุมงานท่ีแตกตางกันผลกระทบตอประสทิธิภาพการควบคุมงานกอสรางแตกตางกัน 

2. ปญหาตาง ๆ ท่ีสําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพในการควบคุมงานกอสราง 
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ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาในคร้ังน้ี ไดแก บุคลากรสวนโยธา สังกัดองคการบริหารสวนทองถิ่นใน

จังหวัดเชียงราย ท่ีปฏบัิติหนาท่ีควบคุมงานดานกอสราง จํานวน 143 คน 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางในการศึกษาในคร้ังน้ี ใชวธีิการสุมตัวอยางจากประชากรแบบสัดสวน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางจาก 

18 อําเภอ จํานวน 105 คน 

ตัวแปรที่ศกึษา 

 ตัวแปรตน ไดแก 

1. ปจจัยดานบุคคล เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  

2. ปจจัยดานการปฏบัิติงาน เคร่ืองมอื, งบประมาณ, นโยบาย  

ตัวแปรตาม ไดแก ประสทิธิภาพการควบคุมงานกอสรางของผูควบคุมงานกอสราง สวนโยธา กองชาง สังกัด

องคการบริหารสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย 
 

วัสดุอุปกรณและวธิกีารศึกษา 

วัสดุอุปกรณ 

 1. แบบสอบถามความคดิเห็น     

2. โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  
 

วธิกีารศกึษา 

1. ขอหนังสือจากสํานักวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือติดตอ

ประสานงานไปยังองคการบริหารสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงรายทุกแหง เพื่อขออนุญาตเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลและขอ

ความอนุเคราะหชวยตอบแบบสอบถาม 

2. การประสานหนวยงานในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยโดยการนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณไปทําการ

เก็บดวยตนเอง หรือสงแบบสอบถามทางไปรษณยี 

3. ทําการเก็บขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง คอื ชางโยธา นายชางโยธา นักบริหารงานชาง 

และวศิวกร จํานวน 105 คน 

4. เก็บรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถามแลวนํามาวเิคราะหและประมวลผลดวย

เคร่ืองมอืคอมพวิเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  เพื่อหาคา เฉลี่ ย รอยละ 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ผลการศึกษา 

การสรุปผลจากการศึกษาสามารถแยกออกเปน 3 สวนไดดังน้ี 

สวนที่ 1. ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31 – 40 ป การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประสบการณในการทํางานอยูระหวาง 1 – 10 ป 

สวนที่ 2. ผลการวเิคราะหการประเมนิระดับความคิดเห็นของผูควบคุมงานกอสรางท่ีมีตอหนาท่ีตาง ๆ ในการ

ความคุมงานกอสราง ดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูควบคุมงานกอสรางที่มีหนาที่ตาง ๆ ในการควบคุมงาน

กอสราง ดานความรูความเขาใจในงานวศิวกรรม 

ขอ รายละเอียด X  S.D แปรผล 

1 ผูควบคุมงานศกึษาสัญญาจาง แบบแปลน เอกสารที่เปนสวนประกอบของสัญญา

ทุกครัง้กอนเริ่มการกอสราง 

4.66 0.15 มากที่สุด 

2 ผูควบคุมงานตรวจสอบสภาพพื้นที่กอสรางกับแบบแปลนทุกครั้งกอนเริ่มการ

กอสราง 

4.55 0.31 มากที่สุด 

3 ผูควบคุมงานมีการศึกษาหาความรูความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติงานกอสราง

เปนอยางดี 

4.52 0.41 มากที่สุด 

4 ผูควบคุมงานสงตัวอยางวัสดุที่ใชในการกอสรางเพื่อทดสอบคุณภาพตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในแบบแปลน 

4.39 0.66 มาก 

5 เม่ืองานกอสรางเริ่มสัญญาแลวผูรับจางไมเขาทํางาน ผูควบคุมงานไดแจง

เจาหนาที่พัสดุเพื่อเรงรัดผูรับจาง 

4.43 0.59 มาก 

6 ควบคุมงานเขาพื้นที่กอสรางเพื่อตรวจงานกอสรางของผูรับจางทุกวัน 4.48 0.36 มาก 

7 กรณพีบปญหาในงานกอสรางผูควบคุมงานไดรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจ

การจางเพื่อพิจารณา 

4.57 0.51 มากที่สุด 

8 เม่ือพบปญหาและอุปสรรคผูควบคุมงานไดใชหลักวิชาการและระเบียบอางอิงใน

การแกไขปญหาปรมิาณงานที่เกี่ยวของ 

4.65 0.49 มากที่สุด 

9 เม่ือทานเปนผูควบคุมงานงานกอสราง โครงการน้ันแลวเสร็จตามกําหนดและ

คณะกรรมการทําการตรวจรับทุกโครงการ 

4.52 0.51 มากที่สุด 

 รวม 4.53 0.44 มากที่สุด 

สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของระดับความคิดเห็นของผูควบคุมงานกอสรางท่ีมีหนาท่ีตาง ๆ 

ในการควบคุมงานกอสราง ดานความรูความเขาใจในงานวิศวกรรม โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 ซึ่งอยูในระดับ

ความคดิเห็นมากท่ีสุด เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ผูควบคุมงานศึกษาสัญญาจาง แบบ

แปลน เอกสารท่ีเปนสวนประกอบของสัญญาทุกคร้ังกอนเร่ิมการกอสราง มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.66 รองลงมา ไดแก เมื่อพบ
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ปญหาและอุปสรรคผูควบคุมงานไดใชหลักวิชาการและระเบียบอางอิงในการแกไขปญหาปริมาณงานท่ีเกี่ยวของ มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.65 และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ผูควบคุมงานสงตัวอยางวัสดุท่ีใชในการกอสรางเพื่อทดสอบ

คุณภาพตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในแบบแปลนการเอาใจใสในหนาท่ีของผูควบคุมงานกอสราง ซึ่งมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.39 

สวนที่ 3. ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคลและการปฏิบัติงานท่ีพบในการควบคุมงานกอสรางตาง ๆ 

ท่ีมผีลกระทบรวมของผูควบคุมงานกอสราง ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับปจจัยดานบุคคล 

ขอ รายละเอียด X  S.D แปรผล 

1 ผูควบคุมงานมีความละเอียดรอบคอบและเขมงวดจะ

สามารถควบคุมงานกอสรางใหถูกตองตามแบบได 

4.62 0.66 มากที่สุด 

2 ผูควบคุมงานที่มีภาวะการเปนผูนําที่ดียอมเปนที่ยอมรับและ

ไดรับความรวมมือในการทํางาน 

4.57 0.50 มากที่สุด 

3 ผูควบคุมงานที่ เขาใจวิธีการกอสรางจะมีประสบการณ 

สามารถควบคุมงานกอสรางไดดีและสามารถแกไขปญหา

อยางถูกตองได 

4.90 0.30 มากที่สุด 

4 ผูควบคุมงานที่มีความสามารถในการประสานงานไดดีทั้ง

ภายนอกและภายในจะสามารถควบคุมงานไดอยางราบรื่น 

4.06 0.41 มาก 

5 อัตรากําลังผูปฏิบัติหนาที่ควบคุมงานไมเพียงพอกับปริมาณ

งานที่มีมาก 

3.62 0.64 มาก 

6 ผูควบคุมงานมีความรูความเขาใจในระเบียบพัสดุและ

ระเบยีบที่เกี่ยวของจะทําใหงานกอสรางมีประสิทธภิาพ 

4.35 0.57 มาก 

7 การฝกอบรมบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ควบคุมงานมีความ

จําเปนเพื่อเพ่ิมประสิทธภิาพการทํางาน 

4.17 0.38 มาก 

8 ผูควบคุมงานได เข าตรวจสอบสถานที่กอสรางอยาง

สมํ่าเสมอ 

4.53 0.50 มาก 

9 เม่ือพบปญหาและอุปสรรคในงานกอสรางผูควบคุมงานไดใช

หลักการวชิาการในการแกไขปญหา 

4.38 0.49 มาก 

10 การควบคุมงานที่มีปรมิาณงานมากเกินไปทําใหคุณภาพของ

งานกอสรางไมมีประสิทธภิาพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

ขอ รายละเอียด X  S.D แปรผล 

 รวม 4.42 0.45 มาก 
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 ปจจัยดานบุคคล สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็น

ดวยมากท่ีสุด เมื่อพจิารณาเปนรายขอยอย พบวา คอื อันดับท่ี 1 การควบคุมงานท่ีมีปริมาณงานมากเกินไปทําใหคุณภาพ

ของงานกอสรางไมมีประสิทธิภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 อันดับท่ี 2 ผูควบคุมงานท่ีเขาใจวิธีการกอสรางจะมี

ประสบการณ สามารถควบคุมงานกอสรางไดดแีละสามารถแกไขปญหาอยางถูกตองได คาเฉลี่ยเทากับ 4.90 และอันดับ

ท่ี 3 ผูควบคุมงานมีความละเอียดรอบคอบและเขมงวดจะสามารถควบคุมงานกอสรางใหถูกตองตามแบบได คาเฉลี่ย

เทากับ 4.62  
 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนของดานตาง ๆ ในการควบคุมงานกอสราง 

ปจจัย X  S.D แปรผล 

ดานบุคคล 4.46 0.47 มาก 

ดานการเงนิ 3.97 0.78 มาก 

ดานเอกสารและสัญญา 4.60 0.54 มากท่ีสุด 

ดานวัสดุ 3.98 0.64 มาก 

ดานการบริหารจัดการ 4.15 0.60 มาก 

ดานลักษณะกายภาพของโครงการ 3.86 0.85 มาก 

ดานฝมอืแรงงานและเคร่ืองจักร 4.05 0.80 มาก 

ภาพรวม 4.15 0.66 มาก 
 

 ปจจัยดานการปฏบัิติงาน สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปริมาณผลกระทบรวมของผูควบคุม

งานกอสรางท่ีมีตอหนาท่ีตาง ๆ ในการควบคุมงานกอสราง ท่ีมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญมากสุด 3 ลําดับแรก คือ ดาน

เอกสารและสัญญา โดยมคีาระดับความสําคัญ 4.60 รองลงมาคอื ปจจัยดานบุคคล โดยมคีาระดับความสําคัญ 4.46 และ

ดานการบริหารจัดการโดยมคีาระดับความสําคัญ 4.15 ตามลําดับ 
 

วจิารณและสรุปผล 

สรุปผล 

 ปจจัยท่ีมผีลกระทบตอการควบคุมงานกอสรางไดแก ดานบุคลากรสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31- 40 ป ระดับ

การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประสบการณทํางาน 1 - 10 ป เนื่องจากการควบคุมงานกอสรางตองมีความเขาใจ

วธีิการและกระบวนการงานกอสราง การเอาใจใสตอหนาท่ีความคุมงานผูควบคุมงานตองมีวุฒิภาวะการเปนผูนํายอมทํา

ใหประสิทธิภาพการควบคุมงานกอสรางมีประสิทธิภาพและการท่ีผูควบคุมงานและการท่ีผูควบคุมงานกอสรางทําหนาท่ี

ควบคุมงานหลายโครงการพรอมกันสงผลตอการปฏบัิติหนาท่ี กลาวคือจํานวนบุคลากรท่ีทําหนาท่ีควบคุมงานกอสรางไม

เพยีงพอในการปฏบัิติงาน จงึควรสรรหาบุคลากรเพิ่ม และจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการกอสราง 

ขั้นตอนการควบคุมงานกอสราง กฎหมายและสัญญาจางใหแกบุคลากรท่ีมีหนาท่ีควบคุมงานกอสราง และควรเพิ่มฝาย 

สํารวจ ออกแบบ เพื่อใหมีเช่ียวชาญเฉพาะทาง มาทําการสํารวจ ออกแบบ โดยตรงเพื่อใหเกิดความสมบรูณของแบบ
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กอสราง  

การประเมินระดับความคิดเห็นของผูควบคุมงานกอสรางท่ีมีตอหนาท่ีตาง ๆ ในการควบคุมงานกอสรางของ

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในดานความรูความเขาใจในงานวิศวกรรม โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญเทากับ 

4.53 ซึ่งอยูในระดับความคดิเห็น มากท่ีสุด 

ผลกระทบรวมของปจจัยดานการปฏิบัติงาน ของระดับความคิดเห็นของผูควบคุมงานกอสรางท่ีมีตอหนาท่ีตาง ๆ ในการ

ควบคุมงานกอสราง โดยภาพรวมของผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา  

 ดานการเงิน ระดับผลกระทบรวมสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อันดับท่ี 1 การกําหนดราคากลางผิดพลาดตกหลน

ทําใหเกิดปญหาระหวางการกอสราง มีคาระดับผลกระทบรวม 4.30 อันดับท่ี 2 ควรจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการใหแกผูควบคุมงานกอสรางเพื่อสรางขวัญและกาลังใจ มีคาระดับผลกระทบรวม 4.01 และอันดับท่ี 3 มี

ปญหาการเงินระหวางการกอสรางเชน เจาของโครงการสรางขาดสภาพคลองในการทํางาน มีคาระดับผลกระทบรวม 

3.97 

 ดานเอกสารสัญญาระดับผลกระทบรวมสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อันดับท่ี 1 ปญหาแบบแปลนกับสภาพหนางาน

จริงขัดแยงกันอยูเสมอ แบบกอสรางท่ีมคีวามละเอียดถูกตองสามารถกอสรางไดจริงจะทําใหการกอสรางมีประสิทธิภาพ 

มีคาระดับผลกระทบรวม 4.80 อันดับท่ี 2 สัญญาจางท่ีรัดกุมทําใหผูควบคุมงานกอสรางสามารถแกไขปญหาไดอยาง

ถูกตองและอันดับท่ี 3 วัสดุท่ีใชในการกอสรางท่ีมีคุณภาพเปนไปตามท่ีระบุในแบบกอสรางทําใหงานกอสรางมีคุณภาพดี 

มคีาระดับผลกระทบรวม 4.60 

 ดานวัสดุระดับผลกระทบรวมสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อันดับท่ี 1 ผูควบคุมงานไมรอบคอบปลอยปะละเลยใหมี

การใชวัสดุผดิประเภทสงผลกระทบตองานกอสราง มคีาระดับผลกระทบรวม 4.05 อันดับท่ี 2 ขัน้ตอนการขออนุมัติใชวัสดุ

ลาชา มผีลกระทบตอประสทิธิภาพงานกอสราง มคีาระดับผลกระทบรวม 3.98 และอันดับท่ี 3 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช

ในการกอสรางมคีวามเหมาะสมกับงานและอยูในสภาพท่ีเรียบรอย ใชงานไดด ีมคีาระดับผลกระทบรวม 3.90  

 ดานการบริหารจัดการระดับผลกระทบรวมสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อันดับท่ี 1 การส่ังผูรับจางใหแกไขงานมัก

พบปญหาไมยอมปฏิบัติตาม มีคาระดับผลกระทบรวม 4.38 อันดับท่ี 2 เมื่องานกอสรางมีปญหาผูควบคุมงานมักถูก

แทรกแซงจากนักการเมืองทองถิ่นอยูเสมอ มีคาระดับผลกระทบรวม 4.30 และอันดับท่ี 3 การเกิดเหตุหรืองานท่ีไม

คาดการณลวงหนามผีลกระทบในงานกอสรางมคีวามลาชา มคีาระดับผลกระทบรวม 4.23 

 ดานลักษณะกายภาพของโครงการ ระดับผลกระทบรวมสูงสุดไดแก ผูปฏิบัติหนาท่ีควบคุมงานเปนคนนอกพื้นท่ี 

ทองถิ่น. มักมีผลตอการเดินทางมาควบคุมงานในวันหยุด มีคาระดับผลกระทบรวม 4.13 ท่ีเหลือไดแก การควบคุม

คุณภาพผูรับจาง เชน มทีีมงานท่ีมคีวามรูและความชํานาญในงานกอสรางทําใหงานมคีุณภาพด ีมผีลตอประสิทธิภาพการ

ควบคุมงาน มคีาระดับผลกระทบรวม 3.58  

 ดานฝมอืแรงงานและเคร่ืองจักรระดับผลกระทบรวมสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อันดับท่ี 1 แรงงานท่ีผูรับจางใชมี

มาตรฐานฝมอืช้ันด ีมทัีกษะการชางกอสรางตามสัญญามาปฏิบัติงาน มีคาระดับผลกระทบรวม 4.58 อันดับท่ี 2 แรงงาน

ของผูรับจางท่ีเปนตางดาวทําใหเกิดปญหาในการสื่อสารและควบคุมงานกอสราง มีคาระดับผลกระทบรวม 4.49และ

อันดับท่ี 3 ทักษะในการทํางานของชางและแรงงานจะมผีลกระทบตอโครงการกอสราง มคีาระดับผลกระทบ 4.30 



 

777 

 

 วจิารณผล 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการควบคุมงานกอสรางดานการปฏิบัติงาน ท่ีพบวามีผลกระทบตอการ

ควบคุมงานมากท่ีสุด ไดแก ความสมบูรณถูกตองของแบบกอสรางท่ีสามารถนําไปกอสรางไดจริง สัญญาจางท่ีรัดกุม การ

เอาใจใสตอการควบคุมคุณภาพวัสดุกอสราง การสงวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ การประสานงานท่ีดีท้ังภายในและภายนอก

จะสามารถควบคุมงานไดอยางราบร่ืน และปญหาการถูกแทรกแซงจากนักการเมืองทองถิ่นมีผลกระทบมากเชนกัน ซึ่ง

กฎหมายใหอํานาจนักการเมืองทองถิ่นมากกวาการใหอํานาจขาราชการสวนทองถิ่นท่ีมีหนาท่ีโดยตรง ซึ่งขาราชการสวน

ทองถิ่นในฐานะผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพรฑูรย ตันอุด 

(2547) ศึกษาวเิคราะหเร่ืองความสําคัญของปจจัยท่ีมผีลกระทบตอคุณภาพของโครงการกอสรางถนนขององคการบริหาร

สวนตําบล (อบต.) โดยใชการวิเคราะหแบบฟอรลทรี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพของโครงการ

กอสรางถนนขององคการบริหารสวนตําบล เรียงตามลําดับ 5 ลําดับ คือ ขาดผูรับผิดชอบดูแลควบคุมการใชงานและ

ผูใชงานมีพฤติกรรมการใชถนนท่ีไมเหมาะสม ขาดเคร่ืองมือท่ีไดมาตรฐานในการสํารวจ ระยะเวลาในการสํารวจมีจํากัด 

ขาดแคลนงบประมาณในการสํารวจ ขาดบุคลากรในการสํารวย และ งานวิจัยของ ศิวพล สงวนนวล, (2548) จาก

การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของสวนใหญเปนการศึกษาถึงกระบวนการการควบคุมงานกอสราง วิธีการควบคุมงานใหเกิด

ประสทิธิภาพ และปญหาท่ีเกดิในงานกอสราง ซึ่งยังขาดปจจัยในเร่ืองของความถี่ของการเกิดปญหาและความรุนแรงของ

ปญหาท่ีมผีลกระทบตอโครงการกอสราง จงึเปนท่ีนาสนใจของการศึกษาเพื่อกําหนดแผนหรือมาตรการในการปองกันการ

เกดิผลกระทบตอโครงการกอสรางใหเกดิประโยชนสูงสุด   
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ีสําเร็จลุลวง ไดดวยดี ตองขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานใน

สาขาวชิาการบริหารงานกอสราง มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงราย ท่ีประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู และใหคําปรึกษา

ในเร่ืองตาง ๆ ในการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ีและขอขอบคุณ ชางโยธา นายชางโยธา นักบริหารงานชาง วิศวกร 

เจาหนาท่ีผูปฏบัิติหนาท่ีควบคุมงานกอสราง สังกัดองคการบริหารสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงรายทุกทานท่ีกรุณาสละเวลา

อันมคีาตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ี รวมถึงองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ท่ีมอบ

ทุนการศึกษาและใหโอกาสแกผูศึกษาจนจบหลักสูตรน้ี ผูศึกษาหวังเปนอยางย่ิงวา การศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ีจะ

เปนประโยชนตอเพื่อนรวมสาขาอาชีพ และผูท่ีสนใจทุกทาน หากการศึกษาคนควาน้ียังพอมคีุณคาและประโยชนบาง  
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ปจจัยราคาท่ีดนิท่ีมผีลกระทบในการฟนฟูโครงการบานจัดสรรราง ตําบลแมกา  

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

A Land Price Sensitivity In The Abandoned  Real Estate Rehabilitaition In 

Tumbon Maeka, Amphur Muang, Phayao Province, Thailand 

จรัสพงษ  จงถนอม25

1* และ ธรีะพจน ศุภวิรยิะกจิ26

2 

Jaraspong  jongtanom1* and Teeraphot  Supaviriyakit2 

บทคัดยอ 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการจัดสรรท่ีพักอาศัยรางประเภทบานเดี่ยวช้ันเดียว รวม 103  แปลง เปน

กรณีศึกษาท่ีเนนถึงขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน โดยใชเกณฑมูลคาโครงการ

ปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนสวนผลประโยชนตอทุน (BCR) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ผลการศึกษาทางดาน

กฎหมายพบวา ผังโครงการน้ีอยูภายใตขอกําหนดการจัดสรรท่ีดินจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2545 และขอกฎหมายควบคุม

อาคารทุกประการ เมื่อพิจารณาความเปนไปไดทางการเงินโดยการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตาง ๆ เชน ราคาท่ีดินท่ีรับซื้อคืน 

สัดสวนการถอืครองท่ีดนิของโครงการ สวนเงื่อนไขท่ีใหผลตอบแทนดีท่ีสุด คือ  ราคาท่ีดินท่ีรับซื้อคืนมีราคา 2,000 บาท

ตอตาราวา และมีผูถือครองท่ีดินเดิมรวมโครงการ 100% จากผลการศึกษาเงื่อนไขน้ีพบวาโครงการจะมีมูลคาโครงการ

ปจจุบันสุทธิเทากับ 15.28 ลานบาท อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของโครงการเทากับ 37.9% (มากกวาอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดหวัง 20%) และอัตราสวนผลประโยชนตอทุน (BCR) เทากับ 1.12   โดยมีสวนล้ํามูลคาหุนเทากับ 11.89 บาท/หุน จึงสรุป

ไดวามคีวามนาสนใจท่ีจะลงทุนในโครงการบานจัดสรรรางตามกรณศึีกษาน้ี 
 

Abstract  

 The feasibility study of real estate project type composing of 103 plots of one floor house. It is a case study 

involving land-use law and financial feasibility. The criterion used to make a decision to invest such as Net Present 

Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), and Internal Rate of Return (IRR). The result of legally study shows that the 

layout of these projects are under the specification of land allocation, Phayao 2545 and all of the building regulation. 

According to the financial feasibility, the best case, both the land refunding prize of 2,000 bath and all former land 

owners in cooperation, the result of this condition shows that the net present value (NPV) is equal to 15.28 million 

baht. Internal Rate of Return (IRR) in this project is more than minimum attractive rate of return (20%) which is equal 

                                                 
1นสิติคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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to 37.9%. Benefit Cost Ratio (BCR) is equal to 1.12        and the premium share value is 11.89 baht/stock. According to 

the results, the compensation in this real estate project should be worth to invest 
 

Keywords: real estate, allocation, premium share  
 

บทนํา 

ความรูทางการวิเคราะห โครงการทางการเงินเปนเร่ืองท่ีสําคัญอยางย่ิงสําหรับผูประกอบการแลว ความรู

ทางดานสินเช่ือโครงการก็ยังมีสวนสําคัญในการชวยบริษัทอสังหาริมทรัพย ใหมีการเตรียมความพรอมในหลายๆ ดาน 

ท้ังนี้ เพราะความรูทางสินเช่ือจะชวยใหผูประกอบการทราบถึงโครงสรางทางการเงินของโครงการ วามีความเปนไปไดใน

แงการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือหรือไม ซึ่งความรูทางสินเช่ือดังกลาว พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพย จํานวนมาก ยังขาด

ความรู ในหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ ในการพิจารณาการจัดสรร เปนเหตุให เกิดผลเสียหายตอโครงการหลายประการ 

อาทิ เชน  การลงทุนกอนลวงหนาในขณะท่ี โครงการของตนขาดความเปนไปทางโครงสราง  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อกําหนดแนวทางในการฟนฟูโครงการบานจัดสรรราง ต.แมกา อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 

  2. หาผลตอบแทนตามแนวทางการฟนฟูโครงการบานจัดสรรราง ท่ีตําบลแมกา อ.เมอืง จ.พะเยา 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. แนวทางการฟนฟูโครงการ 

1.1  ศึกษาตนทุนมาตรฐานของการฟนฟูโครงการอสังหาริมทรัพยแนวราบทุกรายการ อาทิเชน ตนทุนคาท่ีดนิ 

คากอสราง ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ อีกท้ังตนทุนคาธรรมเนียมท่ีปรึกษาตาง ๆ ในการดําเนินการฟนฟูโครงการดังน้ี 

1.2  การวเิคราะหทางดานการเงนิของโครงการ การวเิคราะหความเปนไปไดดานการเงนิ จะทําการประมาณ

กระแสเงนิสดของโครงการ (Clash Flow) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net PersentVlue,NPV) ตนทุนเงนิทุนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

(Weighted Averrage Cost Capital,WACC) อัตราสวนผลประโยชนตอคาใชจาย (Benefit Cost Ratio,BCR) อัตรา

ผลตอบแทนภายในจากการลงทุน(InternalRate of Return,IRR) การวเิคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) และการ

หาราคาหุนมาเปนเคร่ืองมอืในการสนับสนุนการฟนฟูโครงการ 

 2. จัดทํารายละเอียดโครงการบานจัดสรร ต.แมกา อ.เมอืงพะเยา จ. พะเยา ประเภทบานเดี่ยว 1 ช้ัน ซึ่งจัดสรร

จํานวน 103 แปลง ต้ังอยูบริเวณถนนพหลโยธินพะเยา-ลําปาง บนพื้นท่ีโครงการ 27 ไร 3 งาน 88 ตารางวา 
 

ประโยชนที่จะไดรับจากการวจัิย 

1. เพื่อเปนประโยชนตอการวางแผนการฟนฟูโครงการบานจัดสรร ใหสอดคลองกับสภาพเงื่อนไขตางๆ  

2. เปนเคร่ืองมอืในการตัดสนิใจในการลงทุน การบริหารทางการเงนิหลายดาน เชน ตัดสนิใจลงทุนฟนฟู

โครงการ จดัโครงสรางสนิเช่ือและบริหารควบคุมงบประมาณการฟนฟูโครงการ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยการคนควาจากเอกสารและงานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของของหนวยงานท่ีเช่ียวชาญท้ังภาครัฐบาลและเอกชน

ขอมูลทางอินเทอรเนตรวมถงึตําราวชิาการเพื่อใชในการอางอิงประกอบการศึกษาโครงการ 
 

สภาพแวดลอมของโครงการโดยทั่วไป 

            การวเิคราะหทําเลท่ีต้ังของโครงการมสีวนสําคัญในการศึกษาศักยภาพของท่ีดนิท่ีใชทําโครงการท้ังในดาน

การตลาด การศึกษาความเปนไปไดทางการเงนิ และกาํหนดแผนการกอสราง โดยผูศึกษาไดทําการสํารวจ มขีอมูล

รายละเอียดดังน้ี 

 1. ทําเลท่ีต้ังโครงการต้ังอยูหางจากตัวเมอืงพะเยาประมาณ  12  กโิลเมตร 

 2.  มคีวามพรอมดานสาธารณปูโภค ไดแก ระบบไฟฟา ประปา การสื่อสาร และเสนทางคมนาคม มรีถประจํา

ทางผาน และมรีถโดยสารขนาดเล็กใหบริการเดนิทางในบริเวณดังกลาว และยังมศัีกยภาพในการเจริญเติบโตของเมอืง

อยางรวดเร็ว 

 3. เปนท่ีต้ังของหนวยงานราชการหลายหนวยงาน อาทิ  ศูนยพัฒนาและฝมือแรงงานจังหวัดพะเยา สถานีวิจัย

ทดสอบพันธุสัตวพะเยา ศูนยอุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช

วทิยาลัย วทิยาเขตพะเยา และสถานีวนวัฒนวจิัยแมกา กรมปาไม 
 

 
 

ภาพ 1 แสดงผังท่ีต้ังโครงการ 

 

แผนผังโครงการ โครงการบานจัดสรร ตําบลแมกา อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา (ดังแสดงในภาพ 2) 
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ภาพ 2 แสดงผังโครงการรูปแบบท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 3แสดงผังโครงการ รูปแบบท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 แสดงผังโครงการรูปแบบท่ี 3 
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ตาราง 5 แสดงอัตราสวนของที่ดนิทีใ่ชในการพฒันาโครงการ 

รายการ เนื้อท่ีตามผัง อัตราสวนของพื้นท่ี

ท้ังหมด(รอยละ) 

พื้นท่ีขาย 7,223.5 64.56 

พื้นท่ีถนน 2,886.65 25.8 

พื้นท่ีสวนสาธารณะ 1,078.6 9.64 

พื้นท่ีดนิท้ังโครงการ 11,188.75 100 

ที่มา:จากการคํานวณผังของโครงการ 

 

 
 

ภาพ 5 แสดงแบบแปลน อาคารเพื่อแสดงขนาดและ

พื้นที่ใชสอยอาคาร รูปแบบที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ6 แสดงแบบแปลนอาคารเพื่อแสดงขนาดและพื้นที่ใชสอยอาคาร รูปแบบที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7 แสดงแบบแปลนอาคารเพื่อแสดงขนาดและพืน้ทีใ่ชสอยอาคาร รูปแบบที่ 3  
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การวเิคราะหดานกฎหมาย 

 - ใชขอมูลจากขอกําหนดการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2535 มากําหนดผังโครงการจัดสรรท่ีดินท่ีถูกตองตามขอ

กฎหมาย 

 -ใชขอมูลจากขอกําหนด ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงท่ีออกความตาม 

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร มากําหนดรูปแบบของอาคารใหถูกตองตามกฎหมาย 

ตาราง 7 แสดงการตรวจสอบรายละเอียดและขอกําหนดการจัดสรรทีด่นิ 

การจัดสรรท่ีดนิขนาดกลาง 

รายการ รายละเอียดขอกําหนด รายละเอียดการจัดสรร 

บานเดี่ยว ท่ีดินแตละแปลงตองมีความกวาง และ ความ

ยาวไมตํ่ากวา 10 เมตร และเนื้อท่ีไมตํ่ากวา 50 

ตารางวา หากความกวาง และความยาวไมได

ขนาดตามท่ีระบุตองมีเนื้อท่ีไม ตํ่ากวา 60 

ตารางวา 

ตัวอาคารของบาน ตองหางจากเขตท่ีดินทุก

ดานไมตํ่ากวา 2.00 เมตร 

ท่ีดินแปลงท่ีมีความกวางนอยท่ีสุดเทากับ 

7.80 เมตร และมีเนื้อ ท่ีดินเทากับ 62.00 

ตารางวา  
 

 

ตัวอาคารของบาน หางจากเขตท่ีดินทุกดาน

ไมตํ่ากวา 2.00 เมตร 

ขนาดของถนน (ผิวจราจรและทางเทา) 

รายละเอียด

ขอกําหนด 

ความกวางเขตทาง

(เมตร) 

ผวิจราจร(เมตร) ทางเทา (เมตร) 

ดานปกเสาไฟฟา ดานตรงขาม 

12.00 6.00 1.00 1.00 

รายละเอียด

การจัดสรร 

ทางเขาหลักกวาง 14.00  

ทางเขาแปลงยอย 8.00  

ผวิจารจรทางเขาหลัก

กวาง 12.00 

ผวิจารจรทางเขาแปลง

ยอยกวาง 6.00 

1.00 

 

1.00 

1.00 

 

1.00 

ระยะหางระหวางแยกและที่กลับรถ 

รายละเอียดขอกําหนด รายละเอียดการจัดสรร 

ถนนแตละสายใหมคีวามยาว จากทางแยกหน่ึงถงึอีก

ทางแยกหน่ึงไมเกนิ 300 เมตร และไมควรใหเปนแนว

ตรงยาวเกนิกวา 600 เมตร 

ทางเขาหลักและทางเขาแปลงยอยระยะหางแตละ

แยกไมเกินขอกําหนดระยะหางระหวางทางแยกยาว

สุด 104 เมตร  

ท่ีกลับรถกรณท่ีีเปนรูปตัวแอล ตองมคีวามยาวสุทธิ

ของขาแตละดานไมตํ่ากวา 5.00 เมตร และผวิจราจร

กวางไมตํ่ากวา 4.00 เมตร 

จัดทําตามรายละเอียดขอกําหนด 
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ขนาดของเสนผาศูนยกลางภายในทอระบายนํ้าและบอพักทอระบายนํ้า 

รายละเอียดขอกําหนด รายละเอียดการจัดสรร 

ขนาดของเสนผาศูนยกลางภายในทอระบายนํ้าขนาด

เล็กสุดไมตํ่ากวา 40 ซม. 

ขนาดของเสนผาศูนยกลางภายในทอระบายนํ้า

ภายในโครงการขนาด 40 ซม.และ 60 ซม. 

บานเดี่ยว ตองจัดใหมบีอพักทอระบายนํ้าประจําทุก

แปลงยอย 

จัดทําตามรายละเอียดขอกําหนด 

พื้นท่ีสวนกลาง 

รายละเอียดขอกําหนด รายละเอียดการจัดสรร 

พื้นท่ีสวนกลาง เพื่อใชเปน สาธารณูปโภค และ

บริการสาธารณะคํานวณจากเกณฑรอยละ 5 ของ

พื้นท่ีขาย 

พื้นท่ีสวนกลาง เพื่อใชเปน สาธารณูปโภค และ

บริการสาธารณะคํานวณจากเกณฑรอยละ 5 ของ

พื้นท่ีขาย 361.175ตร.วา 

แตการจัดสรรไดกันพื้นท่ีไว 1,078.6 ตร.วา 
 

 

ผลการวเิคราะหการลงทุน   

การวเิคราะหความเปนไปไดการลงทุนในโครงการจะตองวิเคราะหโครงการจากแผนการขายท่ีคาดวาจะทําได ซึ่ง

จะชวยใหคาดการณรายไดท่ีรับเขามาและตนทุนรวมท่ีจายออกไป และตนทุนของโครงการจะไดใกลเคยีงความถูกตองมาก

ท่ีสุดโดยใชเคร่ืองมือทางการเงินเปนเกณฑในการตัดสินใจวามีความคุมคาและความเหมาะสมในการลงทุนหรือไม โดย

แบงการศึกษาไดเปน 4 กรณี ดังน้ีการวเิคราะหความเปนไปไดทางการเงนิใหผลลัพธ ดังตาราง3 

กรณีศึกษาที่ 1 เจาของท่ีดินทุกรายนําท่ีดินขายคืนใหโครงการในราคา 2000 บาทตอตารางวา ผูลงทุนพัฒนา

โครงการวางแผนการขายบานใหหมดภายใน 2 ป โอนหมดภายใน 3 ป โดยมแีผนการขายดังตารางดานลางน้ี 

กรณศีกึษาที่ 2 เจาของท่ีดนิทุกรายนําท่ีดนิเปลาขายใหแกผูลงทุนในราคาท่ีสูงกวากรณีท่ี 1 ราคา 3,000 บาทตอ

ตารางวา โดยมแีผนการขายเชนเดยีวกับกรณแีรก 

กรณศีกึษาที่ 3 เจาของท่ีดินประมาณ 75% นําท่ีดินเปลาขายใหแกผูลงทุนในราคา 2,000 บาทตอตารางวา  อีก

25% เจาของท่ีดนิไมนําท่ีดนิเขารวมโครงการ แตรวมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (รวมชําระคาระบบสาธารณูปโภคกลาง) 

กรณศีกึษาที่ 4 เจาของท่ีดินประมาณ 75% นําท่ีดินเปลาขายใหแกผูลงทุนในราคา 2,000 บาทตอตารางวา  อีก 

25% เจาของท่ีดนิไมนําท่ีดนิเขารวมโครงการ และไมรวมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ไมขายไมรวม ไมจาย) 

ประมาณการการขาย โดยปริมาณบานท้ังหมด 103 หลัง แบงเปนบานแตละรูปแบบ ดังน้ี 
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รูปแบบท่ี 1 จํานวน 90 หลัง  รูปแบบท่ี 2 จํานวน 4  หลัง  และรูปแบบท่ี 3 จํานวน 9 หลัง 

ตาราง

แผนการ

ขาย 

จํานวนบานที่ขายไดในแตละเดอืน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

สม
มุต

 ิฐ
าน

 (A)    3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

(B)   3 1                     

(C) 4 4 1                      
 

จากการจัดทําประมาณการกระแสเงนิสดของโครงการสามารถสรุปไดดังน้ี 

ตาราง 3 สรุปรายละเอียดตนทุนของ รายรับจากโครงการและผลตอบแทน 

 กรณศีกึษา ที ่ 1 2 3 4 

ราคารับซื้อท่ีดนิโครงการ(บาท/วา2) 2,000 2,000 4,000 4,000 

เจาของท่ีดนิเขารวมโครงการ 100% 75% 100% 75% 

เจาของท่ีดนิรวมจายสาธารณูปโภค - 0% - 0% 

ราคาขายท่ีดนิโครงการ(บาท/วา2)     

ราคาขายพื้นท่ีใชสอยในบาน (บาท/ม2)     

ระยะเวลาขายหมดโครงการ (เดอืน) 24  24  24  24  

ระยะเวลาของโครงการ (เดอืน) 36  36  36  36  

เงื่อนไข รอยละการเบิกเงนิกู         

   - เงนิกูคาท่ีดนิโครงการ 70% 70% 70% 70% 

   - เงนิกูคาสาธารณูปโภค 70% 70% 70% 70% 

   - เงนิกูคากอสราง 70% 70% 70% 70% 

คนืเงนิตนรอยละ x ของเงนิโอน  65% 65% 65% 65% 

เงนิลงทุนท้ังสิ้น(ลานบาท) 12.857 11.564 18.201 18.195 

กระแสเงนิสดสุทธิ (ลานบาท) 39.771 25.680 22.857 13.332 

เงนิกูโครงการ (ลานบาท) 97.077 76.321 107.190 83.906 

อัตราดอกเบ้ียท่ีคาดหวัง 20% 20% 20% 20% 

ดอกเบ้ียจายท่ี MLR 7.875 % 3.014 2.800 5.191 4.277 

มูลคาโครงการ NPV (ลานบาท) 15.28 9.602 3.885 -0.803 

BCR 1.12 1.09 1.03 0.99 

IRR(%) 37.9% 37.0% 21.6% 15.4% 

ราคาหุน (บาท/หุน) 21.89 18.30 12.13 9.56 

สวนล้ํามูลคาหุน (บาท/หุน) 11.89 8.30 2.13 -0.44 
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วจิารณและสรุปผล 

ผลจากการศึกษาประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการโดยละเอียดพบวาแตละกรณีศึกษาใหผลตอบแทนจากการ

ลงทุนดังน้ี 

1. กรณีแรกเจาของท่ีดนินําท่ีดนิทุกรายขายคนืใหโครงการในราคา 2000 บาทตอตารางวา  และโครงการ

สามารถขายบานจัดสรรไดหมดภายในระยะเวลา 24 เดือน ใชเวลาดําเนินการจนถึงโอนกรรมสิทธ์ิเสร็จสิ้นภายใน

ระยะเวลา 36 เดือน โดยมีเงื่อนไขชําระคืนเงินกูใหกับสถาบันการเงิน 65% ของเงินโอนกรรมสิทธ์ิ  ใชเงินกูจากธนาคาร

รอยละ 70  พบวาโครงการน้ีนาสนใจลงทุนมาก จากการคาดหวังวาจะไดผลตอบแทนโครงการ 20% นอกจากน้ียังให

มูลคาโครงการ(NPV) ท่ีเปนบวกอีกเทากับ15.28 ลานบาท คา BCR เทากับ 1.12 และผลตอบแทนท่ีแทจริงอยูท่ี 37.9% มี

สวนล้ํามูลคาหุน 11.89 บาท 

2. กรณท่ีีสอง เจาของท่ีดนิประมาณ 75% นําท่ีดนิเปลาขายใหแกผูลงทุนในราคา 2,000 บาทตอตารางวา  

อีก 25% เจาของท่ีดินไมนําท่ีดินเขารวมโครงการ แตรวมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (รวมชําระคาระบบสาธารณูปโภค

กลาง)จะเห็นวาโครงการน้ีใหผลตอบแทนไมดอยไปกวากรณท่ีี 1 เนื่องจากสวนท่ีเปนสาธารณูปโภค เจาของแปลงท่ีดนิรวม
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จายเชนเดียวกับโครงการมูลคาโครงการ(NPV) ท่ีเปนบวกอีก เทากับ 9.60 ลานบาท คา BCR เทากับ1.09 และ

ผลตอบแทนท่ีแทจริงอยูท่ี 37.0% มสีวนล้ํามูลคาหุน 8.30 บาท 

3. กรณีท่ีสาม เจาของท่ีดินทุกรายนําท่ีดินเปลาขายใหแกผูลงทุนในราคา 4,000 บาทตอตารางวา โดยมี

แผนการขายเชนเดียวกับกรณีแรกและโครงการสามารถขายบานจัดสรรไดหมด และใชเวลาดําเนินการจนถึงโอน

กรรมสทิธ์ิเสร็จสิ้นเชนเดยีวกับกรณท่ีี 1 ผลการวเิคราะหพบวา แมนราคาท่ีดินจะสูงขึ้นก็ตาม โครงการน้ียังใหความสนใจ

ลงทุนอยู ผลตอบแทนโครงการ 21.6% เงนิในสวนของผูลงทุนยังใหผลมากวา 20% นอกจากน้ียังใหมูลคาโครงการ(NPV) 

ท่ีเปนบวกอีกเล็กนอย 3.885 โดยมสีวนล้ํามูลคาหุน 2.13 บาทตอหุน 

4. กรณีท่ีสี่ เจาของท่ีดินประมาณ 75% นําท่ีดินเปลาขายใหแกผูลงทุนในราคา 4,000 บาทตอตารางวา  

อีก 25% เจาของท่ีดนิไมนําท่ีดนิเขารวมโครงการไมรวมจายระบบสาธารณูปโภค จะเห็นวาโครงการน้ีเร่ิมใหผลตอบแทน

ไมนาสนใจ  มูลคาโครงการ(NPV) ท่ีเปนลบเล็กนอยเทากับ -0.803 ลานบาท คา BCR เทากับ 0.99 และผลตอบแทนท่ี

แทจริงอยูท่ี 15.4% มสีวนล้ํามูลคาหุน -0.44 บาท 

ขอเสนอแนะ 

โครงการอสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรร ท่ีทําการศึกษาตามเงื่อนไขท้ังเร่ืองราคาท่ีดิน 2,000 และ 4,000 

บาทตอตารางวา หรือ การเขารวมโครงการของเจาของท่ีเดิมโดยไมยินดีชําระระบบสาธารณูปโภค ผลท่ีไดจากการ

วเิคราะหกระแสเงนิสดของโครงการ พบวาเงื่อนไขท่ีใหผลตอบแทนดท่ีีสุด คอื การท่ีเจาของโครงการสามารถไดท่ีดินราคา

ไมแพง 2,000 บาทตอตารางวา  โดยสรางผลตอบแทนไดถึง 37.9%   และแมวาเจาของท่ีดินเดิมจะไมรวมชําระคา

สาธารณูปโภคสวนกลางรอยละ 25% โครงการเชนน้ีก็ยังสรางความนาสนใจในการลงทุนท่ีตองการผลตอบแทนไมนอย

กวารอยละ 20% สวนกรณีท่ีไดราคาท่ีดิน 4,000 บาทตอตารางวา และไมเขารวมโครงการ จะใหผลตอบแทนนอยกวาท่ี

คาดหวังเล็กนอย โดยมสีวนล้ํามูลคา -0.44 บาทตอหุน 
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ระบบบรหิารจัดการการประเมนิผลชั้นเรยีนผานเว็บไซต 

The content management system of the grade evaluation 

หัชราดล มูลเมอืง27

1* และสาคร เมฆรักษาวนิช2 

Hucharadol Moolmuang1* and Sakorn Mekruksavanich2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ี ไดพัฒนาระบบบริหารจัดการการประเมินผลช้ันเรียนผานเว็บไซต กรณีศึกษา โรงเรียนหวยสัก

วิทยาคม เพื่อนําไปใชเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการในโรงเรียน โดยในสวนของโปรแกรมมีระบบงานยอย 13 ระบบ 

ประกอบดวย ระบบจัดการกลุมรายวิชา รายวิชา ประมวลรายวิชา การคิดเกรด ระดับช้ัน เทอมการศึกษา หองเรียน 

นักเรียน การลงทะเบียน การใหคะแนน การสอบ การเก็บคะแนน การใหเกรด และระบบการออกรายงานทางหนาจอ ซึ่ง

ระบบถูกพัฒนาขึ้นดวยภาษา PHP เช่ือมตอกับฐานขอมูล MySQL ทําการเช่ือมตอกับ CMS Joomla ระบบท่ีติดต้ังขึ้นและ

แสดงขอมูลของนักเรียนแตละคน เพื่อใหสามารถเขาดูผลการเรียนอยางรวดเร็ว สะดวกและมีประสิทธิภาพ มีความพึง

พอใจในระดับพงึพอใจมากหรือ 3.88  
 

คําสําคัญ: การประเมนิผล  
 

Abstract  

This research has developed a management evaluation classes through the website  Huysakwitthayakom 

school Case Study. In order to enhance the performance of services in schools. On the part of the system and sub-

system 13, Course Groups, Courses, Syllabuses, Grading, Class Levels, Semesters, Class Rooms, Students, 

Registrations, Scoring Plans, Exams, Raw Scores, Grades. And out of the screen development in PHP. Connect to a 

MySQL database connected to the CMS Joomla installed system and displays the information of each student to be 

able to see the results quickly and effectively.Were satisfied or very satisfied with the level of 3.88 
 

Keywords:evalution  
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บทนํา 

การวัดและประเมนิผลการเรียนรูเปนองคประกอบท่ีสําคัญของกระบวนการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน ซึ่งจะ

ใชการวัดและประเมนิผลออกมาเปนระบบตัวเลข 8 ระดับ คอื (0) (1) (1.5) (2) (2.5) (3) (3.5) และ (4) หรือระบบตัวอักษร 

8 ระดับ คือ (F) (D) (D+) (C) (C+) (B), (B+) และ (A) ซึ่งในแตละระดับผลการเรียนน้ันสามารถบงช้ีถึงผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของรายวชิาตางๆ  

อยางไรก็ตาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนํามาประยุกตใชกับกระบวนการแระเมินการเรียนการสอนใน

ประเทศไทยน้ัน ยังมีอยูในวงจํากัด และไมแพรหลาย สงผลใหผูสอนมีภาระตองจัดการกับเอกสารและรายละเอียดการ

ประเมินจํานวนมากในกระบวนการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา นอกเหนือจากภาระการสอนท่ีตองทําหนาท่ีอยู

แลว สงผลใหผูสอนไมสามารถใหเวลาในการทุมเทการใหความรูใหกับนักเรียน นักศึกษาไดมากเทาท่ีควร  

 ดวยเหตุน้ีเอง ผูพัฒนาจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบบริหารจัดการการประเมินผลช้ันเรียนทางเว็บไซตขึ้นบน 

CMS JOOMLA เพื่อใชในการวัดและประเมินผล ตลอดจนสําหรับผูท่ีไมมีความรูในการเขียนโปรแกรมสามารถนํามาใชกับ

การศึกษาได และครู อาจารยท่ีสามารถนําระบบน้ีมาใชประโยชนในการบันทึกผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาตอไปได 
 

สมมตฐิานของการวจัิย  

 หนวยการเรียนรูเปนชองท่ีใชในการกรอกคะแนนเก็บของนักเรียน เชน คะแนนจิตพิสัย คะแนนใบงาน คะแนน

สอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค  และผูสอนสามารถนําสถติิในแตละภาคเรียนมาวิเคราะหวานักเรียนดี หรือออนใน

ดานใด และสามารถเปนประโยชนในการปรับกลยุทธทางการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 เพื่อพัฒนาระบบประเมนิผลช้ันเรียนผานเว็บไซต โดยท่ีระบบสามารถนําคะแนนท่ีไดหลังจากครูผูสอนไดบันทึก

คะแนนในแตละหนวยเรียบรอยแลวมาตัดสนิผลการเรียนในแตละรายวชิาได 
 

วธิกีารศึกษา 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาพัฒนาและออกแบบระบบบริหารจัดการการประเมนิผลช้ันเรียนผานเว็บไซต  

กรณศึีกษาโรงเรียนหวยสักวทิยาคม ผูวจิัยไดทําตามขัน้ตอนดังตอไปน้ี 

         1.  ศึกษาระเบียบและหลักเกณฑ การวัดและประเมนิผลของสถานศึกษา  

         2.  เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ และรวบรวมความตองการของผูใชท่ีตองการแกไขจากปญหาท่ีเกดิขึ้น

จากระบบงานปจจุบัน 

 3.  วเิคราะหและออกแบบ ทําการวเิคราะห เคร่ืองมอืท่ีมอียูเดิมกับความตองการท่ีไดทําการ สัมภาษณ แลวทํา

การออกแบบ ER-Diagram และฟงกช่ันงาน 

 4. พัฒนาและทดสอบ ทําการพัฒนาเคร่ืองมือตาม Diagram ท่ีไดทําการวิเคราะหและออกแบบเอาไวและทําการ

ทดสอบขอผดิพลาด 

 5.  ทดลองใชงานระบบ 
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 6.  เก็บผลการทดลองใชงาน ขอผิดพลาดหรือขอเสนอแนะจากผูทดลองใชนําผลท่ีไดจากการทดลองใช มา

รวบรวมและวเิคราะหปญหา 

 7.  แกไขขอผิดพลาดและขอเสนอแนะของผูทดลองใชทําการแกไขปญหาและขอผิดพลาดจากผลการทดลองใช

งาน 

 8. นําระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาใชกับการวัดและประเมนิผล โรงเรียนหวยสักวทิยาคม 

 9.  ทําการประเมนิความพงึพอใจและประสทิธิภาพของระบบระบบบริหารจัดการการประเมนิผลช้ันเรียนผาน 

เว็บไซต กรณศึีกษาโรงเรียนหวยสักวทิยาคม  

          10. ทําการสรุปผลการศึกษา 
 

การวเิคราะหและออกแบบระบบ 

ในขั้นตอนการวิเคราะหและออกแบบระบบน้ัน เปนขั้นตอนท่ีจะแสดงใหเห็นวาระบบมีโครงสรางอยางไรและมี

วิธีการดําเนินงานอยางไร ในการออกแบบระบบจะอางอิงถึงการทํางานบนระบบ Eschool ท่ีทํางานบน CMS Joomla โดย

ระบบจะนําขอมูลท่ีตองการจัดเก็บ เชน ช่ือ กลุมสาระ วิชาเรียน ปการศึกษา ระดับช้ัน และคะแนน เปนตน มาบันทึกลง

ฐานขอมูลเพื่อทําการจัดเก็บ และประมวลผลเพื่อแสดงผลการเรียนผานทางหนาเว็บไซต 
 

แผนภาพบรบิท (Context Diagram) 

แผนภาพแสดงขอมูลของระบบ แสดงความสัมพันธระหวางระบบกับขอมูลท่ีเกี่ยวของโดยขอมูลในแผนภาพแสดง

ใหเห็นถึงการไหลของขอมูลโดยมีผูดูแลระบบและครูผูสอนเปนผูใชงาน ผูดูแลระบบสามารถทําการสรางผูใช (ครูผูสอน) 

จากน้ัน ครูผูสอนทํางานนําขอมูลเขา แลวแสดงผลออกทางหนาจอ และหากกรอกขอมูลครบถวน ขอมูลคะแนนของ

นักเรียนจะแสดงออกมาทางหนาจอทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพท่ีใชในการอธิบายภาพรวมของระบบ ER-Diagram  

ของระบบบริหารจัดการการประเมนิผลช้ันเรียนผานเว็บไซต 

  

0 

ระบบบรหิารจัดการ

การประเมินผลชัน้เรยีน

ผานเว็บไซต 

ฐานขอมูล 

Joomla 
ผูใชงานระบบ 

รองขอขอมูลจากระบบ 

ผลการร้องขอขอ้มูล 

เพิ่มขอ้มูลในระบบ 

ผลการเพิ่มขอมูล 

กรอกคะแนน 

ผลการประมวนผล 
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ภาพที่ 2 แสดงโครงสรางและความสัมพันธของขอมูล ER-Diagram ผลการออกแบบสวนติดตอกับผูใช 
 

 การวเิคราะหและออกแบบสวนติดตอกับผูใชระบบบริหารจัดการการประเมลิผลช้ันเรียนผานเว็บไซต กรณศึีกษา 

โรงเรียนหวยสักวทิยาคม ผูศึกษาคนควาไดออกแบบสวนติดตอกับผูใชงานระบบไวดังน้ี 

1. ดานหนาเว็บจะมสีวนของเมนูอยูดานซายมอืและพื้นท่ีสําหรับแสดงขอมูลผลการเรียน 
 

แสดงช่ือของระบบ 

 

 

 

 

แสดงผลการเรียนของผูเรียน 

ภาพ 3 แสดงหนาลงช่ือเขาระบบและช่ือของระบบ (Frontend) 

Log in 
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2. สวนการจัดการขอมูล (Backend) ของระบบบนเมนูภาษาไทย 
 

 
ภาพ 4 แสดงสวนจัดการขอมูลของระบบ (Backend) 

 

 

ผลการทดลอง 

 ในการทดลองผูใชระบบบริหารจัดการการประเมลิผลช้ันเรียนผานเว็บไซต กรณศึีกษา โรงเรียนหวยสักวทิยาคม 

ไดทําการทดลองเปน 2 รูปแบบคอื 

  -  การเก็บคะแนนเก็บเปน 1 หนวย โดยนํ้าหนักคะแนนอยูท่ี 100% 

  -  การเก็บคะแนนเก็บออกเปน 2 หนวย โดยนํ้าหนักคะแนนอยูท่ีหนวยละ 50% 

 1. แบบการเก็บคะแนนเก็บเปน 1 หนวย 

  กําหนดนํ้าหนักของคะแนน โดยแบงคะแนนเก็บ 60% ,กลางภาค 20%,ปลายภาค 20% 

 
ภาพที่ 5 แสดงแผนการเก็บคะแนน Scoring Plans 
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เมื่อกรอกคะแนนครบทุกชองแลวระบบจะแสดงผลการเรียน 

 
ภาพที่ 6 แสดงการประเมนิผลจากการรวมคะแนน 

 

 2. แบบการเก็บคะแนนเก็บเปน 2 หนวย 

กําหนดนํ้าหนักของคะแนนเก็บ โดยแบงเปน 2 หนวย หนวยละ 50% 

 
      ภาพที่ 7 แสดงแสดงการใหนํ้าหนักของคะแนนเก็บ 
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เมื่อกรอกคะแนนครบทุกชองแลวระบบจะแสดงผลการเรียน 

 
ภาพที่ 8 แสดงการประเมนิผลจากการรวมคะแนน 

 

ผลการวเิคราะหแบบประเมนิความพงึพอใจและประสทิธภิาพของระบบ 

 จากการรวบรวมวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเจาหนาท่ีบุคลากรท่ีเกี่ยวของในงานควบคุมตรวจสอบระบบ

เครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเชียงรายจํานวน 24 ชุด นํามาประมวลผลและวิเคราะหในเชิงคุณภาพและแปล

ความหมายของขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละใหไดผลของการใชโปรแกรมเพื่อการพัฒนาปรับปรุง ผลการวิเคราะหขอมูล

ตามวัตถุประสงคดังน้ี การศึกษาความพึงพอใจในการใชระบบบริหารจัดการการประเมินผลช้ันเรียนผานเว็บไซต 

กรณีศึกษา โรงเรียนหวยสักวิทยาคมไดกําหนดความพึงพอใจเปน 5 ระดับ ไดแก พอใจมากท่ีสุด พอใจมาก พอใจปาน

กลาง พอใจนอย พอใจนอยท่ีสุด โดยใหนํ้าหนักในแตละระดับไวดังน้ี 

   พอใจมากท่ีสุด  เทากับ  5 

   พอใจมาก  เทากับ 4 

   พอใจปานกลาง  เทากับ 3 

   พอใจนอย  เทากับ 2 

   พอใจนอยท่ีสุด  เทากับ 1 

 ข อ มูลระ ดับความพึ งพอ ใจ ได ทํ าการหาค า เฉลี่ ยคะแนนความพึ งพอใจ เป นรายก ลุ มจาก สูตร  

คะแนนเฉลี่ยรายกลุม = (5xความถี่ระดับมากท่ีสุด) + (4xความถี่ของระดับมาก) + (3xความถี่ระดับปานกลาง) + 

(2xความถี่ของระดับนอย) + (1xความถี่ของระดับนอยท่ีสุด) / จํานวนท้ังหมด (จํานวนคน)  

 การวิเคราะหขอมูลจะทําการวิเคราะหโดยการหาคารอยละ หาคาเฉลี่ย (Mean) แปลคาเฉลี่ยความพึงพอใจ                 

ใชเกณฑ ดังน้ี 
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 คะแนนคาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถงึ มคีวามพอใจมากท่ีสุด 

 คะแนนคาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถงึ มีความพอใจมาก 

 คะแนนคาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจปานกลาง 

 คะแนนคาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจนอย 

 คะแนนคาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจนอยท่ีสุด 
 

เกณฑการประเมนิ 

 คาเฉลี่ยท่ีไดจากการวเิคราะหขอมูลอยูในระดับขอมูลอยูในระดับ 3.50 ขึ้นไป ถอืวาผานเกณฑการประเมนิ 

ตาราง 1 แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

  รายการ   จํานวน(คน)   คดิเปนรอยละ 

                       ชาย   20         37.04 

                       หญงิ   34         62.96 
                        รวม   54         100 
  

ตาราง 1 แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญงิ 34 

คนคดิเปนรอยละ 62.96 และเปนเพศชาย 20 คน คดิเปนรอยละ 37.04 
 

ตาราง 2 แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงอายุ 

  ชวงอายุ   จํานวน(คน)   คดิเปนรอยละ 

25 – 45 ป          33           61.11         

46 – 60 ป          21          38.89 

รวม           54          100 
  

 ตาราง 2 แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวง              

อายุ 25-45 ป 33 คน คดิเปนรอยละ 61.11 รองลงมา ชวงอายุ 46-60 ป คดิเปนรอยละ 38.89 
 

ตาราง 3 แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

  วุฒกิารศกึษา   จํานวน(คน)   คดิเปนรอยละ 

ปริญญาเอก          0        0 

ปริญญาโท          12     22.22 

ปริญญาตรี          42     77.78 

ตํ่ากวาปริญญาตรี               0        0 

รวม           54      100 
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 ตาราง 3 แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ                  

มวุีฒกิารศึกษาระดับปริญญาตรี 42 คน คิดเปนรอยละ 77.78 รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 

22.22 
 

ตาราง 4 แสดงการประเมนิความพงึพอใจในการใชงานระบบ 

 

 

ลักษณะในการใชงานโปรแกรมในดานตาง ๆ  
  

1. ความสะดวกตอการใชงานของผูใช              7  25   22          3.72 

2. ความสวยงามของเว็บเพจ    4 22   18    10           3.55  

3. ชวยลดขัน้ตอนการทํางาน    14 30   10           4.07 

4. ชวยลดระยะเวลาในการทํางาน   12 36    6           4.11 

5. การจัดวางเมนูการใชโปรแกรม   21 17   16           4.09 

บนจอภาพเหมาะสม 

6. หนาตางการใชงานโปรแกรม   16 22   16           4.00 

ไมซับซอนเขาใจงาย 

7. ความถูกตองของการประมวลผล    2 13   25     4          2.68 

ของระบบ 

8. ความสมบูรณของขอมูลท่ีรายงาน   10 15   27     2          3.68 

9. ไดสารสนเทศตรงความตองการของผูใช  18 27    9           4.16 

10. สามารถเปนตัวอยางหรือแนวทางในการ  23   20   11           4.22 

พัฒนาโปรแกรมอื่น ๆ 

11. สามารถใชเปนแหลงขอมูลประการ   21 27    6           4.27 

การติดสนิใจ และการประเมนิผล 

12. การใชงานคูมอืการใชโปรแกรม   19 23   12           4.12 
 

สรุปผลการประเมินความพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการการประเมินผลช้ันเรียนผานเว็บไซต กรณีศึกษา 

โรงเรียนหวยสักวทิยาคม จากมากไปหานอยพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับความพงึพอใจมาก คาเฉลี่ยรวม 3.88 ซึ่งถือวาผาน

เกณฑการประเมนิและเมื่อพจิารณาเปนรายประเด็นพบวาสามารถใชเปนตัวอยางหรือแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อ

ใชกับสถานศึกษาอื่น  

  

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอย 

นอยท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 
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 สรุปผลการวจัิย  

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลฐานความรูและความตองการ นํามาวิเคราะหและออกแบบ โดยสามารถแบงเปน   

ระบบยอยได 13 ระบบ และการแสดงผลทางหนาจอ ผูศึกษาไดทาการพัฒนาระบบ โดยการสรางตารางฐานขอมูลโดยใช 

phpMyAdmin เปนเคร่ืองมอืในการจัดการระบบฐานขอมูลของ MySQL ทําการติดต้ัเว็บไซตดวย CMS Joomla และใชภาษา 

PHP ในการควบคุม การทํางานของระบบผานโปรแกรม Eclipseและติดตอกับฐานขอมูล  

  ผูศึกษาไดทําการพัฒนาแลวนําเสนอ ระบบกับกลุมผูใชงานเพื่อทดสอบการทํางาน เพื่อประเมนิประสทิธิภาพของ

ระบบจาก แบบสอบถามผลการพัฒนาระบบพบวาเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวคือ ครูผูสอนสามารถทําการสราง                  

นําขอมูลเขาและบันทึกเพื่อดูรายงานผลทางหนาจอได และในสวนของผูบริหารสามารถนําขอมูลจากระบบมาชวยในการ

ตัดสนิใจพจิารณาในการวางแผนนโยบายการใหบริการมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

เอกสารอางองิ 
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ทักษะคอมพวิเตอรกลุมสาระเพิ่มเติมคอมพวิเตอร ของนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปที ่6 ระหวางการเรยีน

ดวยบทเรยีนบนระบบเครอืขายตามรูปแบบ 4 MAT กับการเรยีนปกต,ิ สารนิพนธ กศ.ม.,  มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม,  มหาสารคาร 

พพัิฒน  สอนสมนึก.(2553).  การพัฒนาโมเดลการจัดการช้ันเรยีนแบบคละช้ัน สําหรับช้ันเรยีน 

ขนาดเล็ก สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาสกลนคร เขต 1,  สารนพินธ กศ.ม.,  มหาวทิยาลัย

มหาสารคาม,  มหาสารคาร 

พศิณุ  วงษศิลา.(2553).  การพัฒนาศักยภาพของครูโดยการใชโปรแกรมประมวลผลการ 

เรยีนรูของนักเรยีน,  สารนพินธ วท.ม.,  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร,  สกลนคร 

แสงประเสริฐ  เหมธุวนนท.(2553)  การพฒันาระบบวัดผลและประเมินผลการเรยีนรูโรงเรยีน 

บงึกาฬ จังหวัดหนองคาย,  สารนิพนธ วท.บ.,  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

พชัิยศักดิ์  เจริญศรี.(2552).  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการช้ันเรยีนสําหรับโรงเรยีน 

มัธยมศกึษา,  สารนิพนธ วท.ม.,  มหาวทิยาราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
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การจัดการความรูที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยพะเยา 

Knowledge Management in Accordance with the Quality Assurance in University 

of Phayao  
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการความรู ท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หนวยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 300 คน จากหนวยงานใน

มหาวทิยาลัยพะเยา จํานวน 16 หนวยงาน เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิยเปนแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญเปนบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู รอยละ 52.4 

เปนเพศหญิง รอยละ 62.4 สังกัดคณะสหเวชศาสตร รอยละ 14 มีประสบการณทํางานตั้งแต 2–5 ป รอยละ 47.6 ดาน

ปจจัยท่ีเอือ้ตอการจัดการความรู พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริหารกําหนดใหการจัดการความรูเปนกลยุทธท่ีสําคัญ

ในการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรแสวงหาความรู 

เชน การฝกอบรม การสัมมนา หรือดูงาน และนําความรูนั้นมาประยุกตใชในการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา ดานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนนักปฏิบัติ พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก มีการกําหนดประเด็น

ความรูและเปาหมายของการจัดการความรูสอดคลองกับพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต มีการกําหนดประเด็นความรูและ

เปาหมายของการจัดการความรูสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู พบวาภาพรวมอยู

ในระดับมาก มีการนําความรู ทักษะท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีจากผูนําความรูมาปรับใชในการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา มา

ปรับใชในการประกันคุณภาพการศกึษาในปตอไป  
 

คําสําคัญ: การจัดการความรู มหาวทิยาลัยพะเยา  
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Abstract 
 

 The objective of this research was to study the system to manage the knowledge which corresponded with 

the quality assurance in several departments in University of Phayao. The samples  were  the personnel in 

University of Phayao in total of  300 people . The tool was a set of questionnaires. The data were analysed by using 

the following statistics : frequency, percentage, mean and standard deviation. 

 The result showed that the data obtained from the staffs who participated in the knowledge management 

(KM) were categorized 52.4%, female 62.4%, staffs from School of Allied Health Sciences 14%, persons with 2-5 

years and working experience 47.6%. In terms of the factors facilitated the KM, the overall evaluation for this criteria 

was rated as “high” because the administrators positioned KM as the most important strategy to support the quality 

assurance processes. They encouraged and provided opportunities to the staffs to enhance their knowledge through 

workshops, seminars or field trips. The knowledge obtained from the mentioned activities would be applied to the 

work in relation to the quality assurance later on. In the case of the level of participation of the personnel, it was 

evaluated as “high” in total. For this criterion, there was a clear focus on the specific list of knowledge and 

objectives of the KM to correspond well with the mission to produce successful grandaunts as well as the strategy 

and university main values as a learning organization. For this, it was evaluated as “high” because the knowledge 

and good practices observed from the leaders were applied to the work which related to the quality assurance. 

Finally, the knowledge obtained from the KM held on both current and previous academic year will be applied to 

benefit the quality of assurance in the next academic year.   
 

Keywords: Knowledge management, University of Phayao 
 

บทนํา 

 สังคมในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ อยางรวดเร็วและมีการแขงขันที่รุนแรงไมวาจะเปนดานสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา ซึ่งสงผลใหองคการท้ังภาครัฐและเอกชนจําเปนตองมีการปรับบทบาทหนาท่ีและ

พฤตกิรรมตาง ๆ เพ่ือการอยูรอด และรักษาความเปนเลิศใหย่ังยืน กลยุทธท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ การใหความสําคัญกับ 

“ความรู” ซึ่งความรูเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพ โดยใชความรูในการพัฒนาการทํางาน

และแกไขปญหาใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นความรูจึงเปนทรัพยสินท่ีสําคัญขององคกร ความรูชวยใหการ

ทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงดานขอมูลขาวสาร ความรูอยางรวดเร็ว และมี

ความรูเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก เรียกไดวาเปนสังคมฐานความรู (Knowledge-based society) ที่ใชความรูเปนฐานในการ

พัฒนาประเทศ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ความรูแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ความรูท่ีอยูในตัวตน เปน

สติปญญาความคิดท่ีอยูในสมอง ยังมิไดจัดการใหอยูในรูปท่ีผูอ่ืนนําไปใชได และอีกประเภทหนึ่งคือความรูท่ีมีการบันทึก 

จัดเก็บในสื่อทุกประเภทอยางเปนระบบ มีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนตาง ๆ ในวงกวาง ซึ่งความรูประเภทแรกท่ีอยู
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ในตัวคน เปนความรูท่ีมีความสําคัญยิ่ง เพราะบุคคลท่ีทํางานมาเปนเวลานาน จะแสวงหาความรู สะสม สังเคราะหสราง

เปนปญญาความรู หลักการความคิดความชํานาญ ทักษะ วิธีการปฏิบัติงาน แตไมมีการบันทึก จัดเก็บ องคกรจึงขาด

ความรูท่ีเปนฐานสําคัญตองพัฒนาบุคลากรใหม สรางคนใหมตลอดเวลา นับเปนปญหาสําคัญในการพัฒนาองคกร

(คณะกรรมการบริหารสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 2548 หนา 8) ดวยเหตุนี้ ทําใหการบริหารความรูหรือการ

จัดการความรู จึงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญในสังคมปจจุบันไมวาจะเปนหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน หรือแมกระท่ัง

สถานศกึษาตางก็ใหความสําคัญกับเร่ืองดังกลาวเปนอยางมาก 

 การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบดวย 1.ระบบการพัฒนาคุณภาพโดยการใช 

QA2KM ในกระบวนการประกันคุณภาพ เพื่อสรางประชาคมท่ีมีวัฒนธรรมในการเรียนรู ไปสูองคกรแหงการเรียนรูท่ีเปน

พลวัต มีการกําหนดเปาหมายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและหนวยงานระดับคณะรวมกัน คือ คาเฉลี่ยผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ≥  4.51 และ

คาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกฎเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ≥  3.51 เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว กองบริหารงานวิจัยและประกัน

คุณภาพการศึกษาไดนํากระบวนการ QA2KM มาใชในกระบวนการวางแผน โดยกําหนดกิจกรรมที่ตองดําเนินการตาม

เกณฑในแตละตัวบงชี้ มอบหมายผูท่ีเกี่ยวของรับผิดชอบแตละกิจกรรม และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้รวมกัน 

เพื่อใหผลการประเมินในภาพรวมบรรลุเปาหมายที่กําหนด 2. ระบบการตรวจสอบคุณภาพ โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือครบรอบ 6 เดือนและ 9 เดือน 

เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และใชกระบวนการ QA2KM เพื่อเรงรัดใหการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายตามมาตรฐานท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังระดับตัวบงชี้และระดับภาพรวม 3.ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ มหาวิทยาลัยไดกําหนดระบบในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจะจัด

ประเมินหนวยงานระดับคณะภายในเดือนกรกฎาคม และระดับมหาวิทยาลัยภายในเดือนสิงหาคมของทุกป เพื่อนําผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการ QA2KM รวมกันอีกคร้ังหนึ่ง 

เพื่อนําผลการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบและให

ขอเสนอแนะตามท่ีเห็นสมควร (กองบริหารงานวจัิยและประกันคุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา, 2555) 

มหาวิทยาลัยพะเยามีการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนําการจัดการความรูมา

เปนเคร่ืองมือในการพัฒนางานดานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหทุกหนวยงานไดเรียนรูการดําเนินการจัดการความรู

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพท่ีนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน โดยในรางแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ.2558-2561 ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหาร แผนงานดานการจัดการความรู ไดมีการกําหนดกลยุทธไว 4 

กลยุทธ ดังนี้ กลยุทธท่ี 1 Target Setting : กําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานใหเปนท่ีรับรูท่ัวกัน โดยตองมี

เปาหมายและแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน กลยุทธท่ี 2 Innovate KM Tools : สรางนวัตกรรมเพื่ออํานวยความสะดวก

ในการนํา KM ไปประยุกตใชไดโดยงาย โดยตองมีท้ังเวทีจริงและเวทีเสมือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน กลยุทธท่ี 3 

Personal Mastery : สรางคนใหมีความรู และศรัทธาในการประยุกตใช KM โดยหนวยงานและบุคลากรจะตองสามารถใช 

KM เปนเคร่ืองมือในการพัฒนางาน กลยุทธท่ี 4 Appreciate Success and Failure : ติดตามสรางขวัญกําลังใจใหกับ

คนทํางานใหเกิดการเรียนรูตลอดเวลา  โดยตองมีการประยุกตใช KM ในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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มหาวิทยาลัยใหความสําคัญทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการกําหนดนโยบายในการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพไววาทุกหนวยงานจะตองผานเกณฑการประเมินตามเกณฑของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกัน

คุณภาพการศกึษา (สมศ.) ท้ังนี้ สวนงานระดับคณะจะตองไดรับผลการประเมนิในระดับดมีาก ไมนอยกวารอยละ 50  

จากนโยบายดังกลาวจึงเปนประเด็นท่ีผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา คนควาหาความรู ความจริงเกี่ยวกับระบบการ

จัดการความรูท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา วามีระบบการ

จัดการความรูท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยางไร ผลจากการศึกษาคร้ังนี้ จะเปนขอมูลสารสนเทศท่ี

สําคัญยิ่งตอการพัฒนาระบบการจัดการความรูของหนวยงานในมหาวิทยาลัย ในการยกระดับและสรางมาตรฐานการ

จัดการความรู จากแนวปฏบัิตท่ีิด ี(Best Practice) เพื่อการสงเสริมการดําเนินการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา ใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของหนวยงานทุกระดับ ท้ังผูบริหาร ผูปฏิบัติงานการจัดการความรู 

และบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ อันจะนําไปสูการแสวงหาวิธีการ และพัฒนาระบบการจัดการความรูใหสอดคลองการ

ประกันคุณภาพการศกึษา และสนองตอบนโยบายไดอยางครบถวน และเกดิประโยชนสูงสุดแกมหาวทิยาลัยพะเยา ตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 เพื่อศึกษาระบบการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานในมหาวิทยาลัย

พะเยา 
 

กรอบแนวคิด 
 

                ตัวแปรตน                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ผูใหขอมูลสําคัญ 

   1. ผูบริหาร 

   2. ผูรับผดิชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 

   3. ผูรับผดิชอบงานดานการจัดการความรู 

   4. บุคลากรท่ีเขารวมกจิกรรมการจัดการความรู 

 

    

 

แนวคิดของระบบการจัดการความรู 

1.ปจจัยท่ีเอือ้ตอการจัดการความรู (Knowledge 

Management Enablers)  

2.ก ร ะ บ ว น ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง ชุ ม ช น นั ก ป ฏิ บั ต ิ

(Participation Process of CoPs) 

3.วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค ก ร แ ห ง ก า ร เ รี ย น รู  ( Learning 

Organization Culture) 
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วธีิวทิยาการวจัิย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรท่ีใชศึกษา ไดแก ผูบริหาร ผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ผูรับผิดชอบงานดานการ

จัดการความรู และบุคลากรท่ีเขารวมกจิกรรมการจัดการความรู จํานวน 1,189 คน จากหนวยงานในมหาวิทยาลัยพะเยาท่ี

ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน 16 หนวยงาน ผูวิจัยมีขั้นตอนการไดมาซึ่ง

กลุมตัวอยาง ดังนี้ 

1. สํารวจประชากรท่ีตองการศกึษาท้ังหมดจากขอมูลของกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ในเดือนตุลาคม 

2557 เปนกรอบในการสุม (Sampling Frame) 

2. หาขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ของทาโร ยามาเน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 300 คนตอประชากร 

1,189 คนท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  

3. จากจํานวนกลุมตัวอยางท่ีได 300 คน  

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใชสอบถามระบบการจัดการความรูท่ี

สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศกึษา เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  ปจจัยท่ีเอือ้ตอการจัดการความรู 

 ตอนท่ี 3  กระบวนการมสีวนรวมของชุมชนนักปฏบัิต ิ

 ตอนท่ี 4  วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู 

 ตอนท่ี 5  ขอเสนอแนะ 

 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมอื 

 1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู การประกันคุณภาพ จากเอกสาร ตํารา หลักการและแนวคิด 

แนวปฏบัิต ิทฤษฏ ีและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม 

 2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีไดศึกษา โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือ แบบสอบถามปลายปดและ

แบบสอบถามปลายเปด 

 3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 

 4. นําแบบสอบถามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบและให

ขอเสนอแนะ จากนั้นนําแบบสอบถามไปทําการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงดวยวิธีการหาคาดัชนี ความสอดคลองระหวาง

ขอคําถามของแตละขอ (Index of Item Objective congruence:IOC)  

 5. นําแบบสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับปรุงแกไขรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อนําไปสรางเปน

แบบสอบถามฉบับสมบูรณสําหรับใชในการวจัิย  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ คณะผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ประกอบกับการวิเคราะห

เอกสารท่ีเกี่ยวของ โดยไดดําเนนิการ ดังนี้   

1. การจัดสงแบบสอบถาม จัดสงแบบสอบถาม จํานวน 300 ชุด และเก็บคืนแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 234 

ชุด คิดเปนรอยละ 78 

2. การรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของ  คณะผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของ กับการจัดการความรู

ควบคูไปกับการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  โดยบางสวนไดรวบรวมจากเอกสารและแหลงขอมูลทางอนิเตอรเน็ต   

การวเิคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสถิติคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูลโดยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดแก 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาสถติคืิอ คาความถี่และคารอยละ 

2. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ตอนท่ี 3 และตอนท่ี 4 โดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามขอเสนอแนะ นํามาเรียบเรียงนําเสนอในรูปแบบการบรรยาย 

เกณฑการใหคะแนน  ใชเกณฑแบบ  Likert  Scale  (อางถงึใน พวงรัตน ทวรัีตน 2540 หนา 107 – 108) แบง 

ออกเปน  5  ระดับ  ดังนี้     
 4.50 - 5.00   แปลวา  มากท่ีสุด   

 3.50 – 4.49   แปลวา  มาก    

 2.50 – 3.49   แปลวา  ปานกลาง   

 1.50 – 2.49   แปลวา  นอย   

 0.01 – 1.49   แปลวา  นอยท่ีสุด   
 

ผลการศึกษา 

 พบวาผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญเปนบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู รอยละ 52.4 เปนเพศหญิง 

รอยละ 62.4 สังกัดคณะสหเวชศาสตร รอยละ 14 มปีระสบการณทํางานตัง้แต 2–5 ป รอยละ 47.6  

 ดานปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรู พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นดานปจจัยท่ีเอื้อตอการจัดการ

ความรู ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 โดยมีความคิดเห็นวา ผูบริหารของแตละหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยพะเยาใหความสําคัญกับการจัดการความรู และตระหนักถึงประโยชนของการจัดการความรู เนื่องจากได

กําหนดใหการจัดการความรูเปนกลยุทธสําคัญในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา และยังมีการสงเสริมและ

เปดโอกาสใหบุคลากรแสวงหาความรู เชน การฝกอบรม การสัมมนา หรือดูงาน เพื่อนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรม 

สัมมนา หรือดูงานนั้นมาประยุกตใชในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสงเสริม สนับสนุน 

และสรางบรรยากาศใหบุคลากรกลาคิด กลาทํา กลาเปดเผย และกลาแลกเปลี่ยนความรูท่ีสอดคลองกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาการจัดการความรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอตามสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลง มีการ
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ประชุม กําหนดขอตกลง และอธิบายรายละเอียด กอนการดําเนินการจัดการความรู มีบรรยากาศของการประชุม หรือ

การเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูดวยความเต็มใจ ท้ังนี้ พบวาควรเพิ่มเติมในเร่ืองของระบบเครือขายความรู เชน 

เว็บไซต และระบบฐานความรู เชน โปรแกรมการสืบคนความรู เพื่อใหบุคลากรสามารถสืบคนความรูท่ีสอดคลองกับการ

ประกันคุณภาพการศกึษาได   

 ดานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนนักปฏิบัติ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นดาน

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนนักปฏิบัติ ภาพรวมอยูในมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 ไดกําหนดประเด็นความรูท่ี

สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาเขากับพันธกิจท้ัง 4 ดาน ของมหาวิทยาลัย ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดาน

การวิจัย ดานบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และยังมีการกําหนดกลุมเปาหมายในการใหความรูท้ัง 4 

ดาน ไปยังกลุมผูบริหาร กลุมคณาจารย กลุมเจาหนาที่ และกลุมนิสิต มีการแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู ความรูท้ัง 4 ดาน

ดังกลาวขางตนท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะของผูมีประสบการณ

ตรงเพื่อคนหาแนวปฏิบัติท่ีดี มีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีไปยังกลุมผูบริหาร กลุมคณาจารย กลุมเจาหนาที่ และกลุมนิสิต 

ทัง้นี้ ควรเพิ่มเตมิในเร่ืองของการจัดเก็บความรูจากผูใหความรูลงในฐานขอมูล เชน Internet เปนตน  

 ดานวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นดานวัฒนธรรมองคกร

แหงการเรียนรูภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 มีการนําความรู ทักษะท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีจากผูนําความรู

มาปรับใชในการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในป

การศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา มาปรับใชในการประกันคุณภาพการศึกษาในปตอไป มีความคุมคาในการจัด

ประชุมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดการประชุมให

ความรูหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการเรียนรู ใฝรู และใชความรูตามพันธกิจ 4 

ดาน ไดแก ดานการวิจัย ดานการผลิตบัณฑิต ดานบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจากกิจกรรมการ

จัดการความรูท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเปนทุนความรูสําหรับคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยตาม

พันธกิจท้ัง 4 ดาน  แตอยางไรก็ตามการใชสื่อสารสนเทศในการสืบคนความรูท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพ

การศกึษามกีารดําเนนิการยังไมคลอบคลุม ครบถวน ทุกดาน และเปนการดําเนนิงานในบางคณะเทานัน้ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการความรูท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของหนวยงานใน

มหาวทิยาลัยพะเยา จากการศกึษาพบวา 

 ดานปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรู พบวาผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นดานปจจัยท่ีเอื้อตอการจัดการ

ความรู ภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยมคีวามคิดเห็นวา ผูบริหารของแตละหนวยงานในมหาวิทยาลัยพะเยาใหความสําคัญ

กับการจัดการความรู และตระหนักถึงประโยชนของการจัดการความรู เนื่องจากไดกําหนดใหการจัดการความรูเปนกล

ยุทธสําคัญในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา และยังมีการสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรแสวงหา

ความรู เชน การฝกอบรม การสัมมนา หรือดูงาน เพื่อนําความรูที่ไดจากการฝกอบรม สัมมนา หรือดูงานนั้นมาประยุกตใช

ในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสงเสริม สนับสนุน และสรางบรรยากาศใหบุคลากร

กลาคิด กลาทํา กลาเปดเผย และกลาแลกเปลี่ยนความรูท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาการ
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จัดการความรูอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอตามสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลง มีการประชุม กําหนดขอตกลง และอธิบาย

รายละเอียด กอนการดําเนินการจัดการความรู มีบรรยากาศของการประชุม หรือการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู

ดวยความเต็มใจ ท้ังนี้ พบวาควรพัฒนาในเร่ืองของระบบเครือขายความรู เชน เว็บไซต และระบบฐานความรู เชน 

โปรแกรมการสืบคนความรู เพื่อใหบุคลากรสามารถสืบคนความรูท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาได  ซึ่งไม

ครบถวน ครอบคลุมกับ สราวุฒิ  พงษพิพัฒน  (2554) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงคศึกษาบริบทองคกร ประเมินความตองการ

จําเปน และการพัฒนารูปแบบการจัดการความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา ในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการวิจัยพบวา บริบทองคกรมหาวิทยาลัยพะเยา มีขอคนพบท่ีสําคัญ 2 ประเด็น คือ 1) ขาดการมีสวนรวมในการ

กระบวนการจัดการความรู สงผลถึงการเรียนรูท่ีไมเปนระบบตอเนื่อง และ 2) ขาดการจัดการปจจัยท่ีเอื้อตอการจัดการ

ความรู การประเมินความตองการจําเปน ผูมีสวนไดสวนเสียมีความตองการที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) ตองการจัดการ

ปจจัยที่เอื้อใหเช่ือมโยงกับกระบวนการจัดการความรูอยางตอเนื่อง 2) ตองการกระบวนการมีสวนรวมของนิสิต บุคลากร 

และ 3) การใชประโยชนจากเทคโนโลยสีารสนเทศรูปแบบการจัดการความรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารกฬีา 

 ดานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนนักปฏิบัติ พบวาผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นดาน

กระบวนการมสีวนรวมของชุมชนนักปฏบัิติ ภาพรวมอยูในมาก มีความคิดเห็นวา ไดกําหนดประเด็นความรูที่สอดคลองกับ

การประกันคุณภาพการศึกษาเขากับพันธกิจท้ัง 4 ดาน ของมหาวิทยาลัย ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดาน

บริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และยังมีการกําหนดกลุมเปาหมายในการใหความรูท้ัง 4 ดาน ไปยัง

กลุมผูบริหาร กลุมคณาจารย กลุมเจาหนาท่ี และกลุมนิสิต มีการแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู ความรูท้ัง 4 ดานดังกลาว

ขางตนท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะของผูมีประสบการณตรงเพื่อ

คนหาแนวปฏิบัติท่ีดี มีการเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดีไปยังกลุมผูบริหาร กลุมคณาจารย กลุมเจาหนาท่ี และกลุมนิสิต ท้ังนี้ 

ควรเพิ่มการจัดเก็บความรูจากผูใหความรูลงในฐานขอมูล เชน Internet เปนตน ซึ่งไมครบถวน ครอบคลุมกับ ผุสดี  ศิริ

วัฒนา (2552) ไดศกึษาวจัิยเร่ืองสภาพปญหาการจัดการความรูของสถานศึกษาสังกัดกองทัพเรือ พบวา ดานการถายโอน

ความรูและการใชประโยชน พบวา มีการสนับสนุนใหบุคคลากรถายโอนความรูท่ีอยูในตัวคน ดวยวิธีจัดใหมีการบรรยาย 

จัดใหอยูในระดับนอย และใชเครือขายอินเทอรเน็ตภายในองคกร ในการถายโอนความรู ใชอยูในระดับขางมาก สวน

ความรูท่ีไดนั้นนํามาพัฒนาตนเองดานวิชาการและพัฒนาดานความคิด นํามาพัฒนาอยูในระดับนอย 2. สภาพการจัดการ

ความรูของวิทยาพยาบาลกองทัพเรือ 1) ดานการแสวงหาความรู พบวา จากแหลงความรูภายใน ดวยการเขารวมประชุม

วิชาการ และแสวงหาความรูจากแหลงความรูภายนอก จากากรเขารับการฝกอบรมนอกหนวยงานและเขารวมสัมมนา

นอกหนวยงาน ซึ่งอยูในระดับคอนขางมากท้ังสองเร่ือง สวนสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใชในการแสวงหาความรู จาก

เครือขายอนิเทอรเน็ต ใชอยูในระดับมาก 

 ดานวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู พบวา หนวยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา สวนใหญมีความคิดเห็นดาน

วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 มีการนําความรู ทักษะท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ี

ดีจากผูนําความรูมาปรับใชในการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการนําความรูท่ีไดจากการ

จัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา มาปรับใชในการประกันคุณภาพการศึกษาในปตอไป มี

ความคุมคาในการจัดประชุมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการ
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จัดการประชุมใหความรูหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการเรียนรู ใฝรู และใชความรู

ตามพันธกิจ 4 ดาน ไดแก ดานการวิจัย ดานการผลิตบัณฑิต ดานบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจาก

กิจกรรมการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเปนทุนความรูสําหรับคณะตางๆ ของ

มหาวทิยาลัยตามพันธกจิท้ัง 4 ดาน  แตอยางไรก็ตามการใชสื่อสารสนเทศในการสืบคนความรูที่สอดคลองกับการประกัน

คุณภาพการศึกษามีการดําเนินการยังไมคลอบคลุม ครบถวน ทุกดาน และเปนการดําเนินงานในบางคณะเทานั้น ซึ่งไม

ครบถวน ครอบคลุมกับงานวิจัย จุฑารัตน  ศราวณะวงศ (2552, บทคัดยอ) ทําวิจัย เร่ือง การพัฒนาตัวแบบของกลยุทธการ

จัดการความรู มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการวิจัยพบวา สภาพและปญหาการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พบวาเร่ิมนําการจัดการความรูมาใชเมื่อปลายป พ.ศ. 2547 จากการผลักดันของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(กพร.) โดยเนนการใชการจัดการความรู เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ดานการบริหารท่ัวไป กระบวนการจัดการ

ความรูเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมบุคลากร โดยใชเคร่ืองมือตางๆ ไดแก เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และชุมชนนักปฏิบัต ิ

อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังขาดความสามารถในการจัดเก็บ จัดระบบ การจับและประมวลความรู ผูปฏิบัติงานขาด

วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู สวนใหญยังไมเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการความรู เนื่องจากเปนเร่ืองใหม ดังนั้นจึง

ประสบปญหาคอนขางมากในการเร่ิมตนดําเนนิการ 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพื่อการบรหิาร 

 1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําระบบเครือขายความรู เชน เว็บไซต ระบบฐานความรู และโปรแกรมการสืบคน

ความรู เพื่อใหบุคลากรสามารถสืบคนความรูท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศกึษาไดสะดวก รวดเร็ว 

 2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยมอบหมายผูรับผิดชอบในเร่ืองของการจัดเก็บความรู

ลงในระบบฐานความรูแยกตามพันธกจิและรายคณะ 

  ขอเสนอแนะเพื่อการปฏบัิตงิาน 

 1. ควรมีการใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีในการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

รวมถงึการจัดเก็บความรู และการแลกเปลี่ยนความรูนัน้ดวย 

 2. ควรมีการใหรางวัลกับหนวยงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพ

การศกึษา 

 ขอเสนอแนะในการทําวจัิยครั้งตอไป 

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการความรูของหนวยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูของมหาวทิยาลัยพะเยาไดอยางเหมาะสม 

2. การประเมินผลการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการจัดการความรู

และพัฒนารูปแบบการประเมนิการจัดการความรูของมหาวทิยาลัยพะเยา   
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การจัดการดานภูมิปญญาทองถ่ิน ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลบานตุน  

อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
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Piyaporn Jakkeaw1* and Pongsanit Koonnala2 

บทคัดยอ 

 การคนควาดวยตนเองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนศึกษาแนวทาง

พัฒนาการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลบานตุน การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษา 

เชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ซึ่งมีผูใหขอมูลสําคัญ  

รวมท้ังสิ้น 12 คน ผูวิจัยไดทําการแยกขอมูลใหเปนหมวดหมู และทําการวิเคราะหเชิงพรรณนาดวยวิธีบรรยายและ

อภิปราย จากการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาอุปสรรคของในการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น ขององคการบริหารสวน

ตําบลบานตุน ท้ัง 6 ดาน พบวา 1) ไมมีการจัดทําประวัติขอมูลของภูมิปญญาทองถิ่นไวโดยตรง 2) ยังขาดการจัดระบบ

ขอมูล และไมมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 3) ไมไดดําเนินการประชุมกลุมผูทรงความรูของภูมิปญญาทองถิ่นโดยตรง 4) ไดม ี

การจัดเก็บขอมูลจากการสํารวจ และสอบถามผูทรงความรูเก็บเปนรูปเลม 5) ไดเผยแพรขอมูลจัดอบรมใหความรูแก

เยาวชน และประชาชน 6) การสอดแทรกในงานประเพณีตางๆ นํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน ภายในครอบครัวและชุมชน 

สวนประเด็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาในการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น พบวา 1) ควรใหองคการบริหารสวนตําบลบาน

ตุนจัดเก็บรวบรวมเปนรูปเลมอยางชัดเจน จัดใหมพีพิธิภัณฑภูมปิญญาทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิม 2) ควรมีการ

รวบรวมจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ โดยอาศัยเครือขายของชุมชน 3) ควรจัดใหมีการประชุมท่ีเกี่ยวของกับภูมิปญญา

ทองถิ่นเปนประจําทุกเดือน 4)ควรจัดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง จัดทําตูเอกสารคลังปญญา และจัดเก็บขอมูลไวในระบบ

อิเล็กทรอนิกส 5) ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหแกคนในชุมชน รวมถึงบุคคลท่ีสนใจ เชน การใชสื่ออินเตอรเน็ต 

เสียงตามสาย เปนตน 6) ควรสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในทุกโอกาส นําไปสอนหรือจัดอบรม เพื่อนําไปใชใน

ชวีติประจําวัน 
 

คําสําคัญ: ภูมปิญญาทองถิ่น 
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Abstract  

This research aims to study management for the local wisdom; case Study of Subdistrict Administrative 

Organization of Bantun, Mueang District, Phayao Province. The method of this research is qualitative method which 

use a semi-structured for In-dept interview can collecting the data, which are the 12 people as the key information. 

The researcher has distinguish data into categories and analyze with the descriptive analysis method by descriptive 

and discussion.  

This research found the problems of management for the Local Wisdom of Subdistrict Administrative 

Organization of Bantun, in 6 issues that 1) There is no implement of the information system of local wisdom in 

directly. 2) There is lack of the management of information system and there is no official responsibility. 3) It did not 

arrange a group meeting of local philosopher. 4) There is no collection of survey data from local philosopher.            

5) There is no published information the youth and public. 6) Using traditional ceremony for applied in the family and 

community daily life. 

The issues on developing management for the local wisdom, it is recommended that 1) There should collect 

a book clearly and establish the museum of local wisdom. 2) There should have a systematic data collecting which 

using the network of community. 3) There should arrange a monthly meeting involving local wisdom. 4) There should 

be directly responsible person and set up a file cabinet and collect the data in the electronic system. 5) There should 

be add more channel for public relations. 6) There should interpolate the local wisdom in teaching or training to be 

used in daily life. 

Keywords: Local Wisdom    
 

บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยมีการปกครองอยูภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 

2557 ซึ่งประกาศใชเมื่อ วันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เพื่อวางแนวทาง Roadmap ของคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ

หรือ คสช. และไดกําหนดใหมี องคกรสําคัญๆ 5 องคกร คือ 1.สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 2.คณะรัฐมนตรี (ครม.) 3.

คณะรักษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) 4.สภาปฏรูิปแหงชาต ิ(สปร.) และ 5 คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญในสวนของ

คณะรัฐมนตรี โดยวัตถุประสงคมุงท่ีจะแกปญหาสถานการณการเมืองไทยในปจจุบันเปนสําคัญ ในสวนประเด็นการ

กระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นจึงยังไมปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวนี้ แตท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 มาตรา 78 มาตรา 283 ไดกําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่น

ไดเอง โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดการ 

การบริหารงานบุคคล การเงนิและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ และตองคํานึงถึงความสอดคลองกับ

การพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวม จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปน

อิสระในการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนองคกร

ของประชาชนในทองถิ่นบริหารจัดการโดยประชาชนในทองถิ่นและดําเนินงานเพื่อผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่น เพราะถาทองถิ่นแหงใด

มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีดี ปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นเปนหลัก ประชาชนในทองถิ่นแหง

นั้นก็จะมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้น แตในทางตรงกันขามถาทองถิ่นแหงใดมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไมดี ประชาชนใน

ทองถิ่นแหงนัน้ก็ยอมไมมชีวีติความเปนอยูท่ีดขีึ้นอยางแนนอน 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นในปจจุบัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกลักษณะไมวา

จะเปน องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมืองพัทยาหรือกรุงเทพมหานครลวนมีสถานะเปน

นิติบุคคล ในทางกฎหมายองคกรเหลานี้สามารถทํานิติกรรม และ/หรือสัญญาไดเองโดยไมตองรอใหอําเภอหรือจังหวัด

เปนผูทําใหเหมือนแตกอนหากมองในแงดีสามารถพิจารณาไดวา นี้คือการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นที่เปนการ

แบงเบาภาระของอําเภอ จังหวัด รวมไปถึงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเปนองคกรบริหารราชการสวนภูมิภาคและสวนกลาง 

ยิ่งไปกวานี้คือ กอใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ และการดําเนินกิจการสาธารณะที่ตอบสนองความตองการ

ของทองถิ่นไดเหมาะสมยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม หากมองในแงลบการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นดังกลาวสามารถ

นําไปสูการบริหารจัดการท่ีไมโปรงใสขึ้นได โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเกี่ยวของกับอํานาจการอนุมัติและกิจกรรม

ท้ังหลายท่ีเกี่ยวกับการใชเงินเพื่อการบริหารกิจการสาธารณะ แมจะมีระบบการตรวจสอบหรือการมีสวนรวมของ

ประชาชนทั้งในทางการบริหารงานและกิจการสาธารณะของทองถิ่นอยูแลวหลายลักษณะ ท้ังในระบบควบคุมการเมือง

การปกครองและระบบการควบคุมและตรวจสอบทางการเงินการคลัง แตก็พบวามีชองโหวหรือชองทางท่ีนําไปสู 

การดําเนินงานท่ีไมโปรงใสได การตรวจสอบหรือการมีสวนรวมโดยใหภาคประชาชนซึ่งมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับ 

การบริหารงานขององคกรปกครองทองถิ่นนาจะเปนอีกมาตรการหนึ่งท่ีทําใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประเทศชาติโดยรวม

และตอชุมชนเองโดยตรง (มนัส สุวรรณ, เอกกมล สายจันทร, ไพสฐิ พาณิชยกุล, 2546) 

แตขณะเดียวกันสภาพความเปนจริงในระบบการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นยังประสบปญหาในดานนโยบาย/แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมตางๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด

ขึ้นมานั้นไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน ประชาชนขาดขอมูลขาวสาร ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

สถานการณบานเมืองอยางชัดเจน จึงทําใหไมมีโอกาสในการรวมตัดสินใจและรวมแกไขปญหา ระบบการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดความพรอมในการรองรับภารกิจท่ีถายโอนมา เชน งบประมาณมีจํานวนจํากัดระบบการ

ทํางานของผูบริหารขึ้นอยูกับฐานเสียงและความนิยมชมชอบของประชาชนบุคลากรของหนวยงานขาดทักษะ ความรู 

ความสามารถในการปฏบัิตงิาน กจิการสาธารณะท่ีไดรับถายโอนภารกิจมายังไมมีความชัดเจน และไมมีความอิสระในการ

ดําเนินงาน อีกท้ังรวมถึงปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของขาราชการ ซึ่งเกิดขึ้นอยางกวางขวางและมีการรวมกันทุจริต

อยางเปนกระบวนการ เปนตน 

ภูมปิญญาทองถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง องคความรู ความเช่ือ ความสามารถ ความจัดเจนของคนในทองถิ่น

ท่ีไดจากการสั่งสมประสบการณและการเรียนรูมาเปน ระยะเวลายาวนานหรือชวงระยะเวลาหนึ่ง มีการคิดคนและพัฒนา

อยางตอเนื่องแลวถายทอดสืบตอกันมาสาหรับใชเปนแนวทางในการแกปญหา ปรับตัว และดํารงชีวิตใหเขากับ 

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมอยางเหมาะสม กับยุคสมัย ภูมิปญญาอาจแสดงออกมาท้ังในรูปท่ีเปน

นามธรรม เชน โลกทัศน ความคิด ความเช่ือ หรือปรัชญาในการดําเนินชีวิต และในเชิงรูปธรรม เชน เทคโนโลยีการทามา

หากิน การเกษตร ศิลปะ หัตถกรรม หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ (กรมสงเสริมการเกษตร, 2556) ภูมิปญญาทองถิ่นจึง
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เปนพื้นความรูท่ีชาวบานไดบันทึกและจดจํา แลวนํามาใชในชีวิตประจําวันโดยมีการถายทอดจากผูริเร่ิมไปสูชุมชน สังคม

ตอไป ความสําคัญของภูมิปญญาจึงเปนสิ่งท่ีมนุษยควรตระหนักและใหความสําคัญ แตในยุคปจจุบันภูมิปญญาดั่งเดิมได

เลือนไปพรอมกับวัฒนธรรมของทองถิ่น ผูคนก็เร่ิมผละหนีจากความเปนเอกลักษณของตนจึงกอใหเกิดปญหามากมาย

ตามมา นักวชิาการและภาครัฐจงึหันมาใหความสนใจตอภูมปิญญามากขึ้น 

ดังท่ีไดกลาวมาขางตน โดยภารกิจหนาท่ีแลวองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่จัดบริการสาธารณะครอบคลุม

วิถีชีวิตของประชาชนในเขตพื้นท่ี เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่ตอบสนองความตองการอยางแทจริง ผูศึกษาจึงได

สนใจศึกษา การจัดการ ดานภูมิปญญาทองถิ่น โดยศึกษากรณี องคการบริหารสวนตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา ซึ่งผลของการวิจัยคร้ังนี้จะเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของ

องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการเพิ่มคุณภาพการใหบริการแกประชาชน 

และยังใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมปีระสทิธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาการจัดการภูมปิญญาทองถิ่นสูชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลบานตุน 

2. เพื่อศกึษาแนวทางพัฒนาการจัดการดานภูมปิญญาทองถิ่นสูชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลบานตุน 
 

กรอบแนวคิด 

 การศึกษาเร่ือง “การจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น โดยศึกษากรณี องคการบริหารสวนตําบลบานตุน” ผูวิจัยได

ศึกษางานวิจัยของ วุฒิชัย วงศบา จากการพิจารณา เร่ืองแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น นํามากําหนดเปน

กรอบแนวคิดท่ีใชในการศกึษา โดยสามารถเขยีนเปนแผนภาพแสดงกรอบแนวคิด ในการวจัิยได ดังนี้ 

ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม  

  

 

 

 

 

 

 

  

การจัดการภูมปิญญาทองถ่ินของ

องคการบรหิารสวนตําบลบานตุน 

แนวทางการจัดการภูมปิญญาทองถ่ิน 

1. การรวบรวม 

2. การจัดระบบขอมูล 

3. การประชุมกลุมผูทรงความรู 

4. การจัดเก็บขอมูลความรู 

5. การเผยแพรแบงปนความรู 

6. การประยุกตพัฒนานําไปใช 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารทองถิ่น ผูสูงอายุ ปราชญชาวบาน ผูแทนชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี

ตําบลบานตุน จํานวน 12 คน ดังนี้ 

 1. ผูบริหารทองถิ่น จํานวน 1 คน ซึ่งผูศึกษาขอสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured 

interview) 

 2. ผูสูงอายุ ปราชญชาวบาน โดยการเลือกอยางเจาะจง จํานวน 5 คน ซึ่งผูศึกษาขอสัมภาษณโดยใชแบบ

สัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured interview) 

 3. ผูแทนชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี โดยการเลือกอยางเจาะจง จํานวน 6 คน ซึ่งผูศึกษาขอสัมภาษณโดยใช

แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured interview) 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคร้ังนี้ คือ แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structure Interview) เพื่อศึกษาการ

จัดการ และแนวทางการพัฒนาการจัดการ ดานภูมิปญญาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานตุน โดยผูวิจัยใช

วธีิการสัมภาษณแบบเจาะลกึ 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยการวิเคราะห สังเคราะหจัดกลุมขอมูลตามประเด็น

ปญหาสําคัญและอธิบายความเช่ือมโยง ภายใตวธีิการท่ีสําคัญดังนี้ 

 1. การจําแนกและจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) เปนการนําขอมูลท่ีไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูให

เปนระบบ เชน ขอมูลหมวดงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ ขอมูลหมวดการสัมภาษณ เปนตน 

 2. การวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลท่ีไดจากเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห

เพ่ือหาบทสรุปรวมกันของเร่ืองนัน้ 

 3. การวิเคราะหขอมูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เปนการนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหถึงเนื้อหาสาระใน

ประเด็นหรือเร่ืองนัน้ 

 

ผลการศึกษา 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ืองแนวทางการจัดการในการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น สามารถสรุป

ผลการวจัิยไดดังนี้ 

 ผลการวเิคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล 

 ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ คุณวุฒิการศึกษา อาชีพ จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหสัมภาษณ พบวา จะอยูในชวง

อายุ 46- 55 ป และอายุ 56 ปขึ้นไป ผูใหสัมภาษณจะมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส และผูให

สัมภาษณประกอบอาชพีเกษตรกร/ทํานา  

 ดานประสบการณเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ผลการวิจัยพบวาผูใหสัมภาษณ มีประสบการณเกี่ยวกับภูมิปญญา

ทองถิ่นที่แตกตางกัน ดังนี้ ดานการสงเสริมสนับสนุนการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น รองลงมาคือ ดานการบูรณาการนํา

ภูมิปญญาทองถิ่นมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และผูที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีระยะเวลาเฉลี่ย    15 

ป  
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 ผลการวเิคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแนวทางการจัดการดานภูมปิญญาทองถ่ิน 

ผลการศกึษาพบ ดังนี้  

 1. ดานการรวบรวม 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น พบวา  มีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน คือ องคการ

บริหารสวนตําบลบานตุน ไมไดมีการจัดทําประวัติขอมูลของภูมิปญญาทองถิ่นไวโดยตรง แตจะเปนการรวบรวมขอมูล

พื้นฐานของแตละหมูบานไวท่ีศูนยการเรียนรูของหมูบานนั้นๆ ไดแก วัด บานของปราชญชาวบาน บานของเจาของภูมิปญญา

ทองถิ่น เพ่ือใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล 

 2. ดานการจัดระบบขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการจัดระบบขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น พบวา มีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน คือ 

องคการบริหารสวนตําบลบานตุน จัดการระบบขอมูลของภูมิปญญาทองถิ่น โดยเก็บเปนหลักฐาน และเอกสารประวัติ

ของตําบลบานตุน แตยังขาดการจัดระบบขอมูล และไมไดจัดใหมีเจาหนาท่ีในการจัดการดูแลจัดทําขอมูลดังกลาว 

 3. ดานการประชุมกลุมผูทรงความรูทองถ่ิน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการประชุมกลุมผูทรงความรูทองถิ่น พบวา มีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน คือ 

องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ไมไดดําเนินการประชุมกลุมผูทรงความรูของภูมิปญญาทองถิ่นโดยตรง แตจะมี

กระบวนการในการรวบรวมขอมูล ความรู ดานภูมิปญญาทองถิ่นในแตละสาขามาเปนขอมูล จัดเก็บไว การจัดการประชุม

รวมกับองคกรตางๆ เปนบางโอกาส รวมถงึการประชุมเชงิปฏบัิตกิารเฉพาะกลุม 

 4. ดานการจัดเก็บขอมูลความรู 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการจัดเก็บขอมูลความรูภูมิปญญาทองถิ่น พบวา มีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน คือ 

องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ไดมีการจัดเก็บขอมูลจากการสํารวจ และสอบถามนักปราชญ ผูทรงความรู เก็บเปน

รูปเลมพรอมรูปถายเปนขัน้ตอนในแตละสาขา หรือแตละกลุมนัน้ ๆ  

 5. ดานการเผยแพรแบงปนความรู 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการเผยแพรแบงปนความรูภูมิปญญาทองถิ่น พบวา มีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน 

คือ องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ไดเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของตําบล โดยวิธีการท่ีแตกตางกัน ซึ่ง

สามารถ แบงออกได  ดังนี้ 

 1) จัดอบรมใหความรูแกเยาวชน และประชาชน ในการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น 

 2) เผยแพรผานสื่ออินเตอรเน็ต 

 3) จัดกิจกรรม พิธีกรรมตาง ๆ  

 4) ใหบริการความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ในศูนยการเรียนรูของตําบล 

 6. ดานการประยุกตและการนําไปใช 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการประยุกตและการนําภูมิปญญาทองถิ่นไปใช พบวา มีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน 

คือ องคการบริหารสวนตําบลบานตุน มีการสอดแทรกในงานประเพณีตางๆ นํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน ภายใน

ครอบครัวและชุมชน ทําศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพร 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณปญหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนาการจัดการดานภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

 จากการศกึษา กลุมตัวอยางมขีอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ดานการรวบรวม 

 องคการบริหารสวนตําบลบานตุน มปีญหาและอุปสรรคในการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น พบวา ขาดการจัดทํา

ประวัตขิอมูลของภูมปิญญาทองถิ่น หรือทําการบันทึกไว จงึทําใหมโีอกาสท่ีจะเกดิการสูญหาย  

 แนวทางในการพัฒนา การรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น พบวา ควรใหองคการบริหารสวนตําบลบานตุนจัดเก็บ

รวบรวมเปนรูปเลมอยางชัดเจน จัดใหมพีพิธิภัณฑภูมปิญญาทองถิ่น และภูมปิญญาทองถิ่นดัง้เดมิ  

 2. ดานการจัดระบบขอมูล 

 องคการบริหารสวนตําบลบานตุน มีปญหาและอุปสรรคในการจัดระบบขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น พบวา ขาด

ขอมูลพืน้ฐานและขอเท็จจริงตางๆ ในอดีต ขาดการจัดการอยางเปนระบบ และบุคลากรตลอดจนขาดงบประมาณสงเสริม

การจัดการระบบดังกลาว  

 แนวทางในการพัฒนา การจัดระบบขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น พบวา ควรมีการรวบรวมจัดเก็บขอมูลอยางเปน

ระบบ โดยอาศัยเครือขายของชุมชน ท้ังนี้องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ตองใหการสนับสนุนในดานบุคลากร และ

งบประมาณในการจัดทําระบบขอมูลภูมปิญญาทองถิ่นในรูปแบบสื่ออเิล็กทรอนกิส  

 3. ดานการประชุมกลุมผูทรงความรูทองถ่ิน 

 องคการบริหารสวนตําบลบานตุน มีปญหาและอุปสรรคในการประชุมกลุมผูทรงความรูทองถิ่น พบวา การจัด

เวท ีหรือการประชุมจัดใหมนีอยคร้ัง และปญหาท่ีผูใหขอมูลไมสามารถมารวมประชุมได  

 แนวทางในการพัฒนา การประชุมกลุมผูทรงความรูทองถิ่น พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานตุนควรจัดให

มกีารประชุมท่ีเกี่ยวของกับภูมปิญญาทองถิ่นเปนประจําทุกเดือน และจายเบ้ียประชุมใหเพื่อเปนการตอบแทน 

 4. ดานการจัดเก็บขอมูลความรู 

 องคการบริหารสวนตําบลบานตุน มปีญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บขอมูลความรูภูมิปญญาทองถิ่น พบวา ไม

มีการสื่อสารกันในชุมชน ไมมีศูนยกลางท่ีจะจัดเก็บขอมูล ซึ่งปจจุบันจัดเก็บไวแตละหมูบาน กระจัดกระจาย ขอมูลท่ี

จัดเก็บไวจงึไมครบถวนและท่ัวถงึ  

 แนวทางในการพัฒนา การจัดเก็บขอมูลความรูภูมิปญญาทองถิ่น พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานตุน 

ควรจัดใหมผีูรับผดิชอบโดยตรง จัดทําตูเอกสารคลังปญญา และจัดเก็บขอมูลไวในระบบอเิล็กทรอนกิส 

 5. ดานการเผยแพรแบงปนความรู 

 องคการบริหารสวนตําบลบานตุน มีปญหาและอุปสรรคในการเผยแพรแบงปนความรูภูมิปญญาทองถิ่น พบวา 

ยังขาดการประชาสัมพันธในชุมชนอยางเพยีงพอ ประชาชนจงึละเลยท่ีจะแบงปนความรูดังกลาวใหกับลูกหลาน หรือบุคคล

ท่ีสนใจ ขาดงบประมาณ 
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 แนวทางในการพัฒนา การเผยแพรแบงปนความรูภูมิปญญาทองถิ่น พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานตุน 

ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหแกสมาชิกภายในชุมชน และบุคคลอ่ืนท่ีสนใจ เชน การใชสื่ออินเตอรเน็ต เสียงตาม

สาย เปนตน  

 6. ดานการประยุกตและการนําไปใช 

 องคการบริหารสวนตําบลบานตุน มีปญหาและอุปสรรคในการประยุกตและการนําไปใชภูมิปญญาทองถิ่น 

พบวา ขาดคนท่ีจะสืบทอด เยาวชนไมนยิม ไมสนใจ การไมเขาใจขอมูล และมีการนําไปใชเพียงกลุมเล็กๆ ไมขยายไปถึงทุก

ชุมชน ขาดความตอเนื่อง  

 แนวทางในการพัฒนา การประยุกตและการนําไปใชภูมิปญญาทองถิ่น พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานตุน 

ควรสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในแตละโอกาส เชน งานประเพณี งานประชุมสัมมนา งานพิธีกรรม เปนตน นําไป

สอนหรือจัดอบรม เพื่อนําไปใชในชวีติประจําวัน 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากการสรุปผลการวจัิย แนวทางพัฒนาในการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น ผูศึกษาไดพบขอมูลที่เปนประโยชน

ในการจัดการดานภูมปิญญาทองถิ่น โดยอภปิรายไดดังตอไปนี้ 

1. ดานการรวบรวม องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ไมไดมีการจัดทําประวัติขอมูลของภูมิปญญาทองถิ่นไว

โดยตรง แตจะเปนการรวบรวมขอมูลพื้นฐานของแตละหมูบานไวท่ีศูนยการเรียนรูของหมูบานนั้นๆ ไดแก วัด บานของ

ปราชญชาวบาน บานของเจาของภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวน

ตําบล สวนขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บขอมูลความรู องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ควรจัดเก็บรวบรวม

เปนรูปเลมอยางชัดเจน โดยจัดใหมพีิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิมหลังจากนํามาจัดพิมพในรูป

ของสื่อสารสนเทศประเภทตาง ๆ รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน หนังสือ จุลสาร วารสาร หองสมุดดิจิทัลภูมิปญญา

ทองถิ่น เปนตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืององคการบริหารสวนตําบลหวยไรกับการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น : 

กรณีภูมินามทองท่ี ของวุฒิชัย วงศบา (2553) เพื่อทําการเผยแพรประชาสัมพันธในวงกวางยิ่งขึ้น ผูท่ีมีบทบาทในการ

ดําเนินงานควรมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด ศูนยวัฒนธรรมอําเภอ องคกรของ

รัฐและเอกชน มหาวทิยาลัยท่ีอยูตามภูมิภาคตาง ๆ เปนตน เพื่อขอความรวมมือและเก็บรวบรวมขอมูลตามหมูบาน ตําบล 

อําเภอ และจังหวัด โดยการออกสํารวจตามพืน้ท่ีเพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตอง และชัดเจน 

2. ดานการจัดระบบขอมูล องคการบริหารสวนตําบลบานตุน จัดการระบบขอมูลของภูมิปญญาทองถิ่น โดยเก็บ

เปนหลักฐาน และเอกสารประวัติของตําบลบานตุน แตยังขาดการจัดระบบขอมูล และไมไดจัดใหมีเจาหนาที่ในการจัดการ

ดูแลจัดทําขอมูลดังกลาว โดยขอเสนอแนะของการจัดระบบ ควรมีการรวบรวมจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ โดยอาศัย

เครือขายของชุมชน ท้ังนี้องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ตองใหการสนับสนุนในดานบุคลากร และงบประมาณในการ

จัดทําระบบขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส กลาวคือ เปนการจัดการความรูใหอยูในรูปแบบท่ีผูใช

สามารถเขาถึงได และนําไปประยุกตใชอยางสะดวก ซึ่งนักวิชาการบางทานจะเรียกขั้นตอนนี้วาเปนการลงรหัส (Codify) 

ความรูเพื่อนําไปเก็บและนํามาใชใหมไดในภายหลัง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญา

ทองถิ่นดานหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน:กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ของกนกพร ฉิมพลี (2555) การ
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กําหนดความรูเกี่ยวกับการกําหนดผลิตภัณฑ ผานการคิดและตัดสินใจรวมกันของสมาชิกกลุม จากนั้นจึงนําไปสู การ

แสวงหา และยึดกุมความรูท่ีมาจากภายในกลุมและภายนอก เพื่อใหเกิดความรูเฉพาะของกลุม และนําไปสู การ

แลกเปลี่ยนความรูอยางไมเปนทางการ 

3. ดานการประชุมกลุมผูทรงความรูทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลบานตุน มีปญหาและอุปสรรคในการ

ประชุมกลุมผูทรงความรูทองถิ่น  พบวา การจัดเวที หรือการประชุมจัดใหมีนอยคร้ัง และปญหาท่ีผูใหขอมูลไมสามารถ

มารวมประชุมได สวนขอเสนอแนะ ควรจัดใหมีการประชุมที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่นเปนประจําทุกเดือน และจาย

เบ้ียประชุมใหเพื่อเปนการตอบแทน หรือเปนกําลังใจ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

เกี่ยวกับเร่ืององคการบริหารสวนตําบลหวยไรกับการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น: กรณีภูมินามทองท่ี ของวุฒิชัย วงศบา 

(2553) การประชุมกลุมผูทรงความรูทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหวยไรไมไดดําเนินการประชุมกลุมผูทรงความรู

เร่ืองช่ือบานนามเมืองแตไดประสานรวมมือกับสภาวัฒนธรรมตําบลหวยไร โดยประโยชนเพื่อทําการประชุม เสาวนา 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูทรงความรู รวมท้ังการระดมสมองในการวางแผนแกไขปญหารวมกัน ซึ่งเปนการสงตอพลัง

ทางกาย ทางใจ และทางปญญาซึ่งกันและกัน 

4.  ดานการจัดเก็บขอมูลความรู ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลบานตุน มีการจัดเก็บไวแตละหมูบาน กระจัด

กระจาย ขอมูลท่ีจัดเก็บไวจึงไมครบถวนและท่ัวถึง สวนแนวทางในการพัฒนา การจัดเก็บขอมูลความรูภูมิปญญาทองถิ่น 

พบวา ควรจัดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง จัดทําตูเอกสารคลังปญญา และจัดเก็บขอมูลไวในระบบอิเล็กทรอนิกส เปนการ

นําเอาความรูท่ีไดจากสรางและพัฒนามากําหนดสิ่งสําคัญท่ีจะเก็บไวเปนองคความรู โดยตองพิจารณาถึงวิธีการในการ

เก็บรักษาและนํามาใชใหเกดิประโยชนตามความตองการขององคการ โดยตองเก็บรักษาสิ่งท่ีองคการเรียกวาเปนความรูให

ดีท่ีสุด ไมวาจะเปนขอมูลสารสนเทศ ตลอดจนผลสะทอนกลับ การวิจัยและการทดลอง การจัดเก็บเกี่ยวของกับดาน

เทคนิค เชน การบันทึกเปนฐานขอมูล(Database) หรือการบันทึกเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน รวมท้ังท่ีเกี่ยวของกับ

กระบวนการทางมนุษยดวย เชน การสรางและการจดจําของปจเจกบุคคล เปนตน ท้ัง นี้การเก็บสะสมความรู องคการ

ควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ เหลานี้ คือ ดานโครงสรางและการจัดเก็บความรู ควรเปนระบบที่สามารถคนหาและสงมอบไดอยาง

ถูกตองและรวดเร็ว มีการจัดจําแนกรายการตางๆ ไวอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ

ความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน:กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ของกนกพร ฉิมพล ี

(2555) โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรูภายในกลุม เพื่อใหสมาชิกมีความรูและทักษะในการผลิตมากขึ้น และเปนท่ีมา

ของ การจัดเก็บความรูในตัวบุคคล และการถายทอดความรู 

5. ดานการเผยแพรแบงปนความรู ไดเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของตําบล โดยวิธีการตาง ๆ  

ท่ีแตกตางกัน เชน จัดอบรมใหความรูแกเยาวชน ผานสื่ออินเตอรเน็ต กิจกรรม และพิธีกรรมตาง ๆ ของตําบล เปนตน  

สวนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานตุน ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหแกคนในชุมชน รวมถึง

บุคคลท่ีสนใจ ซึ่งมีความจําเปนสําหรับองคการเนื่องจากองคการจะมีการเรียนรูไดดีขึ้นเมื่อความรูมีการกระจายถายทอด

ไปอยางรวดเร็วและเหมาะสมท่ัวท้ังองคการ นอกจากนี้การถายทอดความรูยังเกี่ยวของกับการเคลื่อนท่ีของขอมูล

สารสนเทศ และความรูระหวางบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งนั้นอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งการถายทอด

ความรูอยางเปนทางการ เชน การสื่อสารดวยการเขียน การฝกอบรม การประชุม การสรุปขาวสาร สื่อสารในองคการ

ดวยสิ่งพิมพหรือเคร่ืองเสียงการไปเยี่ยมชมงานตาง ๆ และการใชระบบพี่เลี้ยง เปนตน สวนการถายทอดความรูอยางไม
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เปนทางการท่ีเกิดขึ้นในหนาท่ีท่ีทําเปนประจําอยางไมมีแบบแผน เชน จากประสบการณเร่ืองเลาท่ีเลาตอกันมา และ

เครือขายท่ีไมเปนทางการ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยเร่ือง การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นการทอผา 

บานคลองเตย ตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก ของศิริสุภา เอมหยวก และคณะ (2548) ดวยการ  

“ทําใหดู จับมือสอน” รวมท้ังใชแรงผลักดันดานคานิยมความเช่ือ และวัฒนธรรมของคนภาคอีสานท่ีชี้ใหเห็นวา การทอผา

จึงฝงอยูในสายเลือดของชาวอีสานทุกคน สวนกระบวนการถายทอดในปจจุบันไดรับการสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน รวมท้ังภาคประชาชนท่ีรวมกลุมกัน 

6. ดานการประยุกตและการนําไปใช โดยแนวทางในการพัฒนา การประยุกตและการนําไปใชภูมิปญญาทองถิ่น 

พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ควรสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในทุกโอกาส เชน งานพิธีกรรม งานประเพณี 

งานประชุมสัมมนา เปนตน นําไปสอนหรือจัดอบรม เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน คุณคาของความรูนั้นจะเกิดขึ้นได 

ก็ตอเมื่อไดถูกนําไปใช การใชความรู คือการนําความรูที่ไดรับจากการเผยแพร หรือถายทอดความรูมาประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนในการทํางาน สามารถนําความรูมาชวยในการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมและทันทวงที ท้ังนี้

การประยุกตใชความรูและนําความรูไปใชประโยชน (Knowledge Exploitation) นั้น เปนขั้นตอนท่ีตองการใหเกิดการขับเคลื่อน

หรือสงเสริมใหสมาชิกในองคการมีใชและแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งการนําไปใชประโยชนนี้แบงออกเปน 3 ดานหลัก ๆ คือ 

เทคโนโลยี การปฏิบัติการ และแงมุมทางสังคม เนื่องจากในดานเทคโนโลยีนั้นเกี่ยวของกับความสามารถในการเขาถึง

ความรูท่ีมีการจัดเก็บไวอยางเปนระบบ ในขณะท่ีดานปฏิบัติการและแงมุมทางสังคม (Social Aspects) เกี่ยวกับกับการนํา

ความรูไปใชประโยชนเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีองคการกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภูมิ

ปญญาทองถิ่น : กรณีศึกษา บานสระดอกเกษ ตําบลโคกสวาง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ของเพชรชรินทร 

บุญสนอง (2550) มกีารสืบสานภูมปิญญาทองถิ่นท้ังในดานการดํารงชีวิตมีการผลิตของใชเองในครัวเรือน การปรุงอาหาร

ท่ีอาศัยวัตถุดิบท่ีปลูกและหาเองในชุมชน การปฏิบัติตนตามประเพณีฮีตสิบสองและการบูชาผีแถน อีกท้ังยังบงบอกถึง

ความสามารถในการจัดการภูมิปญญาของชาวบานสระดอกเกษ โดยมีการหลอหลอมองคความรู ใหเกิดการสืบสานและ

ถายทอดจากรุนสูรุน โดยมีการปลูกฝงและทําใหดูเปนตัวอยาง ภูมิปญญาชาวบานจึงเปนมรดกอันล้ําคาของบรรพบุรุษท่ี

ควรคาแกการอนุรักษและสืบทอดใหคงอยูตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษา เร่ือง แนวทางพัฒนาในการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลบานตุน  

ผูศกึษาพบวา มขีอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวจัิยไปใชประโยชนและขอเสนอแนะเพื่อการวจัิยคร้ังตอไปดังนี้ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1) สงเสริมการเผยแพร เมื่อมีการเลือกสรรภูมิปญญาทองถิ่นที่มีลักษณะเดน ๆ ของแตละสาขาแลวเรียบรอย 

ควรพจิารณาสื่อท่ีจะใชในการเผยแพรประชาสัมพันธตามวัตถุประสงคและความเหมาะสม เพื่อใหผูรับมีโอกาสไดรูจักและ

ศกึษาหาความรู โดยสามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏบัิตไิด 

 2) สนับสนุนใหมีการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น ควรใหมีการถายทอดมวล ความรูแกนักเรียน นักศึกษา หรือ

บุคคลท่ีมีความสนใจท่ัวไป ไดมีโอกาสเขามาศึกษาหาความรูเพื่อทําการสืบทอดความรูเหลานั้นใหคงอยูตอไป หรือเปน
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การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณตอกัน เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุง พัฒนาตนเองใหดีขึ้น การสนับสนุนจากรัฐหรือ

องคกร สมาคม กลุมสมาชกิตาง ๆ ควรรวมมือประสานงานกัน เพื่อใหผูสนใจศกึษาเสยีคาใชจายนอยท่ีสุด 

 3) จัดทําเปนหลักสูตรทางการศึกษา ควรมีการจัดหลักสูตรหรือเพิ่มบรรจุเนื้อหาดาน ภูมิปญญาไวเปนสาระใน

การเรียนการสอนในทุกระดับ โดยเนนใหเยาวชนไดเรียนรูและ ตระหนักถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ เพื่อรวมกันอนุรักษ 

และสืบทอดตอไป 

 4) การรวมมือกันระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรเขามามีบทบาทในการทํางาน

รวมกันอยางแทจริง เชน ดําเนินการใหมีการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ รวมอนุรักษภูมิปญญาอยางจริงจัง 

สงเสริมใหมกีารเผยแพรอยางท่ัวถงึ และมปีระสทิธิภาพเปนตน  

 ขอเสนอแนะเพื่อการวจัิยครั้งตอไป 

 1) ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่นในแบบสังเคราะห โดยแยกประเภทของ

ความเช่ือ จารีต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีทองถิ่นมีอยู 

 2) ควรมีการศึกษาดานกฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญา หรือผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของประชาชนตอ

ภูมปิญญาท่ีพัฒนาขึ้นเพิ่มเตมิ 

 3) ควรมีการศึกษาดานอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่นขององคการบริหารสวน

ตําบลบานตุน และการประสานงานจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

รายงานจากการศึกษาคนควาอยางอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณไดดวยความอนุเคราะหของทานดร.พงษสนิท 

คุณนะลา อาจารยท่ีปรึกษา ซึ่งกรุณาสละเวลาใหความรูและคําแนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุก

ขั้นตอน เพ่ือใหการเขียนรายงานคนควาอยางอิสระฉบับนี้สมบูรณท่ีสุด ผูเชี่ยวชาญทุกทานในการพิจารณาเคร่ืองมือ 

ผูเขยีนจงึขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาความรูอันเปนพื้นฐานตอการนําไปประยุกตใชในการทํางานท้ังในปจจุบัน

และอนาคต ตลอดจนใหคําแนะนําเปนอยางดตีลอดมา 

 สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และญาติพี่นอง ตลอดจนเพื่อน ๆ ทุกคนท่ีคอยใหกําลังใจและ

แลกเปลี่ยนประสบการณท่ีดีในระหวางการศึกษาดวยดีมาโดยตลอด จนทําใหรายงานจากการศึกษาคนควาอยางอิสระ

ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี สําหรับความดีของการจัดทําผลงานจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง ขอมอบแกบุพการีและ

คณาจารยท่ีประสทิธิประสาทวชิาใหความรูแกผูเขยีนทุกทาน  
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การจัดระเบียบที่อยูอาศัยแรงงานขามชาติของเทศบาลนครเชียงใหม 

Organizing the Residence of MlgrantI Workers, Chiang Mai  Municipality 

ธีรกานต จีสัน2

1* และเกรียงไกร  เจริญผล2 

Teerakan  Jeeson1* and Kriengkrai Charoenphon2 

บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ือง การจัดระเบียบท่ีอยูอาศัยแรงงานขามชาติของเทศบาลนครเชียงใหม โดยผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาผลกระทบจากการไรท่ีอยูอาศัยหรือการอยูอาศัยแบบกระจัดกระจายอยางไมเปนหลักแหลงของแรงงานขามชาติใน

เขตเทศบาลนคเชียงใหม  ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ขาราชการ

หนวยงานของรัฐในเขตเทศบาลนครเชียงใหม รวมท้ังสิ้น 24 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนการสัมภาษณเชิง

ลึก  ดวยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยวิธีการสัมภาษณเปนรายบุคคล ผลการศึกษาพบวา จากการไรท่ีอยูอาศัย

หรือการอยูอาศัยแบบกระจัดกระจายอยางไมเปนหลักแหลงของแรงงานขามชาติในเขตเทศบาลนคเชียงใหมทําให

ผลกระทบเกิดขึ้นท้ังในดานสังคม สาธารณสุข และความมั่นคง โดยผลกระทบในดานความมั่นคงมากท่ีสุด และในดาน

สาธารณสุข ดานสังคม ตามลําดับ ขอเสนอแนะในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ หนวยงานภาครัฐควรมีการกําหนดนโยบาย และ

วางแผนท่ีอยูอาศัยสําหรับแรงงานขามชาตเิพื่องายตอการตรวจสอบและควบคุม ในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม ตอไป 
 

คําสําคัญ: การจัดระเบียบท่ีอยูอาศัย แรงงานขามชาติ เทศบาลนครเชยีงใหม 
 

Abstract 

 This qualitative study was conducted to explore impacts of strayed migrant worker or those having no 

permanent residence scattering in Chiangmai municipality.  The population in this study were 24 government officials 

working in Chiangmai municipality.  In-depth interview was used for data collection and found that strayed migrant 

workers or those having no permanent residences caused impacts on security most, followed by public health and 

the society, respectively.  For suggestion, concerned government agencies should have a policy and a plan about 

migrant workers’ residence in Chiangmai municipality in order to be easy for monitoring and control. 
 

Keywords: Residence reorganizing, Migrant workers, Chiangmai municipality  
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บทนํา 

การขยายตัวทางเศรษฐกจิการขยายตัวทางเศรษฐกจิของประเทศไทยนับวา เกดิการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการ

ผลติจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการโดยเฉพาะในชวงป พ.ศ. 2530-2539 จงึทําใหเกดิความ

ตองการแรงงานในภาคธุรกจิเปนจํานวนมากเพราะแรงงานเหลานี้จะเขามาทํางานแทนแรงงานไทยเนื่องจากแรงงานไทยไม

นยิมทํางานที่ สกปรก เสี่ยงตาย และเสี่ยงตอปญหาดานสุขภาพ ซึ่งหากไมมีแรงงานขามชาตเิหลานี้อาจสงผลกระทบตอ

ระบบเศรษฐกจิของประเทศเปนอยางมาก จงึทําใหมแีรงงานขามชาตจิากประเทศเพื่อนบานเขามาทํางานในประเทศไทย

เพิ่มขึ้น ทําใหรัฐบาลตองประกาศนโยบายการจัดการแรงงานขามชาติท่ีมคีวามยืดหยุนมากขึ้น โดยอาศัยอํานาจตาม

มาตรา 17 แหง พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 โดยใชวธีิการออกเปนมตคิณะรัฐมนตรีประกาศผอนผันเปนรายป 

ตัง้แตป พ.ศ. 2535 เปนตนมาการขยายตัวทางเศรษฐกจิของเชยีงใหมนัน้ทําใหม ีจํานวนแรงงานขามชาตเิขามาทํางานใน

จังหวัดเชยีงใหมเปนจํานวนเพิ่มมากขึ้นและแรงงานขามชาตเิหลานี้อาศัยรวมกันท่ีบริเวณหลังตลาดคําเท่ียงแตเนื่องจาก

ความสกปรกและความไมเปนระเบียบนัน้หนวยงานทางเทศบาลและหนวยงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวของจงึไดทําการร้ือถอน

บานพักออกไปโดยไมมกีารจัดเตรียมสถานท่ีไวรองรับทําใหแรงงานขามชาตอิยูแบบกระจัดกระจายตามพืน้ท่ีตางๆท่ัวเขต

เทศบาลนครเชียงใหมและไมมท่ีีอยูอาศัยเปนหลักเปนแหลงนัน้และไมทราบจํานวนและท่ีพักอาศัยของแรงงานขามชาติ

ท้ังหมดท่ีมอียูแทจริงจงึยอมสงผลกระทบตอจังหวัดเชยีงใหมอยางหลกีเลี่ยงไมได ทําใหการควบคุมดูแลเปนไปไดอยาง

ยากลําบากเนื่องจากมกีารยายท่ีอยูอยางไมแนนอน 

ดังนัน้ ผูวจัิยจงึไดทําการศกึษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการอยูอยางกระจัดกระจายของแรงงานขามชาตเิหลานี้เพื่อท่ีจะเปน

แนวทางใหกับหนวยงานของภาครัฐท่ีมสีวนเกี่ยวของกับแรงงานขามชาตเิหลานี้ไดมนีโยบายและมวีธีิการอยางไรในการ

จัดการใหปญหาตางๆท่ีไดกลาวมาในขางตนแลวนัน้เพื่อท่ีจะสามารถปองกันและลดความเสยีหายตางๆ ท่ีจะเกดิขึ้นตอไป

ในอนาคตได 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

  เพื่อศกึษาผลกระทบจากการไรท่ีอยูอาศัยหรือการอยูอาศัยแบบกระจัดกระจายอยางไมเปนหลักแหลงของ

แรงงานขามชาตใินเขตเทศบาลนครเชยีงใหม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดระเบียบท่ีอยูอาศัยแรงงานขามชาติของเทศบาลนครเชียงใหม  เปนงานวิจัยเชิง

คุณภาพ เน่ืองจาก เปนการแสวงหาความรูโดยการพิจารณาปรากฏการณทางสังคมจากสภาพสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นใน

ปจจุบัน โดยใชวิธีหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลและเนนการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและรอบดาน และมี

ความครอบคลุมในประเด็นท่ีทําการศึกษาในการศึกษาคร้ังนี้ จึงตองมีการวางแผนการดําเนินการเพื่อคัดเลือกกลุม

ตัวอยางท่ีจะเปนกลุมผูใหขอมูลหลักท่ีสําคัญ (Key Informant) ซึ่งจะเปนประโยชนในการใหขอมูล ตลอดจนวิเคราะหขอมูล

เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคของงานวจัิยชิ้นนี้ ดังนัน้ผูวจัิยจงึมกีารกําหนดระเบียบวธีิวจัิยไวดังตอไปนี้ 

การรวบรวมขอมูลจากการศึกษาขอมูลเอกสารวิชาการตาง ๆ ซึ่งไดรวมรวมจากแหลงขอมูลการเก็บรวบรวม

ขอมูลและการเก็บขอมูลผูวจัิยไดใชเคร่ืองมือ คือ การสัมภาษณเชงิลกึกับผูท่ีมสีวนเกี่ยวของ  
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การวเิคราะหขอมูล 

 เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวจัิยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ การวิเคราะหขอมูลผลกระทบจากการ

ไรที่อยูอาศัยหรือการอยูอาศัยแบบกระจัดกระจายอยางไมเปนหลักแหลงของแรงงานขามชาติในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 

ผูวิจัยไดใชวิธีการหลักในการวิเคราะหเปนวิธีการสรางขอสรุปจากการศึกษารูปแบบหรือขอมูลจํานวนหนึ่งวิเคราะหขอมูล

ในการตรวจสอบ แยกแยะ จัดลําดับความสําคัญ และเช่ือมโยงความสัมพันธซึ่งขอมูลสวนใหญท่ีนํามาวิเคราะหจะเปน

ขอมูลแบบบรรยาย (Descriptive) ท่ีไดจากการสังเกต สัมภาษณ แลวจดบันทึกไวขอมูล แลวนําเสนอในรูปแบบพรรณนา

โวหาร 
 

 ผลการศึกษา 

 ผลกระทบจากการไรท่ีอยูอาศัยหรือการอยูอาศัยแบบกระจัดกระจายอยางไมเปนหลักแหลงของแรงงานขามชาติ

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ประกอบดวย ดานความมั่นคง ดานสาธารณสุข และดานสังคม โดยผลกระทบในดานความ

มั่นคงมากที่สุด และในดานสาธารณสุข ดานสังคม ตามลําดับ 

ดานความมั่นคง  การไมทราบจํานวนท่ีแนชัดและจํานวนแรงงานขามชาติท่ีแทจริงนั้นทําใหการบริหารจัดการ

แรงงานขามชาตนิัน้เปนไปไดอยางยากลําบากอันเนื่องมาจากการท่ีแรงงานขามชาติเหลานี้เคลื่อนยายตัวเองอยูตลอดเวลา 

เนื่องมาจากเร่ืองของสถานท่ีทํางานและการทํางานตามเพือ่นฝูงซึ่งทําใหมผีลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงของประเทศ 

ดานสาธารณสุข  การดําเนนิชวีติของแรงงานขามชาติเหลานี้เปนการดํารงชีวิตอยางเรียบงายตามวิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีติดตัวท้ัง

ในเร่ืองของการกนิและสุขลักษณะท่ีถูกตองในการดํารงชวีติทําใหบางคร้ังอาจกอใหเกิดเปนแหลงเพาะเช้ือโรคหรือเสี่ยงตอ

การเกดิโรคประจําตัวและการเจ็บปวย อกีท้ังการเขาถงึการรักษาพยาบาลยังเปนไปคอนขางยากลําบาก 

ดานสังคม  เนื่องจากแรงงานขามชาติเหลานี้ชอบอยูรวมกันเปนกลุม มีการดื่มสุราและพูดคุยเสียงดัง ในบางคร้ังมีการ

ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นปญหาเหลานี้จึงทําใหคนไทยบางสวนเกิดความหวาดระแวงกลัวภัยท่ีจะเกิดขึ้นจากแรงงานขามชาติ

เหลานี้จงึทําใหเกดิการสรางอคตท่ีิไมดตีอแรงงานขามชาตเิหลานี้ขึ้น 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 ผลจากการศึกษา พบวา ผูวิจัยไดสัมภาษณกับทางหนวยงานของภาครัฐไดใหความคิดเห็นเดียวกันวาเปน

แนวความคิดท่ีดีเนื่องจากแรงงานขามชาติในเขตเทศบาลจังหวัดเชียงใหมในปจจุบันมีจํานวนท่ีเพิ่มสูงขึ้นการท่ีจะทราบ

จํานวนท่ีแทจริงและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแรงงานขามชาติเหลานั้นเปนไปไดยากเนื่องจากการที่มีที่อยูอยางไมเปนหลัก

แหลงของตัวแรงงานขามชาตเิองจงึทําใหการบริหารจัดการแรงงานขามชาติเหลานั้นเปนไปไดยากขึ้นหากมีการจัดระเบียบ

ท่ีอยูอาศัยท่ีเปนหลักเปนแหลงใหกับแรงงานขามชาติเหลานี้นาจะเปนแนวทางที่ดีที่จะทําใหทราบถึงจํานวนของแรงงาน

ขามชาติที่แทจริงท่ีพักอาศัยภายในเทศบาลนครเชียงใหมทําใหการบริหารจัดการแรงงานขามชาติก็จะสามารถเปนไปได

อยางงายขึ้นตามท่ีวิภาดา โนตา (2552:บทคัดยอ)ไดศึกษาจากจังหวัดสมุทรสาครมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็ว สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความตองการแรงงานในการผลิตสินคาและบริการตางๆ ทําใหมีแรงงาน

ตางดาวเขามาทํางานในพื้นท่ี เกิดเปนชุมชนท่ีอยูอาศัยของคนตางดาว จึงมีความจําเปนตองมีการศึกษาสภาพการอยู
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อาศัย พฤติกรรมความตองการ และปญหาดานท่ีอยูอาศัยของคนตางดาว เพื่อเปนประโยชนตอการวางแผนเร่ืองท่ีอยู

อาศัยสําหรับคนตางดาวตอไปในอนาคต 

ขอเสนอแนะ  
1. หนวยงานของเทศบาลนครเชียงใหมควรมีการดําเนินการแกไขปญหาการอยูอยางกระจัดกระจายตัวของ

แรงงานขามชาตใินเขตเทศบาลนครเชยีงใหมโดยการบังคับใชระเบียบท่ีมอียูอยางเครงครัด  

2. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก หนวยงานทองถิ่น สวนราชการท่ีเกี่ยวของ ควรวางแผนรวมกันในการจัดการระบบ

สาธารณูปโภค ท่ีใชในการอุปโภค บริโภค การใหบริการดานสาธารณสุข การใหการศึกษาแกเยาวชน ใหเพียงพอและ

เหมาะสม กับจํานวนของแรงงานขามชาต ิ     

3. ใหความรูสําหรับแรงงานขามชาติใน เร่ืองสุขลักษณะท่ีดีในการอยูอาศัย เพื่อใหเกิดความเขาใจในเร่ืองสภาพ

การอยูอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ และปองกันปญหาตางๆท่ีจะเกดิขึ้นในอนาคตตอไป  

4. มีการตรวจตราจํานวนผูท่ีพักอาศัยในชุมชนอยางเครงครัดเพื่อปองกันการแอบแฝงตัวเขามาอยูของแรงงาน

ขามชาตทิี่ไมไดขึ้นทะเบียนแรงงานเพ่ือปองกันปญหาตางๆท่ีจะตามมากับกลุมแรงงานขามชาตท่ีิเขามาโดยไมถูกกฎหมาย  

5. ผูประกอบการท่ีมสีวนทําใหเกิดแรงงานขามชาติ ควรมีสวนรับผิดชอบคาใชจายในการปรับปรุงสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และสภาพแวดลอม ซึ่งอาจทําไดโดยใชระบบภาษี 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

 บทความเร่ืองการจัดระเบียบท่ีอยูอาศัยแรงงานขามชาติของเทศบาลนครเชียงใหม เกิดขึ้นจากการใหความ
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ท่ีสําคัญงานวจัิยคร้ังนี้ไดรับการใหคําปรึกษาและแนะนําจาก อาจารย ดร.ศราภา  ศุทรินทร อาจารยปรึกษาหลัก อาจารย 

ดร.เกรียงไกร  เจริญผล อาจารยท่ีปรึกษารวม อาจารยดร.นพวรรณ  บุญธรรม อาจารยท่ีปรึกษารวม ท่ีไดใหคําปรึกษา
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การทําประชาคมเพ่ือการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา 

Civil Society Forum for Development Planning of Subdistrict Administrative 

Organization, NaPrang Subdistrict, Phayao Province 

รัชนกีร พวงจาํ3

1* และวีระ  เลิศสมพร 2 

Ratchaneekron Phungjam1* and Veera Lertsomporn 2 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการทําประชาคม และเพื่อศึกษา             

แนวทางการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา การศึกษานี้

เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุมผูใหขอมูลสําคัญรวมจํานวนท้ังสิ้น 26 คน เคร่ืองมือท่ีใชไดแก แบบสัมภาษณ จาก

การศกึษาพบวา 1) ปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการดําเนินการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา ไดแก (1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (2) ดานการมีสวนรวมในการ

ปฏบัิตกิาร (3) ดานการมสีวนรวมรับผลประโยชน (4) ดานการมสีวนรวมในการประเมินผล  2) แนวทางการมีสวนรวมการ

ทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา ไดแก (5) ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น เสนอปญหา ควร

ใหคําแนะนําเกี่ยวกับประโยชนการทําประชาคม ควรมีการควบคุมการบริหารงานใหเปนไปอยางเหมาะสม โปรงใสและมี

ประสทิธิภาพ เปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนเขามามสีวนรวมในการวัดผลของการดําเนนิงานการจัดทําประชาคม 
 

คําสําคัญ: แนวทางการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา 
 

Abstract  

 The purposes of this study were to study the problem and obstacle that affect the civil society forum for 

study guidelines the civil societyof subdistrict administrative organization, Na Prang subdistrict, Phayao province. This 

study was a qualitative study. A group of people whoprovided the important information, There were 26 people.                   

The instrument used was a set of questionnaire. The study found that 1) the problem and obstacle that affect the 

civil society forum for development planning of subdistrict administration organization, Na Prang subdistrict, Phayao 

                                                 
1นสิติคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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1Graduate Student, School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Political and Social Sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
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province are (1) participation in decision (2) participation in the operation (3) participation of beneficiaries and (4) 

participation in the evaluation. 2) The process of civil society forum for development planning it (5) should permit to 

the people for participation comment and issue review. It should be instructive about the benefit of civil society 

forum. It hould control the administration as appropriate, transparent and efficient. Opportunity for the people from all 

sectors participates in the evaluation and result analysis of the civil society forum. 
  

Keywords: process of civil society forum for development planning 
  

บทนํา 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทย พ .ศ .  2540 พระราชบัญญัติระเ บียบบริหารราชการแผนดิน                   

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และใน

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ตางใหความสําคัญตอการบริหารราชการอยางโปรงใส สุจริต เปดเผยขอมูลและการเปด

โอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมืองรวมถึงการตรวจสอบ

การใชอํานาจรัฐในทุกระดับ ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 มียุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิ

บาลในการบริหารจัดการประเทศ โดยใหความสําคัญกับการวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตย โดยใหประชาชนมี

สวนรวมอยางแทจริง และเพิ่มประสทิธิภาพกลไกกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และการเมืองใหเขมแข็งและเปน

อสิระมากขึ้น สภาวการณท่ีเนนเร่ืองการมสีวนรวมทําใหภาครัฐตองมุงแสวงหารูปแบบการพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหประชาชน

เกิดการรวมตัวกันเพื่อมีสวนรวมในการปกครองตนเองอยางกวางขวาง โดยใหประชาชนไดรวมคิด รวมวางแผน รวม

ตัดสินใจ รวมดําเนินกิจกรรม และรวมติดตามตรวจสอบ มีลักษณะการดําเนินการท้ังในรูปบุคคล กลุมคน ชมรม สมาคม

และองคกรอาสาสมัครรูปแบบตาง ๆ ไดมีสวนรวมในการดําเนินการเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ืองรวมกันใหบรรลุ

วัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาท่ีกําหนดไวอีกท้ังใชกระบวนการประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล แกนนําชุมชน  

เครือขาย ภาคประชาชน และองคกรพัฒนาตาง ๆ ในการผลักดันใหเกดิการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาทองถิ่น  

 จากการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทองถิ่น การพัฒนาชนบทในดานตางๆ ท่ีผาน

มายังไมสัมฤทธ์ิผลเทาท่ีควร สาเหตุสําคัญประการหนึ่งก็คือ ความลมเหลวในการดําเนินการพัฒนาตางๆ ของรัฐบาลมา

จากการยึดกลยุทธการพัฒนาและยึดแนวคิดทฤษฎีท่ีมาจากภายนอก บอยคร้ังท่ีหนวยงานภาครัฐบาลเอง ก็มุงแสวงหา

รูปแบบการพัฒนาชนบทท่ีเหมาะสมจากตางประเทศโดยหวังเปนสูตรสําเร็จของท่ัวประเทศ แตการแสวงหาแนวทางและ

กลยุทธการพัฒนาจากภายนอกโดยหวังนํามาประยุกตใชตอชนบทนั้นไมไดผล ซึ่งไมสามารถแทนแนวการศึกษาสภาวะ

เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยได (อางถงึใน สริิพัฒน ลาภจติร,2550) 

 องคการบริหารสวนตําบลนาปรัง ไดรับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล

นาปรังเม่ือวันท่ี 21 เดือน สิงหาคมพ.ศ 2542 มีเนื้อท่ี 21,875 ไร หรือ ประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ

เปนท่ีราบ มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 2,484 คน แบงเขตการปกครองออกเปน 6 หมูบาน (แผนพัฒนา 3 ป องคการบริหาร

สวนตําบลนาปรัง, 2556) 
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 จากผลการออกประชาคมเพ่ือการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา     

ในปที่ผานมาประชาชนและกลุมองคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง ไมคอยใหความรวมมือในการรวมทํา

ประชาคมและกลุมท่ีเขามามีสวนรวมในการทําประชาคมไมมีบทบาทในการเสนอแนวทางในการวางแผนพัฒนาเทาท่ีควร 

เน่ืองจากไมเห็นความสําคัญในการทําประชาคมและคิดวาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง ไดดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาใหอยูแลวโดยไมตองเสนอความคิดเห็น จึงทําใหแผนพัฒนาท่ีจัดทําขึ้นมา ไมสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนและชุมชน สงผลใหชุมชนไมไดรับการพัฒนาตามวัตถุประสงคและตอบสนองความตองการของประชาชน

เทาท่ีควร ผูทําการศึกษาวิจัย จึงมีความสนใจศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการทําประชาคมเพื่อการวางแผน

พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาศึกษาวิเคราะหและสามารถนําผล

การศกึษามาปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมกับองคกรตอไป 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  

นาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา  

 2. เพ่ือนําเสนอแนวทางการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา 

 

กรอบแนวคิด 

 ในการศึกษาเร่ือง การทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัด

พะเยา ผูวจัิยไดกําหนดกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษาตามกรอบแนวคิดของ โคเฮน และ อัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977, 

p. 6 อางถงึใน สุทัน ทาวงศมา, 2544, หนา 7 - 9) เปนกรอบแนวคิดในการวจัิย ดังนี้   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการทํา

ประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการ

บรหิารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัด

พะเยา 

1. ดานการมสีวนรวมในการตัดสนิใจ  

2. ดานการมสีวนรวมในการปฏิบัตกิาร  

3. ดานการมสีวนรวมรับผลประโยชน 

4. ดานการมสีวนรวมในการประเมนิผล 

การทําประชาคมเพื่อการ

วางแผนพัฒนาองคการบรหิาร

สวนตําบลนาปรัง อําเภอปง 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง  

จังหวัดพะเยา” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ: ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล กลุมหัวหนางาน กลุมผูนําชุมชน กลุมองคกรหรือหนวยงานอื่นๆ และกลุมประชาชนในเขตพื้นที่องคการ

บริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา รวมท้ังสิ้นจํานวน 26 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล: ผูวิจัยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก 

การเก็บรวบรวมขอมูล: การวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก 

การวิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative 

Analysis) โดยนําขอมูลท่ีไดจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาทําการวิเคราะหภายใตวิธีการท่ีสําคัญดังนี้ 

 1) การจําแนก และจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) เปนการนําขอมูลที่ได มาจําแนกและ

จัดหมวดหมูใหเปนระบบ เชน ขอมูลหมวดงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ขอมูลหมวดการสัมภาษณ เปนตน 

 2) การวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น   

มาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุปรวมกันของเร่ืองนั้น 

 3) การวิเคราะหขอมูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เปนการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหถึงเนื้อหา

สาระในประเด็นหรือเร่ืองนั้น 

ผลการศึกษา 

 จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูศึกษาไดขอมูลเกี่ยวกับ ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินการทําประชาคม

เพื่อการวางแผนพัฒนาและแนวทางการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา ซึ่งนําเสนอเปนลําดับดังตอไปนี้ 

 1. ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

 1.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ   

 1.1.1 การมีสวนรวมในขั้นตน คือ การทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล              

ยังไมไดรับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่มากพอสมควร ขาดความหลากหลายของประชาชนทุกกลุม ทุกเพศและทุก

วัย ทําใหปญหาความตองการของประชาชนขาดความครอบคลุมในทุกๆ ดาน ประชาชนสวนใหญไมไดเขารวมการทํา

ประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ทําใหปญหาท่ีจะรวบรวมมาจากคนกลุมนอย ประชาชนเขา

มามีสวนรวมนอย  

 1.1.2 การมีสวนรวมในขั้นเตรียมการ  คือ ประชาชนสวนมาก ขาดความรู ความเขาใจในการตัดสินใจ

ในการกําหนดชองทาง หรือลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล ปญหา

ของแตละชุมชนมีมากเกินไป ทําใหการลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเกิดความยุงยากวุนวาย                
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ของขั ้นตอน ขาดมุมมอง และแนวทางใหมมาชวยในการตัดสินใจการลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมท่ี

ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล ขาดแนวทางท่ีเหมาะสมและชัดเจนในการกําหนดชองทาง  

 1.1.3 การมีสวนรวมในขั้นตอนการตัดสินใจปฏิบัติ  คือ ประชาชนในพื้นที่สวนใหญไมใหความสําคัญ 

และขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการคัดสรรบุคลากรเปนตัวแทนปฏิบัติการทําประชาคมในชุมชนของตนเอง                    

การคัดสรรบุคลากรเปนตัวแทนปฏิบัติการทําประชาคมขาดความหลากหลาย ซึ่งสวนใหญจะเปนกลุมบุคคลเดิม ๆ การ    

คัดสรรบุคลากรเปนตัวแทนปฏิบัติการทําประชาคมขาดความหลากหลายในกลุมตางๆ เพราะขาดการประชาสัมพันธ

เผยแพรมาถึงหนวยงาน  

 1.2 ดานการมสีวนรวมในการปฏบัิตกิาร   

  1.2.1 การมีสวนรวมในการสลายทรัพยากร  คือ ประชาชนไมไดรวมการสละแรงกาย เงิน วัสดุอุปกรณ 

และคําแนะนํา เกี่ยวกับการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาเพราะคิดวาเปนภารหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล

ทานั้น การจัดทํางบประมาณเกี่ยวกับการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนามีงบประมาณ ท่ีจํากัดและไมมีความ

เหมาะสมกับสภาพปญหาในพืน้ท่ี 

 1.2.2 การมีสวนรวมในการบริหารและประสานงาน คือ ประชาชนสวนใหญไมใหความสําคัญในการ

จัดสรรคัดเลือกบุคลากรเขามาดําเนนิการเพราะคิดวามเีจาหนาท่ีปฏบัิตหินาท่ีโดยตรงอยูแลว 

                 1.3 ดานการมสีวนรวมรับผลประโยชน   

 1.3.1 การมีสวนรวมรับผลประโยชน คือ ปญหาในพื้นที่มีมาก ทําใหการดําเนินกิจกรรม/โครงการมีมาก 

งบประมาณมนีอยมสีวนทําใหการเพิ่มผลผลติ รายได หรือทรัพยสินลดลง ประชาชนบางพื้นที่ ยังไมไดรับผลประโยชนจาก

กิจกรรม/โครงการจากการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพราะผูบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลใหความสําคัญดานโครงสรางพืน้ฐานมากเกนิไปโดยไมกระจายการเพิ่มผลผลติ รายไดดานอ่ืนๆ 

 1.3.2 การมีสวนรวมรับผลประโยชนในดานสังคม คือ ปญหาของประชาชนในพื้นที่มีมากเกินไป ทําให

โรงเรียน ชุมชนไมไดรับผลประโยชนเทาท่ีควร สวนใหญจะเนนแกไขปญหาของประชาชนเทานั้น โรงเรียน ชุมชน ไมไดรับ

ผลประโยชนจากการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา เนื่องจากผูบริหารไมใหความสําคัญในการเขารวมการทํา

ประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับประชาชนมากกวาชุมชน สังคม 

และชุมชนบางแหง บางพืน้ท่ี  

 1.3.3 การมสีวนรวมกับผลประโยชนในดานบุคคล คือ เนื่องจากกิจกรรม/โครงการมมีากเกินไปทําใหประชาชน

ไมไดรับผลประโยชนอยางท่ัวถึง ไมไดรับการตอบรับการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาจากประชาชนหรือบุคคลผู

เสยีผลประโยชน ประชาชนหรือบุคคลไมใหความรวมมือเมื่อไมไดรับผลประโยชนจากการทําประชาคมเพื่อการวางแผน

พัฒนา เกดิการรองเรียนจากประชาชนหรือบุคคลผูเสียผลประโยชนจากกิจกรรม/โครงการ จากการทําประชาคมเพื่อการ

วางแผนพัฒนา ไมไดรับผลประโยชนจากกิจกรรม/โครงการจากการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบลเพราะเปนคนตางพืน้ท่ี และบางกจิกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบลประชาชนหรือบุคคลไมไดรับ

ผลประโยชนเลยเพราะผูบริหารองคกรเนนกลุมของตนเองเทานัน้  
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 1.4 ดานการมสีวนรวมในการประเมนิผล   

  ประชาชน ขาดความสนใจเขามามีสวนรวมในการวัดผล และวิเคราะหผลของการดําเนินงานการจัดทํา

ประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ไมไดรับเขารวมในการเขาไปติดตามการวัดผล             

และวิเคราะหผลภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนด องคการบริหารสวนตําบลมีขอจํากัดหลายดาน สําหรับให

ประชาชน เขามามีสวนรวมในการวัดผล และวิเคราะหผล ประชาชนไมไดรับขอมูลท่ีเพียงพอสําหรับการวัดผล                

และวิเคราะหผล ขาดกลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลอยางจริงจังและเหมาะสม องคการบริหารสวนตําบล          

ไมเปดโอกาสในประชาชน ทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย รวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อใหมีความคิดเห็น        

ที่หลากหลายและแกปญหาไดถูกจุด 

 2. แนวทางการมีสวนรวมการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา  

 กลุมผูใหขอมูลไดเสนอแนวทางการมีสวนรวมการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง         

มรีายละเอยีดดังนี้ 

               2.1 ดานการมสีวนรวมในการตัดสนิใจ   

   2.1.1 การมสีวนรวมในขัน้ตน    

  1) ควรเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมแสดงความคิดเห็น เสนอปญหา  

  2) ใหคนในชุมชนไดรวมตัดสนิใจในการชี้แจง วเิคราะหและรวบรวมขอมูลปญหาในชุมชน 

 2.1.2 การมสีวนรวมในขัน้เตรียมการ  

  1) ใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการตัดสินใจในการกําหนดชองทาง หรือลําดับความสําคัญของ

โครงการ/กจิกรรมท่ีดําเนนิการทุกขัน้ตอน 

  2) ใหประชาชนรวมกําหนดความตองการและจัดลําดับความสําคัญของปญหา การเลือกปญหาเพื่อ

นําไปสูขัน้ตอนตอไป                

   2.1.3 การมสีวนรวมในขัน้ตอนการตัดสนิใจปฏบัิต ิ  

  1) ควรมีการพบปะพูดคุยกับสมาชิกเวทีประชาคม มีสวนรวมในการตัดสินใจในการคัดเลือกสรร

บุคลากรกับการมสีวนรวมทางการบริหาร เพ่ือใหการดําเนนิการทําประชาคมเปนไปในทิศทางเดยีวกัน 

 2) ใหชุมชนรวมคัดเลือกบุคลากรในหมูบานท่ีมีความรู ความสามารถในการทําประชาคมเพ่ือการ

วางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  

 2.2 ดานการมสีวนรวมในการปฏบัิตกิาร   

  2.2.1 มสีวนรวมในการสลายทรัพยากร   

  1) ควรมีการพิจารณาดานงบประมาณโครงการ/แผนงานการทําประชาคมผานการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลนาปรัง 
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  2) ควรใหคําแนะนําเกี่ยวกับประโยชนการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลนาปรัง 

 2.2.2 การมสีวนรวมในการบริหารและประสานงาน    

  1) ควรเปดโอกาสใหประชนชนไดคัดเลือกบุคลากรเขามาดําเนินการ ผูประสานงาน การฝกอบรม 

การใหคําปรึกษา  และการใหคําแนะนําเปนประจําทุก ๆ ป  

  2) ควรสรางการมีสวนรวมทางการบริหารใหไปในทิศทางเดียวกันและดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

   2.3 ดานการมสีวนรวมรับผลประโยชน   

    2.3.1 การมสีวนรวมรับผลประโยชน   

 1) ควรอนุมัติขอบัญญัติพิจารณาผานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ แผนโครงการชวยเหลือ

ปญหาความเดือดรอนของประชาชนทําใหประชาชนมกีารเพิ่มผลผลติ รายได 

  2) ควรมีการนําขอมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนในดานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ผูท่ีมีรายไดนอย  ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสสามารถนําเสนอกิจกรรม/โครงการ ลงในแผนพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลเพื่อแกปญหาความเดือนรอนแกตนเองได    

   2.3.2 การมสีวนรวมรับผลประโยชนในดานสังคม    

  1) ควรนําขอมูลท่ีไดจากการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาจัดทํานโยบายท่ีเหมาะสมกับ

ปญหาและความตองการของประชาชน ชุมชน สังคม โรงเรียน 

  2) ควรมกีารถายทอดองคความรูสูการยกระดับคุณภาพชวีติและแกปญหาโรงเรียน ชุมชน สังคม 

   2.3.3 การมสีวนรวมกับผลประโยชนในดานบุคคล    

  1) ควรมีการควบคุมการบริหารงานใหเปนไปอยางเหมาะสม โปรงใสและมีประสิทธิภาพ มีการนํา

ขอมูลของกิจกรรม/โครงการท่ีไดจากการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา มาประกอบการพิจารณาเพื่อเห็นชอบ          

ในการรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป 

  2) ควรมีความรวมมือกันดําเนินการระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชนเพื่อใหเกิดผล

สําเร็จอยางย่ังยืน      

 2.4 ดานการมสีวนรวมในการประเมนิผล   

 1) ควรมีการรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการและคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของจากทุก

ภาคสวน โดยยดึหลักโปรงใส ตรวจสอบได 

 2) ควรจัดใหมีเวทีประชุมรวมกันสรุปผล และประเมินการจัดเวทีประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา           

จากกจิกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล        
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดคนพบขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการมีสวนรวมการทําประชาคมเพื่อการวางแผน

พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยอภปิรายไดดังตอนี้ 
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1. อภปิรายผลกับแนวคิดการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา 

   จากการศึกษา พบวากลุมผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางในการมีสวนรวมการทําประชาคมเพื่อการ

วางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา คือ ควรมีการสํารวจปญหาความตองการ                

จากคนในทองถิ่น และวิธีการเขาไปมีสวนรวมในการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา ขั้นตอนนี้มีความสําคัญ                       

ที่จะเลือกเอากิจกรรม/โครงการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน สังคมและมีความเปนรูปธรรม โดยผานการใชกระบวนการ

ตัดสินใจ ซึ่งคนในทองถิ่นสามารถเขามาเกี่ยวของตั้งแตชวงเร่ิมตนการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา ท้ังในเร่ือง

การเงิน การจัดสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการเขาไปมีสวนรวมในโครงการและสนับสนุนโครงการท่ีจะนําเขามา                      

ความคดิเห็นตาง ๆ จงึจะไดรับการนําไปใชประโยชน โดยสรางโอกาสใหสมาชกิทุกคนของชุมชน สังคม ไดเขามามีสวนรวม

ชวยเหลือและเขามามอีทิธิพลตอกระบวนการดําเนินกิจกรรม/โครงการในการพัฒนา รวมถึงไดรับผลประโยชนจากการทํา

ประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาอยางเสมอภาคและเทาเทียม  สอดคลองกับแนวคิดของ ยาดาฟ (Yadav, 1980, p. 87 

อางถึงใน สุวรรณ  พิณตานนท, 2546, หนา 46) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไววาความรวมมือ

ของประชาชนดวยความตั้งใจและสมัครใจโดยไมถูกบังคับ ซึ่งประชาชนจะตองมีสวนรวมดังนี้ 1) การมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ ตกลงใจ 2) การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการพัฒนา  3) การมีสวนรวมในการติดตาม

และประเมินผลแผนและโครงการ 4) การมีสวนรวมในการรับประโยชนจากการพัฒนา และยังสอดคลองแนวคิดของ               

เจิมศักดิ์ ปนทอง (2527 : 272 - 273) ไดอธิบายวา การมีสวนรวมของประชาชน ตองเขารวมในขั้นตอนตาง ๆ คือ                

1) การมีสวนรวมในการคนปญหาและสาเหตุของประชาชนเนื่องจากมีเหตุผลพื้นฐาน คือชาวชนบทประสบปญหายอมรู

ปญหาของตนเองไดดีท่ีสุด 2) การมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมเพื่อแกปญหา ควรเปนประชาชนในชุมชน

ไมใชบุคคลภายนอก เพื่อใหเหมาะสมกับทรัพยากรและศักยภาพในการพัฒนาชุมชน 3) การมีสวนรวมในการลงทุน 

โดยเฉพาะการรวมแรงทํากิจกรรม จะทําใหประชาชน มีความรูสึกรวมกันในการเปนเจาของผลงาน 4) การมีสวนรวม               

ในการตดิตามประเมินผล เพื่อคนควาขอดีและขอบกพรองที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม ซึ่งนํามาเปนบทเรียนในการแกไข

และเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน ดังนัน้ผูวจัิยมคีวามเห็นวา การสงเสริมการมสีวนรวมทุก ๆ กระบวนการมีความสําคัญ

เปนอยางมากในการจัดทําประชาคมเพ่ือการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง ซึ่งแตละกระบวนการมี

ความสําคัญจะขาดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งไปไมไดเพราะถาขาดแลวจะสงผลใหการแกไขปญหาความตองการ

ของประชาชนไมตรงกับความตองการท่ีแทจริง 

2. อภปิรายผลกับงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

 จากการศกึษา พบวา ในการมสีวนรวมการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา ทุกภาคสวนตองเขาไปมสีวนรวมในการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา ไมวาจะเปนผูบริหาร

และพนักงานทองถิ่น  ผูนําชุมชน องคกรตาง ๆ ในชุมชนรวมถงึประชาชนในชุมชน เพื่อใหไดกิจกรรม/โครงการท่ีเปนปญหา

ท่ีตองแกไขของคนในชุมชนท่ีเปนรูปธรรม โดยผานการใชกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งคนในทองถิ่นสามารถเขามามีบทบาทใน

การทําประชาคมเพ่ือการวางแผนพัฒนา ท้ังในเร่ืองการเงิน การจัดสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการเขาไปมีสวนรวมใน

โครงการและสนับสนุนโครงการท่ีจะนําเขามาแกไขปญหาตามความตองการของทองถิ่น รวมถึงไดรับผลประโยชนจากการ

ทําประชาคม เพ่ือการวางแผนพัฒนาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน รวมถึงประเมินผลวิเคราะหและสรุปผล                       
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การดําเนนิงานตามโครงการท่ีไดจัดทํา และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ยุทธพิชัย อาจวัฒน (2555) ไดศึกษาเร่ือง 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม ซึ่งมขีอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ดานการตัดสินใจผูบริหารควรสนับสนุนประชาชนในพื้นท่ี มีความรับผิดชอบมี

โอกาสเขามามีสวนรวมในการชี้แจงในเร่ืองปญหาตาง ๆ ของประชาชนในพื้นท่ี เพื่อใหทราบความตองการท่ีแทจริงของ

ประชาชนตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกําหนดวธีิการในการดําเนนิการเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวท้ังเปาหมาย

ในภาพรวมและเปาหมายของแตละหนวยงานยอยซึ่งกรณีเชนนี้ประชาชนโดยท่ัวไปจะไดมีโอกาสคิดและวางแผน เพื่อใหได

แนวทางการปฏิบัติใหบรรลุและรองรับความตองการของประชาชนในพื้นที่ได ในขณะเดี่ยวกันการไดมีโอกาสรวมวางแผน

ของประชาชนจะทําใหทราบถึงโอกาสท่ีจะเปนไปไดของแผนท่ีไดวางไวซึ่งจะชวยใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางประชาชน

และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ กตัญู แกวหานาม (2553) ซึ่งพบวาประชาชนจะมี

สวนรวมในกระบวนการเร่ิมตนในการจัดทําแผนเทานั้น การจัดเวทีประชาคมกลายเปนเสมือนพิธีการ ประชาชนไมมีสวน

รวมของในการตรวจสอบ ติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตางๆ ปญหาและอุปสรรคในการเขามามีสวนรวมใน

การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ท่ีสําคัญ คือ ปญหาการขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการตามแผน การขาดแคลน

บุคลากรในสาขาท่ีจําเปน เชน สัตวแพทย พยาบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข ฯลฯ     

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง การทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัด

พะเยา  ผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับ

เปนแนวการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา ดังนี้ 

ขอเสนอแนะตอองคการบริการสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยาในการนําผลการวิจัยไป

ประยุกตใช  มดีังนี้ 

1. ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง ควรสงเสริมและใหความสําคัญตอการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ 

ของการทําประชาคมเพ่ือการวางแผนพัฒนาใหแกประชาชนทุกกลุมในพื้นท่ีไดรับทราบอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ และ

หลากหลายชองทาง  

2. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในองคกร และประชาชนในพื้นท่ี ตระหนักและใหความสําคัญในการมีสวนรวม

ของการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา และทํางานเปนทีม เชน การเปดโอกาสใหบุคลากร และประชาชนไดแสดง

ความคดิเห็นในการดําเนนิการจัดประชาคมหมูบาน การจัดกจิกรรมตางๆ รวมกันระหวางหนวยงาน และชุมชน เปนตน 

3. เปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ และประเมินผลแผนพัฒนาขององคการ

บริหารสวนตําบล เพื่อพัฒนางานดานการติดตามและประเมินผลใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น และทราบขอมูล

ขาวสารอยางเปนระบบ เชน การจัดตั้งคณะกรรมการในการทํางานรวมกันระหวางประชาชนและองคการบริหารสวน

ตําบล การจัดทําวารสารเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับแจกจายแกประชาชน เปนตน 

4. สงเสริมและกระตุนใหทุกคนในชุมชนทุกระดับใหความสําคัญตอปญหาและความตองการของประชาชน และ

แนวทางแกไขปญหาอยางรวดเร็วและตรงความตองการ สําหรับใชการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา เชน การเปด
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ชองทางรับเร่ืองรองทุกขตลอด 24 ช่ัวโมง การอบรมใหความรูแกบุคลากร และผูนําชุมชน การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย        

มาใชในการตดิตอประสานงาน เปนตน 
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การนํานโยบายสงเสริมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะไปปฏิบัติ กรณีศึกษา: 

การสงเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผูโดยสารของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา 

The Implementation of Public Transport Safety Promotion Policy: The Case Study 

of Promotion of Passengers to Wear Seat Belts in Phayao 

อําพร ปญญาสืบ5

1* และฉัตรทิพย ชัยฉกรรจ2 

Amporn Panyaseub 1* and Chatthip Chaichakan 2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนํานโยบายสงเสริมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ           

ไปปฏิบัติของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา เฉพาะดานการสงเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผูโดยสารรถโดยสาร

สาธารณะ และเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะจากการสงเสริมของ

สํานักงานขนสงจังหวัดพะเยาประชากรและกลุมตัวอยาง แบงออกเปน 2 กลุม ประกอบดวย 1. ผูบริหารและเจาหนาท่ีของ

สํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา จํานวน 10 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ 

วิเคราะหขอมูลโดยการบรรยายเชิงพรรณนา 2. ผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ จํานวน 395 คน ใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบบังเอิญเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ (%) คาเฉลี่ยทางสถิติ (X̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และความแปรปรวน  (S2) ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ

โดยรวมอยูในระดับเหมาะสม ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ขอมูลท่ัวไป และการรับรูเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัยของ

ผูโดยสารท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยไมแตกตางกัน ซึ่งมีผลมาจากการที่สํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา

มีโครงสรางหนวยงานท่ีมีความพรอม มีปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ และมีปจจัยดานบุคลากร 

ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช และดานสถานท่ี ในการปฏิบัติภารกิจการประชาสัมพันธใหกับ

ผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะใหมคีวามรูความเขาใจ และพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม 
 

คําสําคัญ: การประเมนิผล ลักษณะทางประชากร อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  

 

 

                                                 
1นสิติคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : nia_ning@hotmail.com 



    

838 

 

Abstract  
This study aimed to examine The implementation of public transport safety promotion policy: The case study of Provincial Land 

Transport Office of Phayao. Exclusively for the promotion of public transport of passengers to wear seat belts. And to study the behavior 

of a passenger bus seat belts from the promotion of Transportation Office Region. Population is divided into 2 groups include: 1. The 

Executive and staff of the Provincial Land Transport Office of Phayao was 10 using a purposive sampling. Data were collected by 

interview Data were analyzed using descriptive 2. passenger bus of 395 people on aaccident sampling. Questionnaire data collection 

Data were analyzed by percentage (%) statistical average (X̅), standard deviation (SD) and the variance (S
2). The results showed that 

the behavior of a passenger bus seat belts were at the right level. The hypothesis testing found that information and awareness about 

the passenger's seat belt use different behavior of seatbelts is no different. The result of the Provincial Land Transport Office of Phayao  

structural units are ready. There are factors that affect the success of its implementation. A factor of budget and personnel, equipment. 

Tools and places In the mission The publicity given to public transport passengers to have a better understanding. And appropriate 

behavior. 
 

Keywords: Evaluation, People Characteristics, Village Health Volunteer 
 

บทนํา 

ปญหาอุบัติเหตุจากการจราจรเปนปญหาสําคัญของการคมนาคมของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุบัติเหตุ

จากการจราจรทางบกท่ีเกิดจากรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญหรือรถ เนื่องจากมีการบรรทุกผูโดยสารคราวละมาก ๆ 

เมื่อเกดิอุบัตเิหตุมาแลวยอมกอใหเกดิความสูญเสยีมากท่ีสุด ท้ังในดานชีวิตและทรัพยสินเมื่อเทียบกับอุบัติเหตุทางรถยนต 

แมวารถโดยสารสาธารณะจะอยูในการควบคุมของหนวยงานภาครัฐ ผูบังคับใชกฎหมายก็ตาม ในป พ.ศ. 2553 มีผู

ประสบอุบัตเิหตุจากอุบัตเิหตุขนสง สามารถแยกไดเปนผูเสียชีวิตจากการใชรถปกอัพ 377 คน (รอยละ 62.5) รถยนตสวน

บุคคลและรถยนตรับจางบรรทุกคน 166 คน (รอยละ 27.5) รถตู 49 คน (รอยละ 8.1) รถโดยสารประจําทาง 11 คน (รอย

ละ 1.8) โดยพบวา ผูโดยสารรถยนตท่ีคาดเข็มขัดนิรภัยบาดเจ็บเพียงรอยละ 11.2 และผูขับขี่รถยนตท่ีคาดเข็มขัดนิรภัย

บาดเจ็บ รอยละ 28.3 องคการอนามัยโลกใหคําแนะนํามาตรการดานเข็มขัดนิรภัยเปนหนึ่งในมาตรการสําคัญท่ีลดการ

ตายและการบาดเจ็บรุนแรง เมื่อมกีารชนกันของยานยนตไมวาจะเปนรถยนต รถปกอัพ รถตู หรือรถโดยสารประจําทางได

อยางมปีระสทิธิภาพ(รายงานการเฝาระวังทางระบาดวทิยาประจําสัปดาห ฉบับท่ี 35. 2554)  

กรมการขนสงทางบก ในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานมาตรฐานความปลอดภัยของรถในระบบรถ

โดยสารประจําทางหรือรถโดยสาร ไดกําหนดใหรถโดยสารสาธารณะทุกคันตองติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกท่ีนั่งตั้งแตวันท่ี1 

เมษายน พ.ศ. 2555 ซึ่งในการกํากับดูแลใหผูโดยสารจะตองคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชบริการ

รถโดยสารสาธารณะ และเสนอกฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยท่ีผูโดยสาร ตองปฏิบัติใน

ระหวางการโดยสาร พ.ศ. 2557 ท่ีกําหนดใหผูโดยสารรถสาธารณะจะตองคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่อยูระหวางการ

โดยสารโดยมผีลบังคับใชตัง้แตวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

  สํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา เปนหนวยงานสวนภูมิภาค สังกัดกรมการขนสงทางบก มีหนาท่ีรับผิดชอบในการ

ควบคุม ดูแล และจัดระเบียบการขนสงทางถนนภายในจังหวัดพะเยา โดยมีกลุมวิชาการขนสง ซึ่งเปนหนวยงานท่ีกํากับ
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ดูแลการดําเนินงาน ควบคุมความปลอดภัยของรถโดยสารท่ีอยูภายใตการควบคุม และดําเนินการตามมาตรการความ

ปลอดภัยบนรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การติดตั้งและการคาดเข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะตามท่ี

กรมการขนสงกําหนดถือเปนเร่ืองท่ีสําคัญอยูในขณะนี้ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และลดความสูญเสียของผูโดยสารรถ

โดยสารสาธารณะ 

จากขอมูลขางตน ผูศึกษาจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาถึงการนํานโยบายสงเสริมความปลอดภัยในรถโดยสาร

สาธารณะไปปฏิบัติ ในดานการสงเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ ของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา 

ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมของประชาชนผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ ท่ีมีตอการสงเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถ

โดยสารสาธารณะ ของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ ท่ีใชบริการรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนสง

ผูโดยสารจังหวัดพะเยา เพื่อนําผลการศึกษาท่ีไดรับไปหามาตรการควบคุม ดูแล ความปลอดภัยเกี่ยวกับรถโดยสาร

สาธารณะ ของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยาในฐานะผูนํานโยบายไปปฏบัิตติอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาการนํานโยบายสงเสริมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะไปปฏิบัติของสํานักงานขนสงจังหวัด

พะเยา เฉพาะดานการสงเสริมการคาดเข็มขัดนริภัยของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ  

2.  เพื่อศกึษาพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ จากการสงเสริมของสํานักงาน

ขนสงจังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 การศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษาท้ังเชิงคุณภาพ โดยใชตัวแบบการจัดการของวรเดช จันทรศร (2552) และเชิง

ปริมาณ ดัดแปลงมาจากกรอบแนวคิดในการประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใชเข็มขัด

นริภัยของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะของ ขจรศักดิ์ จันทรพาณิชย (2552)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 : แสดงตัวแบบการจัดการ ของวรเดช จันทรศร, 2552 หนา 134  
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ตัวแปรตน 
กรอบแนวคิดในการศกึษา 

 
 

 

 

 สมมุตฐิาน 

การศึกษาเชิงคุณภาพไมสามารถคาดคะเนไวลวงหนาไดผูศึกษาจึงตั้งสมมติฐานเฉพาะการศึกษาเชิงปริมาณ 

ดังนี้ 

1.  ผูโดยสารท่ีมเีพศแตกตางกัน มพีฤตกิรรมการคาดเข็มขัดนริภัยในรถโดยสารสาธารณะแตกตางกัน 

2.  ผูโดยสารท่ีมอีายุแตกตางกัน มพีฤตกิรรมการคาดเข็มขัดนริภัยในรถโดยสารสาธารณะแตกตางกัน 

3.  ผูโดยสารท่ีมรีะดับการศกึษาแตกตางกัน มพีฤตกิรรมการคาดเข็มขัดนริภัยในรถโดยสารสาธารณะแตกตางกัน 

4.  ผูโดยสารท่ีมอีาชพีแตกตางกัน มพีฤตกิรรมการคาดเข็มขัดนริภัยในรถโดยสารสาธารณะแตกตางกัน 

5.  ผูโดยสารท่ีมรีายไดแตกตางกัน มพีฤตกิรรมการคาดเข็มขัดนริภัยในรถโดยสารสาธารณะแตกตางกัน 

6.  ผูโดยสารท่ีมปีระสบการณในการเดนิทางโดยรถโดยสารสาธารณะแตกตางกัน มพีฤตกิรรมการคาดเข็มขัด

นริภัยในรถโดยสารสาธารณะแตกตางกัน 

7.  ผูโดยสารท่ีมีการรับรูในการใชเข็มขัดนิรภัยแตกตางกัน มีพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร

สาธารณะแตกตางกัน 

วิธีวิทยาการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

แบงกลุมประชากรออกเปน 2 กลุม ไดแก  

 1.1 การศึกษาเชิงคุณภาพ ประชากร คือ กลุมผูบริหาร เจาหนาท่ี (ขาราชการและลูกจางประจํา) ของสํานักงาน

ขนสงจังหวัดพะเยา จํานวนท้ังสิ้น 32 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกกลุม

ตัวอยางจํานวน 10 คน เนื่องจากผูบริหารและเจาหนาท่ีสังกัดกลุมวิชาการขนสง เปนผูมีอํานาจ ตลอดจนดูแลและสงเสริม

ความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะโดยตรง 

1.2 การศึกษาเชิงปริมาณ ประชากร คือ กลุมผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ สายท่ี 922 เสนทางกรุงเทพฯ – 

พะเยา โดยมีประชากร จํานวน 31,979 คน จากสถิติการใชสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพะเยา ประจําป พ.ศ. 2556 

คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ท่ีระดับความ

เช่ือมั่นเทากับรอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได เทากับ 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 395 คน 

 

พฤตกิรรมการคาด 

เข็มขัดนริภัย 

ของผูโดยสารรถโดยสาร

สาธารณะ 

ตัวแปรตาม 

2. ปจจัยดานขอมูลท่ัวไป 

(เพศ,อาย,ุระดับการศกึษา, อาชพี, รายได, ประสบการณในการเดนิทางโดยรถ

โดยสารสาธารณะ, การรับรูเก่ียวกับการใชเข็มขดันริภัย) 

 

 

 

1. การนํานโยบายสงเสรมิความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะไปปฏบัิต ิ 

ของสาํนักงานขนสงจงัหวัดพะเยา 

(โครงสราง, บุคลากร, งบประมาณ, สถานที่, วัสดุอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช) 
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2. เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล ดังนี้การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณ

แบบมีโครงสรางการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ประสบการณในการเดินทาง ลักษณะคําถามเปนแบบ

สํารวจรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัยตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรม

ของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะในการคาดเข็มขัดนิรภัย มีลักษณะคําถามเปนแบบ Likert Scale เปนมาตรประมาณคา 

4 ระดับ โดยมเีกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 4 หมายถงึ  เหมาะสม 

 3 หมายถงึ  คอนขางเหมาะสม 

 2 หมายถงึ  คอนขางไมเหมาะสม 

 1  หมายถงึ  ไมเหมาะสม 

โดยมหีลักเกณฑในการแปลผลระดับพฤตกิรรม ผูศึกษาใชเกณฑ ดังนี้    

4 – 1 = 0.75 

                       4 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.75 แปลผลเปน ไมเหมาะสม 

  คะแนนเฉลี่ย 1.76 – 2.50 แปลผลเปน คอนขางไมเหมาะสม 

  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.25 แปลผลเปน คอนขางเหมาะสม 

  คะแนนเฉลี่ย 3.26 – 4.00 แปลผลเปน เหมาะสม 

และตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

3. การวเิคราะหขอมูล 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาท่ี ของสํานักงานขนสง

จังหวัดจํานวน 10 คนดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) จากนั้นสรุปความ การวิจัยเชิงปริมาณ ใชสถิติในการ

วิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. ความแปรปรวน (S2) สถิติอนุมานหรืออางอิง 

(Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบคา ทีเทสต (T-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

ANOVA)  
 

ผลการศึกษา 

1. การนํานโยบายไปปฏบัิติ 

1.1 โครงสรางของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา ผลจากการสัมภาษณ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสวนใหญ

เกี่ยวกับการนํากฎกระทรวงนี้มาบังคับใชในจังหวัดพะเยา พบวา มีความพรอม คือ มีการกําหนดโครงการ/แผนงาน/

แนวทางปฏิบัติ ท่ีรองรับ คือ โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการออกตรวจความพรอมดานตัวรถ 

พนักงานขับรถ ผูประกอบการรถโดยสาร และใหคําแนะนํา ณ สถานีขนสงผูโดยสาร และจุดตรวจการในเขตจังหวัดพะเยา
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ไมมีปญหาในการติดตอสื่อสาร/การบังคับบัญชาระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาไมมีปญหาดานการติดตอ

ประสานงานจากหนวยงานสวนกลางกฎหมายนี้ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน เนื่องจากกฎกระทรวงออกมาบังคับใช

โดยระบุผูนําไปบังคับใชอยางชัดเจนและเอือ้ตอการปฏบัิตงิานในการตรวจตรา ดูแล 

 1.2 ปจจัยดานบุคลากร ผลจากการสัมภาษณ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสวนใหญ พบวา บุคลากรมีสวนในการ

สนับสนุนและไมเปนอุปสรรคในการนํากฎกระทรวงไปปฏิบัติ คือ มีความเพียงพอมีความรูความสามารถ เพียงพอ 

เหมาะสม มีการศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการเรียนรู หาเทคโนโลยี หรือนวตกรรมในการปฏิบัติงานเหมาะสม แตอาจ

ตองนําเทคโนโลย ีหรือ Social Network เขามาชวยในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้เพิ่มขึ้นบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนิน

กจิกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหการนํากฎกระทรวงมาบังคับใชบรรลุผลสําเร็จ 

1.3 ปจจัยดานงบประมาณ ผลจากการสัมภาษณ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสวนใหญ พบวา ตองใชงบประมาณ 

ในปจจุบันยังไมมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการนํากฎกระทรวงนี้มาปฏิบัติโดยเฉพาะ ซึ่งเปนการใชงบประมาณจาก

เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน ภายใตโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการ

ประชาสัมพันธอ่ืน ๆ อยูในเกณฑท่ีเพยีงพอ 

1.4 ปจจัยดานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ผลจากการสัมภาษณ ผูบริหารและเจาหนาที่สวนใหญ พบวา 

ไมมีความจําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือและเคร่ืองใชในการนํากฎกระทรวงนี้มาบังคับใช เนื่องจากมองวาเปนการ

ตรวจตรา กํากับดูแลของเจาหนาท่ีเทานั้น หรือหากจําเปนตองใชก็สามารถใชของเดิมจากแผนงาน โครงการท่ีมีอยูแลว

นํามาประยุกตใชซึ่งมเีพยีงพอ เหมาะสมแลว 

1.5 ปจจัยดานสถานที่ ผลจากการสัมภาษณ ผูบริหารและเจาหนาท่ีสวนใหญ พบวา สถานท่ีท่ีใชในการปฏิบัติ

ภารกิจ คือ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพะเยามีความเหมาะสม เนื่องจากเปนจุดศูนยกลางในการเร่ิมตนเดินทาง และ

แลกเปลี่ยนผูโดยสารซึ่งเปนจุดท่ีเจาหนาท่ีขนสง หรือผูตรวจการสามารถกํากับดูแลไดสะดวกจุดตรวจการขนสงและ  ทุก

เขตพืน้ที่ในจังหวัดพะเยา เนื่องจากสามารถตรวจสอบระหวางทางไดวาผูโดยสารไดมกีารคาดเข็มขัดนริภัยหรือไม 

1.6 ทัศนคติ/ความคิดเห็นในภาพรวม ผลจากการสัมภาษณ คือ เห็นดวยกับการประกาศบังคับใชกฎหมาย

ฉบับนี้ เพราะ  มีความชัดเจนดี เชน ระบุชัดเจนวาบังคับใชกับรถอะไร แบบไหน ประเภทไหน เปนมาตรฐานเบ้ืองตน         

มีประโยชน คือ สรางความปลอดภัยใหผูโดยสาร ปองกัน และลดการสูญเสียของชีวิตและทรัพยสิน ลดภาระการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีดานสาธารณสุข ประหยัดงบประมาณในการรักษาดูแลผูปวย  และสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา

มีความพรอม เนื่องจากมีเจาหนาท่ีขนสงเปนผูตรวจการขนสง คอยตรวจตรากํากับดูแล  มีการประชาสัมพันธอยูอยาง

สม่ําเสมอ ผานสื่อตาง ๆ เชน ปายเตือน แผนพับ สถานีวิทยุ เสียงตามสายภายในสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา ตลอดจน

การตั้งจุดตรวจในดานท่ีเกี่ยวกับผลสําเร็จของการนํากฎกระทรวง ไปบังคับใชในเขตรับผิดชอบของของสํานักงานขนสง

จังหวัดพะเยา และ พบวาสวนใหญมีความคิดเห็นวาจะเกิดผลสําเร็จ เนื่องดวยปจจัยท้ัง 10 ขอ (มยุรี อนุมานราชธน. 

2548) สวนใหญลวนมสีวนผลตอการกําหนดความสําเร็จ 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ประกอบดวย ตองกําหนดเปนวาระแหงชาติตองมีการบูรณาการกับทุกภาคสวน รณรงคให

เห็นความสําคัญของการคาดเข็มขัดนิรภัยผานสื่อ ตาง ๆ อยางตอเนื่อง จัดใหมีหนวยงานเฉพาะในการตรวจสอบระหวาง

ทางควรมีกฎหมายบังคับใหพนักงานขับรถมีความผิดรวมหากละเลยไมตักเตือนผูโดยสารใหคาดเข็มขัดนิรภัย ควรมีการ
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จัดทําสถิติเปรียบเทียบ ควรมีการสํารวจความคิดเห็น และความรูสึกของประชาชนที่มีตอการบังคับใชกฎกระทรวงนี้ เพื่อ

นํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการนํากฎกระทรวงไปบังคับใชควรมีการกําหนดมาตรฐานการเดินรถ โดยเอาแบบอยาง

ของมาตรฐานการบินของเคร่ืองบิน ปลูกฝงจติสํานกึใหประชาชนไดรับรูในการคาดเข็มขัดนริภัย 

2. พฤติกรรมของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม จํานวน 395 ชุด วิเคราะห

ประมวลผลขอมูลเพื่อคํานวณหาคาสถิติตาง ๆ สําหรับตอบสมมติฐานการวิจัยพรอมท้ังนําเสนอผลการวิเคราะหไดดังนี้

ระดับพฤตกิรรมการคาดเข็มขัดนริภัยในรถโดยสารสาธารณะโดยภาพรวมอยูในระดับเหมาะสม (x̄ =3.34) 

ขอมูลท่ัวไปพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 45.1 และเพศหญิง จํานวน 217 คน 

คิดเปนรอยละ 54.9 กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุอยูในชวง 21 - 30 ป จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 37.2 มีระดับ

การศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.6 สวนใหญประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 165 คน คิดเปน

รอยละ 41.8 อยูในระดับไมมีรายไดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.4 บาท เดินทางไปตางจังหวัดโดยรถโดยสารสาธารณะ, 

รถทัวร, รถบัส คิดเปนรอยละ 63.3 โดยเดินทางไปตางจังหวัดโดยรถโดยสารสาธารณะบอยท่ีสุดคือปละ 1 คร้ัง คิดเปน

รอยละ 24.8  

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะมากท่ีสุด คือ ปจจุบันมี

กฎหมายบังคับใชเข็มขัดนริภัยในรถโดยสารสาธารณะ และ เข็มขัดนริภัย หมายถึง ชุดอุปกรณท่ีใชเพื่อลดความรุนแรงจาก

อันตรายเน่ืองจากอุบัตเิหตุท่ีมตีอผูขับขี่/ผูโดยสารรถยนต ซึ่งมจํีานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 96.2 และสวนใหญเคยรับรูถึง

การสงเสริมการคาดเข็มขัดนริภัยของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยามากท่ีสุด คือ เคยเห็นปายรณรงคการคาดเข็มขัดนิรภัย

ในรถโดยสารสาธารณะท่ีตดิตัง้ไวในเขตจังหวัดพะเยาจํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 68.1 

2.1 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะกับตัวแปรที่มีกลุม

ตัวอยาง 2 กลุมโดยการทดสอบคาท ี(Independent t-test) 

ตารางที่ 1 การเปรยีบเทยีบระดับพฤตกิรรมการคาดเข็มขัดนริภัยในรถโดยสารสาธารณะจําแนกตามเพศ 

พฤตกิรรม 

เพศ 

t 
p-

value 
แปลผล ชาย หญงิ 

x̄  S.D. x̄  S.D. 

พฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยใน

รถโดยสารสาธารณะ 

3.35 0.54 3.34 0.51 0.100 0.461 
ไมแตกตาง 

*มนีัยสําคัญทางสถติท่ีิ 0.05 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร

สาธารณะ จําแนกตามเพศพบวา ผูโดยสารท่ีมเีพศตางกัน มีระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ 

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมตฐิานขอที่ 1 อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

2.2 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะกับตัวแปรที่มีกลุม

ตัวอยางมากกวา 2 กลุมโดยใชการวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One – way analysis of variance)  
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะจําแนกตามอายุ

การศกึษา อาชพี รายได ประสบการณการเดนิทางโดยรถโดยสารสาธารณะ (สวนใหญเดินทางไปตางจังหวัดโดย

รถประเภทใด, เดนิทางไปตางจังหวัดโดยรถโดยสารสาธารณะบอยแคไหน) 

ตัวแปรท่ีศกึษา แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F p แปลผล 

อายุ ระหวางกลุม 

ภายในกลุม  

รวม 

23 

371 

394 

51.26 

555.09 

606.35 

2.23 

1.50 

1.490 .070 ไมแตกตาง 

การศกึษา ระหวางกลุม 

ภายในกลุม  

รวม 

23 

371 

394 

37.70 

738.87 

776.57 

1.64 

1.99 

.823 .703 ไมแตกตาง 

อาชพี ระหวางกลุม 

ภายในกลุม  

รวม 

23 

371 

394 

45.96 

1040.61 

1086.57 

2.00 

2.81 

.712 .834 ไมแตกตาง 

รายไดตอเดอืน ระหวางกลุม 

ภายในกลุม  

รวม 

23 

371 

394 

54.35 

895.71 

950.06 

2.36 

2.41 

.979 .492 ไมแตกตาง 

สวนใหญเดนิทางไป

ตางจังหวัดโดยรถ

ประเภทใด 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม  

 

 

รวม 

23 

371 

 

 

394 

6.50 

135.46 

 

 

141.96 

.28 

.37 

.774 .764 ไมแตกตาง 

เ ดิ น ท า ง ไ ป

ตางจังหวัดโดยรถ

โดยสารสาธารณะ

บอยแคไหน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม  

 

 

รวม 

23 

371 

 

 

394 

39.77 

883.78 

 

 

923.55 

1.73 

2.38 

.726 .819 ไมแตกตาง 

*มนีัยสําคัญทางสถติท่ีิ 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร

สาธารณะ จําแนกตามอายุการศึกษา อาชีพ รายได ประสบการณการเดินทางโดยรถสาธารณะแตกตางกัน พบวามีระดับ

พฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 - 6 อยางมี

นัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะจําแนกตามการรับรู

เกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัย ไดแก ความรูความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร

สาธารณะ และการรับรูถึงการสงเสรมิการคาดเข็มขัดนริภัยของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา 

ตัวแปรท่ีศกึษา แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F p แปลผล 

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการใชเข็ม

ขั ด นิ ร ภั ย ใ น ร ถ

โดยสารสาธารณะ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

 

 

รวม 

23 

371 

 

 

394 

.89 

10.25 

 

 

11.14 

.04 

.03 

1.402 .105 ไมแตกตาง 

ก า ร รั บ รู ถึ ง ก า ร

สงเสริมการคาดเข็ม

ขั ด นิ ร ภั ย ข อ ง

สํ า นั ก ง า น ข น ส ง

จังหวัดพะเยา 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

 

 

 

รวม 

23 

371 

 

 

 

394 

3.88 

40.35 

 

 

 

44.23 

.17 

.03 

1.552 .052 ไมแตกตาง 

*มนีัยสําคัญทางสถติท่ีิ 0.05 
 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร

สาธารณะ จําแนกตามการรับรูเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัยพบวา ผูโดยสารท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัย

แตกตางกัน มีระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน

ขอที่ 7 อยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ พบวาผูท่ีมี

เพศอายุการศึกษา อาชีพ รายได ประสบการณการเดินทางโดยรถสาธารณะ และการรับรูเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัย

แตกตางกัน มีระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน

ขอที่ 1–7 อยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

ขอเสนอแนะอื่น ๆ สรุปไดดังนี้ควรมีการติดตั้งปายรณรงคเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร

สาธารณะมากกวานี้เจาหนาท่ีควรบังคับใชกฎหมายใหจริงจังมากกวาแคการทําปายรณรงค (จับและปรับใหไดจริง ๆ)ควร

แนะนําประชาสัมพันธผูโดยสารใหคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อความปลอดภัยควรจัดหนวยเคลื่อนท่ี เจาหนาท่ีออกใหความรูใน

การใชเข็มขัดนิรภัยใหกับประชาชนตามชนบทควรมีเข็มขัดนิรภัยท่ีไดมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยมากกวานี้ควร

ปลูกฝงจติสํานกึตัง้แตวัยเด็ก และมกีารบอกตอ 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

 สรุปผล 

 1. การนํานโยบายไปปฏิบัติ จากการศึกษา พบวา ผูบริหารและเจาหนาท่ีสวนใหญ มีความคิดเห็นวาเห็นดวย

กับการประกาศบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ เพราะมีความชัดเจน มีประโยชน มีความพรอม และมีการประชาสัมพันธอยาง

ตอเนื่อง และมีปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีการกําหนดโครงการ/แผนงาน/แนวทาง

ปฏิบัติ ที่รองรับไมมีปญหาในการติดตอสื่อสาร/การบังคับบัญชาระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนการ

ติดตอประสานงานจากหนวยงานสวนกลาง และกฎหมายนี้ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความเพียงพอ

ขาดการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะมีเพียงงบประมาณภายใตโครงการอ่ืน แตขณะนี้ยังถือวาเพียงพอ วัสดุ อุปกรณ 

เคร่ืองมือและเคร่ืองใชไมมีความจําเปน สถานท่ีท่ีใชในการปฏิบัติภารกิจ มีความเหมาะสม และมีความคิดเห็นอ่ืน ๆ 

ประกอบดวย ตองกําหนดเปนวาระแหงชาติเจาหนาที่ตองมีความรูความเขาใจเปนตัวอยางท่ีดี ปฏิบัติหนาท่ีอยางจริงจัง มี

การประชาสัมพันธใหท่ัวถึง มีการจัดทําสถิติ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนไดรับรูประโยชน

ในการคาดเข็มขัดนริภัยควรมหีนวยงานท่ีรับผดิขอบดานนี้โดยเฉพาะ 

 2. พฤตกิรรมของผูโดยสารรถสาธารณะ ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเปนเพศหญงิ สวนใหญมอีายุอยูในชวง  

21 - 30 ป มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เชน นักศึกษา มีรายไดตอเดือนอยูในระดับไมมีรายได

มากท่ีสุด มีประสบการณในการเดินทาง เดินทางไปตางจังหวัดโดยรถโดยสารสาธารณะ, รถทัวร,        รถบัส เดินทางไป

ตางจังหวัดโดยรถโดยสารสาธารณะบอยท่ีสุดคือปละ 1 คร้ัง สวนใหญมีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร

สาธารณะมากท่ีสุด คือ ปจจุบันมีกฎหมายบังคับใชเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ และเข็มขัดนิรภัย หมายถึง ชุด

อุปกรณท่ีใชเพื่อลดความรุนแรงจากอันตรายเน่ืองจากอุบัติเหตุท่ีมีตอผูขับขี่/ผูโดยสารรถยนต และการรับรูถึงการสงเสริม

การคาดเข็มขัดนิรภัยของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา พบวา เคยเห็นปายรณรงคการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร

สาธารณะที่ติดตั้งไวในเขตจังหวัดพะเยา ระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะโดยภาพรวมอยูใน

ระดับเหมาะสม (x̄ =3.34) เมื่อพิจารณาแตละขอพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือเมื่อเดินทางในระยะไกลทานจะคาด

เข็มขัดนริภัย ซึ่งคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสม    (x̅ = 3.81) รองลงมา คือเมื่อผานเสนทางที่อันตรายนาหวาดเสียว ทานจะ

คาดเข็มขัดนริภัย ซึ่งคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสม (x̅ = 3.73) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การคาดเข็มขัดนิรภัยทําให

รูสึกอึดอัด/ไมสบาย ทานจึงไมคาด อยูในระดับคอนขางเหมาะสม (x̅ = 2.53) ซึ่งผูโดยสารท่ีมีเพศอายุระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได ประสบการณการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ และการรับรูเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัยแตกตางกันมี

ระดับพฤตกิรรมการคาดเข็มขัดนริภัยในรถโดยสารสาธารณะไมแตกตางกัน  

โดยมีขอเสนอแนะอ่ืน ๆ คือควรมีการรณรงคประชาสัมพันธมากยิ่งขึ้น เจาหนาท่ีควรเขมงวดมากยิ่งขึ้น มีการ

ปลูกฝงจิตสํานึก เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารควรมีคุณภาพมาตรฐานมากกวาเดิมมีมาตรฐานบังคับใชเหมือนกับการ

โดยสารเคร่ืองบิน 

อภปิรายผล 

1. การนํานโยบายไปปฏิบัติ จากการศึกษา พบวา การประกาศบังคับใชกฎกระทรวง มีความชัดเจน มี

ประโยชน ซึ่งสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยามีความพรอมเนื่องจากมีเจาหนาที่ของสํานักงานที่เปนผูตรวจการอยูแลว โดยมี
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การประชาสัมพันธอยูอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ มยุรี อนุมานราชธน (2548) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการนํา

นโยบายไปปฏิบัติวา หมายถึง การแปลงวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในนโยบาย ซึ่งอาจเปนกฎหมายหรือคําสั่งของรัฐบาล 

หรือคณะรัฐมนตรีใหเปนแนวทาง/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่เปนรูปธรรมประกอบดวย การจัดหาทรัพยากรตาง ๆ เพื่อ

ดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค การวางแผนโครงการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคท่ีกําหนด การออกแบบ

องคการและการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินงานโครงการท่ีกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับเรืองวิทย เกษ

สุวรรณ (2550)ไดกลาววาการนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายความวา เปนกระบวนการนําการตัดสินใจท่ีอยูในรูปแบบตางๆ 

ไปปฏิบัติ อาทิ กฎหมาย คําตัดสินของศาล คําสั่งผูบริหาร หรือการออกกฎหมายตามระบอบรัฐสภา หรือมติและคําสั่ง

ของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํากฎกระทรวงไปปฏิบัติ ใหประสบความสําเร็จซึ่ง

สอดคลองกับทัศนะของ มยุรี อนุมารราชธน (2548) ไดกลาววา การบรรลุวัตถุประสงคของการนํานโยบายไปปฏิบัติ

จะตองประกอบดวยปจจัยท่ีสําคัญบางประการ ในทางปฏิบัติปจจัยท่ีควรจะเกิดขึ้นกอนท่ีจะมีการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

สํานักงานขนสงจังหวัดพะเยามีความพรอมในการนํานโยบายไปปฏิบัติท้ังดานโครงสราง ดานบุคลากรงบประมาณดาน

วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชและสถานท่ี มีเพียงพอเหมาะสม และเปนกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิด

ความสําเร็จได ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ วรเดช จันทรศร (2552)ไดกลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนแบบบนลง

ลางประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนระดับมหภาค และขั้นตอนระดับจุลภาค ซึ่งมีการกําหนดกฎกระทรวงจาก

หนวยงานสวนกลางและใหหนวยงานในสวนภูมิภาคเปนผูนําไปปฏิบัติซึ่งสอดคลองกับ และไดแสดงตัวแบบทางดานการ

จัดการ ที่ตั้งอยูบนแนวคิดพื้นฐานของทฤษฏีองคการ เนนใหความสนใจไปท่ีสมรรถนะขององคการ เพราะเช่ือวา

ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยูกับองคการท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติวามีขีดความสามารถท่ี

จะปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความคาดหวังเพียงใด โดยใหความสําคัญกับสมรรถนะขององคการท่ีรับผิดชอบในการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ เกี่ยวของกับ 5 ปจจัยซึ่งสอดคลองกับบพิธ รัตนบุรี (2552) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของ

การนํานโยบายการใหบริการแบบศูนยบริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไปปฏิบัติ ศึกษากรณีสํานักงาน

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานสมรรถนะของหนวยงานปฏิบัติมีความพรอม มีศักยภาพ และประสบ

ความสําเร็จในดานโครงสรางการบริหารและการจัดทําผังสํานักงานของศูนยบริการ แตในดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณท่ี

ใชในศูนยบริการ รวมถึงอัตรากําลังเจาหนาท่ีในศูนยบริการ พบวา มีความขาดแคลน ไมเพียงพอตอการใหบริการ ซึ่ง

สงผลกระทบตอการดําเนนิงานของศูนยบริการจุดเดยีวเบ็ดเสร็จโดยตรงใหไมประสบความสําเร็จได 

2. พฤติกรรมของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ จากการศึกษา พบวาผูโดยสารมีพฤติกรรมในภาพรวมใน

ระดับเหมาะสมเนื่องจากมีความรูความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ และมีการรับรู

ถึงการสงเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยาผานสื่อตาง ๆ เชน ปายรณรงค เจาหนาท่ี 

(ผูตรวจการ) ใหคําแนะนํา และการประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ คะเชนทร ยืนยง 

(2543) ศึกษาการสงเสริมการใชเข็มขัดนิรภัยในการขับขี่รถยนต ศึกษาเฉพาะกรณีผูใชรถยนตถนนมิตรภาพเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแกน พบวา มาตรการสงเสริมการใชเข็มขัดนริภัยในการขับขี่รถยนต เพื่อท่ีจะเปลี่ยนแปลงพัฒนา ความรู 

ทัศนคต ิตลอดจนพฤตกิรรมการใชเข็มขัดนริภัยของผูขับขี่ ประกอบดวยกิจกรรมแทรกแซง หรือแนวทางแกไขหลายวิธี ซึ่ง
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แตละวธีิมผีลตอการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในระดับที่แตกตางกันออกไป ซึ่งการใชมาตรการหลายวิธีประกอบกันจึงไดผล

มากกวา และจากการมกีจิกรรมแทรกแซงสงผลใหผูขับขี่รถยนตใชเข็มขัดนริภัยมจํีานวนเพิ่มมากขึ้น 

3.  ทดสอบสมมตฐิาน  

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ประสบการณในการเดินทาง 

และการรับรูเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัยท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะท่ีไม

แตกตางกัน เนื่องจากในปจจุบันผูโดยสารท่ีมีปจจัยแตกตางกันนั้นมีความรูความเขาใจ ตลอดจนการรับรูในการสงเสริม

การคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะจากสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา ใกลเคียงกัน จึงทําใหมีพฤติกรรมท่ีไม

แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ ธีระยุทธ ธรรมสาโรธ (2541) ศึกษาการรับรูของผูขับขี่รถยนตตอการใชเข็มขัดนิรภัย   

ในเขตพื้นท่ีพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก พบวา เพศ อายุ ประสบการณ ระดับการศึกษา อาชีพ สภาพความเร็วของ

รถยนต วัตถุประสงคในการใชรถยนต ประเภทรถยนต และความถี่ในการใชรถยนต ทําใหการรับรูของแตละบุคคลมีความ

แตกตางกัน และไมสอดคลองกับ ขจรศักดิ์ จันทรพาณชิย (2552) การวจัิยการประเมินความตระหนักในความปลอดภัย

ในการเดินทางและการใชเข็มขัดนิรภัยของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความตระหนักในความ

ปลอดภัยของผูโดยสาร ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถี่ในการเดินทาง การเลือกประเภทของรถโดยสาร การ

ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัย ประสบการณในการเคยเกิดอุบัติเหตุของผูโดยสาร การเคยใชและไมเคยใชเข็ม

ขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะแตกตางกันจะมีความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางแตกตางกัน จากการท่ี

สํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา ไดดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะไปปฏิบัติ ในการสงเสริมการ

คาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ ดวยการท่ีมีความพรอมดานโครงสรางของหนวยงาน การปฏิบัติงานโดยมี

ผูบริหารรวมกําหนดแนวทางในการปฏบัิตงิาน มเีจาหนาท่ีดูแลดานการสงเสริมความปลอดภัยคือ กลุมวิชาการขนสง และ

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํากฎกระทรวงไปปฏิบัติ มีความพรอมของสํานักงาน โดยมีโครงการรองรับ ไมมี

ปญหาในการติดตอสื่อสารภายในองคกรหรือระหวางหนวยงาน และกฎกระทรวงนี้ยังเอื้อตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

ซึ่งเม่ือพิจารณาจากปจจัยในการนํานโยบายไปปฏิบัติท้ัง 5 ดาน จะเห็นไดวา ดานบุคลากรถือวาเพียงพอ มีความรู

ความสามารถเหมาะสมและการมีสวนรวมของบุคลากร ดานงบประมาณไมมีการจัดสรรใหกับการดําเนินการดานการ

คาดเข็มขัดนิรภัยโดยตรง แตยังคงเพียงพอจากโครงการอ่ืน ดานวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชสามารถประยุกตใชกับ

โครงการ แผนงาน อ่ืนได และดานสถานท่ีมีความเหมาะสมในทุกจุดเชน สถานีขนสงผูโดยสาร จุดตรวจการขนสงในเขต

จังหวัดพะเยา มีการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง สงผลใหพฤติกรรมในการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร

สาธารณะโดยรวมอยูในระดับเหมาะสม นอกจากนั้นพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผูโดยสารก็ไมมีความแตกตางกัน

เม่ือมกีารเปรียบเทียบระหวางขอมูลท่ัวไปและการรับรูเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัยกับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถ

โดยสารสาธารณะ เนื่องจากปจจุบันผูโดยสารไดรับขอมูลขาวสารกันอยางท่ัวถึงจากการประชาสัมพันธจากหนวยงานท่ี

สงเสริมความปลอดภัยท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังจากหนวยงานในสวนกลาง และสวนภูมิภาค รวมถึงสํานักงานขนสง

จังหวัดพะเยา ดวย 

 แตอยางไรก็ตาม จากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูนํานโยบายไปปฏิบัติ มีขอเสนอแนะใหมีเจาหนาท่ีท่ีจะ

ดําเนินการดานนี้โดยตรง เพื่อท่ีจะไดดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง มีการปลูกฝงจิตสํานึกประชาชนใหมาก

ยิ่งขึ้น และที่สําคัญใหกําหนดเปนวาระแหงชาติ และจากการเก็บขอมูลจากผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ มีขอเสนอแนะ
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วาตองการใหเจาหนาท่ีดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังเชนเดียวกัน และใหมีการประชาสัมพันธมากยิ่งขึ้น 

กวาเดมิ 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1. ผูบริหาร/เจาหนาท่ีของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยาควรมีการกําหนดโครงการ/แผนงาน/แนวทาง ปฏิบัติท่ี

ชัดเจนในดานการสงเสริมการคาดเข็มขัดนริภัยโดยตรง 

2. สํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา ควรมีการสํารวจความตองการ/ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหทราบถึง

แนวทางใหมๆ  ในการพัฒนาแผนงานในการสงเสริมการคาดเข็มขัดนริภัยในรถโดยสารสาธารณะ 

3. สํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา ควรมีการจัดประชาสัมพันธและบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เพื่อความเปน

ระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยของผูโดยสารสาธารณะตอไป 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

1. ควรประเมนิผลการปฏบัิตงิานของเจาหนาท่ีในการนํานโยบายนี้ไปปฏบัิต ิ

2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานของสํานักงานขนสงจังหวัดอ่ืน วามีการดําเนินการหรือ           

นํานโยบายไปปฏิบัติอยางไร เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา รวมท้ังเปนการสราง

เครือขายความรวมมือในการนํานโยบายนี้ไปปฏบัิตอิยางแทจริง 

3. ควรศึกษาการสงเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารขนาดเล็ก เชน รถตูโดยสารสาธารณะท่ีวิ่งระหวาง

จังหวัด เน่ืองจากรถดังกลาวใชความเร็วสูง และมีแนวโนมที่จะมีจํานวนมากยิ่งขึ้น เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการ

สงเสริม ควบคุมและดูแล ตอไป 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จและลุลวงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจากดร. ฉัตรทิพย ชัยฉกรรจ 

อาจารยท่ีปรึกษา และผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนการศึกษา

คนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ขอขอบพระคุณประชาชน   

ท่ีโดยสารรถโดยสารสาธารณะในเขตจังหวัดพะเยาและผูบริหารและเจาหนาที่ของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา ท่ีให  

ความรวมมือในการใหขอมูลในการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ดวย 

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาอิสระเลมนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนกตเวทิตาคุณแดบูรพาจารย พรอมกับมอบ

ความดนีี้ใหแกบิดา มารดา และครอบครัวของผูศกึษาท่ีเปนกําลังใจใหแกผูศกึษาตลอดมา 
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การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย 

Administration in Accordance  with the Buddhism Saraniyadhamma :  

A Case Study of Bandoo Municipality, Muang District, Chiangrai Province. 

นพรตัน ยานะนวล6

1* และ อรรถสิทธิ ์เมืองอินทร2 

Nopparat Yananuan1* and  Atthasit Muang-In2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ

เทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณีย

ธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดําเนินการโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

และประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย จํานวน 127 คน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 390 คน 

รวมกลุมตัวอยางท้ังหมด 517 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่       

คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย ไดแก ดานเมตตากายกรรม ดานเมตตาวจีกรรม ดานเมตตามโนกรรม ดานสาธารณโภคี ดานสีล

สามัญญตา และดานทิฏฐิสามัญญตา บุคลากรเทศบาลตําบลบานดูและประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลบานดู มีความ

คิดเห็นวาเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม โดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เม่ือพจิารณารายละเอยีดแตละดานพบวา มกีารบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม อยูในระดับปานกลาง

ทุกดานเชนกัน 

 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

พบวา ควรเขาหาประชาชนเวลาท่ีเดือดรอน และควรไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็ว บริการประชาชนอยางเทาเทียมกัน 

ไมเลือกปฏิบัติอยางท่ีเปนอยู ควรลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นท่ี เพื่อรับฟงปญหาและความตองการของประชาชน 

ควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆ ใหประชาชนใหดีกวานี้และท่ัวถึง ควรจะมีการวางแผนไวลวงหนา อาทิ 

การซอมถนนท่ีชํารุด พอถึงเวลาถนนชํารุด ก็อางวาไมมีงบประมาณ ดังนั้นควรวางแผนลวงหนาเอาไว ควรจัดสรรแบงปน

                                                 
1นสิติคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
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ผลประโยชนตางๆ ท่ีชุมชนสมควรไดใหเสมอภาค เทาเทียมกันและท่ัวถึงทุกหมูบาน บุคลากรของเทศบาลตําบลบานดูควร

ทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีวินัยในตัวเอง ไมเห็นแกพวกพองหรือประโยชนสวนตน เห็นแกประโยชนสวนรวมเปน

ท่ีตั้ง และควรทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมแบงพรรคแบงพวก รับฟงความคิดเห็นคนอ่ืนหรือความเห็นท่ีแตกตาง 

ควรมคีวามสามัคคีปรองดองกัน หากมคีวามคิดเห็นท่ีขัดแยงกัน ควรใชเหตุผล ไมควรใชอารมณและยึดมั่นในความคิดของ

ตนเองมากเกนิไป เพื่อรวมกันแกไขปญหาและพัฒนาเทศบาลเทศบาลตําบลบานดูตอไป 
 

คําสําคัญ : การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม 
 

Abstract 

 The objective of this research is 1) To study the administration in accordance with the Saraniyadhamma of 

Bandoo Municipality, Muang District, Chiangrai Province. 2) To study the suggestions on administration in accordance 

with the Saraniyadhamma of Bandoo Municipality, Muang District, Chiangrai Province. This is a Survey Research, 

with a Quantitative Method. The sample group in this study are 127 officers in Municipality office of Bandoo 
Municipality, Muang District, Chiangrai Province and 390 residents in municipality of Bandoo, Muang District, 

Chiangrai Province, total of 517 sample group. Research tool used in this study is the questionnare, then the 

information will be analysed by finding frequency, percentage, average and standard deviation. 

 The results show that the opinions on services accordance with the Saraniyadhamma principal, namely 

Metta-kayakamma, Metta-vacikamma, Metta-manokamma, Sadharana-bhogi, Sila-samannata, and Ditthi-

samannata. In the opinion of sample group of Municipality office of Bandoo Municipality, Muang District, Chiangrai 

Province administration in accordance with the Saraniyadhamma principal, overall is moderate. 
 The suggestions for this study are that  the officers should provide the immediate and equal assistance to 
the public.The officers should also visit the local people and learn their real demands.The officers should have more 
publicity available to the public.The officers should be prepared for the service like the bridge mending.The officers 
should allocate the budget to every part of the community.The officers should be honest, self-disciplined and 
impartial.Their team should be  harmonious and broad-minded. 
 

Keywords : Administration in Accordance with the Buddhism Saraniyadhamma 

 

บทนํา 

ในกรอบของการจัดระเบียบการบริหารราชการสวนทองถิ่น นอกจากจะมีหนวยงานองคการบริหารปกครองสวน

ทองถิ่นไดจัดตั้งขึ้นแลว ตามกระทรวงมหาดไทย ก็ยังจะตองจัดบุคลากรเขามาทําหนาท่ีในการบริหารงานของสวนทองถิ่น

ใหเหมาะสมสอดคลองกับทองถิ่นแตละรูปแบบดวย บุคลากรหรือคนท่ีเขามาบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

มิไดหมายรวมแตเฉพาะขาราชการสวนทองถิ่น พนักงานหรือลูกจางเทานั้น แตยังหมายรวมถึงผูบริหารท่ีมาจากการ

เลือกตั้งของประชาชน ผูมีสิทธิเลือกตั้งในทองถิ่นนั้นดวย การบริหารงานขององคกรทองถิ่นจะเปนไปโดยมีคุณภาพ         

มีประสิทธิภาพมากนอยแคไหน ยอมจะขึ้นอยูกับคุณภาพของคนหรือบุคลากรทุกท่ีเขามาทํางานรวมกัน หากบุคลากรมี
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คุณภาพดีเปนผูมีความรูความสามารถสูง และเปนผูมีความประพฤติปฏิบัติท่ีดียึดมั่นอยูในกรอบของศีลธรรม มีคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีดีแลว ยอมจะเปนปจจัยหนุนใหการบริหารงานเปนไปอยางที่ประชาชนและสังคมทองถิ่นตองการ และอยาก

เห็น ในทางตรงกันขาม ถาทองถิ่นไดบุคลากรท่ีไมดีขาดความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบและขาดความ

โปรงใส ก็ยอมกระทบกับคุณภาพของงานและการปฏิบัติภารกิจขององคกรเปนอยางมาก อันอาจนํามาซึ่งความเสียหาย

แกทองถิ่นและประเทศชาตใินสวนรวมได 

หลักธรรมในพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมอยูอีกมากมายที่สามารถนําไปใชในการบริหารงาน เชน พรหมวิหาร 4 

สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4 โลกธรรม 8 ทศพิธราชธรรม 10 เปนตน ลวนแตเปนหลักธรรมท่ีสอนใหคนมีความ

เสมอภาคและเสรีภาพ ไมไดบังคับใหเช่ือ สอนใหคนใชเหตุผล สอนใหสังคมเกิดความสามัคคีกันและรวมกลุม สอนใหคน

ประพฤตดิมีศีลีธรรม 

สภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไมวาจะเปนปญหาการคมนาคม

ระหวางหมูบานบางหมูบานขาดการพัฒนา ปญหาระบบไฟฟาแสงสวางยามคํ่าคืนยังไมเพียงพอ ปญหาน้ําอุปโภคบริโภค

สําหรับการเกษตรยังมไีมท่ัวถงึและเพยีงพอกับความตองการของประชาชน และปญหาการดูแลสุขภาพของประชาชนยังไม

เพียงพอและท่ัวถึง เปนตน (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) เทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย), 

หนา 17-18)  

ผูวจัิยขอยกหลักธรรมท่ีวา “หลักสาราณียธรรม” ไดแก เมตตามโนกรรม การคิดดี เมตตาวจีกรรม การพูดแตสิ่ง

ท่ีดีงาม เมตตากายกรรม การทําความดีตอกัน สาธารณโภคี การรูจักแบงปนผลประโยชนกันดวยความยุติธรรม สีล

สามัญญตา การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับหรือวินัยตาง ๆ อยางเดียวกัน ทิฏฐิสามัญญตา มีความคิดเห็นเปนอยาง

เดียวกัน คิดในสิ่งท่ีตรงกัน รูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืนอยูเสมอ เปนหลักธรรมที่เสริมสรางความสามัคคีและ

ความเปนปกแผนใหเกิดขึ้นในสังคม อันจะนํามาซึ่งความสุข ความสันติความมั่นคง และความเจริญกาวหนาท้ังหลายท้ัง

ปวง ผูวิจัยจึงตองการนําหลักสาราณียธรรมมาประยุกตใชในการบริหารงานของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัด

เขียงราย เพื่อจะชวยใหการทํางานหรือการบริหารงานประสบผลสําเร็จ เสริมสรางความมั่นคงของการพัฒนาทองถิ่น จูง

ใจใหคนมารวมกันทํากิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น ยังนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาทองถิ่นใน

อนาคต (พระมหาเอกมร ฐติปฺโญ, 2553, หนา 2) 

จากเหตุผลท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะทําการศึกษาหลักสาราณียธรรม ไปใชในการบริหารงาน

เทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อตองการสงเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักสาราณีย

ธรรม และรวมพัฒนาการปกครองการบริหารในสวนของผูทําหนาท่ีปกครอง หรือนักบริหาร ขาราชการ เจาหนาท่ี ลูกจาง 

และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานใหดียิ่งขึ้น เพราะจะทําใหทราบและรูแนวทางปฏิบัติ ทราบถึงขอเสนอแนะในการ

บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมภายในองคการใหมปีระสทิธิภาพ และเพื่อผลประโยชนของประชาชนตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1) เพื่อศกึษาการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย  

2) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง 

จังหวัดเชยีงราย  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจัยเร่ือง “การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยประกอบดวยตัวแปรตน และตัว

แปรตาม ดังแผนภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

รูปแบบการวจัิย เปนการวจัิยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) 

ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในเทศบาลตําบลบานดู จํานวน 186 คน 

และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานดู จํานวน 15,864 คน 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชพี และรายไดตอเดือน มลีักษณะเปนแบบปลายปดใหเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย ใน 6 ดาน ประกอบดวย 1.ดานเมตตากายกรรม 2.ดานเมตตาวจีกรรม 3.ดานเมตตามโนกรรม 4.ดาน   

สาธารณโภคี 5.ดานสลีสามัญญตา 6.ดานทิฏฐสิามัญญตา โดยมเีกณฑการใหคะแนนดังนี้  

 

 

 

ตัวแปรตน  

                            

 

 

ตัวแปรตาม 
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      การแปลความหมาย          คะแนน 

  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด   5 

  ระดับความคิดเห็นมาก    4  

  ระดับความคิดเห็นปานกลาง   3  

  ระดับความคิดเห็นนอย    2  

  ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด        1  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ

เทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย มลีักษณะเปนแบบเลือกตอบโดยเสรี จํานวน 6  

การกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิย  

ผูวิจัยไดใชวิธีคิดคํานวณกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2546, หนา 

129-130) บุคลากรใชเพยีง 127 คน และประชาชนใชเพยีง 390 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังหมด 517 คน 

 สถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล  

 การศกึษาคร้ังนี้ ผูศกึษาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม มดีังนี้ 

 1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหโดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (percentage) 

 2) ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วเิคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และมีเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ย มดีังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลวา มคีวามคิดเห็นตอการบริหารงานในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลวา มคีวามคิดเห็นตอการบริหารงานในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลวา มคีวามคิดเห็นตอการบริหารงานในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลวา มคีวามคิดเห็นตอการบริหารงานในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลวา มคีวามคิดเห็นตอการบริหารงานในระดับนอยท่ีสุด 

 แลวนํามาวเิคราะหเนือ้หาแลวเขยีนสรุปเปนขอความตอไป 

          3) ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง 

จังหวัดเชยีงราย ท่ีไดจากแบบสอบถามปลายเปด จํานวน 6 ขอ รวบรวมขอมูลตามประเด็น แลวนํามาเรียบเรียงในรูปแบบ

การบรรยาย และโดยการวเิคราะหเนือ้หา เขยีนสรุปเปนขอความตอไป 
 

ผลการศึกษา  

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 262 คน คิด

เปนรอยละ 50.68  มอีายุ 41-50 ป จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 24.37 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 178 คน 

คิดเปนรอยละ 34.42  มีอาชีพรับจางท่ัวไป จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 23.21 และมีรายได 5,001-10,000 บาท 

จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 41.00 

2. ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเขียงราย 

ไดแก ดานเมตตากายกรรม ดานเมตตาวจีกรรม ดานเมตตามโนกรรม ดานสาธารณโภคี ดานสีลสามัญญตา                
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และดานทฏิฐสิามัญญตา พบวา บุคลากรเทศบาลตําบลบานดูและประชาชนในพืน้ท่ีเทศบาลตําบลบานดู มีความคิดเห็นวา

เทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเขียงราย มีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละดานพบวา มีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม อยูในระดับปานกลางทุกดาน

เชนกัน  

3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัด

เชยีงราย มขีอเสนอแนะในแตละดาน ดังนี้ 

 3.1 ดานเมตตากายกรรม (การสรางความประทับใจทางการกระทํา) 

  1. ควรเขาหาประชาชนเวลาท่ีเดือดรอน และควรไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็ว 

  2. ควรมกีารบริการแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฎบัิตอิยางท่ีเปนอยู 

 3.2 ดานเมตตาวจกีรรม (การสรางความประทับใจทางวาจา) 

     1. ควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กจิกรรมตางๆ ใหประชาชนใหดกีวานี้และท่ัวถงึ 

     2. บุคลากรควรใชวาจาสุภาพ ทักทายเปนกันเอง ใหคําแนะนํากันดวยดี แกไขปญหา และเปนที่ปรึกษา

ใหกับชุมชนหรือประชาชนได  

 3.3 ดานเมตตามโนกรรม (คิดทําสิ่งใดท่ีเปนประโยชนตอกัน) 

     1. ควรจะมีการวางแผนลวงหนา อาทิ การซอมถนนท่ีชํารุด พอถึงเวลาถนนชํารุด ก็อางวาไมมี

งบประมาณ ดังนัน้ควรวางแผนลวงหนาเอาไว 

      2. เทศบาลตําบลบานดูควรมีความสามัคคี ไมแตกแยกกัน เปนพรรคเปนพวกอยางท่ีเปนอยู รวมกันคิด

ท่ีจะชวยทําสิ่งท่ีเปนประโยชนใหกับชุมชน 

 3.4 ดานสาธารณโภคี (การแบงปนผลประโยชนดวยความยุตธิรรม) 

     1. ควรจัดสรรแบงปนประโยชนตางๆ ท่ีชุมชนสมควรไดใหเสมอภาค เทาเทียมกันและท่ัวถงึทุกหมูบาน 

                2. ควรพัฒนาปรับปรุงการคมนาคมภายในชุมชนอยางท่ัวถงึทุกหมูบาน 

 3.5 ดานสลีสามัญญตา (มคีวามประพฤตสิุจริตดงีาม ถูกตองตามระเบียบวนิัย) 

     1. บุคลากรของเทศบาลตําบลบานดูควรทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีวินัยในตัวเอง ไมเห็นแกพวก

พองหรือประโยชนสวนตน เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนท่ีตัง้ 

    2. ควรเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกตองได ซึ่งจะชวยใหการ

ทํางานปลอดการทุจริตคอรรัปช่ัน 

 3.6 ดานทิฏฐสิามัญญตา (มคีวามคิดเห็นเปนอยางเดียวกัน ปรับความคิดเห็นเขาหากันได รูจักยอมรับความ

คิดเห็นคนอ่ืน) 

     1. ควรทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมแบงพรรคแบงพวก รับฟงความคิดเห็นคนอ่ืนบาง ควรมีความ

ปรองดอง รักใคร สามัคคีกัน ควรใชเหตุผล ไมใชอารมณและยดึมั่นในความคิดของตนเองมากเกนิไป  

     2. เมื่อมีปญหา ควรมีการประชุมปรึกษาหารือกัน แกไขปญหารวมกัน เพื่อใหปญหานั้นสําเร็จลุลวงไป

ดวยดี 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยคร้ังนี้ จะกลาวถึงการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู 

อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย โดยผูวจัิยจะกลาวถงึประเด็นท่ีสําคัญนํามาอภปิรายผล ดังนี้ 

1. ดานเมตตากายกรรม จากการศกึษา พบวา การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดานเมตตากายกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี

ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ แสดงใหเห็นวา เทศบาลตําบลบานดูควรใหการชวยเหลือประชาชนท่ีตกทุกขได

ยาก และที่ไดรับความเดือดรอนไดอยางรวดเร็ว ควรปฏิบัติใหมากกวานี้ รองลงมาคือ บุคลากรเทศบาลตําบลบานดูควร

แตงกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะทาทางที่สุภาพ พรอมใหบริการมากกวานี้ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของพระ

มหาเอกมร ฐิตปฺโญ (2553, หนา 145) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก

สาราณียธรรมขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี” ผลงานวิจัย พบวา ประชาชนมี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอดอนมดแดง จังหวัด

อุบลราชธานี” โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน

กลางทุกขอเชนกัน ไมสอดคลองกับแนวคิดของกรมการปกครอง (2536, หนา 3) ท่ีกลาวถึงหลักการใหบริการท่ีดี วา

การท่ีขาราชการ ซึ่งทํางานติดตอกับผูท่ีมาติดตอรับบริการ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว เสมอภาค เปนธรรมและมี

อัธยาศัยตอผูรับบริการดวยด ีและไดกลาวถงึการปฏิบัติตน คือการแตงกายท่ีดีเหมาะสม และยังไมสอดคลองกับแนวคิด

ของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2547, หนา 23) ไดกลาวในดานเมตตากายกรรม คือ แสดงไมตรีและ

ความหวังดีตอเพื่อนรวมงาน รวมกิจการ รวมชุมชน ดวยการชวยเหลือกิจธุระตางๆ ดวยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยา

สุภาพ เคารพนับถือกัน ท้ังตอหนาและลับหลัง 

2. ดานเมตตาวจีกรรม จากการศึกษา พบวา การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดานเมตตาวจีกรรม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความ

คิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ แสดงใหเห็นวา บุคลากรเทศบาลตําบลบานดูควรมีความรู ความสามารถในการ

ใหบริการ ใหคําแนะนํา ปรึกษา แกไขปญหา ชี้แจงขอสงสัยแกผูมารับบริการไดเปนอยางดี ควรปฏิบัติใหมากกกวานี้

รองลงมา คือ เทศบาลตําบลบานดูควรใชวาจาสุภาพ เปนกันเอง พรอมใหบริการแกประชาชนมากกวานี้ ไมสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของพระพงษพัฒน  ธีรปฺโญ (2555, หนา 57) ไดทําการวิจัยเร่ือง “การบริหารงานตามหลักสาราณีย

ธรรมขององคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด” พบวา ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ดานเมตตา

วจีกรรม อยูในระดับมาก ไมสอดคลองกับแนวคิดของพระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หนา 5) ได

กลาวถึงแนวทางการบริหารตามแบบอยางของพุทธศาสนาในหนังสือ “พุทธวิธีบริหาร” ในสวนของหนาที่ของนักบริหาร

เปนกรอบในการพิจารณาหนาท่ีของนักบริหารในสวนของ S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากรเปนการสรรหาบุคลากร

ใหม การพัฒนา บุคลากรและการใชคนใหเหมาะสมกับงาน ไมสอดคลองกับแนวคิดของทองหลอ วงษธรรมา (2538, 

หนา 294) ไดกลาวถึงหลักสาราณียธรรม ในดานเมตตาวจีกรรมวา จะพูดอะไรก็พูดดวยความปรารถนาดีตอกัน เชน 

แนะนํา สั่งสอนตักเตือนกันดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ พูดจริง ไมพูดเพื่อผลประโยชน ท่ีจะเกิดขึ้นแกตนเองฝาย
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เดียวและยังไมสอดคลองกับแนวคิดของลูเธอร กูลิค (Luther Gulick อางในศิริวรรณ เสรีรัตน, 2545, หนา 86) ซึ่งได

นําเสนอหลักการบริหารระบบราชการท่ีเรียกวา POSDCORB Model ในสวนของ O = Organizing (การจัดองคการ) เปน

การจัดองคการท่ีเปนสวนราชการโดยจัดแบงตามความชํานาญเฉพาะอยาง ออกเปนกรม ฝาย แผนก จะพิจารณาปริมาณ

งานคุณภาพงาน ขนาดของการควบคุม และพิจารณาแบงสายงานหลัก และสายงานท่ีปรึกษา โดยคํานึงถึงอํานาจหนาท่ี

และความรับผิดชอบคูกันไป นอกจากนี้ยังไมสอดคลองกับแนวคิดของกรมการปกครอง (2536 หนา 11) ไดกลาวใน

สวนของการปฏิบัติงานของขาราชการวา การซักถาม ควรทําเพื่อใหไดขอเท็จจริงท่ีจําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาใน

เร่ืองนัน้ ดวยวาจาสุภาพเหมาะสม ไมใหประชาชนมคีวามรูสกึวาถูกซักถาม เสมือนเปนผูกระทําผดิ  

3. ดานเมตตามโนกรรม จากการศกึษา พบวา การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดานเมตตามโนกรรม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความ

คิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ แสดงใหเห็นวา เทศบาลตําบลบานดูควรมีการบริหารจัดกิจการสาธารณะท่ีมุงเนนถึง

ความตองการและความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการเปนหลัก ควรปฏิบัติใหมากกวานี้ รองลงมาคือ เทศบาลตําบล

บานดูควรมีระบบการตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูปญหา และแกไขปญหาของประชาชนใหไดมากกวานี้  

ไมสอดคลองกับผลงานวจัิยของพระครูนนทวรีวัฒน วีรธมฺโม (2553, หนา 118) ไดวิจัยเร่ือง “การบริหารงานเทศบาล

ตําบลตามหลักสาราณียธรรม 6 : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” ในดานเมตตา

มโนกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ก็พบวามีระดับการบริหารตามดานเมตตามโนกรรมมาก

ทุกขอ และยังไมสอดคลองกับแนวคิดของเฮอรเบิรต  ไซมอน (Herbert A. Simon, 1947) (อางจาก ธงชัย สันติวงษและ

ชัยยศ สันตวิงษ, 2542 : 196) กลาววา การบริหารก็คือการตัดสินใจ เนื่องจากวาคนที่เปนผูบริหารจะตองเผชิญกับภาวะท่ี

จะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกหลายๆ ทางท่ีมีอยู ไมวาจะเปนทางเลือกในการกําหนดแผน

ในการทํางานหรือวาทางเลือกในการแกไขปญหา หากนักบริหารสามารถท่ีจะเลือกทางเลือกท่ีดีมีประสิทธิภาพก็จะ

สามารถทําใหงานบรรลุเปาหมายได แตหากเลือกทางเลือกท่ีไมดีมา ก็ทําใหการทํางานลมเหลว ไมสอดคลองกับแนวคิด

ของสมยศ นาวกีาร (2539, หนา 12) ไดกลาววาวาการบริหารเชิงกลยุทธ เปนการตัดสินใจและการบริหารที่มีผลกระทบ

ตอผลการดําเนินงานระยะยาวขององคการประกอบดวย การกําหนดกลยุทธ และการควบคุมกลยุทธ จะมุงตรวจสอบ 

ประเมนิโอกาสและอุปสรรคภายใน สภาพแวดลอมภายนอก และมุงตรวจสอบประเมินจุดออนและจุดแข็ง อุปสรรคภายใน

สภาพแวดลอมภายนอกบริษัทหรือองคการได และไมสอดคลองกับแนวคิดของพระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺ

โต) (2549, หนา 4) ไดกลาวถึงแนวทางการบริหารตามแบบอยางของพุทธศาสนาในหนังสือ “พุทธบริหาร” ไดศึกษา

หนาที่ของนักบริหารเปนกรอบในการพิจารณาหนาท่ีของนักบริหารมีอยู 5 ประการ ไดกลาวในสวนของ P คือ Planning 

หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางดําเนินงานในปจจุบัน เพื่อความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผูบริหารท่ีดี

ตองมวีสิัยทัศน เพื่อกําหนดทิศทางขององคกร 

4. ดานสาธารณโภคี จากการศึกษา พบวา การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดานสาธารณโภคี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความ

คิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ แสดงใหเห็นวา เทศบาลตําบลบานดูควรพัฒนาดานการคมนาคมภายในชุมชนอยาง

ตอเน่ือง และท่ัวถึงทุกหมูบานใหมากกวานี้ รองลงมา คือ เทศบาลตําบลบานดูควรดูแล ปองกัน ชวยเหลือและบรรเทาสา
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ธารณภัยตาง ๆ แกประชาชนไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึงมากกวานี้ ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของอาภรณรัตน เลิศ

ไผรอด (2554, หนา 107-108) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการสาธารณะตามหลักสา

ราณียธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค” พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริการ

สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ดานสาธารณะโภคี โดยรวมอยูในระดับมาก ไมสอดคลองกับแนวคิดของพระพรหม

บัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวในรายการเดินหนาประเทศไทย เร่ือง ธรรมะสรางความสมานฉันท ทาง

สถานีโทรทัศน NBC วันท่ี 4 ก.ค. 2557 ท่ีผานมา หากตองการแกไขปญหาความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ คนไทยควร

นอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธเจา เร่ือง “สาราณียธรรม” หรือหลักธรรมแหงความรักและสามัคคี 6 ประการมา

ปรับใช ไดกลาวในดานสาธารณโภคี วาการกระจายผลประโยชนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ และยังไม

สอดคลองกับแนวคิดของ John D. Millett (อางในเทพศักดิ์ บุญยรัตน, 2536, หนา 20) กลาววาเปาหมายสําคัญของ

การบริการ คือ การสรางความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน หมายถึงประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทา

เทียมกันในแงกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะท่ีเปนปจเจก

บุคคล ท่ีใชมาตรฐานการใหบริการ 

5. ดานสีลสามัญญตา จากการศึกษา พบวา การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดานสีลสามัญญตา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความ

คิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ แสดงใหเห็นวา กรณีพบปญหาอุปสรรคในการบริหารงานจัดกิจการสาธารณะตาง ๆ 

เทศบาลตําบลบานดูควรพรอมรับผิดชอบและจัดใหมีการแกไขปญหานั้นโดยเร็ว โดยไมเลือกปฏิบัติ ควรปฏิบัติใหมากกวา

นี้ รองลงมา คือ เทศบาลตําบลบานดูควรเปดเผยขอมูลตรงตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ภายใตกฎระเบียบ

มากกวานี้ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของพระพงษพัฒน  ธีรปฺโญ (2555, หนา 98-99) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การ

บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด” พบวา ประชาชน

ท่ีมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัด

รอยเอ็ด ดานสีลสามัญญตา ซึ่งอยูในระดับมาก แตสอดคลองกับผลงานวิจัยของพระมหาเอกมร ฐิตปฺโญ (2553, 

หนา 148) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององคการ

บริหารสวนตําบล ในอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอเชนกัน ไม

สอดคลองกับแนวคิดของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวในรายการเดินหนาประเทศไทย เร่ือง 

ธรรมะสรางความสมานฉันททางสถานีโทรทัศน NBC เมื่อวันท่ี 4 ก.ค.ที่ผานมาวา หากตองการแกไขปญหาความขัดแยงท่ี

เกิดขึ้นในประเทศ คนไทยควรนอมนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เร่ือง “สาราณียธรรม 6” หรือหลักธรรมแหง

ความรักและความสามัคคี 6 ประการมาปรับใช ไดกลาวในสวนดานสีลสามัญญตา วาทุกคนในสังคมควรเร่ิมจากการ

รักษาศลี 5 และปฏบัิตติามกฎระเบียบของสังคมอยางเครงครัดและเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย ผูใดทําผิดก็ตองไดรับโทษ 

จึงจะทําใหสังคมสงบสุขได และยังไมสอดคลองกับแนวคิดของพระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, 

หนา 5) ไดกลาวในหนังสือ “พุทธวิธีบริหาร” ไววาหนาที่ของนักบริหารเปนเปนกรอบพิจารณาหนาที่ของนักบริหารมีอยู 5 
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ประการ (POSDC) ไดกลาวถึง C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแลเปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน

ภายในองคกร รวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร โดยพุทธวธีิบริหารยดึหลักธรรมาธิปไตยเปนสําคัญ  

6. ดานทฏิฐิสามัญญตา จากการศึกษา พบวา การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดานทิฏฐิสามัญญตา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความ

คิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ แสดงใหเห็นวา เทศบาลตําบลบานดูควรมีการเปดรับฟงปญหาความเดือนรอนของ

ประชาชน เพื่อตอบรับไปสูการพัฒนาและการแกไขปญหา ตามสภาพความเปนจริงตอไป ควรปฏิบัติใหมากกวานี้ 

รองลงมา คือ เทศบาลตําบลบานดูควรมีการปรึกษาหารือกันและมีความเห็นชอบรวมกัน ในขอท่ีเปนหลักการสําคัญท่ีจะ

นําไปสูการขจัดซึ่งปญหาของประชาชนหรือชุมชนมากกวานี้ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา พิมพสุข (2555, 

หนา 76-77) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การประยุกตใชหลักสาราณียธรรม 6 ในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร

สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 1” พบวา การประยุกตใชหลักสาราณียธรรม 6 

ในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โรงเรียนในเขตพื้นท่ี อําเภอเมือง

ขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 1 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวามีระดับการบริหารอยูในระดับมากเชนกัน ไมสอดคลองกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ 

(ป.อ.ปยุตฺโต) (2547, หนา 23) ไดใหความหมายของทิฏฐิสามัญญตา คือการปรับความเห็นเขากันได หมายถึง เคารพรับ

ฟงความคิดเห็น มีความเห็นชอบรวมกัน ตกลงกันไดในหลักการสําคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแหงความดีงามหรือจุดหมาย

สูงสุดอันเดียวกัน ไมสอดคลองกับแนวคิดของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวในรายการเดินหนา

ประเทศไทย เร่ือง ธรรมะสรางความสมานฉันททางสถานีโทรทัศน NBC เมื่อวันท่ี 4 ก.ค. 2557 ที่ผานมาวา หากตองการ

แกไขปญหาความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ คนไทยควรนอมนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เร่ือง “สาราณียธรรม 

6” หรือหลักธรรมแหงความรักและความสามัคคี 6 ประการมาปรับใช ไดกลาวในดานทิฏฐิสามัญญตา วาการปรับ

ความเห็นใหเสมอกัน โดยไมยดึความเห็นสวนตนเปนหลัก แตใจกวางรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย และไมสอดคลองกับ

แนวคิดของวีระ อําพันสุข (2526 : 1-10) ไดกลาวไววา การบริหารตองใชความรูในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการ

บริหารงานตองอาศัยบุคคล เงินทุน อุปกรณตางๆ และการจัดการ และควรนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปน

เคร่ืองมือในการสรางความมั่นคงทางจิตใจ และไมสอดคลองกับแนวคิดของวิโรจน สารรัตนะ ไดกลาววากระบวนการ

บริหาร ตองมีการควบคุม คือ การมุงเนนท่ีจะกอใหเกิดความมั่นใจวาสมาชิกในองคการไดประพฤติปฏิบัติในทิศทางท่ีจะ

ทําใหบรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมายมุงเนนใหเกดิพฤตกิรรมท่ีพงึประสงคและลดพฤตกิรรมท่ีไมพงึประสงคลง 

ขอเสนอแนะ   

ผลงานวิจัยเร่ือง การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

จากท่ีผูศกึษาวจัิยไดดําเนนิการตัง้แตตน ทําใหมขีอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังนี้ มดีังนี้ 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวจัิยไปปฏบัิติ 

 จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู 

อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย ผูวจัิยมขีอเสนอแนะในการปฏบัิต ิดังนี้  
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1. ควรนําผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไปเปนขอมูลในการวางแผน การบริหารงานของเทศบาลตําบลใหมีคุณภาพ ท้ัง

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากยิ่งขึ้น 

 2. ควรนําหลักธรรมอ่ืนๆ ทางพระพุทธศาสนา มาใชควบคุมกันไปกับการพัฒนาเทศบาลอยางจริงจัง เพื่อใหเกิด

ประสทิธิภาพสูงสุด อันจะมาซึ่งประโยชนสุขของประชาชนในพืน้ท่ี 

 3. ควรมีชองทางในการรับขอมูลขาวสารจากประชาชนกับบุคลากรผานเครือขายของเทศบาลตําบลหรือ

เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน สมาชิกเทศบาลตําบล, ผูใหญบาน เปนตน ซึ่งเปนตัวกลางในการสื่อสารการ

ประชาสัมพันธขาวสารทางเทศบาลหรือขอรองเรียนปญหาท่ีเกดิขึ้นไดทันทวงที 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวจัิยครั้งตอไป 

 จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู 

อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย ซึ่งมขีอเสนอแนะท่ีหลากหลาย จงึไดขอคิดสําหรับผูวจัิยท่ีจะดําเนนิการวจัิยในคร้ังตอไป ดังนี้ 

 1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมในเทศบาลหรือองคการบริหาร

สวนตําบล เพื่อจะไดทราบถงึระดับประสทิธิภาพในการบริหารงานขององคกรอยูในระดับใด  

2. ควรศึกษาการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลอ่ืนๆ เพื่อจะไดเปรียบเทียบความแตกตาง หรือ

ความสอดคลองกันในระดับการบริหาร หรือนําหลักสาราณียธรรมหรือหลักธรรมอ่ืนๆ ในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชใน

การบริหารงานองคกร 

3. ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม วิจัยเชิงปริมาณควบคูกับเชิงคุณภาพ เพื่อ

ตองการทราบถงึความคิดเห็นของประชาชนและบุคลากรไดอยางครอบคลุมครบถวนทุกดาน ท่ีมคีวามชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 

การศกึษาครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อศกึษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตําบลทุง

รวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวย กลุมผูบริหาร บุคลากร และประชาชนที่อาศัยอยู

ในเทศบาลตําบลทุงรวงทอง จํานวน 30 คนใชแบบสัมภาษณ ในการรวบรวมขอมูล 

ผลการศึกษาพบวา 1) ปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน

จังหวัดพะเยา ไดแก ดานการใหไดมาซึ่งบุคลากรดานการบํารุงรักษาบุคลากรดานการพัฒนาบุคลากรและดานการใหบุคลากร

พนจากงาน 2) แนวทางการบริหารงานบุคคล 2.1) ควรมีการวางแผนดานอัตรากําลัง/แผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว

2.2) จัดทําระบบและขั้นตอนการสรรหาบุคลากร/ยกเลิกระบบอุปถัมภ 2.3) จัดทําระบบและขั้นตอนในการพิจารณาความดี

ความชอบของบุคลากร 2.4) สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องและควรมีการติดตาม

กํากับ ตรวจสอบ การนําผลมาใชในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 2.5) มีระบบและกลไกในการสอบวินัยของบุคลากร

อยางชัดเจน 
 

คําสําคัญ: การบริหารงานบุคคล  
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Abstract  

 This study aimed to investigate the problems and solutions to Human resource management in 

Thungruangthong Sub-district Municipality, Chun District,Phayao Province this study. Key interments 

areadministrators, staff, and citizen in Thungruangthong Sub-district Municipality area, 30 people.The data were 

collected by structured depth interview. Results showed that: 1) barriers that affect management.The 

acquisitionpersonnel. The maintenance personnel Human resource development and the personnel from the2) 

Guidelines for Administration 2.1) should be planned workforce/development plan for the long term,2.2) develop a 

system and procedures for recruitment/Cancel the patron-client system 2.3) to prepare the system.And steps 

toconsider the merits of personnel 2.4) support personnel to develop knowledge continuously and should be 

monitored to check the results used to work regularly 2.5) and systematic Mechanism for the discipline of personnel 

clearly. 
 

Keywords: Personnel administration 
 

บทนํา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนสวนราชการท่ีจัดตั้งขึ้นในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มี

อิสระในการบริหารจัดการของตนเอง ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 เพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยกําหนดอํานาจหนาท่ี

ในการจัดระบบบริการสาธารณะและการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น

ตลอดจนดําเนินการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหมีศักยภาพในการรองรับภารกิจท่ีถายโอนใน

ขณะเดียวกันก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542กําหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นของตนเองเพื่อทําหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานสวน

ทองถิ่นไดโดยตรงและเพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนทองถิ่นทุกรูปแบบมีทิศทางที่เหมาะสมและเปน

ธรรมจึงกําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นดังกลาวมีลักษณะไตรภาคีประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการ

ทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิแบงเปน 3 ระดับคือคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นคณะกรรมการ

กลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทําหนาที่ในการ

กําหนดมาตรฐานและแนวทางการบริหารงานบุคคลรวมทั้งกําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นแต

ท้ังนี้การกําหนดคาใชจายดานกําลังคนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะกําหนดสูงกวารอยละ 40ของเงิน

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมได (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542, 8 ตุลาคม 2555, หนา 35) 

องคกรเปนการรวมตัวของคนตั้งแต 2คนขึ้นไปมีจุดมุงหมายรวมกันในการปฏิบัติกิจกรรมหรืองานอยางใดอยางหนึ่ง

โดยอาศัยกระบวนการจัดโครงสรางกิจกรรมหรืองานออกเปนประเภทตางๆเพื่อแบงเบาใหสมาชิกในองคกร
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ดําเนินการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย  องคกรประกอบดวยสวนสําคัญ5ประการไดแกบุคลากรเทคนิคขาวสารโครงสรางและ

เปาหมายและในองคประกอบเหลานี้บุคลากรนับเปนทรัพยากรหลักท่ีมีคุณคาและสําคัญยิ่งในองคกรเพราะคนหรือ

ทรัพยากรมนุษยถือเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของการบริหารไมวายุคใดสมัยใดก็ตามในการพัฒนาประเทศใหเจริญกําลังคน

ถือวาสําคัญท่ีสุดเพราะเหตุที่วาถาองคกรใดมีจํานวนคนที่มีความรูความสามารถอยูในองคกรประกอบกับมีการบริหาร

จัดการที่ดีแลวโอกาสท่ีจะใหองคกรประสบความสําเร็จก็ยอมท่ีจะมีมากกวาองคกรอ่ืนเปาหมายขององคกรในการทํางานคือ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากท่ีสุดโดยใชทรัพยากรนอยท่ีสุดแตเปาหมายของคนท่ีทํางานคือการประสบ

ความสําเร็จในความตองการหรือความคาดหวังท่ีมีตอองคกรและการประสานเปาหมายท้ังสองฝายเขาดวยกันเพื่อใหเกิด

ความรูสึกพึงพอใจในการทํางานมีขวัญและกําลังใจในการทํางานอันเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ทํางานของผูปฏบัิตงิาน 

การบริหารจัดการกับบุคคลในองคกรจึงเปนเร่ืองสําคัญยิ่งโดยเฉพาะในหนวยงานราชการที่มีบุคลากรตําแหนงตางๆ

มากมายการบริหารงานมีการจัดสายการบังคับบัญชาและหนาที่ความรับผิดชอบที่หลากหลายการศึกษาครั้งนี้ผู

ศึกษาไดนยิามความหมายของการบริหารงานบุคคลวาหมายถึงงานท่ีเกี่ยวของกับตัวบุคคลหรือเจาหนาท่ีในองคการนับตั้งแตการ

สรรหาการรับสมัครการสอบคัดเลือกการบรรจุแตงตั้งการโอนการยายการฝกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานการ

พิจารณาความดีความชอบการเลื่อนขั้นตําแหนงการจัดชั้นและตําแหนงตามหนาที่และระดับความรับผิดชอบของงานการ

กําหนดอัตราเงินเดือนคาจางการจัดสวัสดิการการปกครองบังคับบัญชาการดําเนินการทางวินัยการใหพนจาก

ตําแหนงการชวยเหลืออํานวยความสะดวกตางๆแกผูปฏิบัติงานตลอดจนการใหสินน้ําใจการใหรางวัลบําเหน็จบํานาญเมื่อ

ออกจากงานการบริหารงานบุคคลนั้นเปนการบริหารจัดการกับคนตั้งแตกอนเขามาเปนสมาชิกขององคการขณะที่ เปน

สมาชิกขององคการจนกระท่ังคนนั้นพนสภาพการเปนสมาชกิขององคการ (ชรินทร เพิ่มพูน, 2546) 

เทศบาลตําบลทุงรวงทอง เปนสวนราชการท่ีจัดตั้งขึ้นสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มี

อิสระในการบริหารจัดการตนเอง ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่อง ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผูบริหารทองถิ่น ให

มีศักยภาพในการรองรับภารกจิท่ีถายโอนในการดําเนนิกจิการท้ังปวงเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 

แตการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง ยังประสบปญหาหลายประการ ทําใหการ

ดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายองคกรที่ตั้งไว เชน เกิดปญหาในแผนอัตรากําลัง 3 ป คือมีตําแหนงพนักงาน

เทศบาลวางเปนจํานวนมากและเปนระยะเวลานาน ภารกจิงานกับคนไมสอดคลองกัน ไมเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

คือ งานบางสายงาน ตองใชทรัพยากรมนุษยท่ีมคีวามรู ความสามารถ ทักษะ หรือความชํานาญงานเปนการเฉพาะงานบางสายงาน

มีปริมาณงานท่ีมาก แตไมมีผูปฏิบัติงานโดยตรง เกิดปญหาการปฏิบัติราชการเปนไปอยางไมเรียบรอยบุคลากรบางคนใน

องคกรขาดองคความรู ขาดทักษะ ไมสามารถปฏบัิตงิานไดอยางถูกตอง เกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน ประชาชนเกิดความ

ไมพึงพอใจตอการรับบริการสงผลใหองคกรเกดิภาพลักษณท่ีไมด ี

ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาปญหา อุปสรรค ในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล เพื่อใหการปฏิบัติงาน

ขององคกรมแีนวทางท่ีชัดเจน สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เปนไปตามนโยบายการพัฒนา โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด

ใหเกดิประสทิธิภาพ เกดิประโยชนสูงสุด อกีท้ังการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในดานอ่ืนๆใหเกดิประสทิธิภาพมากท่ีสุด 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน

จังหวัดพะเยา 

กรอบแนวคิด 

 การศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยผูศึกษาไดศึกษาตามกรอบแนวคิดของ สินธุ แสงเนตร 

(2545,หนา 25-26) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลไว ผูศึกษาจึงนํามาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย

คร้ังนี้ ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา” เปนการวิจัย

เชิงคุณภาพ มรีายละเอยีดดังนี้ 

1.กลุมผูใหขอมูลสําคัญ: ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมสมาชิกสภาเทศบาล

กลุมหัวหนางาน กลุมผูปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง กลุมผูนําชุมชน กลุมหนวยงาน/องคกร และประชาชนท่ี

อาศัยอยูในเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน รวมท้ังสิ้นจํานวน 30 คน 

ปญหา อุปสรรค ที่สงผลตอการดําเนนิงาน               

การบรหิารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง  

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ไดแก 

1. ดานการสรรหาบุคลากร 
2. ดานการธํารงรักษาบุคลากร 
3. ดานการพัฒนาบุคลากร 
4. ดานการใหบุคลากรพนจากงาน 
 

 

การบรหิารงานบุคคล 

ของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง 

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

 

 

แนวทางการบรหิารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวง

ทองอําเภอจุน จังหวัดพะเยา ไดแก 

1. ดานการสรรหาบุคลากร 
2. ดานการธํารงรักษาบุคลากร 
3. ดานการพัฒนาบุคลากร 
4. ดานการใหบุคลากรพนจากงาน 
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2.เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

 ในการศึกษาครั ้งนี ้ ผู ว ิจ ัย ใชว ิธ ีการสัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณกึ ่ง โครงสราง (Semi-structured 

interview) ในการเก็บรวมรวมขอมูลในการศกึษา กลาวคือ 

2.1 เพื่อหาแนวทางในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

2.2 เ พื ่อตองการทราบถึงปญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางในการแกไขปญหา  และอุปสรรค 

ดังกลาว ในการดําเนนิการบรหิารงานบุคคลในเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

 3. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวยแบบสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน โดยใชคุณวุฒิดานการศึกษา ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ เปนเกณฑในการคัดเลือก

ผูทรงคุณวุฒ ิ

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศกึษาคร้ังนี้ผูวจัิยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 แหลง ไดแก  

ขอมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เปนขอมูลท่ีผูวจัิยไดจัดเก็บรวมรวมขอมูลจากผูใหขอมูล ดังนี้  

 4.1 จัดเก็บขอมูลโดยผูวิจัยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured interview) สอบถามขอมูลจากกลุม

ผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล กลุมสมาชิกสภาเทศบาล กลุม

หัวหนางาน กลุมผูปฏิบัติงาน กลุมผูนําชุมชน กลุมหนวยงาน/องคกร และประชาชน รวมจํานวนทัง้สิ้น 30 คน 

4.1.1 เพื่อกําหนดเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัด

พะเยา 

4.1.2 เ พื ่อตองการทราบถึงปญหาอุปสรรค  รวมถึงแนวทางในการแกไขปญหา  และอุปสรรค 

ดังกลาว ในการปฏบัิตงิานตามหลักการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากรวบรวมเอกสาร การทบทวน แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ

งานวจัิยที่เกี่ยวของ ไดแก สิ่งพมิพ ขอมูลท่ีเผยแพรทางอนิเตอรเน็ต ฯลฯ 

 ในการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท้ัง 2 แหลงดังกลาว ไดกําหนดวธีิการเก็บรวบรวมขอมูลไวดังนี้ 

 1. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก วารสาร สิ่งพิมพ 

ขอมูลท่ีเผยแพรทางอนิเตอรเน็ต ฯลฯ 

 2. การสัมภาษณ เปนการสัมภาษณหรือสนทนาตัวตอตัวแบบเผชิญหนา ผู สัมภาษณจะเริ่มตนจากการ

แนะนําตัวเอง แนะนําวัตถุประสงคของการมาสัมภาษณ และพยายามสรางความเปนกันเองกับผูถูกสัมภาษณมาก

ท่ีสุด ผูสัมภาษณเร่ิมตนการสัมภาษณแบบสองทาง(Two-way communication) โดยเริ่มตนจากการสนทนาใน

ประเด็นคําถามที่งาย ๆ กอน ปลอยใหผูสัมภาษณมีอิสระในการตอบใหมากท่ีสุด จากนั้นนําเขาสูประเด็นลึก ๆ ตอไป

 5. การวเิคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)  โดยนําขอมูล ท่ี

ไดจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ  และทุติยภูมิมาทําการวิ เคราะหภายใตวธีิการท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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 5.1 การจําแนกและจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) เปนการนําขอมูลท่ีไดมาจําแนกและจัดหมวดหมู

ใหเปนระบบ เชน ขอมูลหมวดงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ขอมูลหมวดการสัมภาษณ เปนตน 

 5.2 การวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลท่ีไดจากเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นมาวิเคราะหเพื่อ

หาบทสรุปรวมกันของเร่ืองนัน้ 

5.3 การวเิคราะหขอมูลในเชงิเนือ้หา (Content Analysis) เปนการนําขอมูลท่ีไดมาวเิคราะหถึงเนื้อหาสาระในประเด็น

หรือเร่ืองนัน้ 
 

ผลการศึกษา 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่องการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน 

จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลการศกึษาได ดังนี้ 

1. แนวทางการบรหิารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

กลุมผูใหขอมูลไดเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน 

จังหวัดพะเยาผลจากการสัมภาษณสรุปได ดังนี้ 

1.1 ดานการใหไดมาซึ่งบุคลากร 

 1) ควรยกเลกิระบบอุปถัมภ 

 2) ควรมรีะบบและขัน้ตอนการสรรหาบุคลากรเพื่อคัดเลือกผูท่ีมคีวามสามารถมาปฏบัิตงิาน 

 3) ควรมกีารวางแผนดานอัตรากําลังในระยะยาว  

 4) ผูบริหารตองเปดใจใหกวาง เปดรับผูท่ีมีความรูความสามารถและตรงในตําแหนงท่ีวางเขามารวมงาน

อยางเปดเผย 

1.2 ดานการบํารุงรักษาบุคลากร 

1) มรีะบบและขัน้ตอนในการพจิารณาความดคีวามชอบของบุคลากรอยางชัดเจน 

2) กําหนดรายไดและกําหนดคาตอบแทนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและยึดหลัก

ประสทิธิภาพในการปฏบัิตงิาน 

3) ควรจัดใหมสีวัสดกิารอยางเพยีงพอและท่ัวถงึ  

4) มวีธีิการสรางขวัญและกําลังใจท่ีหลากหลาย  

5) สงเสริมความปลอดภัยของบุคลากรในการปฏบัิตงิาน 

 6) ควรใชระบบการบริหารงานของเอกชนมาประยุกตใชเพื่อพจิารณาความดคีวามชอบ 

1.3 ดานการพัฒนาบุคลากร 

1) ควรมกีารวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหกาวสูตําแหนงท่ีสูงขึ้น 

2) สงเสริมใหบุคลากรไดมกีารพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง 

3) ควรมีการสํารวจและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อจะไดนําขอมูลมาเปนแนวทางในการจัดสรร

งบประมาณอยางเพยีงพอ 
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 4) ควรมีการติดตาม กํากับ ตรวจสอบ การนําผลการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และศึกษาตอมาใช

ในการปฏบัิตงิานอยางสม่ําเสมอ 

1.4 ดานการใหบุคลากรพนจากงาน 

1) ควรมกีารกําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจน โดยยึดกฎระเบียบของสวนงานราชการเปนแนวทางในการกําหนด

บทลงโทษ 

2) ควรมรีะบบและกลไกในการสอบวนิัยของบุคลากรอยางชัดเจน 

3) ผูบริหารตองชัดเจน ในการออกคําสั่ง กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือใหนโยบาย 

4) กระตุน ใหบุคลากรสํานกึ รับผดิชอบและรักในบทบาทหนาท่ีของตนและตอองคกร 

5) ผูบังคับบัญชาควรใชอํานาจหนาท่ีใหความเปนธรรมตอบุคลากรทุกคน มีความเด็ดขาดในการลงโทษ

ตอบุคลากรท่ีกระทําความผดิซ้ําซากหรือรุนแรง 

6) เมื่อบุคลากกระทําความผิดควรพิจารณาอยางเปนธรรมในรูปแบบของคณะกรรมการสอบสวน

ขอเท็จจริง 

2. ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน 

จังหวัดพะเยา 

จากการศึกษา สามารถสรุปปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง  

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ไดดังนี้ 

2.1 ดานการใหไดมาซึ่งบุคลากร พบวา การประชาสัมพันธการรับสมัคร/การเปดสอบไมท่ัวถึง และ

บางคร้ังมีระยะเวลาในการเปดรับสมัครนอย มีการเปดรับสมัคร การสอบ อยางเปนระบบขั้นตอน เพื่อคัดเลือกผูท่ีมี

ความสามารถมาปฏิบัติงานแตบางครั้งก็ยังใชระบบบัญชีจากสวนกลางเพื่อลดภาระคาใชจายในการเปดสอบ

และยังมีระบบอุปถัมภบางในบางตําแหนงงาน 

2.2 ดานการบํารุงรักษาบุคลากรพบวาระบบการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ขั้นพิเศษ มีความออนแอคอนขางสูง เพราะการประเมินความดี ความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีแนวทางปฏิบัติ

เนนการเวยีนกัน ไมไดเนนท่ีผลงานเปนสําคัญ ซึ่งสงผลตอขวัญและกําลังใจ ทําใหบุคลากรปฏบัิตงิานหยอนยาน ไมเต็มศักยภาพ 

2.3 ดานการพัฒนาบุคลากร พบวาเทศบาลตําบลทุงรวงทอง ไมมีแผนในการสงบุคลากรไปพัฒนาตนเอง

อยางชัดเจน มเีงื่อนไขในการสงไปอบรมพัฒนา มขีอจํากัดเกี่ยวกับ งบประมาณ ระยะเวลา ของหนวยงานท่ีตองการไปอบรม 

2.4 ดานการใหบุคลากรพนจากงานพบวามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อยูแลว ขึ้นอยูกับการนํามาใช

วาจะปฏิบัติดวยความเท่ียงตรงแคไหน เชน ไมใชเปนเครื่องมือในการทํารายกัน ไมหยอนยานกับคนบางกลุม ชัดเจน 

มีขัน้ตอนชัดเจน มชีองทาง มคีวามเปนธรรม  
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สรุปผลและอภิปรายผล 

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดคนพบขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง 

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยอภปิรายไดดังตอนี้ 

1.อภิปรายผลกับแนวคิดการบรหิารงานบุคคล 

 จากการศึกษา พบวา กลุมผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง 

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อใหเปนไปตามหลักการบริหารงานบุคคล คือ ผูบริหารควรมีการวางแผนดานอัตรากําลัง/

แผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาวจัดทําระบบและขัน้ตอนการสรรหาเพื่อการไดมาซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถมาปฏิบัติงาน

ยกเลิกระบบอุปถัมภจัดทําระบบและขั้นตอนในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรอยางชัดเจนโดยมีการกําหนด

รายไดและกําหนดคาตอบแทนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

รวมถึงจัดใหมีสวัสดิการและระบบความปลอดภัยของบุคลากรอยางเพียงพอและท่ัวถึง มีวิธีการสรางขวัญและกําลังใจท่ี

หลากหลาย สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องและควรมีการติดตาม กํากับ ตรวจสอบ

การนําผลการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และศึกษาตอมาใชในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบุคลากร

ไดนําความรูที่ไดจากการอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาตอ มาใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง องคกร และชุมชน 

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด มีระบบและกลไกในการสอบวินัยของบุคลากรอยางชัดเจน 

โดยยึดกฎระเบียบของสวนงานราชการเปนแนวทางในการกําหนดบทลงโทษ และผูบริหารควรกระตุน ใหบุคลากรสํานึก

รับผิดชอบและรักในบทบาทหนาท่ีของตนและตอองคกรสอดคลองกับ บัณฑิตย อินทรชื่น (2526, หนา 1)ไดให

ความหมายการบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลในองคการ นับตั้งแตเขามาปฏิบัติงานจนกระท่ัง

ออกจากงานไป โดยเร่ิมตัง้แตการวางนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการจัดอัตรากําลัง การกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะเขามาทํางาน

การกําหนดชั้นและตําแหนงงาน การกําหนดอัตราเงินเดือน และคาจาง การสรรหาหรือการรับสมัคร การสอบ การคัดเลือก

การบรรจุแตงตัง้ การใหทดลองปฏบัิตงิาน การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติ การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนง การจัดสวัสดิการรักษาสุขภาพและความปลอดภัย

การปกครองบังคับบัญชา การพิจารณาโทษทางวินัย การใหพนจากงานและการใหบําเหน็จบํานาญและสอดคลองกับ 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(2550) กลาววา การบริหารงานบุคคล (Personal Management 

: PM) หมายถึงการปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคลากรในองคกรนับตั้งแตกระบวนการสรรหาการคัดเลือกการ

บรรจุแตงตั ้งการโอนยายการฝกอบรมการพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนตําแหนงการเลื่อนเงินเดือนการ

ปกครองบังคับบัญชาการดําเนินการทางวินัยการพนจากงานตลอดจนการจายบําเหน็จบํานาญเมื่อออกจากงานไปแลวท้ังนี้ 

หากผูบริหารเทศบาลตําบลทุงรวงทองตองการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพแลว ควรกําหนดนโยบาย กําหนด

กฎระเบียบ ขอบังคับ การไดมาซึ่งบุคลากร การธํารงรักษา การพัฒนา และการลงโทษบุคลากร ควรมีวางแผนการ

ดําเนินงานใหชัดเจน รวมทั้งควรสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับไดมีการพัฒนาองคความรูอยางเต็มศักยภาพ และมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง สอดคลองกับสันติธร ยิ้มละมัย (2540, หนา 32-34) และ สินธุ

แสงเนตร (2545,หนา25-26)กลาววา กระบวนการบริหารงานบุคคลประกอบดวยกิจกรรมตางๆดังนี้ 1)การวางนโยบาย

การออกกฎหมายระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคลเพื่อใหบุคคลในองคการไดยึดเปนหลักปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดความ
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เปนระเบียบเรียบรอยและปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ2)การวางแผนกําลังคนคือการคาดคะเนถึงปริมาณ

และคุณภาพของกําลังคนที่องคการมีความตองการในอนาคตทั้งการกําหนดวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งกําลังคนดังกลาว

3)การกําหนดตําแหนงหมายถึงการกําหนดตําแหนงในองคการวาเปนงานเกี่ยวกับอะไรและบุคคลที่จะรับผิดชอบตองมี

ความรูความสามารถอยางไรซึ่งเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญยิ่งเพราะวาชี้ใหเห็นถึงความเจริญเติบโตขององคการ

(Organization Growth)4)การกําหนดเงินเดือนหมายถึงการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนโดยมีหลักเกณฑใน

การพจิารณา4.1)หลักการ “งานเทากันเงนิเทากัน” (Equal pay for Equal work) 4.2)เงินเดือนจะตองปรับเปลี่ยนตามสภาพ

เศรษฐกิจและคาครองชีพของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป4.3)อัตราเงินเดือนเปรียบเทียบการกําหนดอัตราเงินเดือนควร

พิจารณาถึงอัตราเงินเดือนของงานท่ีมีความรับผิดชอบคลายคลึงกันของหนวยงานอ่ืนดวยเพื่อใหบุคคลท่ีมีความรู

ความสามารถในวิชาชีพที่ตองการมาปฏิบัติงาน5)การสรรหาบุคคลหมายถึงการเลือกสรรบุคคลจากตลาดแรงงานมา

ปฏิบัติงานในหนวยงานเพื่อใหไดคนดีมีความสามารถนับตั้งแตการรับสมัครการประชาสัมพันธและวิธีการสอบประเภท

ตางๆเปนตน6)การบรรจุและแตงตั้ง7)การพัฒนาบุคลากรสงเสริมใหบุคคลท่ีมีความรูความสามารถมีทักษะในการ

ปฏิบัติงานรวมทั้งการมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานและตอผู บังคับบัญชาเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาโดย

ดําเนินการในรูปของการฝกอบรมการศึกษาดูงานหรือวิธีการอ่ืนๆ 8)การพิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจ การพิจารณาผลงานของบุคลากรในหนวยงานเพื่อเลื่อนระดับใหสูงขึ้น 

ตองพิจารณาถึงคุณภาพและปริมาณของงานที่รับผิดชอบ 9)การดําเนินการทางวินัยหมายถึงกฎระเบียบขอบังคับท่ี

กําหนดขึ้นเพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคลในหนวยงานใหอยูในกรอบและมีวินัยที่ดี10)สวัสดิการหรือสิทธิ

ประโยชนตางๆที่หนวยงานใหแกผูปฏิบัติงานเพื่อเปนกําลังใจในการทํางานนอกเหนือจากเงินเดือนเชนคาเชาบานคา

รักษาพยาบาลคาเลาเรียนบุตรเงินชวยเหลือบุตรเปนตนนอกจากนั้นยังมีสวัสดิการท่ีไมเปนตัวเงินเชนสิทธิในการลาปวยลากิจ

ลาพักผอนลาคลอดบุตรลาอุปสมบทลาไปประกอบพิธีฮัจยลาไปศึกษาฝกอบรมหรือดูงานท้ังภายในและตางประเทศเปน

ตนและ 11)การใหออกจากงานและบําเหน็จบํานาญการออกจากงานมีหลายกรณีเชนการเกษียณอายุลาออกถูกสั่งใหออก

ปลดออกหรือไลออกหากรับราชการดวยความซ่ือสัตยเมื่อออกจากราชการก็มสีทิธิไดรับบําเหน็จบํานาญดวย 

 2. อภปิรายผลกับงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษา พบวา กลุมผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวง

ทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบริหารงานบุคคล คือ ผูบริหารควรมีการวางแผนดานอัตรากําลัง/

แผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาวจัดทําระบบและขัน้ตอนการสรรหาเพื่อการไดมาซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถมาปฏิบัติงาน

ยกเลิกระบบอุปถัมภจัดทําระบบและขั้นตอนในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรอยางชัดเจนโดยมีการกําหนด

รายไดและกําหนดคาตอบแทนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานรวมถึงจัดใหมีสวัสดิการและระบบความปลอดภัยของบุคลากรอยางเพียงพอและท่ัวถึง มีวิธีการสรางขวัญและ

กําลังใจท่ีหลากหลาย สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องและควรมีการติดตาม กํากับ 

ตรวจสอบ การนําผลการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และศึกษาตอมาใชในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อให

บุคลากรไดนําความรูท่ีไดจากการอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาตอ มาใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง องคกร และชุมชน 

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด มีระบบและกลไกในการสอบวินัยของบุคลากรอยางชัดเจน โดยยึด

กฎระเบียบของสวนงานราชการเปนแนวทางในการกําหนดบทลงโทษ และผูบริหารควรกระตุน ใหบุคลากรสํานึก
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รับผิดชอบและรักในบทบาทหนาท่ีของตนและตอองคกรสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศตปพร มีสุขศรี (2554) ได

ศึกษาเร่ืองปญหาและผลกระทบในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผล

การศึกษาพบวา แนวทางการบริหารงานบุคคล ควรมีการสรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากําลัง และใชระบบการ

บริหารงานบุคคลสมัยใหมและระบบคุณธรรมในการสรรหาบุคลากร รัฐบาลควรจัดสวัสดกิารเพิ่มขึ้นเทียบเทากับพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ใชระบบการบริหารงานบุคคลสมัยใหม และระบบคุณธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรจัดฝกอบรม

ที่มุงเนนการนําไปปฏิบัติจริง ควรเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ควรมีการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม จัด

ใหมีแหลงเรียนรูในหนวยงาน และควรมีการติดตามประเมินผลบุคลากรทุกคร้ัง สอดคลองกับผลการศึกษาของพงศธร 

ผาสงิห (2554) ไดศกึษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ แพร และจังหวัดนาน ผล

การศึกษาพบวา แนวทางการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ แพร และจังหวัดนาน พบวา ควรมีการ

วิเคราะหอัตรากําลัง และความตองการคนท่ีตองการในอนาคต ควรนําระบบคุณธรรมมาใชในการสรรหาบุคลากรใหมาก

ขึ้น เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหผูท่ีมีความสามารถไดเขารับราชการ และควรประชาสัมพันธการรับสมัครบุคลากรโดยใชสื่อ

ตางๆใหมีความแพรหลาย และควรแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรสงเสริม สนับสนุนใหนํา

ความคิดเห็นของบุคลากรมาใชในการบริหารงานบุคคลเพื่อเปนการบํารุงขวัญและกําลังใจพนักงาน ควรมีการ

ประชาสัมพันธขอมูลในการพิจารณาความดีความชอบ เชนการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ และควรนําระบบ

คุณธรรมมาใชในการพิจารณาความดีความชอบใหเกิดความยุติธรรมและโปรงใสแกบุคลากร ควรฝกอบรมบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพ แมนยํา ในระเบียบขอกฎหมาย ควรสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองโดยการเขารับการอบรม 

สัมมนา และการเขารับการศึกษาเพิ่มเติมอยางตอเนื่องและท่ัวถึง และควรสงเสริมใหมีโครงการพัฒนาบุคลากรของ

เทศบาลเปนประจําทุกป และ ดานการใหบุคลากรพนออกจากงาน พบวา ควรปฏิบัติดวยความเปนธรรมและเปนไปตาม

ระเบียบกฎหมาย ในการโยกยายหนาท่ีการงานของบุคลากรควรคํานึงถึงความกาวหนาตามสายงาน และผูบังคับบัญชา

ควรชี้แจงใหบุคลากรเขาใจถึงสาเหตุท่ีตองพนจากงาน และควรรับผังความคิดเห็นสุดทายของบุคลากรท่ีจะพนจากงาน 

เพื่อกอนใหเกิดแนวคิดท่ีจะนํามาปรับปรุงระบบและพัฒนาคนสอดคลองกับการศึกษาของณฐาภพ สีดาแกว (2554) ได

ศึกษาปญหาการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหัวหิน อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษา

พบวา แนวทางในการดําเนินงานการบริหารบุคคล ไดแก การบรรจุแตงตั้งควรจัดใหมีการทดสอบความสามารถอยาง

แทจริง การเลื่อนขั้นเงินเดือนควรพิจารณาถึงความสามารถของบุคลากร และความพิจารณาใหพนักงานเขาศึกษาตอเพื่อ

เปนการพัฒนาศักยภาพ ควรใหโอกาสบุคลากรเขารับการอบรม ศกึษาตออยางเทาเทียม ควรมอบหมายงานใหเปนไปตาม

ตําแหนงหนาท่ี และควรมีการปฏิบัติตอบุคลากรดวยระบบ กฎเกณฑเดียวกันท้ังองคกร ควรเพิ่มสวัสดิการและ

ผลประโยชนเกื้อกูลสําหรับบุคลากร ควรกําหนดระเบียบดูแลบุคลากรเกษียณอายุราชการ และควรมีกฎหมายคุมครอง

บุคลากรระหวางปฏิบัติงาน และ ควรมีความเปนเอกภาพในการปฏิบัติงาน ไมอิงตอระบบนักการเมือง ควรยอมรับฟง

ความคิดเห็นท่ีแตกตางทางการเมือง และความมีความเปนอิสระในการแสดงออกทางการเมืองและยังสอดคลองกับ

การศึกษาของ สุวารินทร ทอดแสน และคณะ (2554) ไดศึกษาเร่ืองประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนตําบลกระแซง อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ

องคการบริหารสวนตําบลกระแซง อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อยูในระดับปานกลาง โดยมีจุดเดน คือ 1) ดาน
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นโยบายและการจัดระบบงาน พบวา ไดมีการจัดทําแผนอัตรากําลังคนท่ีสอดรับกับแผนพัฒนาตําบล มีการกําหนด

โครงสรางสวนราชการและกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละตําแหนงอยางชัดเจน 2) ดานกระบวนการจัดหาและ

การบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา ทุกขัน้ตอนการบริหารงานบุคคลไดมีการปฏิบัติตามระเบียบราชการและหนังสือสั่งการ 

3) ดานกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พบวา มีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการฝกอบรม การใหทุนศึกษาตอในระดับ

ท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 4) ดานกระบวนการธํารงรักษาและการสรางความผาสุกแกทรัพยากร

บุคคล พบวา มกีารแตงตัง้คณะกรรมการเปนไปตามระเบียบทุกขัน้ตอน ใหอสิระในการโอนยาย 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

ผูบริหารเทศบาลตําบลทุงรวงทอง ตองกําหนดนโยบายและใหความสําคัญกับการไดมาซึ่งบุคลากร การ

บํารุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการใหบุคลากรพนจากงาน เพื่อเปนการเสริมสรางแรงจูงใจในการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากร เน่ืองจากบุคลากรเปนปจจัยทางการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุดในองคกร ดังนี้ 

1. ดานการสรรหาบุคลากร 

 1.1 ควรใหสํานักปลัดเทศบาลงานการเจาหนาที่จัดทําแผนอัตรากําลัง3ปโดยแตงตั้งคณะกรรมการ

ประชุมทบทวนปริมาณงานและอัตรากําลังคน เพื่อใหสอดคลองและเปนปจจุบันทุกๆไตรมาส 

 1.2 ผูบริหารและพนักงานเทศบาล ควรประชุมเฉพาะเร่ืองการบริหารบุคคลทุกๆเดือนเพื่อตรวจสอบงบประมาณ

รายจายดานบุคลากรไมใหเกนิ 40% ของงบประมาณรายจายประจําป 

 1.3 ควรใหสํานักปลัดเทศบาล งานธุรการติดประกาศประชาสัมพันธการรับสมัคร การสอบ ที่บอรดขอมูล

ขาวสารของหมูบานทุกหมูบาน และทําหนังสือสงประชาสัมพันธใหผูนําชุมชนประชาสัมพันธใหชาวบานไดรับรู

ขอมูลขาวสารอยางท่ัวถงึ 

2. ดานการบํารุงรักษาบุคลากร 

2.1 ผู บริหารควรปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑอยางเครงครัดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

คาตอบแทน และยกเลกิระบบอุปถัมภในการบริหารงานบุคคล 

2.2 ควรจัดทําประกาศหลักเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรอยาง

ชัดเจน เมื่อมีผู ทําผลงานให กับองคกร ควรมีการประกาศยกยอง  หรือมอบเกียรติบัตรเพื่อเปนการเชิดชูเกียรติ

เปนขวัญและกําลังใจในการทํางานตอไป 

2.3 ควรจัดตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการตางๆเงินรางวัล

ประจําป ใหเพยีงพอกับความตองการของผูปฏบัิตงิาน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ 

3. ดานการพัฒนาบุคลากร 

3.1 ควรมีการสํารวจความตองการการพัฒนาตนเองของแตละบุคคลเพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร 

3.2 ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เปนประจําทุกป เพื่อกําหนดการพัฒนาความรู ทักษะ ของแตละบุคคลให

ตรงกับสายงาน 
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3.3 ควรจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาองคความรูของผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอและท่ัวถึงทุก

สายงาน 

4. ดานการใหบุคลากรพนจากงาน 

4.1 ผูบริหารควรออกคําสั่ง หรือขอบังคับเทศบาล กําหนดหลักเกณฑ หรือขอตกลงรวมกันกับผูปฏิบัติงาน     

ถงึบทลงโทษผูกระทําความผดิอยางชัดเจน 

 4.2 ผูบริหารควรมคีวามเด็ดขาดในการลงโทษ ปฏบัิตติามระเบียบอยางเครงครัด 

4.3 ควรมกีารแตงตัง้คณะกรรมการเพื่อปฏบัิตงิานดานวนิัยเปนการเฉพาะ 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัด

พะเยา 

2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัด

พะเยา 
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บทคัดยอ 

การศกึษาคร้ังนี้มวัีตถุประสงค1) เพื่อศกึษาการบริหารจัดการวิถีชีวิตดั้งเดิมของหมูบานกอนและหลังการแบงเขต

พื้นท่ีทับซอนของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในมิติการเขาถึงทรัพยากรตามแนวนโยบายของรัฐ 

2) เพ่ือศกึษาผลกระทบของการแบงพืน้ท่ีทับซอนของชุมชนของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในมิติ

การเขาถึงทรัพยากรตามแนวนโยบายของรัฐ โดยการศึกษาในคร้ังนี้ใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากการตรวจเอกสาร 

(Document Research) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับประชาชนท่ีอยูในพื้นท่ีจํานวนท้ังหมด 30 ราย 

โดยแบงพื้นท่ีละ 10 คน ผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการหมูบานกอนการแบงเขตพื้นท่ีหมูบานท้ัง 3 หมูบานมีการ

บริการจัดการตางๆ โดยสวนใหญชาวบานจะมีการบริหารจัดการกันเองโดยในขณะนั้นหนวยงานของภาครัฐยังไมมี

นโยบายหรือโครงการท่ีเขามาสงเสริมกิจกรรมใหกับชุมชนมากนัก และการบริหารจัดการหมูบานหลังการแบงเขตพื้นท่ี

หมูบานทั้ง 3 หมูบานพบวา ในชวงแรกของการแบงเขตพื้นท่ี หมูบานมีการบริหารจัดการเหมือนกับกอนการแบงเขตพื้นท่ี 

แตหมูบานมกีารบริหารท่ีเปลี่ยนไปหลังจากท่ีเทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ สวนผลกระทบ

ของการแบงพืน้ท่ีหมูบานพบวาในชวงแรกของการแบงพืน้ท่ีของหมูบาน ท้ัง 3 หมูบานยังไมไดรับผลกระทบอะไร แตในชวง

หลังจากที่เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหหมูบานท้ัง 3 หมูบานเร่ิมไดรับผลกระทบ

เกี่ยวกับการเขาถงึทรัพยากรตามแนวนโยบายของรัฐ 
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Abstract 

The objectives of this study were to explore: 1) traditional ways of life management of villages before and 

after the separation of overlapped areas of the communities in Sansai district, Chiang Mai province and 2) impacts of 

the overlapped area separation: Data were collected through documentary review and in-depth interview conducted 

with 30 people living in the overlapped area, 10 people per each area. Results of the study revealed that most of 

the informants managed the overlapped areas by themselves before the overlapped area separation.  During that 

time, concerned government agencies had no policy or project encouraging local people to do activities for their 

respective communities. For the management of the 3 villages in the overlapped area, it was found that the villages 

had the same village management as that of before the overlapped area separation at the initial stage. However, 

the village management changed after Maejo sub-district municipality was elevated to be Maejo Muang 

municipality. Regarding impacts of the overlapped area separation, it was found that the 3 villages had no affect on 

it at the initial stage. After that, however, the 3 villages began to be affected in terms of access to resources in 

accordance with the government's policy. 
 

Keywords: Community Management, Overlap Areas, Resources by State Policies 
 

บทนํา 

 การบริหารราชการสวนทองถิ่น เปนการบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจ โดยสวนกลางไดโอนมอบ

อํานาจระดับหนึ่งไปใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระ ซึ่งการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น

จะตองไมขัดตอกฎหมายของประเทศหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน กิจกรรมท่ีทองถิ่นทําไดสวนใหญจะเปนเร่ือง

การพัฒนา และมีอิสระในการตัดสินใจตาง ๆ ในการแกปญหาหรือการเสริมสรางสนับสนุนกิจกรรมของทองถิ่น เชน ออก

ขอบังคับหรือระเบียบตาง ๆ มาบังคับประชาชนในเขตการปกครองของตนได โดยไมขัดตอกฎหมาย (วิรัช  ถิรพันธุเมธี, 

2557: ระบบออนไลน) 

 พัฒนาการของการปกครองทองถิ่นของไทย เร่ิมเกิดขึ้นตั้งแตการปฏิรูประบบราชการ ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดมี

กฎหมายวาดวยการจัดกจิการทองถิ่นฉบับแรก คือ พระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 โดยกําหนดให สุขาภิบาล

กรุงเทพฯ มีหนาท่ีดําเนินการรักษาความสะอาด และปองกันโรค กําจัดขยะมูลฝอย จัดสถานท่ีถายอุจจาระปสสาวะ 

สําหรับราษฎรท่ัวไป หามการปลูกสราง หรือซอมแซมโรงเรือน ท่ีจะเปนเหตุใหเกิดโรค รวมท้ังการขนยายสิ่งโสโครก ท่ีทํา

ความรําคาญใหกับราษฎรไปท้ิง เปนตน 

 สมัยรัชกาลท่ี 6 ก็ไดตราธรรมนูญการปกครองคณะนคราภิบาลดุสิตธานี พ.ศ.2461 เพื่อทดลองรูปแบบเมือง

จําลอง "ดุสิตธานี" นับเปนการปกครองในรูปเทศบาลคร้ังแรก อันเปนรูปแบบการปกครองอยางประเทศอังกฤษ โดย

กําหนดใหเปนนิติบุคคล แยกจากสวนกลาง มีรายไดของตนเอง ดูแลการคมนาคม การดับเพลิง สวนสาธารณะ 

โรงพยาบาล สุสาน โรงฆาสัตว ดูแลโรงเรียนราษฎร การรักษาความสะอาด และการปองกันโรค ทําบริการสาธารณะท่ีมี
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กําไร เชน ตั้งโรงรับจํานํา ตลาด รถราง เปนตน ออกใบอนุญาต และเก็บคาธรรมเนียมสําหรับยานพาหนะ รานจําหนาย

สุรา โรงละคร โรงหนัง สถานเริงรมย เปนตน 

 ตอมาเ มื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย ในป  พ .ศ . 2475 จากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ประเทศไทยไดจัดระเบียบการบริหารราชการ เปนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติวา

ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476 โดยในสวนของราชการสวนทองถิ่น ไดมีการจัดตั้ง

เทศบาลขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2476 (ปจจุบันใช พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496) แตตอมาปรากฏวา การ

ดําเนนิงานของเทศบาลไมไดผลเต็มท่ีตามท่ีมุงหมายไว จงึไมอาจขยายการตั้งเทศบาลออกไปทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักรได

จึงตั้งขึ้นไดเพียง 120 แหง ก็ระงับการจัดตั้งเทศบาลขึ้นใหม เปนเวลานานหลายสิบปและไดมีการตั้งสุขาภิบาลขึ้นแทน

เทศบาลในทองท่ีท่ียังไมมีฐานะเปนเทศบาลตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.2495 จนกระท่ังถึงป 2500 จึงไดมีการยก

ฐานะสุขาภิบาลบางแหง ขึ้นเปนเทศบาลตําบล คือ เทศบาลตําบล กระบินทร เทศบาลโรกสําโรง เทศบาลตําบลบัวใหญ 

เปนตน (สํานักท่ีปรึกษากรมอนามัย, 2557: ระบบออนไลน) 

 สุขาภิบาลตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับเมืองขนาดเล็ก โดยท่ัวไปเปนสุขาภิบาล มีการจัดตั้งโดย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2494 จึงใหยกฐานะ

ทองถิ่นบางสวนของตําบลหนองหาร และตําบลหนองจอม อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหมจัดตั้งเปนสุขาภิบาล เพื่อ

ประโยชนในการทะนุบํารุงทองถิ่นใหเจริญกาวหนาตอไป (ประกาศกระทรวงมหาดไทย, 2530)   

 ตอมาสุขาภิบาลแมโจก็เปนหนวยงานทองถิ่นท่ีมีความพรอมและเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลแมโจเปน

เทศบาลตําบลแมโจ โดยกอนการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภบิาลแมโจ ป พ.ศ.2540 สุขาภิบาลแมโจมีการตรวจสอบและ

มกีารแบงแนวเขตการปกครองใหม ซึ่งการวางแนวเขตการปกครองของการเปลี่ยนแปลงฐานะนั้นทําใหหมูบานบางหมูบาน

ถูกแบงพื้นท่ีเปนสองสวน อยูเขตการปกครองสองท่ี หลังจากท่ีสุขาภิบาลเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบลแมโจ        

ป พ.ศ.2540 จงึสงผลกระทบตอหมูบาน ในการเขาถงึทรัพยากรตามนโยบายของรัฐ  

จากความเปนมาและผลกระทบปญหาดังกลาว จึงทําใหผูวิจัย สนใจท่ีจะคนหาคําตอบจากคําถาม ดังนี้ การ

บริหารจัดการวิถีชีวิตตั้งเดิมของหมูบานกอนและหลังการแบงเขตพื้นที่ทับซอนในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปน

อยางไร ผลกระทบของการแบงพืน้ท่ีทับซอนของชุมชนในอําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม เปนอยางไร 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาการบริหารจัดการวถิชีวีติดั่งเดมิของหมูบานกอนและหลังการแบงเขตพื้นท่ีทับซอนของเทศบาลเมือง

แมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ในมติกิารเขาถงึทรัพยากรตามแนวนโยบายของรัฐ  

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการแบงพื้นท่ีทับซอนของชุมชนของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัด

เชยีงใหม ในมติกิารเขาถงึทรัพยากรตามแนวนโยบายของรัฐ 
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กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “การบริหารจัดการชุมชนพื้นท่ีทับซอนของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม” 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการวิถีชีวิตตั้งเดิมของหมูบานกอนและหลังการแบงเขตพื้นท่ีทับซอน รวมถึง

ผลกระทบของการแบงพื้นท่ีทับซอนของชุมชนของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในมิติการเขาถึง

ทรัพยากรตามแนวนโยบายของรัฐ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกศึกษาการบริหารจัดการวิถี

ชีวิตตั้งเดิมของหมูบานกอนและหลังการแบงเขตพื้นท่ีทับซอน รวมถึงผลกระทบของการแบงพื้นท่ีทับซอน และผลกระทบ

ของการแบงพื้นท่ีทับซอนของชุมชนในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 หมูบาน ผูวิจัยกําหนดระเบียบวิธีวิจัย 

ดังนี้  

 แหลงขอมูลดานพื้นท่ีสําหรับการศึกษา ผูวิจัยเลือกศึกษาหมูบานที่ไดรับผลกระทบจากการแบงเขตพื้นที่ทับซอน

ของชุมชนในอําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหมซึ่งไดแก บานเกษตรใหม บานเตาไห บานแพะปาหา  

 แหลงขอมูลดานบุคคล  การศกึษาคร้ังนี้ผูวจัิยใชวธีิการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

ท่ีอาศัยอยูในพืน้ท่ีของการศกึษา ดวยวธีิเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จํานวน 30 คน กําหนด

ผูใหขอมูลพืน้ท่ีละ 10 คน จากประชากรท้ังหมด 2795 คน ดวยเหตุที่วาประชากรในบางพื้นที่เปนคนตางถิ่นเขามาอาศัยใน

เขตพื้นท่ีท่ีจะการศึกษา ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลท่ีไดรับมาจากการสัมภาษณตอบวัตถุประสงคขอที่ 1, 2, และ3 ผูวิจัยจึงได

กําหนดเกณฑการคัดเลือกผูใหขอมูลหลัก โดยผูใหขอมูลหลักจะตองมคุีณสมบัตดิังนี้ 

 1. ผูใหขอมูลจะตองเปนผูท่ีอาศัยอยูในพืน้ท่ีกอนการแบงเขตพืน้ท่ีชุมชนอยางนอย 10 ป ขึ้นไป 

 2. ผูใหขอมูลจะตองเปนผูท่ีเคยมสีวนรวมกับการดําเนนิกจิกรรมของชุมชนอยางตอเนื่อง 

 3. ผูใหขอมูลจะตองเปนผูท่ีมสีวนไดสวนเสยี 

 

ผลกระทบตอ

หมูบาน 

 

แนวทางการ

บริหารจัดการ

หมูบานในเขตพ้ืนที่

ทับซอน 

การแบงแนวเขตและ

การเปลี่ยนแปลง

ฐานะของเทศบาล 
การบริหารจัดการ

หมูบานในอดตี 

การบริหารจัดการหมูบานในมิต ิการเขาถงึ

ทรัพยากรตามแนวนโยบายของรัฐ 
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เครื่องมอืที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

 1. การรวบรวมเอกสาร (Review Literature) ใชในการรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับชุมชน โดยผูวิจัยศึกษาเอกสาร

เฉพาะในสวนท่ีมีการเช่ือมโยงถึงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการวิจัย ท่ีเปนเอกสารวิชาการ หนังสือ ตํารา เอกสารทาง

ประวัติศาสตร บทความทางวิชาการ วารสาร ภาคนิพนธ วิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการสืบคนจากสื่อ

อิเลคทรอนิกส และอินเตอรเน็ตโดยศึกษา เพ่ือเก็บขอมูลประเภทเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน

และการบริการจัดการชุมชน 

 2. แบบสัมภาษณ (Interview) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลายและลึกพอท่ีจะนํามาสรุปประมวลผลได ดวยการ

สัมภาษณเจาะลึกแบบตัวตอตัว กับเจาหนาท่ีและประชาชนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการแบงเขตพื้นท่ี ไดแก กํานันผูใหญบาน 

เจาหนาที่กองชางของเทศบาลเมืองแมโจ เจาหนาท่ีกองชางของเทศบาลตําบลหนองหาร เจาหนาท่ีกองชางของเทศบาล

ตําบลหนองจอม เปนการเตรียมคําถามกึ่งโครงสราง โดยการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ และกําหนดคําถามออกเปน

ประเด็นใหครอบคลุม สอดคลองกับเร่ืองท่ีทําวจัิย 
 

ผลการศึกษา 

การบริหารจัดการบานเตาไหกอนและหลังการแบงเขตพืน้ท่ีทับซอน และผลกระทบของการแบงเขตพืน้ท่ีทับซอน 

ผูใหขอมูลหลักสวนใหญไดใหความคิดเห็นวา “การแบงพื้นท่ีหมูบาน มีการแบงขึ้นเม่ือประมาณป 2539 สวนการแบงพื้นท่ี

นัน้มวีัตถุประสงค เพื่อสะดวกตอการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ การดูแล และการแบงเขตการปกครองของสภาตําบลหนอง

หารและสุขาภบิาลแมโจ” ซึ่งในขณะนัน้การแบงพืน้ท่ีของหมูบานนัน้ไมมกีารประชาคมหมูบานในเร่ืองของการแบงเขตพื้นท่ี

หมูบาน โดยผูท่ีชี้แนวเขตในขณะนั้นเปนผูนําของหมูบาน(กํานันผูใหญบาน) โดยการแบงแนวเขตโดยสวนหนึ่งอาศัยลําหวย

เตาไหจนถึงสะพานหวยเตาไหและอีกสวนหนึ่งอาศัยจากสะพานหวยเตาไหไปตามแนวเสนพื้นที่นาของชาวบาน จากการชี้

แนวเขตหมูบานทําใหพื้นท่ีหมูบานแบงออกเปนสองสวนคือสวนหนึ่งอยูในเขตพื้นท่ีของสภาตําบลหนองหารและสวนหนึ่ง

อยูในเขตพื้นท่ีสุขาภิบาลแมโจ โดยท่ีหลังจากการชี้แนวเขตเขตพื้นท่ีแลว สภาตําบลหนองหารเปลี่ยนแปลงฐานะเปน

องคการบริหารสวนตําบลหนองหาร ป พ.ศ.2540 ตอมาป พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาล

ตําบลแมโจ จึงทําใหตองมีการดําเนินการตามขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงฐานะ โดยในสวนของการตรวจสอบแนวเขต

และการประชาคมหมูบานในขณะนั้นยังไมมีการประชาคม โดยการตรวจสอบแนวเขตนั้นยังอาศัยแนวเขตเดิม ในป พ.ศ.

2551 เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ โดยในการเปลี่ยนแปลงในคร้ังนี้ การตรวจสอบ      

แนวเขตยังไมมกีารประชาคมหมูบาน โดยการตรวจสอบแนวเขตยังอาศัยแนวเขตเดิม และประกอบกับพื้นที่ของบานเตาไห

บางสวนท่ีอยูในเขตการดูแลของเทศบาลเมืองเมโจตองถูกเปลี่ยนสถานะเปนชุมชน และอีกสวนหนึ่งที่อยูในเขตการดูแล

ขององคการบริการสวนตําบลหนองหารยังคงมีสถานะเปนหมูบาน 
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ภาพท่ี 2 แสดงพืน้ท่ีท้ังหมดของบานเตาไห 

ที่มา : google map และดัดแปลงจากเอกสาร 
 

การบริหารจัดการหมูบานเตาไหในชวงกอนการแบงเขตพื้นท่ีทับซอน หมูบานเตาไหมีการบริหารจัดการตาม

โครงการที่หมูบานไดเสนอขอดําเนินการ โดยชาวบานมีการจัดกิจกรรมขึ้นกันเอง เชน กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม 

และกิจกรรมทางศาสนา ดวยการระดมทรัพยากรของคนในหมูบาน เชน เงิน คน และอุปกรณตางๆ สวนโครงการตาม

แนวนโยบายของภาครัฐ ชาวบานจะมีการจัดกิจกรรมรวมกัน โดยทรัพยากรท่ีรัฐจัดสรรใหแกหมูบาน หมูบานมีการนํา

ทรัพยากรเหลานั้นไปใชในการพัฒนาหมูบาน เชน ซื้ออุปกรณตางๆท่ีหมูบานยังขาดแคลน การพัฒนาถนน การพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคของหมูบาน เปนตน ซึ่งการจัดกิจกรรมตางๆตามโครงการตามแนวนโยบายของภาครัฐ ชาวบานมี

การใหความรวมมือกันในการจัดกิจกรรม เชน การระดมความคิด การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม เปนตน ซึ่ง

สอดคลองกับผูใหขอมูลหลักทานหนึ่ง ไดใหความเห็นวา 

“บานเตาไหแตเดมิหมูบานมกีารบริหารจัดการโครงการตางๆกันเอง เม่ือหมูบานจะมีโครงการท่ีหมูบานจัดขึ้นเอง

ชาวบานจะมีการประชุมหมูบานและระดมความคิดของชาวบาน การระดมคน เงิน และอุปกรณรวมกัน โดยชาวบานจะ

ชวยกันในการจัดกิจกรรม ผูชายก็จะจัดเตรียมโตะเตน เกาอี้ เวที สวนผูหญิงจะชวยในการจัดทําอาหารและเตรียมอาหาร 

สวนโครงการของภาครัฐท่ีมาสูหมูบาน เมื่อภาครัฐมโีครงการมาสูหมูบาน หมูบานก็มีการประชุมหมูบาน ระดมความคิดใน

การนําทรัพยากรท่ีรัฐจัดสรรใหนําไปใช และเตรียมการจัดกจิกรรมรวมกันของชาวบาน” 

การบริหารจัดการหมูบานเตาไหในชวงหลังการแบงเขตพื้นท่ีทับซอน ในชวงแรกหมูบานเตาไหมีการบริหาร

จัดการหมูบานเหมือนกับในชวงกอนการแบงเขตพื้นท่ี แตหมูบานเตาไหมีการบริหารจัดการหมูบานท่ีเปลี่ยนไปชวง

หลังจากที่เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ กลาวคือ หลังจากท่ีเทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนฐานะ

เปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหหมูบานท่ีมพืีน้ท่ีอยูในเขตเทศบาลเมืองแมโจถูกเปลี่ยนสถานะเปนชุมชน (เทศบาลเมืองแมโจ) 

และอีกสวนหนึ่งยังคงเปนหมูบานเชนเดิม (องคการบริหารสวนตําบลหนองหาร) หลังจากท่ีเทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยน

ฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหหมูบานและชุมชนถูกแบงพืน้ที่แยกออกจากกันและการบริหารจัดการหมูบานและชุมชน

มกีารบริการจัดการแยกออกจากกัน 

การบริหารจัดการหมูบานเตาไห หลังจากท่ีเทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ หมูบานมี

การบริการจัดการเชนเดียวกับกอนการแบงเขตพื้นท่ีทับซอน ชาวบานมีการจัดกิจกรรมขึ้นกันเอง เชน กิจกรรมทาง

ประเพณวีัฒนธรรม และกจิกรรมทางศาสนา ดวยการระดมทรัพยากรของคนในหมูบาน เชน เงนิ คน และอุปกรณตางๆ 



    

882 

 

การบริหารจัดการชุมชนเตาไห หลังจากที่เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ชุมชนเตาไหมี

การบริหารจัดการชุมชนรวมกับเทศบาลเมืองแมโจ โดยการจัดกิจกรรมของชุมชน ชุมชนจะไดรับการสนับสนุน การ

อุดหนุนจากเทศบาลเมืองแมโจ เมื่อชุมชนมกีจิกรรมหรือมีงานเทศบาลเมืองแมโจจะคอยเขามาอํานวยความสะดวกในการ

จัดงาน เชน การเขามาจัดเตน โตะ เกาอี้ รวมถึงการจัดเตรียมปายบอกสถานท่ี โดยเทศบาลเมืองแมโจจะมีเจาหนาท่ีเขา

มาคอยใหความอํานวยความสะดวกตางๆ 

สวนโครงการตามแนวนโยบายของภาครัฐ เมื่อภาครัฐมีนโยบายหรือโครงการสูหมูบานและชุมชน ภาครัฐจะมี

การจัดสรรทรัพยากรผานรหัสหมูบาน ซึ่งชุมชนไมมีรหัสจึงทําใหเม่ือภาครัฐมีโครงการและจัดสรรทรัพยากรใหกับหมูบาน 

หมูบานก็จะนําทรัพยากรท่ีไดมาแบงคร่ึงกับชุมชน โดยหมูบานและชุมชนจะมีการแยกการบริหารออกจากกัน ซึ่ง

สอดคลองกับผูใหขอมูลหลักทานหนึ่ง ไดใหความเห็นวา 

“หลังจากการแบงเขตพื้นท่ีในชวงแรกหมูบานยังคงมีการบริการจัดการเหมือนกอนการแบงเขตพื้นท่ีทับซอน 

จนกระท่ังเทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหหมูบานท่ีอยูในเขตของเทศบาลเมืองแมโจ

เปลี่ยนสถานะเปนชุมชน และทําใหชุมชนและหมูบานถูกแยกการบริหารออกจากกัน เมื่อหมูบานและชุมชนมีการจัด

กจิกรรมหรือมโีครงการตางๆ ชุมชนเตาไหจะไดรับอํานวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองแมโจ สวนหมูบานเตาไหจะมีการ

บริหารจัดการโดยชาวบานจัดงาน กจิกรรมขึ้นกันเอง” 

ผลกระทบของการแบงเขตพื้นที่ทับซอน 

1. เม่ือชุมชนเตาไห มีการจัดกิจกรรมตางๆ ชุมชนเตาไห ไดรับอํานวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองแมโจในการ

เขามาใหบริการตางๆ เชน การเขามาจัดเตน โตะ เกาอี้ รวมถงึการจัดเตรียมปายบอกสถานท่ี  

2. ความสามัคคีของประชาชนในชุมชนลดนองลง เนื่องจากเทศบาลเมืองแมโจเขามาใหความอํานวยสะดวกแก

ชุมชนเพิ่มมากขึ้นทําใหเมื่อชุมชนมีการจัดงานหรือกิจกรรม ประชาชนก็จะคอยแตใหเทศบาลเขามาอํานวยความสะดวก 

จึงทําใหเม่ือชุมชนจัดกิจกรรมเทศบาลเขามาใหบริการชา ประชาชนโดยสวนนอยจะเขามาใหความชวยเหลือในการจัด

กิจกรรมรวมกัน  รวมถึงเมื่อถึงชวงประเพณีวัฒนธรรม หรือกิจกรรมศาสนา หมูบานและชุมชนถูกแยกออกจากกันในการ

จัดกิจกรรม โดยทีชุมชนจะมีการเขารวมในการจัดกิจกรรมของเทศบาลเมืองแมโจ และหมูบานจะมีการจัดกิจกรรมตาม

ประเพณขีึ้นเองของชาวบาน โดยจะมเีทศบาลตําบลหนองหารเขามาใหการอุดหนุนในการจัดกจิกรรมของหมูบานเตาไห 

3. ประชากรของหมูบานเตาไหในชวงแรกมีจํานวนนอย ชาวบานมีไมเพียงพอในการจัดกิจกรรม เนื่องจาก

หลังจากการแบงพื้นท่ีในชวงแรกหมูบานเตาไหท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลหนองหารมีจํานวน 6 หลังคาเรือน เพราะ

ประชาชนโดยสวนใหญอยูในชุมชนเตาไหเขตเทศบาลเมืองแมโจ หมูบานเตาไหจึงตองเขามาอาศัยในการจัดกิจกรรม

รวมกับชุมชนเตาไหท่ีมีประชาชนเปนจํานวนมาก แตในชวงหลังหมูบานเตาไหมีการบริหารจัดการกิจกรรมตางๆกันเอง

เพราะหมูบานเร่ิมมจํีานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น หลังจากท่ีประชาชนเขามาอาศัยอยูในหมูบานเตาไหตามโครงการบานเอื้อ

อาทร ในเขตเทศบาลตําบลหนองหาร 

4. การเขาถึงทรัพยากรตามแนวนโยบายของภาครัฐ ชุมชนยังตองคอยการจัดสรรทรัพยากรจากหมูบาน           

ท่ีหมูบานตองคอยแบงทรัพยากรท่ีไดรับจากภาครัฐใหแกชุมชน 
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การบรหิารจัดการบานเกษตรใหมกอนและหลังการแบงเขตพื้นที่ และผลกระทบของการแบงเขตพื้นที่ 

 ผูใหขอมูลหลักสวนใหญไดใหความคิดเห็นวา “การแบงพื้นท่ีหมูบาน มีการแบงขึ้นเม่ือประมาณป 2539 สวนการ

แบงพื้นท่ีนั้นมีวัตถุประสงค เพื่อสะดวกตอการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ การดูแล และการแบงเขตการปกครองของสภา

ตําบลหนองหารและสุขาภิบาลแมโจ” ซึ่งในขณะนั้นการแบงพื้นท่ีของหมูบานนั้นไมมีการประชาคมหมูบานในเร่ืองของการ

แบงเขตพืน้ท่ีหมูบาน โดยผูท่ีชี้แนวเขตในขณะนั้นเปนผูนําของหมูบาน(กํานันผูใหญบาน) โดยการแบงแนวเขตพื้นท่ีโดยสวน

ใหญอาศัยลําคลองชลประทานแมแฝก จากการชี้แนวเขตหมูบานทําใหพืน้ท่ีหมูบานแบงออกเปนสองสวนคือสวนหนึ่งอยูใน

เขตพื้นที่ของสภาตําบลหนองหารและสวนหนึ่งอยูในเขตพื้นท่ีสุขาภิบาลแมโจ โดยท่ีหลังจากการกําหนดแนวเขตเขตพื้นท่ี 

สภาตําบลหนองหารเปลี่ยนแปลงฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลหนองหาร ป พ.ศ.2540 ตอมาป พ.ศ.2542 

สุขาภิบาลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบลแมโจ จึงทําใหตองมีการดําเนินการตามขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง

ฐานะ โดยในสวนของการตรวจสอบแนวเขตและการประชาคมหมูบานนั้นยังไมมีการประชาคม โดยการตรวจสอบแนวเขต

นั้นยังอาศัยแนวเขตเดิม ในป พ.ศ.2551 เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ โดยในการ

เปลี่ยนแปลงในคร้ังนี้ในการตรวจสอบแนวเขตและการประชาคมหมูบานนั้นยังไมมีการประชาคม โดยการตรวจสอบแนว

เขตนั้นยังอาศัยแนวเขตเดิม และประกอบกับพื้นท่ีของบานเกษตรใหมบางสวนท่ีอยูในเขตการดูแลของเทศบาลเมืองเมโจ

ตองถูกเปลี่ยนสถานะเปนชุมชน และอีกสวนหนึ่งท่ีอยูในเขตการดูแลขององคการบริการสวนตําบลหนองหารยังคงมี

สถานะเปนหมูบาน 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงพืน้ท่ีท้ังหมดของบานเกษตรใหม 

ที่มา : google map และดัดแปลงจากเอกสาร 
 

การบริหารจัดการหมูบานเกษตรใหมในชวงกอนการแบงเขตพื้นท่ีทับซอน หมูบานเตาไหมีการบริหารจัดการตาม

โครงการที่หมูบานไดเสนอขอดําเนินการ โดยชาวบานมีการจัดกิจกรรมขึ้นกันเอง เชน กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม 

และกิจกรรมทางศาสนา ดวยการระดมทรัพยากรของคนในหมูบาน เชน เงิน คน และอุปกรณตางๆ สวนโครงการตาม

แนวนโยบายของภาครัฐ ชาวบานจะมีการจัดกิจกรรมรวมกัน โดยทรัพยากรท่ีรัฐจัดสรรใหแกหมูบาน หมูบานมีการนํา

ทรัพยากรเหลานั้นไปใชในการพัฒนาหมูบาน เชน ซื้ออุปกรณตางๆท่ีหมูบานยังขาดแคลน การพัฒนาถนน การพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคของหมูบาน เปนตน ซึ่งการจัดกิจกรรมตางๆตามโครงการตามแนวนโยบายของภาครัฐ ชาวบานมี
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การใหความรวมมือกันในการจัดกิจกรรม เชน การระดมความคิด การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม เปนตน ซึ่ง

สอดคลองกับผูใหขอมูลหลักทานหนึ่ง ไดใหความเห็นวา 

“แตเดิมหมูบานเกษตรใหมมีการบริหารจัดการหมูบาน โดยในชวงกอนการแบงพื้นท่ีหมูบานยังไมคอยไดรับ

โครงการ หรือการสนับสนุนตางๆจากภาครัฐ โดยสวนมากเม่ือหมูบานจะมีการจัดกิจกรรมอะไร หมูบานก็จะมีการเรียก

ประชุมและมกีารระดมทรัพยากรรวมกันของคนในหมูบานเปนสวนใหญ” 

การบริหารจัดการหมูบานเกษตรใหมชวงหลังการแบงเขตพื้นท่ีทับซอน ในชวงแรกหมูบานเกษตรใหมมีการ

บริหารจัดการหมูบานเหมือนกับในชวงกอนการแบงเขตพื้นท่ี แตหมูบานเกษตรใหมมีการบริหารจัดการหมูบานท่ีเปลี่ยนไป

ชวงหลังจากท่ีเทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ กลาวคือ หลังจากท่ีเทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยน

ฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหหมูบานท่ีมีพื้นท่ีอยูในเขตเทศบาลเมืองแมโจถูกเปลี่ยนสถานะเปนชุมชน (เทศบาลเมือง

แมโจ) และอีกสวนหนึ่งยังคงเปนหมูบานเชนเดิม (องคการบริหารสวนตําบลหนองหาร) หลังจากท่ีเทศบาลตําบลแมโจ

เปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหหมูบานและชุมชนถูกแบงพื้นที่แยกออกจากกันและการบริหารจัดการหมูบาน

และชุมชนมกีารบริการจัดการแยกออกจากกัน 

การบริหารจัดการหมูบานเกษตรใหม หลังจากที่เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ หมูบาน

มีการบริการจัดการเชนเดียวกับกอนการแบงเขตพื้นท่ีทับซอน ชาวบานมีการจัดกิจกรรมขึ้นกันเอง เชน กิจกรรมทาง

ประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา ดวยการระดมทรัพยากรของคนในหมูบาน เชน คน เงิน และอุปกรณตางๆ

ของหมูบาน 

การบริหารจัดการชุมชนเกษตรใหม หลังจากท่ีเทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ชุมชน

เกษตรใหมมีการบริหารจัดการชุมชนรวมกับเทศบาลเมืองแมโจ โดยการจัดกิจกรรมของชุมชน ชุมชนจะไดรับการ

สนับสนุน การอุดหนุนจากเทศบาลเมืองแมโจ เมื่อชุมชนมกีจิกรรมหรือมงีานเทศบาลเมืองแมโจจะคอยเขามาอํานวยความ

สะดวกในการจัดงาน เชน การเขามาจัดเตน โตะ เกาอี้ รวมถึงการจัดเตรียมปายบอกสถานท่ี โดยเทศบาลเมืองแมโจจะมี

เจาหนาที่เขามาคอยใหความอํานวยความสะดวกตางๆ 

สวนโครงการตามแนวนโยบายของภาครัฐ เมื่อภาครัฐมีนโยบายหรือโครงการสูหมูบานและชุมชน ภาครัฐจะมี

การจัดสรรทรัพยากรผานรหัสหมูบาน ซึ่งชุมชนไมมีรหัสจึงทําใหเม่ือภาครัฐมีโครงการและจัดสรรทรัพยากรใหกับหมูบาน 

หมูบานก็จะนําทรัพยากรท่ีไดมาแบงใหกับชุมชนบางสวน โดยหมูบานและชุมชนจะแยกการบริหารออกจากกัน ซึ่ง

สอดคลองกับผูใหขอมูลหลักทานหนึ่ง ไดใหความเห็นวา 

“หลังจากการแบงเขตพื้นท่ีในชวงแรกหมูบานยังคงมีการบริการจัดการเหมือนกอนการแบงเขตพื้นท่ีทับซอน 

จนกระท่ังเทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหหมูบานท่ีอยูในเขตของเทศบาลเมืองแมโจ

เปลี่ยนสถานะเปนชุมชน และทําใหชุมชนและหมูบานถูกแยกการบริหารออกจากกัน เมื่อหมูบานและชุมชนมีการจัด

กิจกรรมหรือมีโครงการตางๆ ชุมชนเกษตรใหมจะไดรับอํานวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองแมโจ สวนหมูบานเกษตร

ใหมจะมีการบริหารจัดการกิจกรรมขึ้นกันเอง โดยชาวบานจะเขามาใหความชวยเหลือกันและระดมทรัพยากรรวมกัน เชน 

เงนิ แรงงานคน และอุปกรณตางๆของหมูบานเกษตรใหม” 
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ผลกระทบของการแบงเขตพื้นที่ทับซอน 

1. เม่ือชุมชนเกษตรใหม มกีารจัดกจิกรรมตางๆ ชุมชนแกษตรใหม ไดรับอํานวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองแม

โจในการเขามาใหบริการตางๆ เชน การเขามาจัดเตน โตะ เกาอี้ รวมถงึการจัดเตรียมปายบอกสถานท่ี  

2. ความสามัคคีของประชาชนในชุมชนลดนองลง เนื่องจากเทศบาลเมืองแมโจเขามาใหความอํานวยสะดวกแก

ชุมชนเพิ่มมากขึ้นทําใหเมื่อชุมชนมีการจัดงานหรือกิจกรรม ประชาชนก็จะคอยแตใหเทศบาลเขามาอํานวยความสะดวก 

จึงทําใหเมื่อชุมชนจัดกิจกรรมเทศบาลเขามาใหบริการชา ประชาชนโดยสวนนอยจะเขามาใหความชวยเหลือในการจัด

กิจกรรมรวมกัน  รวมถึงเมื่อถึงชวงประเพณีวัฒนธรรม หรือกิจกรรมศาสนา หมูบานและชุมชนถูกแยกออกจากกันในการ

จัดกิจกรรม โดยทีชุมชนจะมีการเขารวมในการจัดกิจกรรมของเทศบาลเมืองแมโจ และหมูบานจะมีการจัดกิจกรรมตาม

ประเพณีขึ้นเองของชาวบาน โดยจะมีเทศบาลตําบลหนองหารเขามาใหการอุดหนุนในการจัดกิจกรรมของหมูบานเกษตร

ใหม 

3. ตั้งแตแบงเขตพื้นท่ีหมูบานเกษตรใหม ในชวงหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเปนเทศบาลเมืองแมโจ 

จนถึงปจจุบันเปนชวงท่ีชุมชนเกษตรใหมไดรับผลกระทบท่ีสุด เนื่องจากเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาลแลวยังมี

เปลี่ยนแปลงโครงสรางผูนําของชุมชน  

4. ปญหาการเขาถึงทรัพยากรของรัฐตามแนวนโยบายของรัฐของชุมชน เนื่องจากชุมชนไมมีรหัสหมูบาน เมื่อ

ภาครัฐมีโครงการสูหมูบานและชุมชน ชุมชนเกษตรใหมตองคอยใหหมูบานแบงทรัพยากรเหลานั้นใหกับชุมชน ซึ่งบางคร้ัง

หมูบานเกษตรใหมก็จัดสรรทรัพยากรใหและบางคร้ังหมูบานก็ไมจัดสรรทรัพยากรใหชุมชน เนื่องจากมุมมองของผูนําของ

หมูบานและชุมชนมีมุมมองท่ีจะนําทรัพยากรท่ีไดมาไปบริหารท่ีแตกตางกัน จึงทําใหเกิดปญหาความขัดแยง และความ

สามัคคขีองหมูบานและชุมชนลดนอยลง ซึ่งสอดคลองกับผูใหขอมูลหลักทานหนึ่งท่ีไดใหความเห็นวา 

“โครงการบางโครงการหมูบานเกษตรใหม (เขตเทศบาลตําบลหนองหาร) ได บางโครงการชุมชนเกษตรใหม (เขต

เทศบาลเมืองแมโจ) ก็ไมได เชนโครงการ SML ทางหมูบานเกษตรใหมไดรับงบประมาณ (เนื่องจากมีรหัสหมูบาน) สวน

ชุมชนเกษตรใหมไมมีรหัส จึงตองอาศัยใชทรัพยากรรวมกับหมูบานเกษตรใหม บางคร้ังการใชทรัพยากรรวมกันหมูบาน

เกษตรใหมก็แบงทรัพยากรท่ีไมเทากัน รวมถึงมุมมองในการนําทรัพยากรท่ีจะทําไปพัฒนาหมูบานและชุมชนมีความ

แตกตางกัน จึงทําใหเกิดปญหาการแยงชิงทรัพยากร และทําใหความสามัคคี การใหความรวมมือตางๆของหมูบานและ

ชุมชนลดลง” 

การบรหิารจัดการบานแพะปาหากอนและหลังการแบงเขตพื้นที่ และผลกระทบของการแบงเขตพื้นที่ 

ผูใหขอมูลหลักสวนใหญใหความเห็นวา แตเดมิชุมชนแพะปาหาเปนสวนหนึ่งของบานทาเกวยีน โดยบานทาเกวียน

จะแบงออกเปน กก โดยใชวัดทาเกวียนเปนศูนยกลางในการแบง โดยมี กกใต กกตะวันตก กกบานทุง กกบานแพะ กก

ตะวันออก(กกพยา) สวนการแบงพื้นท่ีผูใหขอมูลหลักสวนใหญใหความเห็นในลักษณะเดียวกันกับผูใหขอมูลหลักบานเตา

ไหและบานเกษตรใหม วา “การแบงพื้นท่ีหมูบาน มีการแบงขึ้นเมื่อประมาณป 2539 สวนการแบงพื้นท่ีนั้นมีวัตถุประสงค 

เพื่อสะดวกตอการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ การปกครอง” ซึ่งในขณะนั้นการแบงพื้นท่ีของหมูบานนั้นไมมีการประชาคม

หมูบานในเร่ืองของการแบงเขตพื้นท่ี โดยผูท่ีชี้แนวเขตในขณะนั้นเปนผูนําของหมูบาน(กํานันผูใหญบาน) โดยการแบงแนว

เขตโดยพื้นท่ีโดยสวนใหญอาศัยลําน้ําเหมืองของบานทาเกวียน จากการชี้แนวเขตหมูบานทําใหบานทาเกวียนถูกแบง

ออกเปนสองสวนคือสวนหนึ่งอยูในเขตพื้นท่ีของสภาตําบลหนองจอมและสวนหนึ่งอยูในเขตพื้นที่สุขาภิบาลแมโจ โดยท่ี
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หลังจากการชี้แนวเขตเขตพื้นท่ีแลว สภาตําบลหนองจอมเปลี่ยนแปลงฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลหนองจอม ป 

พ.ศ.2540 ตอมาป พ.ศ.2542 สุขาภิบาลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบลแมโจ จึงทําใหตองมีการดําเนินการ

ตามขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงฐานะ โดยในสวนของการตรวจสอบแนวเขตและการประชาคมหมูบานนั้นยังไมมีการ

ประชาคมเชนเดียวกับบานเตาไหและบานเกษตรใหม โดยการตรวจสอบแนวเขตนั้นยังอาศัยแนวเขตเดิม ในป พ.ศ.2551 

เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ โดยในการเปลี่ยนแปลงในคร้ังนี้หมูบานมีการประชาคมและ

ทําใหมีการกําหนดแนวเขตใหม โดยท่ีกกบานแพะปาหาและกกบานทุงถูกแยกออกมาจากบานทาเกวียน และรวมกกบาน

แพะและบานทุงดวยกันเปนบานแพะปาหาแลวเปลี่ยนสถานะเปนชุมชนแพะปาหา โดยชุมชนแพะปาหายังคงอาศัยเปนหมูสี่

รวมกับบานทาเกวยีนเชนเดมิ 

 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงแนวเขตพืน้ท่ีท้ังหมดของบานทาเกวยีนและชุมชนแพะปาหา 

ที่มา : google map และดัดแปลงจากเอกสาร 
 

การบริหารจัดการหมูบานแพะปาหากอนการแบงเขตพื้นท่ีหมูบาน ผูใหขอมูลหลักสวนใหญใหความเห็นวา การ

บริการจักการพืน้ท่ีในหมูบานแพะปาหาในอดตีกอนการแบงเขตพื้นท่ี หมูบานมีการบริการจัดการในหมูบานรวมกับบานทา

เกวียน ซึ่งในขณะนั้นบานแพะปาหานั้นยังเปนสวนหนึ่งของบานทาเกวียน เมื่อบานทาเกวียนมีการบริหารจัดการตาม

โครงการที่หมูบานไดเสนอขอดําเนินการ โดยชาวบานมีการจัดกิจกรรมขึ้นกันเอง เชน กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม 

และกิจกรรมทางศาสนา ดวยการระดมทรัพยากรของคนในหมูบาน เชน เงิน คน และอุปกรณตางๆ สวนโครงการตาม

แนวนโยบายของภาครัฐ ชาวบานจะมีการจัดกิจกรรมรวมกัน โดยทรัพยากรท่ีรัฐจัดสรรใหแกหมูบาน หมูบานมีการนํา

ทรัพยากรเหลานั้นไปใชในการพัฒนาหมูบาน เชน ซื้ออุปกรณตางๆท่ีหมูบานยังขาดแคลน การพัฒนาถนน การพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคของหมูบาน เปนตน ซึ่งการจัดกิจกรรมตางๆตามโครงการตามแนวนโยบายของภาครัฐ ชาวบานมี

การใหความรวมมือกันในการจัดกิจกรรม เชน การระดมความคิด การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม เปนตน ซึ่ง

สอดคลองกับผูใหขอมูลหลักทานหนึ่ง ไดใหความเห็นวา 

“การบริการจักการพืน้ท่ีในหมูบานแพะปาหาในอดตีกอนการแบงเขตพื้นท่ี หมูบานมีการบริการจัดการในหมูบาน

รวมกับบานทาเกวียน ในขณะนั้นบานแพะปาหานั้นยังเปนสวนหนึ่งของบานทาเกวียน โดยในขณะนั้นเมื่อหมูบานหมูท่ี 4 มี

การจัดกจิกรรมตางๆ ชาวบานก็จะมกีารรวมกลุมและใหความรวมมือรวมกันในการจัดกจิกรรม”   
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การบริหารจัดการชุมชนแพะปาหาในชวงหลังการแบงเขตพื้นท่ีทับซอน ในชวงแรกชุมชนแพะปาหายังคงเปนสวน

หนึ่งของบานทาเกวียนและมีการบริหารจัดการรวมกับบานทาเกวียนเหมือนกับในชวงกอนการแบงเขตพื้นท่ี แตหลังจากท่ี

เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหกกบานแพะปาหาและกกบานทุงถูกแยกออกมาจากบานทา

เกวียน และรวมกกบานแพะกับบานทุงเปนบานแพะปาหาแลวเปลี่ยนสถานะเปนชุมชนแพะปาหา โดยชุมชนแพะปาหา

ยังคงอาศัยเปนหมูสี่รวมกับบานทาเกวยีนเชนเดมิ สวนการบริหารจัดการโครงการของชุมแพะปาหายังมีการบริหารจัดการ

ของชาวบานรวมกับบานทาเกวียน (กิจกรรมท่ีชุมชนแพะปาหาและหมูบานทาเกวียนจัดขึ้นรวมกันในลักษณะกิจกรรมทาง

ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา ชาวบานจะระดมทรัพยากรของคนในหมูบานและชุมชน เชน เงิน คน และ

อุปกรณตางๆรวมกัน) เวนแตโครงการของทองถิ่นแตละทองถิ่นท่ีใหการสนับสนุนบานแพะปาหาก็จะแยกออกมาบริหาร

จัดการโครงการกันเอง โดยเทศบาลเมืองแมโจจะคอยเขามาใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

โครงการตางๆของชุมชน เชน การเขามาจัดเตน โตะ เกาอี้ รวมถงึการจัดเตรียมปายบอกสถานท่ี 

สวนโครงการตามแนวนโยบายของภาครัฐ เมื่อภาครัฐมีนโยบายหรือโครงการสูหมูบานและชุมชน ภาครัฐจะมี

การจัดสรรทรัพยากรผานรหัสหมูบาน ซึ่งชุมชนไมมีรหัสจึงทําใหเม่ือภาครัฐมีโครงการและจัดสรรทรัพยากรใหกับหมูบาน 

หมูบานก็จะนําทรัพยากรท่ีไดมาจัดสรรใหกับชุมชนแพะปาหา โดยหมูบานทาเกวียนและชุมชนแพะปาหาจะมีการแยกการ

บริหารออกจากกัน ซึ่งสอดคลองกับผูใหขอมูลหลักทานหนึ่ง ไดใหความเห็นวา 

“หลังจากท่ีหมูบานถูกเปลี่ยนสถานะเปนชุมชน โครงการตางๆท่ีถูกสงลงมาจากรัฐบาลกลางจะมีการจัดสรร

ทรัพยากรท่ีเปนเงินอุดหนุนใหกับหมูบานและชุมชน ทางรัฐบาลกลางจะจัดสรรทรัพยากรลงมาผานรหัสหมูบาน ซึ่งชุมชน

แพะปาหาไมมีรหัสหมูบาน จึงตองอาศัยการใชงบประมาณรวมกับหมูบานทาเกวียนท่ีมีรหัสหมูบานและไดรับทรัพยากร

จากภาครัฐ สวนโครงการตางๆท่ีมาจากทองถิ่นชุมชนแพะปาหาก็ไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองแมโจ” 

ผลกระทบของการแบงเขตพื้นที่ทับซอน 

1. เม่ือชุมชนแพะปาหา มีการจัดกิจกรรมตางๆ ชุมชนแพะปาหา ไดรับอํานวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองแม

โจในการเขามาใหบริการตางๆ เชน การเขามาจัดเตน โตะ เกาอี้ รวมถงึการจัดเตรียมปายบอกสถานท่ี  

2. หลังจากชุมชนแพะปาหาแยกออกจากบานทาเกวียน ชุมชนแพะปาหาไดรับการดูแลและการใหบริการของ

เทศบาลเมืองแมโจท่ีดขีึ้น เชน การสงเสริมการออกกําลังกาย การสงเสริมการดูแลสภาพแวดลอม เปนตน 

3. การเขาถึงทรัพยากรตามแนวนโยบายของภาครัฐ ชุมชนยังตองคอยการจัดสรรทรัพยากรจากหมูบานทา

เกวยีนท่ีมรีหัสหมูบาน หมูบานทาเกวยีนตองคอยแบงทรัพยากรท่ีไดรับจากภาครัฐใหแกชุมชนแพะปาหา 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผลการวจัิย 
 

การบรหิารจัดการบานเตาไห 
 

กอนการแบงเขต

พื้นที่ 

หลังการแบงเขตพ้ืนที่ 

ชวงแรก หลังแมโจยกฐานะ 

หมูบานและชุมชนแยกการบริหารออกจากกัน 

ผลกระทบ 

หมูบาน ชุมชน 

- ชาวบานมีการจดั

กจิกรรมขึ้นกันเอง 

- การระดม

ทรัพยากรของคนใน

หมูบาน 

- การระดม

ความคดิ การให

ความรวมมือในการ

จัดกจิกรรม 

- หมูบานเตาไหมี

การบรหิารจดัการ

หมูบานเหมือนกับ

ในชวงกอนการแบง

เขตพืน้ที ่

- ชาวบานมีการจดั

กจิกรรมขึ้นกันเอง 

- การระดม

ทรัพยากรของคนใน

หมูบาน 

- เทศบาลเขามาคอย

ใหบรกิาร เชน จัดเตน โตะ 

เกาอี้ รวมถงึการจัดเตรยีม

ปายบอกสถานที ่

- เ ม่ื อชุ มชน เต า ไห  มีการจั ด

กจิกรรมชุมชนเตาไห ไดรับอํานวย

ความสะดวกจากเทศบาลเมืองแม

โจในการเขามาใหบรกิาร 

- ความสามัคคีของประชาชนใน

ชุมชนลดนองลง  

- ปญหาการเขาถงึทรัพยากรของ

รัฐตามแนวนโยบายของรัฐของ

ชุมชน 
 

 

 การบรหิารจัดการบานเกษตรใหม  
 

กอนการแบงเขต

พื้นที่ 

หลังการแบงเขตพ้ืนที่ 

ชวงแรก หลังแมโจยกฐานะ 

หมูบานและชุมชนแยกการบริหารออกจากกัน 

ผลกระทบ 

หมูบาน ชุมชน 

- ชาวบานมีการจดั

กจิกรรมขึ้นกันเอง 

- การระดม

ทรัพยากรของคนใน

หมูบาน 

- การระดม

ความคดิ การให

ความรวมมือในการ

จัดกจิกรรม 

- หมูบานเกษตร

ใหมมีการบรหิาร

จัดการหมูบาน

เหมือนกับในชวง

กอนการแบงเขต

พืน้ที ่

- ชาวบานมีการจดั

กจิกรรมขึ้นกันเอง 

- การระดม

ทรัพยากรของคนใน

หมูบาน 

- เทศบาลเขามาคอย

ใหบรกิาร เชน จัดเตน โตะ 

เกาอี้ รวมถงึการจัดเตรยีม

ปายบอกสถานที ่

- เม่ือชุมชนเกษตรใหม มีการจัด

กจิกรรมตางๆ ชุมชนแกษตรใหม 

ไดรับอํานวยความสะดวกจาก

เทศบาลเมืองแมโจในการเขามา

ใหบรกิาร 

- ความสามัคคขีองประชาชนใน

ชุมชนลดนองลง 

- มีเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูนาํ

ของชุมชน 

- ปญหาการเขาถงึทรัพยากรของ

รัฐตามแนวนโยบายของรัฐของ

ชุมชน 
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การบรหิารจัดการบานแพะปาหา 
 

กอนการแบงเขต

พื้นที่ 

หลังการแบงเขตพ้ืนที่ 

ชวงแรก หลังแมโจยกฐานะ 

หมูบานและชุมชนแยกการบริหารออกจากกัน 

ผลกระทบ 

หมูบาน ชุมชน 

- ชาวบานมีการจดั

กจิกรรมรวมกับ

บานทาเกวยีน 

- มีการระดม

ทรัพยากรของคนใน

หมูบาน 

- มีการระดม

ความคดิ การให

ความรวมมือในการ

จัดกจิกรรม 

- หมูบานเกษตร

ใหมมีการบรหิาร

จัดการหมูบาน

เหมือนกับในชวง

กอนการแบงเขต

พืน้ที ่

 

- การระดม

ทรัพยากรของคนใน

หมูบาน 

- ชาวบานมีการจดักจิกรรม

ขึ้นกับบานทาเกวยีน 

- มีการระดมทรัพยากรของ

คนในหมูบานทาเกวยีนและ

ชุมชนแพะปาหา 

- โครงการของทองถิ่น

สนับสนุนเทศบาลเมืองแมโจ

คอยเขามาใหบรกิาร เชน 

จัดเตน โตะ เกาอี้ รวมถงึ

การจัดเตรยีมปายบอก

สถานที ่

- เม่ือชุมชนแพะปาหา มีการจัด

กิจกรรม ชุมชนแพะปาหา ไดรับ

อํานวยความสะดวกจากเทศบาล

เมืองแมโจในการเขามาใหบรกิาร 

- หลังจากชุมชนแพะปาหาแยก

ออกจากบานทาเกวยีน ชุมชนแพะ

ปาห า ได รับการดู แลและการ

ใหบรกิารของเทศบาลเมืองแมโจที่

ดขีึ้น 

- ปญหาการเขาถึงทรัพยากรของ

รัฐตามแนวนโยบายของรัฐของ

ชุมชน 

อภปิรายผลการวจัิย 

การบริหารจัดการชุมชนในเขตพื้นท่ีทับซอนของอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาจากเอกสารและการ

สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ท้ัง 3 หมูบานนั้น พบวา การบริหารจัดการหมูกอนการแบงเขตพื้นท่ีทับซอนหมูบานท้ัง 3 

หมูบานมีการบริหารจัดการหมูบาน โดยสวนใหญชาวบานจะมีการบริหารจัดการกันเอง เชน การจัดกิจกรรมในหมูบาน

ดวยการระดมทรัพยากร ของคนในหมูบานรวมกัน ซึ่งในขณะนั้นหมูบานท้ัง 3 หมูบาน ยังไมไดรับความชวยเหลือหรือ

ไดรับการอุดหนุนหรือการสนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐในการจัดกจิกรรมตางๆของหมูบาน  

สวนการบริหารจัดการหมูหลังการแบงเขตพื้นท่ีทับซอนหมูบานท้ัง 3 หมูบานพบวา ในชวงแรกของการแบงเขต

พื้นที่ หมูบานมีการบริการจัดการเหมือนกับกอนการแบงเขตพื้นท่ี แตหมูบานมีการบริหารท่ีเปลี่ยนไปหลังจากท่ีเทศบาล

ตําบลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ โดยท่ีเทศบาลเมืองแมโจเขามามีสวนในการสนับสนุน อํานวยความ

สะดวกในการดําเนนิกจิกรรมตางๆของชุมชนท้ังในเร่ืองของ (1) คนในการใหพนักงานของเทศบาลคอยใหบริการตางๆท้ังใน

ดานของคําปรึกษาและการใหอํานวยความสะดวก (2) เงินอุดหนุนในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆของชุมชน (3) 

สถานที่และอุปกรณในการจัดกิจกรรมตางๆของชุมชน เทศบาลจะมีการบริการชุมชนโดยใหชุมชนมีการยืม ตั้งเตน โตะ 

เกาอี้ รวมถงึปายสัญญาลักษณในการบอกทาง (4) การจัดการในการจัดกิจกรรมตางๆของชุมชน เทศบาลจะมีการจัดการ

ใหกับชุมชนโดยเชน การทําความสะอาดถนน การจัดตั้งและการจัดเก็บ เตน โตะ เกาอี้ ปายสัญญาลักษณในการบอกทาง

รวมงาน ซึ่งเปนการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองแมโจ โดยสอดคลองกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2544: 205) 

กลาววา บริการสาธารณะ เปนหัวใจในการทํางานของรัฐบาล การบริการสาธารณะจึงเกี่ยวของกับการควบคุมการนําเขา
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ทรัพยากรทางดานการเงินและบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใชในการดําเนินงาน หรือการบริหารงานของหนวยงาน

ภาครัฐตางๆ  

สวนผลกระทบของการแบงพืน้ท่ีทับซอน พบวา ในชวงแรกของการแบงพืน้ท่ีของหมูบาน ท้ัง 3 หมูบานยังไมไดรับ

ผลกระทบอะไร แตในชวงหลังจากท่ีเทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหหมูบานท้ัง 3 

หมูบานเร่ิมไดรับผลกระทบตางๆ ในการจัดการชุมชนในการเขาถึงทรัพยากรตามแนวนโยบายของรัฐ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของประสทิธ์ิ ตงยิ่งศริิ (2542 : 10) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบไววา คําวาผลกระทบ (Impact) หมายถึงผลของ

การดําเนินกิจกรรมของมนุษยท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอม โดยผลกระทบดังกลาวอาจจําแนกออกตามประเภท 

ขนาด และระยะเวลา หลังจากท่ีหมูบานถูกเปลี่ยนสถานะเปนชุมชน โครงการตางๆที่ถูกสงลงมาจากรัฐบาลสวนกลางจะมี

การมอบทรัพยากรท่ีเปนเงินอุดหนุนในการทําโครงการ โดยผานรหัสชุมชน ซึ่งชุมชนท้ัง 3 ชุมชนนั้นไมมีรหัสชุมชน จึงตอง

อาศัยการใชงบประมาณรวมกับหมูบาน ซึ่งบางคร้ังหมูบานแบงหรือจัดสรรทรัพยากรใหแกชุมชนท่ีไมเปนธรรม เอารัดเอา

เปรียบชุมชนจงึนําไปสูการเกิดปญหาความขัดแยงกันระหวางหมูบานและชุมชนในการแยงชิงทรัพยากร รวมถึงการนําไปสู

ความออนแอของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการชุมชนในเขตพื้นที่ ทับซอนของอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม                

มขีอเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนในระดับตาง ๆ ดังนี้ 

ระดับหมูบานและชุมชน 

1. หมูบานและชุมชนควรมีการสงเสริมและจัดตั้งองคกรชุมชนรวมกันในมิติของการจัดการตนเองท่ีหลากหลาย 

เพื่อชวยพัฒนากจิกรรมความรวมมือ ความเขมแข็งของหมูบานและชุมชน 

2. เมื่อหมูบานและชุมชนมีโครงการตางๆ จากรัฐสูหมูบานและชุมชน หมูบานและชุมชนควรมีการประชาสัมพันธ

ใหชาวบานรูในการจัดสรรทรัพยากรของหมูบานและชุมชนรวมกัน โดยอาจใชประโยชนจากเสียงตามสายในหมูบานและ

ชุมชน หรือมีการประชุมประจําเดือนหมูบานและชุมชน เพื่อสรางความรู และใหเกิดความตระหนักในการใหความรวมมือ

ของชาวบานในการนําทรัพยากรไปบริหาร 

ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการประชาคมหมูบานในทุกพื้นท่ีในการเปลี่ยนแปลงฐานะขององคกร หรือ

ควรกําหนดพืน้ท่ีการปกครองเปนหมูบานๆไป ไมควรแยกพืน้ท่ีของหมูบานเปนสองสวน 

2. หลังจากการแบงพืน้ท่ีการปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรดําเนินการหรือจัดทํารหัสแกชุมชนท่ีอยูใน

เขตเทศบาลเมือง เพื่อท่ีจะทําใหชุมชนมทีรัพยากรเปนของตนเองในการบริหารจัดการคนเอง 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมูบานและชุมชน เพื่อสงเสริมให

หมูบานและชุมชนมสีวนรวมในการจัดการทรัพยากร 
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ระดับหนวยงานภาครัฐหรอืในระดับนโยบาย 

ในการท่ีภาครัฐจะมีการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยผานหมูบาน/ชุมชน ภาครัฐควรมรการจัดสรรเงินอุดหนุนหรือ

จัดสรรงบประมาณใหกับหมูบานและชุมชนโดยตรง เพื่อท่ีจะใหหมูบานและชุมชนจะไดมีการบริหารจัดการในสวนของ

ตนเอง  

ภาครัฐควรมนีโยบายผลักดันใหหมูบาน/ชุมชนสรางเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการ/จัดตั้งรัฐวิสาหกิจ

ชุมชน เพื่อใหเกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางชุมชน 
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การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิในการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา: นโยบาย

โครงสรางพ้ืนฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา 

Results Based Management in Public Service: A Case Study of Infrastructure 

Policy of Phayao Provincial Administrative Organization 

ประหยัด มณีุแกว9

1* และฉัตรทิพย ชัยฉกรรจ2 

Prayad Muneekaew1* and Chatthip Chaichakan2 

บทคัดยอ 

 การศกึษาคร้ังนี้มวีัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะ ภายใต

นโยบายโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการในการ

ใหบริการสาธารณะตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา กลุมผูใหขอมูลคนสําคัญท่ีใชใน

การศึกษา แบงเปน 4 กลุม คือ กลุมผูบริหาร,กลุมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด,กลุมหัวหนางาน และ

กลุมผูปฏิบัติงาน จํานวน 31 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูล โดย

การบรรยายเชงิพรรณนา ผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิในการใหบริการสาธารณะ ภายใตนโยบาย

โครงสรางพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา องคกรไดนําหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ(Results Based 

Management : RBM) มาใชในการบริหารงาน ซึ่งหลักการปฏิบัติท่ีเห็นไดชัดเจน คือ การมีสวนรวม  ผูบริหารรวมถึงผูปฏิบัติงาน

ในองคการ ไดดําเนนิการพบปะประชาชนในแตละพื้นท่ีในการแกปญหาความเดือดรอน ประชาชนไดรับการบริการที่ดีมีคุณภาพ 

จงึทําใหมคีวามเช่ือมั่นและเขามามสีวนรวมกับองคการมากขึ้น ความรับชอบหรือความรับผิด ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความ

ชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติโดยเนนประโยชนใหกับประชาชนและมีประสิทธิภาพ ความโปรงใสและการนําไปใชอยางกวางขวาง 

โดยมีการประกาศใหครอบคลุมดานหนาท่ี ท่ีไดลงสูพื้นท่ีในการใหบริการสาธารณะและสามารถตรวจสอบไดโดยการบริหาร

จัดการท้ังระบบในองคการ และพรอมแกไขในการดําเนินการ สวนผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการบริหารจัดการ

ในการใหบริการสาธารณะตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา พบวา ภายใตแนวคิดการ

ประเมินผลการจัดการเชิงสมดุล (Balanced Scorecard : BSC) การบริหารจัดการในการใหบริการสาธารณะตามนโยบายดาน

โครงสรางพืน้ฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา มกีารเนนในมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและมิติดานคุณภาพ

การใหบริการ เปนสําคัญ 
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คําสําคัญ: การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ การใหบริการสาธารณะ การบริหารจัดการแบบสมดุล   

    องคการบริหาสวนจังหวัดพะเยา 
 

Abstract  

  The purpose of study is to study the result based management of public service  and the difficult conditions 

for public service ; these are under the infrastructure of policy of Phayao Provincial Administrative Organization. The 

important groups of persons who gave data are divided into 4 groups ; 1. The administrators of PAO 2. The member 

of PAO council 3.The chief of work  4. 31 practical persons, by using the specific groups random. Data studied are 

from interview and descriptive data analysis. The result of study of the result based management of public service of 

POA beneath the infrastructure of POA found that it takes the adminstrative principle in the way of Results Based 

Management : RBM The distinct administration are  Partnership principle : The POA has met the people in it’s area 

to solve their problems and also give qualitative service to them, thus, they convince and come to be it’s 

partnership. Responsibility : Administrators have practiced distinctly for people ‘s benefit and qualitative 

service.Transparency and projects : POA has announced the public service to all people in its responsible aereas. All 

POA project systems can be checked for transparency and ready to improve. The study of problems or difficulties 

that effect to the public service management beneath POA’s insparency of policy found that the Balanced Scorecard 

: BSC evaluation of public service management beneath infrastructure of policy has emphasized the quality of the 

government practice and qualitative service significantly. 
 

Keywords:  Results Based Management in Public Service Balanced Scorecard : BSC Phayao Provincial Administrative 

Organization 
 

บทนํา 

 การบริหารงานโดยยึดหลักการพื้นฐานของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Results-Based Management-RBM)  

ประกอบดวยหลักสําคัญ 6 ประการคือ การมีสวนรวม, ความรับผิดชอบหรือความรับผิด, ความโปรงใส, ความเรียบงาย,การ

เรียนรูจากการปฏิบัติ, นําไปใชอยางกวางขวาง และการบริหารจัดการองคกรโดยนําการบริหารจัดการเชิงสมดุล (Balanced 

Scorecard : BSC) ประกอบดวย 4 มิติ คือ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ, มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ, 

มิติดานคุณภาพการใหบริการ และมิติดานการพัฒนาองคการ ถือเปนหลักและมิติท่ีสําคัญในการบริหารองคกรใหเกิดผล

สัมฤทธ์ิอยางสูงสุด และการบริหารมคีวามรับผดิชอบ เกดิความโปรงใส ตรวจสอบได พรอมที่จะรับมือกับปญหาที่เกิดขึ้น 

เสริมสรางการมีสวนรวมระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคไมวาจะเปนใน

ระหวางการปฏิบัติงานหรือหลังจากการใหบริการสาธารณะ ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดพะเยาเปนไปตามนโยบายที่ผู บริหารไดกําหนดและเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริง ผูบริหารจึงจําเปนตองนําเอาหลักการพื้นฐานของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ และ
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การบริหารจัดการเชิงสมดุล เขามาใชในการบริหารงานอยางเครงครัด เพื่อสงผลใหองคกรสามารถปฏิบัติงานไดตาม

อํานาจหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะเช่ือวาหลักการพื้นฐานของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ และการ

บริหารจัดการเชิงสมดุล เปนแนวทางการบริหารงานเพื่อนํามาพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุงผลสัมฤทธ์ิใน

การใหบริการสาธารณะดานนโยบายโครงสรางพื้นฐาน อันจะเปนประโยชนสูงสุดสําหรับการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดพะเยาตอไป 

องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ไดรับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการสวนจังหวัด

และองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2498 มีฐานะเปนนิติบุคคลและครอบคลุมพื้นท่ีภายในจังหวัดพะเยา มีเนื้อท่ี     

ท้ังหมด 6,335,060 ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศมีพื้นท่ีเปนเนินเขาผสมท่ีราบ มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 488,864 คน 

และแบงเขตการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 68 ตําบล 779 หมูบาน 39 ชุมชน 2 เทศบาลเมือง 30 เทศบาล

ตําบล 39 องคการบริหารสวนตําบล 

จากการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ตามนโยบายโครงสรางพื้นฐานเปนการใหบริการ

สาธารณะที่มีความชัดเจนและมีผลตอความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต ความปลอดภัยในการเดินทางและการเขาสู

พื้นท่ีการเกษตรของประชาชน ซึ่งตามคําแถลงนโยบายของ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ไดกลาวถึง

รายละเอียดของนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน ไวดังนี้ 3.1) เรงรัดปรับปรุงซอมแซมถนน สะพานท่ีอยูในโครงขายความ

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาทุกสายทางและเพิ่มการประสานการพัฒนาถนนเขาสูพื้นท่ีการเกษตร 

โดยการบูรณาการรวมกับทองถิ่นขนาดเล็กคือเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลในพื้นท่ีโดยใชเคร่ืองจักรกลอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนธรรม 3.2) สงเสริมและประสานงานเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานเขาสูพื้นที่การเกษตรอยางท่ัวถึง เชน 

การกอสรางอางเก็บน้ํา ระบบสงน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ ฟนฟูแหลงกักเก็บน้ําเดิมใหดียิ่งขึ้น ตลอดทั้งขยายโครงการพัฒนา

แหลงน้ําตามแนวพระราชดําริ 3.3) ติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะและแสงสวางถนนในเขตชุมชน เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่ม

ความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 3.4) พัฒนาและซอมแซมแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคประจําหมูบาน การ

พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เชน การขุดลอกแหลงน้ํา การบํารุงทางระบายน้ํา 3.5) สงเสริมสนับสนุนการจัดทําผังเมือง

ของจังหวัดพะเยา 

 ในปท่ีผานมา ผูศึกษาในฐานะบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ไดสังเกตและสัมภาษณบุคคลท่ี

เกี่ยวของในเบ้ืองตน พบวา การบริหารงานและการปฏบัิตงิานในดานการใหบริการประชาชน ผูบริหารและบุคลากรในองคการ

บริหารสวนจังหวัดพะเยา มีการบริหารจัดการตามหลักการพื้นฐานของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ และการบริหารจัดการ

เชิงสมดุล ท่ียังไมเกิดผลเปนรูปธรรมมากนัก เชน ทัศนคติในมุมมองของประชาชนท่ียังมององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา

ในดานลบ การเปดโอกาสใหประชาชน รับรู กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับขององคการบริหารสวนจังหวัดอยางท่ัวถึง ดังนั้น ผู

ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการบริหารจัดการในการใหบริการสาธารณะตามนโยบายดาน

โครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ในการใหบริการสาธารณะ ภายใตนโยบายโครงสราง

พื้นฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลที่ไดเสนอตอผูบริหารในการนําไป พัฒนาและสงเสริมการ

http://www.phayao.go.th/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://www.phayao.go.th/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://www.phayao.go.th/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.phayao.go.th/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://www.phayao.go.th/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://www.phayao.go.th/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://www.phayao.go.th/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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บริหารจัดการในการใหบริการสาธารณะตามนโยบายโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาใหเกิด

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลตอไป 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาถงึการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิในการใหบริการสาธารณะ ภายใตนโยบายโครงสรางพื้นฐาน 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการบริหารจัดการในการใหบริการสาธารณะตามนโยบายดาน

โครงสรางพืน้ฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศึกษาเรื ่อง “การบริหารจัดการแบบมุ งผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา:นโยบาย

โครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา” เปนการวจัิยเชงิคุณภาพ มรีายละเอยีดดังนี้ 

การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิใน

การบริการสาธารณะ ตามนโยบาย

โครงสรางพื้นฐาน ขององคการบริหารสวน

จังหวัดพะเยา 

การบรหิารจัดการเชงิสมดุล (Balanced Scorecard : 

BSC) 

1. มติดิานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขององคกร 

2. มติดิานประสทิธิผลตามพันธกจิ 

3. มติดิานคุณภาพการใหบริการ 

4. มติดิานการพัฒนาองคการ 

 

การบรหิารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Results Based 

Management : RBM (CIDA 2000)) 

1. การมสีวนรวม (participation)   

2. ความรับผดิชอบหรือความพรอมรับผดิ (accountability)  

3. ความโปรงใส (transparency)  

4. ความเรียบงาย (simplicity)  

5. การเรียนรูจากการปฏบัิติ (learning by doing)  

6. การนําไปใชอยางกวางขวาง (broaden application)  
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กลุมผูใหขอมูลคนสําคัญ : ผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัติ และจําแนกกลุมผูใหขอมูลคนสําคัญ ออกเปน 4 

กลุม ไดแก กลุมผูบริหารกลุมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ,กลุมหัวหนางาน ,กลุมผูปฏิบัติงาน ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา รวมท้ังสิ้นจํานวน 31 คน  

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล : ผูวจัิยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณเชงิลกึ 

การเก็บรวบรวมขอมูล : การวจัิยในคร้ังนี้ผูวจัิยรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชงิลกึ 

การวิเคราะหขอมูล : ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Analysis) โดยนําขอมูลท่ีไดจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาทําการวิเคราะหภายใตแบบสัมภาษณเชิงลึก      

โดยการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และความนาเชื่อถือของขอมูล ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกแลวจัดระเบียบ

ขอมูลโดยแบงขอมูลออกเปนหมวดหมูเรียงตามประเด็นคําถาม และทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาคําตอบและขอสรุปใน

การตอบปญหาการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีตั้งไวโดยไดดําเนินการไปตามกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษาใน

ลักษณะของการบรรยายเชงิพรรณนา (Descriptive) 
 

ผลการศึกษา 

จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูศึกษาไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการบริหารจัดการในการ

ใหบริการสาธารณะตามนโยบายดานโครงสรางพืน้ฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ซึ่งนําเสนอเปนลําดับดังตอไปนี้ 

1. การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM) ในการใหบริการ

สาธารณะ ภายใตนโยบายโครงสรางพื้นฐาน ขององคการบรหิารสวนจังหวัดพะเยา 

 จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 4 กลุม ซึ่งประกอบดวย กลุมผูบริหาร กลุมสมาชิกสภากลุมหัวหนา

งาน กลุมผูปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิในการใหบริการสาธารณะ ภายใตนโยบายโครงสราง

พืน้ฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ผลการวิเคราะหพบวา  

 การบรหิารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management : RBM) 

 1.1 การมสีวนรวม 

 การบริหารงานภายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ท้ังระดับผูบริหาร หัวหนางาน และผูปฏิบัติงาน มีการ

เสริมสรางการมีสวนรวมในการทํางานท่ีดี แตจะมีปญหาในเร่ืองของการติดตอสื่อสารระหวางปฏิบัติงานภายในองคกร  

เชน บุคลากรมีทัศนคติในดานลบตอกัน โดยใชความรูสึกสวนตัวมาเปนตัวชี้นํา ทําใหเกิดการปฏิบัติระหวางบุคลากรมี

ปญหา ผูบริหารสวนใหญไดมีการสงเสริมการสรางทัศนคติที่ดีตอองคกร บุคลากร และเพื่อนรวมงาน ปรับความเขาใจซึ่ง

กันและกัน ปรับเปลี่ยนความรูสึกสวนตัวออกไปในระหวางปฏิบัติงาน สวนภาคประชาชน องคการบริหารสวนจังหวัด

พะเยา ไดมกีารออกสํารวจและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม มีการทําประชาคมรวมกันระหวางองคการบริหาร

สวนจังหวัดพะเยากับกลุมประชาชน แตปญหาท่ีพบคือ ประชาชนสวนใหญมักจะไมคอยกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรือ

เสนอแนะวิธีการแกไขปญหา ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ไมไดรับรูปญหาท่ีแทจริงของประชาชน แตสิ่งท่ี

องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ไดนําไปปฏิบัติเมื่อพบปญหานี้คือ การเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น

อยางอสิระ และสรางความเปนกันเองกับประชาชน 
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 1.2 ความรับผิดชอบหรอืความพรอมรับผดิ 

 ผู บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  หัวหนางาน และผู ปฏิบัติงานทุกระดับจะไดรับ

มอบหมายงานตามอํานาจหนาท่ี ท่ีตนไดรับ ในสวนของการปฏิบัติงานภายในองคกรไมคอยมีปญหาในเร่ืองของความ

รับผิดชอบของหนาท่ีของตน แตถาเปนการปฏิบัติงานนอกองคกรหรือเขารวมกับองคกรภายนอก มักพบเจอปญหาอยู

บอยคร้ัง ตัวอยางเชน การปรับปรุงซอมแซมถนน ผูรับผดิชอบโครงการคือองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาและผูรับเหมา

โครงการในการเขาดําเนินการแกปญหานั้น แตระยะเวลาการแกปญหามักจะใชเวลานาน จึงทําใหเกิดความเดือดรอนแก

ประชาชน และทําใหมุมมองภาพลักษณขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาอยูในดานลบ เปนตน ในสวนนี้ผูบริหาร 

หัวหนางาน ไดมีการสงเสริมใหมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับปญหาท่ีเกิดขึ้นจากโครงการหรืองานท่ีไดรับ

มอบหมาย อยางทันทวงที 

 1.3 ความโปรงใส 

 ในเร่ืองของความโปรงใส ภายในองคกรจะไมมปีญหา ซึ่งองคกรใชวิธีการสงหนังสือประกาศเวียนใหทราบโดยท่ัว

กันท้ังองคกร เชน การตัง้งบประมาณประจําป, การจัดซือ้-จัดจาง เปนตน สวนในภาคประชาชน มักจะมีการรองเรียนจาก

องคกรภายนอกและประชาชนมากท่ีสุด อาจจะเปนเพราะความไมชัดเจนของการแจงขอมูลขาวสาร เร่ืองงบประมาณของ

โครงการ หรือเกิดจากปญหาดานการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ขอเสนอแนะของผูให

สัมภาษณสวนใหญ มีขอเสนอท่ีวา ควรมีการประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้นทั้งภายในองคกร ภายนอกองคกรและสวน

ของประชาชน ใหหลากหลายรูปแบบ เชน ทําหนังสือแจงเวียนในองคกรและหมูบาน การประชาสัมพันธผานเสียง

ตามสาย และรณรงคใหประชาชนใชเทคโนโลยี เพื่อใหเขาถึงขอมูลขาวสารผานเว็บไซตขององคกร เปนตน ประชาชนหรือ

องคกรภายนอก เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) สํานักงานปองกับปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) สามารถ

เขามาทําการตรวจสอบและองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาพรอมท่ีจะใหตรวจสอบขอมูลอยางถูกตองทุกขัน้ตอน 

 1.4 ความเรยีบงาย 

 ลกัษณะการปฏิบติังานภายในองค์กร จะมีทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ บางเร่ืองเป็นความจําเป็น เร่งด่วน ก็

ยงัคงเป็นการรอคําสัง่จากผู้บงัคบับญัชา หรือรอคําสัง่จากหนังสือราชการ ซึ่งทําให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานทำให

บางคร้ังผูปฏบัิตงิานไมสามารถตัดสินใจไดอยางทันที ตองรอการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา หรือผูบริหาร ในสวนนี้ผูบริหาร

พยายามปรับใหเขากับงานราชการใหมากท่ีสุด เสริมสรางแนวทางในการปฏิบัติตามรูปแบบและระบบการบริหารแบบมุง

ผลสัมฤทธ์ิ มีลักษณะท่ีงายตอการทําความเขาใจและนําไปปรับใชกับการทํางาน สงเสริมและกระตุนใหบุคลากรมีความ

พรอมที่จะรับมือกับปญหาตลอดเวลา 

 1.5 การเรยีนรูจากการปฏิบัติ 

 โดยสวนใหญแลวนัน้ องคการบริหารสวนจังหวัดจะมกีารวางแผน มีระบบการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน แตมักจะ

เกิดปญหาจากการปฏิบัติงาน เชน เร่ืองราวใหมๆ ท่ีเกิดขึ้นในระหวางปฏิบัติงาน ปญหาในลักษณะท่ียังไมเคยเจอมากอน 

หรือผูปฏิบัติไมเลือกท่ีจะปฏิบัติงานเปนทีม โดยเลือกปฏิบัติดวยตนเองซึ่งใชความสามารณเฉพาะตน ทําใหเสียเวลา เสีย

งบประมาณ แทนท่ีจะมีเรียนรูไปพรอมกันๆ ถาเลือกท่ีจะปฏิบัติงานเปนทีมเกิดการเรียนรูจากเพื่อนรวมทีมและจากการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนหัวใจหลักสําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา คือ การใหบริการสาธารณะแกประชาชน การ
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ดูแลพัฒนาระบบการดํารงชวีติของประชาชนใหเกิดความสะดวกสบาย การปฏิบัติงานเหลานี้เราตองทํางานรวมกันเปนทีม

ถงึจะเกดิผลสัมฤทธ์ิท่ีดใีนการใหบริการสาธารณะ 

1.6 การนําไปใชอยางกวางขวาง 

 โครงการตางๆท่ีมาจากนโยบายของผูบริหาร มีการวางแผนปฏิบัติงานตามโครงการท่ีตั้งไว แตทีมผูปฏิบัติงาน

ขาดความเขมแข็งในขณะปฏบัิตงิานรวมกัน ทําใหการขับเคลื่อนนโยบายตามขอกําหนดคอยขางขาดประสิทธิภาพ ผลลัพธ

ท่ีไดมักจะไมตรงตามความตองการของประชาชน เชน ประชาชนมีความตองการถนนลาดยาง แตดวยงบประมาณของ

องคกรมีไมเพียงพอ เพราะตองดูแลท้ังจังหวัด องคกรเลยทําไดเพียงสรางถนนคอนกรีตใหประชาชนใชสอยใหเกิดความ

สะดวกในระดับหนึ่ง เปนตน ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีขอเสนอแนะในสวนนี้คือการกําหนดกรอบการปฏิบัติงานและการ

กําหนดผลสัมฤทธ์ิของโครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ มีการสงเสริมในเร่ืองของความเขมแข็งของ

ผูปฏิบัติงาน เพื่อท่ีจะไดขับเคลื่อนโครงการไปในทางท่ีดี และประชาชนมีความพึงพอใจ ทําใหโครงการตางๆเกิดความ

สัมฤทธ์ิผลตามนโยบายท่ีกําหนด และสงเสริมการใหบริการสาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให

ประชาชนไดรับประโยชนอยางสูงสุด 
 2. ปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการในการใหบริการสาธารณะตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 

องคการบรหิารสวนจังหวัดพะเยา  

 จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 4 กลุม ซึ่งประกอบดวย กลุมผูบริหาร กลุมสมาชิกสภากลุมหัวหนา

งาน กลุ มผู ปฏิบัติงาน เกี ่ยวกับปจจัยที ่สงผลตอการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะ  

กรณีศึกษา : นโยบายโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ผลการวิเคราะหโดยใชหลักการประเมินแบบ

สมดุล (Balanced Scorecard : BSC) พบวา 

 2.1 มติดิานประสทิธิภาพของการบรหิารจัดการขององคกร 

 องคการบริหารสวนจังหวัดยังคงเปนองคกรที่อยูในระบบแบบเกา องคกรไมไดเปดโลกทัศนที่เช่ือมโยงกับองคกร

อ่ืนๆเทาท่ีควร ทําใหองคกรยังคงอยูในกรอบเดมิ บุคลากรขาดการพัฒนา และอยูในระบบอุปถัมภ ทําใหเวลาปฏิบัติงานใน

การใหบริการสาธารณะคอยขางใชเวลานานและเกิดการใชงบประมาณเพิ่มขึ้น จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสวนใหญ มี

ขอเสนอแนวทางคือ 1) สรางความเขาใจในการดําเนินการตามกลยุทธ จุดเนนและตามคํารับรองอยางท่ัวถึงท้ังองคกร 

เพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมกัน 2) กําหนดกรอบการประเมินผล

ความสามารถในการบริหารจัดการและปฏิบัติราชการ โดยคํานึงถึงผลลัพธกับปจจัยนําเขา เชน การลดระยะเวลาการ

ใหบริการและความคุมคาของการใชงบประมาณ เปนตน 

 2.2 มติดิานประสทิธิผลตามพันธกจิ 
 จากพันธกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายไวนั้น ในการปฏิบัติงานตาม

นโยบายโครงสรางพื้นฐาน ในสวนนี้ไมมีปญหา เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีแทจริงขององคกรคือ การดําเนินงาน

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและผูรับบริการ แตสิ่งท่ีเปนปญหากลับไมใชภายในองคกรแตเปนภายนอกองคกร 

ท่ีอาจยังไมเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายหรือขาดการใหขอมูลท่ีแทจริงสําหรับองคกรภายนอก เชน โครงการทุง

ทานตะวัน ที่กอนหนานี้ไดมีองคกรภายนอก อยางเชน กรมปาไม ท่ีออกมาขัดขวางการปฏิบัติงาน โดยไมไดรับการชี้แจง
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วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจนจากองคการบริหารสวนจังหวัด วาเปนอยางไร สิ่งท่ีองคกรไดนําไปใชแกปญหาในสวน

นี้ คือ  1) สรางความเขาใจในเร่ืองของการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรใหชัดเจน และถูกตองแกองคกร

ภายนอก หรือประชาชน 2) กําหนดกรอบการประเมินผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่ไดรับงบประมาณมา

ดําเนินการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและผูรับบริการ 3) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 

เพ่ือเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ตามที่องคกรไดกําหนด หรือเปนไปตามนโยบายที่ผูบริหารไดกําหนดไว และ

ตัง้ใจท่ีจะใหเกดิประโยชนสูงสุดแกประชาชนและผูรับบริการ 

 2.3 มติดิานคุณภาพการใหบรกิาร 

 การใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ตามนโยบายโครงสรางพื้นฐานนั้น ไมมีปญหา 

เพราะองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ใหความสําคัญกับประชาชน ในการใหบริการสาธารณะเปนหลักสําคัญท่ีสุดใน

การดําเนินงานตามนโยบายขององคกร แตมีปญหาในเร่ืองของความพึงพอใจของผูรับบริการ บางคนพึงพอใจ บางคนไม

พึงพอใจเทาที่ควร แตละกลุม แตละคนก็มีความหลากหลายความตองการและความพึงพอใจ ฉะนั้น จึงสงเสริมองคกร

แสดงการใหความสําคัญกับประชาชนและผูรับบริการ ในการใหบริการที่มีคุณภาพ สรางความพึงพอใจแกประชาชนอยาง

สูงสุด เขาถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชน คือการออกสํารวจความตองการ พบปะพูดคุยกับประชาชน โดยสราง

ความสัมพันธท่ีดี สรางมิตรภาพท่ีดีแกประชาชน สรางความเปนกันเองกับประชาชนใหมากท่ีสุดเพื่อท่ีจะไดทราบสิ่งท่ี

ประชาชนตองการท่ีแทจริง สรางความเขาใจในเร่ืองของการกําหนดงบประมาณ และความจําเปนในการใชงบประมาณ

ขององคกร วาอยูในระดับไหน และชี้แจงเหตุผลของการกําหนดโครงการตางๆ เพื่อใหเขาใจตรงกันระหวางประชาชนกับ

องคกร 

2.4 มติดิานการพัฒนาองคการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดในปจจุบัน ยังคงเปนระบบชั้นแบบเกา คือ ระบบซี แตในอนาคตก็จะมีการ

เปลี่ยนแปลงจากระบบซี ไปเปนระบบแทง ซึ่งกอนหนานี้เกิดปญหาติดขัดในเร่ืองของกระบวนการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเอง เลยทําใหทุกๆองคกรทองถิ่น ไมวาจะเปน องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 

เทศบาล ตองมีการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น และปญหาอีกอยางคือ บุคลากรบางสวนยังขาดความ

เขาใจในเร่ืองของการปรับเปลี่ยนระบบของตําแหนงงาน ทําใหเกิดการเตรียมการรับมือไมทัน หรือเกิดความวิตกกังวล 

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีสําคัญสวนใหญมขีอคิดเห็นในสวนนี้ คือ องคกรตองแสดงความสามารถในการเตรียมพรอม

ท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลงขององคการ ในอนาคต มีการเสริมสรางความเขาใจในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ใหแก

บุคลากรในองคกรรับทราบอยางชัดเจน เชน การสงหนังสือเวียนภายในองคกร ใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบขาวสารการ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และเตรียมพรอมกับสิ่งนั้น และเสริมสรางการเรียนรู เปดโลกทัศนในรูปแบบใหมๆ เชน 

เปดโอกาสใหเขารับการประชุม สัมนากับองคกรภายนอก, สงเสริมใหบุคลากรติดตามขาวสารประชาสัมพันธจากเว็บไซต

ขององคกร เปนตน  
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สรุปผลและอธิปรายผล 

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดคนพบขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิในการใหบริการ

สาธารณะตามนโยบายดานโครงสรางพืน้ฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา โดยอภปิรายไดดังตอนี้ 

 1.อภิปรายผลกับการบรหิารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิในการใหบรกิารสาธารณะ 

 จากการศึกษา พบวา กลุมผูใหขอมูลคนสําคัญไดเสนอแนะการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการ

สาธารณะตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา เพื่อใหเปนไปตามหลักการพื้นฐานของ

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ คือ วธีิการเนนการปฏบัิตงิานตามกฎระเบียบและความถูกตองตามกฎหมายมาตรฐานท่ีวาง

ไว มคีวามเสมอภาคในการบริหารงาน รวมท้ังการควบคุมตรวจสอบกอนการดําเนินการเขาสูการใหบริการสาธารณะตาม

นโยบายโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งสอดคลองกับ สุพจน  ทรายแกว (2545) ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการยึดติดทฤษฎี

องคการระบบราชการ  เพื่อเสริมสรางเอกภาพของการบังคับบัญชา ซึ่งเช่ือวาจะชวยใหการบริหารงานของระบบราชการ

เปนไปอยางปลอดจากระบบอุปถัมภ (Patronage System) มีความเปนกลางท้ังในดานการเมืองและการสงมอบบริการ

สาธารณะใหแกประชาชน และสอดคลองกับ Canadian International Development Agency หรือ CIDA (2000) ได

นําเสนอหลักการพืน้ฐานของนโยบายและการปฏบัิตท่ีิสําคัญของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิไว 6 ประการดังนี้ 

1) การมีสวนรวม คือ การมีสวนรวมในการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์นี้ จะเสริมใหการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมาย นอกจากนี้ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นควรมาจากการยอมรับรวมกันของผูมีสวนไดเสีย ผลสัมฤทธิ์ของการทํางานท่ีเกิด

ขึ้นมาจากความคาดหวังรวมกัน โดยอาจจะมขีบวนการสรางประชามตอิันจะเปนการสรางความรูสึกเปนเจาของบุคลากรมี

คํามั่นตอการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิอยางตอเนื่องและเปนแนวทางในการเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

2) ความรับผิดชอบหรือความพรอมรับผิด คือ บนพื้นฐานของการมีสวนรวม ซึ่งพบวาการมีสวนรวมนั้น เปน

ปจจัยสําคัญของการเกดิความรูสกึรับผดิชอบในการปฏบัิตงิานตามโครงการ  

3) ความโปรงใส คือ ของการรายงานผลการดําเนินงานตางๆ ผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวังและตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวของ

สามารถวัดได สามารถตรวจสอบได  

4) ความเรียบงาย คือ แนวทางในการปฏิบัติตามรูปแบบและระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ควรมีลักษณะ

ท่ีงายตอการทําความเขาใจและนําไปปรับใชกับการทํางาน ระบบการเก็บรวบรวมขอมูลและการวัดผลที่ซับซอนเกินไปมัก

พบวาเปนปญหาและอุปสรรคในการปฏบัิตงิานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธิ์  

5) การเรียนรูจากการปฏิบัติ คือ การทําซ้ําๆ เพื่อใหเกิดประสบการณและการเรียนรูประสบการณจากการ

ปฏิบัติโดยท่ัวไปมักเปนเร่ืองของการลองผิดลองถูก ซึ่งจัดวาเปนบทเรียนท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาความสามารถ 

รวมท้ังการปรับปรุงวธีิการและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏบัิตงิาน  
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6) การนําไปใชอยางกวางขวาง คือ โครงการทุกโครงการขององคการหนึ่ง ๆ ควรมีการกําหนดกรอบการ

ปฏิบัติงานและการกําหนดผลสัมฤทธ์ิของโครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ นอกจากนี้แลวโครงการ

ตางๆ ท่ีกําลังดําเนนิงานอยู ซึ่งก็ควรจะใชหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิเชนเดยีวกัน 

2. อภิปรายผลกับการบรหิารจัดการเชงิสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) 

จากการศึกษาพบวา กลุมผูใหขอมูลคนสําคัญไดเสนอแนะการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิในการ

ใหบริการสาธารณะตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา โดยนําหลักการบริหารจัดการ

เชิงสมดุล เขามาใชประเมินผลการบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไป

ตามนโยบายโครงสรางพื้นฐาน ท่ีผูบริหารไดกําหนดและตรงกับความตองการของประชาชน ซึ่งมีความสอดคลองกับ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2556) กลาววาสวนราชการตองไดรับการประเมินผลการบริหาร

จัดการขององคกร เพื่อรับสิ่งจูงใจตามขอตกลงผลการปฏบัิตริาชการ ซึ่งอยูในกรอบการประเมนิผล 4 มติ ิดังนี้  

1) มิติดานประสิทธิผลของการบริหารจัดการขององคกร หลักการ คือ การประเมินผลความสามารถในการ

บริหารจัดการและปฏิบัติราชการ โดยคํานึงถึงผลลัพธกับปจจัยนําเขา เชน การลดคาใชจาย การลดระยะเวลาการ

ใหบริการและความคุมคาของการใชเงิน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับมิติของ BSC ท่ีใชโดยท่ัวไป ก็คือ มิติดานการเงินซึ่งมุงท่ี

กําไรสูงสุด แตในระบบราชการผลการดําเนนิงานสูงสุดก็คือ การใหคุณคาตอประชาชนท่ีคุมกับเงนิท่ีใชจาย  

2) มติดิานประสทิธิภาพตามพันธกิจ หลักการ คือ การประเมินผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามท่ี

ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและผูรับบริการ เชน ผลสําเร็จในการพัฒนาการ

ปฏิบัติราชการ เปนตน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับมิติของ BSC ท่ีใชโดยท่ัวไป ก็คือ มิติดานกระบวนการภายใน ซึ่งตองมีการ

จัดขัน้ตอน ระบบการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุผลตามท่ีกําหนดไว  

3) มติดิานคุณภาพในการใหบริการ หลักการ คือ ใหสวนราชการแสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการในการ

ใหบริการท่ีมีคุณภาพ สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับมิติของ BSC ท่ีใชโดยท่ัวไปก็คือ มิติดาน

ลูกคา ซึ่งใหความสําคัญกับการคิดคนวธีิในการบริการอยางมคุีณภาพรวดเร็ว  

4) มิติดานการพัฒนาองคการและนําไปปรับใชใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ หลักการ คือ ใหสวนราชการแสดง

ความสามารถในการเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคการ เชน การลดอัตรากําลัง การมอบอํานาจการตัดสินใจ 

การอนุมัติ อนุญาตไปยังระดับปฏิบัติการ การนําระบบอิเล็กทรอนิคสมาใชกับงาน เปนตน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับมิติของ

มิติ BSC ท่ีใชโดยท่ัวไป ก็คือ มิติการเรียนรูและการเติบโต ของบุคลากร เพื่อเปนพื้นฐานของการดําเนินงานใหองคการ

บรรลุเปาหมาย  

ในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ไดมีการพัฒนาในเร่ืองของระบบการปฏิบัติราชการ     

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในการใหบริการสาธารณะอยางเปนระบบ สามารถตอบสนองความ
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ตองการของประชาชนไดอยางมปีระสทิธิภาพ ซึ่งมคีวามสอดคลองกับ (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555) กลาว

วา เพื่อใหการปฏิบัติราชการสามารถสนองตอนโยบายไดอยางครบถวน จึงเห็นสมควรใหมีการบูรณาการปฏิบัติราชการ

ใหมคีวามเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ ดังนี้  

1) การกําหนดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ตองเปนตัวชี้วัดท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปหรือใหมกีจิกรรมรองรับครบถวนทุกตัวชี้วัด  

2) กําหนดเจาภาพหลักในการดําเนินงานตามกลยุทธ จุดเนน และทุกตัวชี้วัด เพื่อใหมีผูรับผิดชอบหลักท้ังใน

ระดับกลยุทธ จุดเนน และทุกตัวชี้วัดท่ีตองการดําเนนิการ ท้ังนี้อาจจัดใหมเีจาภาพรวมในกรณีตัวชี้วัดท่ีตองการดําเนินงาน

รวมกันดวย  

3) สรางความเขาใจในการดําเนินการตามกลยุทธ จุดเนนและตามคํารับรองอยางท่ัวถึงท้ังองคกร เพื่อให

บุคลากรมคีวามเขาใจและมสีวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนนิงานรวมกัน  

4) ดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจําปอยางจริงจังและตอเนื่องโดยใหถือเปนวาระสําคัญของ

องคกรท่ีสะทอนความสําเร็จของการปฏิบัติราชการสูสาธารณะอยางเปนรูปธรรม โดยมีการประเมินเพื่อการปรับปรุงการ

ปฏบัิตงิานเปนระยะ  

5) พัฒนาระบบกํากับติดตามการดําเนินงานท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ เพื่อใชติดตามการปฏิบัติงานและเขาไป

สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเพื่อพัฒนาระบบการติดตามใหสามารถเช่ือมโยงการรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการใหเปนไปตามเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการ

บริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ตามนโยบายโครงสรางพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา คือ           

“การใหองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา บริหารจัดการตามนโยบายของผูบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ สนองตอความตองการ

และเปนที่ยอมรับของประชาชน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองและกาวไกล เปนองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีมีความเขมแข็ง ยินดีท่ีจะรับแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นกับประชาชนไดเสมอ 

ซึ่งพรอมไปดวยการใหบริการสูประชาชนอยางท่ัวถึง ประชาชนไดรับความปลอดภัยในทองถิ่นและชวยลดปญหาตางๆ     

ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะ สงผลใหเกิดความสุขและสะดวกสบาย มีสภาพแวดลอมท่ีดี           

ใหแกประชาชน” 

 3. อภปิรายผลกับงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษาพบวา  การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิในการใหบริการสาธารณะตามนโยบายดาน

โครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา เพื่อใหเปนไปตามการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ คือ ควรสงเสริมการ

ใหบุคลากรภายในองคกร องคกรภายนอกและประชาชนไดเขามามีสวนรวม รับรู โดยผานการประชาคมเพื่อทําความ

เขาใจ ในการออกกฎ ระเบียบตางๆ อธิบายใหประชาชนทุกระดับเขาใจ เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นอยาง

อสิระ เพื่อใหทราบถงึขอมูลปญหาและความตองการของประชาชนท่ีแทจริง ซึ่งสอดคลองกับ จิตติมา เขื่อนขันธ (2553) 



    

904 

 

ไดวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแมเลย อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค สรุปไดวา 

ประสทิธิภาพการบริหารงานดานการเมืองการบริหาร จากผลการศึกษาพบวา องคการบริหารสวนตําบลไดมีการเผยแพร

ขอมูลขาวสารใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง มีการจัดการประชุมในหมูบานหรือการประชาคมเพื่อให

เจาหนาที่และประชาชนไดรวมกันคิด รวมกันทาและรวมกันแกปญหา ในการลงพื้นท่ีจะทาใหเจาหนาท่ีรับทราบปญหา

อยางแทจริง และนามาวางแผนในการแกปญหาไดตรงจุด เนื่องจากประชาชนจะรูดีวาในชุมชนมีปญหาอะไร หรือตองการ

ใหองคการบริหารสวนตําบลชวยเหลือสิ่งใดและยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธัญญารัตน  เรียนกะศิลป (2556) 
ไดศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิในการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา

พบวา  พบวา (1) ระดับผลสัมฤทธ์ิในการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  มี

มากกวารอยละ 70 (2) ปจจัยดานการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ปจจัยดานการบริหารเชิงกลยุทธ ปจจัยดานการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีด ีและปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร

สวนตําบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) จุดแข็งในการใหบริการสาธารณะของ

องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี คือ มีการใหบริการสาธารณะดวยความรวดเร็ว ทันใจ จุดออน คือ 

ขาดความพรอมทางดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ สําหรับการใหบริการประชาชน โอกาส คือ สามารถเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหบริการสาธารณะทุกขั้นตอน และ (4) กลยุทธในการปรับปรุงการใหบริการสาธารณะ

ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี คือ ควรสงเสริมการออกใหบริการประชาชนนอกสถานท่ีเพื่อ

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการ

ปฏิบัติงานการใหบริการสาธารณะ มีการนําความตองการของประชาชนมาเปนแนวทางในการใหบริการสาธารณะ และ

ควรดําเนนิการใหบริการสาธารณะโดยมกีารบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน 

แตอยางไรก็ตาม จากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูใหขอมูลคนสําคัญไดมีขอเสนอแนะ เพื่อนําไปปฏิบัติท้ัง

องคกร บุคลากร ตองสรางทัศนคติท่ีดีตอองคกร บุคลากร และเพื่อนรวมงาน โดยเสริมสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน 

ปรับเปลี่ยนความรูสึกสวนตัวออกไปในระหวางปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบตอโครงการหรืองานที่ไดรับมอบหมายจริงจัง 

เตรียมความพรอมในการรับมือกับปญหาท่ีเกิดขึ้นจากโครงการหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย อยางทันทวงที เสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากรในองคกร และประชาชนในชุมชนทุก

ระดับ มีความโปรงใส ซึ่งประชาชนหรือองคกรภายนอก สามารถเขามาทําการตรวจสอบได สรางความเรียบงายโดย

กําหนดแนวทางในการปฏิบัติตามรูปแบบและระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ควรมีลักษณะท่ีงายตอการทําความ

เขาใจและนําไปปรับใชกับการทํางาน ยอมรับการเรียนรูสิ่งใหมๆ พรอมท่ีจะแกไขและปรับปรุงวิธีการ สงเสริมการ

ใหบริการสาธารณะเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล ใหประชาชนไดรับประโยชนอยางสูงสุด  

ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา : นโยบายโครงสราง

พื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา”ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนให

เกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิในการใหบริการสาธารณะตามนโยบาย

โครงสรางพืน้ฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ดังนี้  
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1. สงเสริมใหบุคลากรในองคกร ตระหนักและใหความสําคัญกับหนาที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน 

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด และทํางานรวมกันเปนทีมอยางสรางสรรค  

2. ควรสงเสริมและใหความสําคัญตอการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ใหแกประชาชนไดรับทราบอยาง

หลากหลายชองทาง 

3. เปดโอกาสใหองคกรภายนอกและประชาชนไดมสีวนรวมในการตรวจสอบ และทราบขอมูลขาวสารอยางเปน

ระบบ  

4. สงเสริมและกระตุนใหบุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาใหความสําคัญตอปญหาและความ

ตองการของประชาชน และแกไขปญหาอยางรวดเร็วและตรงกับความตองการ  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จและลุลวงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.ฉัตรทิพย ชัยฉกรรจ

อาจารยท่ีปรึกษา และผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ จนการศึกษา

คนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ ขอขอบพระคุณคณะ

ผูบริหาร และบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ท่ีใหความรวมมือใหขอมูลในการตอบแบบสอบถาม และการ

สัมภาษณ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ดวย คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาอิสระเลมนี้ ผูศึกษาของ

มอบเปนกตเวทิตาคุณแดบูรพาจารย พรอมกับมอบความดีนี้ใหแกบิดา มารดา และครอบครัวผูศึกษาท่ีเปนกําลังใจใหแก  

ผูศกึษาตลอดมา 
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การประเมินความตองการจําเปนดานสมรรถนะของผูใหบริการหองสมุดของ 

ศูนยบรรณสารและสือ่การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

Competency Needs Assessment for Library Staff in Library Resources and 

Educational Medias Center, University of Phayao 

สุปราณี ทะนายมา10

1* และ ณัฐฑรี สินธนุาวา พงษพิพัฒน2 

Supranee Tanaima1* and Nattaree Sinthunava Pongpipat2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการจําเปนดานสมรรถนะของผูใหบริการหองสมุดของ               

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผูปฏิบัติงานใหบริการหองสมุด

ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 19 คน โดยทําการศึกษาจากสมรรถนะหลัก 5 ดาน 

และสมรรถนะประจําสายงาน 7 ดาน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นในรูปแบบการตอบขอมูล

สองชุด หรือการตอบสนองคู (Dual-response Format) ตามที่เปนอยูในปจจุบันและที่ตองการพัฒนาที่ตรงกับระดับ                

ความคดิเห็นของผูปฏบัิตงิานใหบริการหองสมุด มีการตอบดวยการประมาณคา 5 ระดับ ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมคอมพวิเตอร คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวา ความตองการจําเปนดานสมรรถนะของผูใหบริการหองสมุดระดับสมรรถนะในปจจุบัน                 

มีคาเฉลี่ยที่เปนจริงต่ํากวาระดับท่ีตองการพัฒนาทุกสมรรถนะ และโดยภาพรวมสมรรถนะหลัก 5 ดาน ท่ีตองการพัฒนา

เรียงลําดับรายดานตามความสําคัญจากมากไปหานอยดังนี้ คือ 1) ดานบริการท่ีดี 2) ดานการทํางานเปนทีม 3) ดาน

จริยธรรม 4) ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 5) ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ สําหรับสมรรถนะประจําสายงาน                 

7 ดาน โดยภาพรวมสมรรถนะประจําสายงานท่ีตองการพัฒนา เรียงลําดับรายดานตามความสําคัญจากมากไปหานอย

ดังนี้ 1) ดานศิลปะการสื่อสารจูงใจ 2) ดานการมองภาพรวมองคกร 3) ดานการสืบเสาะหาขอมูล 4) ดานความยืดหยุน

ผอนปรน 5) ดานการทํางานเชงิรุก 6) ดานการตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 7) ดานการคิดวเิคราะห  
 

คําสําคัญ: ความตองการจําเปน สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงาน   

                                                 
1นสิติคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
*Corresponding anthor : Supranee.ta1022@gmail.com 
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Abstract  

 The objective of this research was to study competency needs assessment for library staff in Library 

Resources and Educational Medias Center, University of Phayao. The population in this study consisted of 19 library 

staff in Library Resources and Educational Medias Center, University of Phayao. The study of core competency 5 

aspects and performance in the 7. The research instrument was questionnaire towards competency needs 

assessment of library staff by researchers with dual-response format at 5 rating scale measurement followed by 

both expected stage and authentic stage that were as same as the library staff’ thought levels. The research 

statistics used in this study were frequency, percentage, standard deviation, which were analyzed by computer 

program. 

 The finding of this research were as follows: Competency needs assessment for library staff authentic stage 

average levels are actually lower than the average of all levels expected stage average to improve 

performance. And overall core competency 5 aspects to develop a sort each aspect according to the importance 

from most to least: 1) Service mind. 2) Teamwork. 3) Integrity. 4) Expertise. 5) Achievement Motivation. For 

functional competency 7 aspect the overall performance along party lines to develop a sort each aspect according to 

its importance from most to least: 1) Communication & Influencing. 2) Conceptual. 3) Information Seeking. 4) 

flexibility. 5) Pro Activeness. 6) Concern for Order. 7) Analytical. 
 

Keywords: Needs assessment, Core competency, Functional competency  
 

บทนํา 

สมรรถนะ (Competency) เปนเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย และเปนปจจัยหลักท่ีเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันใหกับองคกร การกําหนดสมรรถนะของผูปฏิบัติงานเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถใน                  

ตําแหนงงานใหเกิดความเชี่ยวชาญ ท้ังนี้เพราะสมรรถนะชวยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร สงผลให                       

การดํา เนินงานขององคกรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค ท่ี กําหนดไว ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น                           

(ณรงควิทย แสนทอง, 2547, หนา 16) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดมีการกําหนดสมรรถนะใน

ขาราชการพลเรือน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2553, หนา 1) ซึ่งเปนการบริหารทรัพยากรบุคคล               

แนวใหมในขาราชการพลเรือน โดยใหสวนราชการใชเปนแนวปฏิบัติในการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

สําหรับตําแหนงงานมีเปาหมายสูงสุดเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพมีประสิทธิภาพ                      

เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ และตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง โดยสํานักงานคณะกรรมการ-

ขาราชการพลเรือน ไดมกีารออกแบบใหมกีารนําสมรรถนะมาเช่ือมโยงกับคาตอบแทน รวมถึงสมรรถนะถูกนํามาปรับใชให

เกดิประโยชนในการเสริมสรางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทางดานตางๆ ใหมคุีณภาพมากขึ้น 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เปนหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคณาจารย บุคลากร และนิสิต
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ของมหาวทิยาลัย รวมถึงผูใชบริการภายนอกมหาวิทยาลัย (ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2556, 

หนา 4) ตลอดจนเปนสังคมแหงการเรียนรู ฉะนั้น บุคลากรผูทําหนาท่ีใหบริการหองสมุด จึงเปนบุคลากรหลักและมี

ความสําคัญอยางยิ่งตอภารกิจหลักของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ดังนั้นศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจึงให

ความสําคัญกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงไดนําสมรรถนะเขามาใชในการพัฒนาผูใหบริการหองสมุด                 

เพ่ือนํามาเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาผูใหบริการหองสมุดท่ีเหมาะสมตามลักษณะงาน และมีพฤติกรรม                    

การทํางานตามท่ีศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาคาดหวัง ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด สัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย 

และสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในงานที่บุคลากรแตละคนรับผิดชอบ โดยมุงพัฒนา

ศักยภาพของผูใหบริการหองสมุดใหเปนผูมีความสนใจใฝรูใฝเรียน เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และ

คุณลักษณะสวนบุคคลท่ีจะทําใหสามารถทํางานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองไดเปนอยางดี อีกท้ังยังรูจักปรับปรุง

และประยุกตใชความรูในเชงิวชิาการและเทคโนโลยใีหเขากับการปฏบัิตงิานใหเกดิผลสัมฤทธ์ิ 

จากความจําเปนของการพัฒนาบุคลากรดังกลาว ผูวิจัยจึงใหความสนใจท่ีจะศึกษาความตองการจําเปน                       

ดานสมรรถนะของผูใหบริการหองสมุดของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้เพื่อนําผลการศึกษา

ที่ไดจากการวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการบริหารหรือตัดสินใจ             

เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของผูใหบริการหองสมุดของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวิสัยทัศน และพันธกิจของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะยา อยางแทจริง 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.  เพื่อศกึษาความตองการจําเปนดานสมรรถนะของผูใหบริการหองสมุดของศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 

 

 \"เพิ่มเนือ้หา\"  

 

 

 

 

 

 

  

ตัวแปรอสิระ 
 

 

1. สมรรถนะหลัก  

จํานวน 5 สมรรถนะ 

2. สมรรถนะประจําสายงาน 

จํานวน 7 สมรรถนะ 
 

ตัวแปรตาม 
 

 

1. ความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักใน

ปจจุบันและท่ีตองการพัฒนา 

2. ความตองการจําเปนดานสมรรถนะประจํา

สายงานในปจจุบันและท่ีตองการพัฒนา 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

การศกึษาเร่ือง “การประเมนิความตองการจําเปนดานสมรรถนะของผูใหบริการหองสมุดของศูนยบรรณสารและ

สื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา” เปนการวจัิยเชงิปริมาณ มรีายละเอยีดดังนี้ 

ประชากร: ผูวิจัยไดกําหนดประชากรคือ บุคลากรท้ังหมดของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จํานวน 1 คน บรรณารักษ จํานวน 12 คน                          

นักเอกสารสนเทศ จํานวน 1 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 2 คน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป จํานวน 2 คน และ

เจาหนาท่ีหองสมุดท่ีทําหนาท่ีใหบริการ จํานวน 1 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 19 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล: ผูวิจัยใชเคร่ืองมือคือแบบสอบถาม เปนแบบใหเลือกตอบชนิดปลายปดโดย

แบบสอบถามนี้ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากสมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือนไทยของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ   

พลเรือน จํานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 7 

สมรรถนะ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน ซึ่งเปนเลือกตอบ (Check List) จํานวน 6 ขอ และขอคําถามปลายเปด จํานวน 1 ขอ 

 ตอนท่ี 2 ความตองการจําเปนดานสมรรถนะในปจจุบันและสมรรถนะที่ตองการพัฒนาของผูใหบริการหองสมุด 

ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 12 สมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 

5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงาน 7 สมรรถนะ มรีายละเอยีดดังนี้ 

 สมรรถนะหลัก จํานวน 15 ขอ ประกอบดวย 

  ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ     จํานวน  3 ขอ 

  ดานบริการท่ีดี      จํานวน  3 ขอ 

  ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี   จํานวน  3 ขอ 

ดานจริยธรรม      จํานวน  3 ขอ 

  ดานการทํางานเปนทีม     จํานวน  3 ขอ 
 สมรรถนะประจําสายงาน จํานวน 21 ขอ ประกอบดวย 

  ดานการคิดวเิคราะห     จํานวน  3 ขอ 

  ดานการมองภาพรวมองคกร    จํานวน  3 ขอ 

  ดานการสืบเสาะหาขอมูล     จํานวน  3 ขอ 

ดานการดําเนนิงานเชงิรุก     จํานวน  3 ขอ 

  ดานการตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน  จํานวน  3 ขอ 

ดานความยืดหยุนผอนปรน     จํานวน  3 ขอ 

ดานศลิปะการสื่อสารจูงใจ     จํานวน  3 ขอ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล: ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ดําเนินการระหวางวันท่ี 1 - 15 

ธันวาคม 2557 จากประชากรของศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จํานวน 19 คน 

การวเิคราะหขอมูล: ผูวจัิยไดดําเนนิการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และความนาเช่ือถือของขอมูลท่ีไดจาก

แบบสอบถามแลวจัดระเบียบขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใช

โปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป เพื่อประมวลผลขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวม 
 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเร่ือง การประเมินความตองการจําเปนดานสมรรถนะของผูใหบริการหองสมุดของศูนยบรรณสาร

และสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา สามารถสรุปผลการศกึษา ไดดังมรีายละเอยีดตอไปนี้ 

1.  ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

73.7 จํานวนเกือบคร่ึงมอีายุอยูในชวง 30-39 ป คิดเปนรอยละ 47.4 จํานวนเกินคร่ึงมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน

รอยละ 57.9 ซึ่งมีประสบการณในการปฏิบัติงานต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 47.4 โดยปฏิบัติในหนาท่ีตางๆ ดังนี้                        

งานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 42.1 งานบริการ คิดเปนรอยละ 36.8 งานธุรการ คิดเปน

รอยละ 10.5 งานบริหารและงานสมุดสาขา คิดเปนรอยละ 5.3 บุคลากรไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมในดานตางๆ ดังนี้     

ดานระบบหองสมุดอัตโนมัติ คิดเปนรอยละ 68.4 ดานการบริการสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 63.2 ดานการพัฒนา

บุคลิกภาพ คิดเปนรอยละ 57.9 ดานการวิเคราะหหมวดหมูและการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ และดานหองสมุด

ดิจิทัล คิดเปนรอยละ 42.1 ดานการบริหารจัดการหองสมุด คิดเปนรอยละ 36.8 ดานการวิจัยและสถิติทาง

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการใชภาษาอังกฤษและภาษา

อ่ืนๆ คดิเปนรอยละ 31.5 การฝกอบรมเพิ่มเตมิดานอ่ืนๆ รอยละ 21.1 

2. ความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักทั้ง 5 ดานในปจจุบันและที่ตองการพัฒนาของผูใหบริการหองสมุด

ของศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา มดีังนี้ 

 2.1 ความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักในปจจุบัน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.40 โดย

เรียงลําดับรายดานจากมากไปหานอยได ดังนี้  

  1) ดานบริการท่ีด ีมคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.95 

  2) ดานจริยธรรม มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.54  

  3) ดานการทํางานเปนทีม มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.50  

4) ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.19                  

5) ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.07 

 2.2 ความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักที่ตองการพัฒนา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.89 โดยเรียงลําดับรายดานจากมากไปหานอยได ดังนี้ 

                  1) ดานบริการท่ีด ีมคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.94  

   2) ดานการทํางานเปนทีม มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.94  

   3) ดานจริยธรรม มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.92 
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   4) ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี 4.89  

   5) ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.75 

3. ความตองการจําเปนดานสมรรถนะประจําสายงานท้ัง 7 ดานในปจจุบันและท่ีตองการพัฒนาของผูใหบริการ

หองสมุดของศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา มดีังนี้ 

  3.1 ความตองการจําเปนดานสมรรถนะประจําสายงานในปจจุบัน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.22 โดยเรียงลําดับรายขอจากมากไปหานอยได ดังนี้ 

         1) ดานศิลปะการสื่อสารจูงใจ มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.35  

  2) ดานความยืดหยุนผอนปรน มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.33  

  3) ดานการมองภาพรวมองคกร มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.26  

  4) ดานการตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.21  

  5) ดานการสืบเสาะหาขอมูล มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.19  

  6) ดานการทํางานเชงิรุก มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.15  

  7) ดานการคิดวิเคราะห มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.05 

  3.2  ความตองการจําเปนดานสมรรถนะประจําสายงานท่ีตองการพัฒนา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด                 

มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.85 โดยเรียงลําดับรายดานจากมากไปหานอยได ดังนี้ 

   1) ดานศลิปะการสื่อสารจูงใจ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.89  

   2) ดานการมองภาพรวมองคกร มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.87  

   3) ดานการสืบเสาะหาขอมูล มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.87  

   4) ดานความยืดหยุนผอนปรน มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.87  

   5) ดานการทํางานเชงิรุก มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.85  

   6) ดานการตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.85  

   7) ดานการคิดวิเคราะห มคีาเฉลี่ยอยูท่ี 4.77 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลการศึกษาความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานของผูใหบริการหองสมุด

ในปจจุบันและท่ีตองการพัฒนา ซึ่งสามารถอภปิรายผลไดเปน 2 ดาน ดังนี้ 

1. ความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักในปจจุบันและท่ีตองการพัฒนา  

1.1  ความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักในปจจุบัน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับรายดานจาก

มากไปหานอยได ดังนี้ ดานบริการท่ีดี ดานจริยธรรม ดานการทํางานเปนทีม ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ 

1.2 ความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักท่ีตองการพัฒนา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.89 โดยเรียงลําดับรายดานจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานบริการท่ีดี ดานการทํางานเปนทีม ดานจริยธรรม ดานการ   

สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ  
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 โดยภาพรวมความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักในปจจุบันและท่ีตองการพัฒนาอยูในระดับมากเทากัน

สองดาน คือ ดานบริการท่ีดี และดานการทํางานเปนทีม อาจกลาวไดวา ผูใหบริการหองสมุดตองใหบริการดวยความ

สุภาพ เต็มใจและใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองรวมถึงการประสานงานระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการไดเปนอยางดี อีกท้ัง

ผูใหบริการหองสมุดตองเปนผูท่ีใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนแกผูรับบริการเพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการ

ทรัพยากรสารสนเทศอยางแทจริง นอกจากนี้แลวผูใหบริการหองสมุดจะตองมีวิธีแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นแก

ผูรับบริการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เปาหมายของงานบริการคือ ผูรับบริการ วัตถุประสงคของการจัดบริการก็เพื่อ

ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจของผูรับบริการเปนหลัก ผูบริหารหองสมุดตางๆ ในปจจุบันไดนําแนวคิด

และวธีิการในการใหบริการมาใช โดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเปนเคร่ืองมือสนับสนุนและกลยุทธการตลาด

ไดถูกนํามาใชในการจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ท้ังท่ีเปนบริการพืน้ฐานของหองสมุด และบริการพิเศษอ่ืนๆ 

โดยที่ผูใหบริการหองสมุดจําเปนตองมีการอบรมและพัฒนาเพื่อใหเปนผูใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพและมุงสูเปาหมายของ

องคกรเปนหลักโดยคํานึงถึงผูรับบริการเปนอันดับแรก การบริการคือ การสรางความพึงพอใจ ความชอบใจ ใหความ

ชวยเหลือ เพ่ือใหผูรับบริการไดรับสารสนเทศท่ีตรงกับความตองการ และสิ่งสําคัญที่ผูปฏิบัติงานใหบริการหองสมุดตองมี

คือ จติสํานกึในการใหบริการท่ีด ีท่ีตองเปยมไปดวยความตองการท่ีจะชวยเหลือ เอาใจใส และมีไมตรีจิตท่ีดีตอผูรับบริการ 

ซึ่งการบริการเปนการเนนท่ีการใหแมกระท่ังการใหอภัยก็ถือวาเปนสิ่งท่ีผูใหบริการพึงมี สวนดานการทํางานเปนทีม                       

อาจเปนเพราะผูใหบริการหองสมุดตองทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานท่ีเนนการทํางานเปนทีม ตองมีการยอมรับและการให

ความรวมมือ การใหคําปรึกษาแกเพ่ือนรวมงาน ซึ่งเปนทักษะสวนบุคคลท่ีมีความสําคัญในการปฏิบัติงาน เพราะการ

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนรวมท้ังการใหความรวมมือ สนับสนุนสงเสริม ชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนการเปดโอกาสให

แตละฝายไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สงผลใหเกิดความราบร่ืนในการทํางาน รวมท้ังการติดตอ

ประสานงานระหวางบุคลากรในหนวยงาน และระหวางผูใหบริการหองสมุดกับผูรับบริการ ซึ่งจะเปนประโยชนท่ีดีท่ีสุด                  

แกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ สอดคลองกับผลการวิจัยของอังคณา แวซอเหาะ และโสภา ไทยลา (2552, หนา 51) ศึกษาเร่ือง 

ความคาดหวังของบุคลากรและนักศกึษาตองานบริการหองสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ผลการศึกษาพบวา ความคาดหวังตองานบริการหองสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานบริการของหองสมุด ซึ่งมีบุคลากรของ                                                      

หองสมุดทําหนาท่ีใหบริการ เพ่ือใหผูใชบริการใหไดรับสารสนเทศและบริการท่ีตรงกับความตองการของแตละบุคคล          

ณัฐธิกา เปนวงศ (2552, หนา 64-65) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด วิทยาลัยเพาะชาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุด 

ดานการบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งผูใหบริการหองสมุดใหคําแนะนําวิธีคนควาหนังสือของหองสมุด                          

แกผูใชบริการ และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของการใหบริการเมื่ออาจารยและนักศึกษาเขามาคนควาหนังสือ บรรณารักษ

หรือเจาหนาท่ีหองสมุด จะชวยแนะนําคนควาและชวยเหลือในทันที จึงกอใหเกิดความประทับใจและเกิดสัมพันธภาพ

ระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการ 
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2. ความตองการจําเปนดานสมรรถนะประจําสายงานในปจจุบันและท่ีตองการพัฒนา 

2.1 ความตองการจําเปนดานสมรรถนะประจําสายงานในปจจุบัน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ

รายดานจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานศิลปะการสื่อสารจูงใจ ดานความยืดหยุนผอนปรน ดานการมองภาพรวมองคกร 

ดานการตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน ดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานการทํางานเชงิรุก ดานการคิดวเิคราะห 

2.2 ความตองการจําเปนดานสมรรถนะประจําสายงานท่ีตองการพัฒนา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด                

โดยเรียงลําดับรายดานจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานศิลปะการสื่อสารจูงใจ ดานการมองภาพรวมองคกร ดานการ              

สืบเสาะหาขอมูล ดานความยืดหยุนผอนปรน ดานการทํางานเชิงรุก ดานการตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 

ดานการคดิวเิคราะห  

 โดยภาพรวมความตองการจําเปนดานสมรรถนะประจําสายงานในปจจุบันและท่ีตองการพัฒนา อยูในระดับมาก

ที่สุด โดยเฉพาะดานศิลปะการสื่อสารจูงใจ อาจกลาวไดวา ผูใหบริการหองสมุดตองมีความเขาใจในความตองการของ

ผูรับบริการและใหบริการดวยความเอาใจใส มมีนุษยสัมพันธท่ีดี รวมถึงจะตองมีการนําเสนอขอมูลทรัพยากรสารสนเทศท่ี

มีใหบริการในหองสมุดไดอยางถูกตอง มีการปรับรูปแบบการใหบริการตามความตองการสารสนเทศของผูรับบริการ              

อกีท้ังการสื่อสารเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญอยางยิ่งในการติดตอประสานงานระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ การสื่อสารท่ี

ดีทําใหสามารถลดปญหาหลายๆ อยางท่ีเกิดขึ้นจากความขัดแยง ความไมเขาใจ ทัศนคติเชิงลบอันมีผลกระทบตอการ

ใหบริการโดยตรง นอกจากนี้ความสามารถทางการสื่อสารเพื่อสื่อความหมายไดอยางถูกตองจะชวยใหเกิดความเขาใจอัน

ดีระหวางบุคลากรกับองคกร ระหวางบุคลากรดวยกันและชวยสงเสริมพฤติกรรมท่ีดีในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ อัญมณี ศรีวัชรินทร (2553, หนา 93) ไดศึกษาเร่ือง สมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารักษ

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลการศึกษา พบวา สมรรถนะดานสวนบุคคล

ของบรรณารักษตามสายงานบริการ ท่ีตองการพัฒนาในระดับมาก คือ ความสามารถทางดานการสื่อสาร สามารถพูด ฟง 

อาน เขียน ภาษาอังกฤษ ไดเปนอยางดี เพราะปจจุบันบทบาทของบรรณารักษบริการสารสนเทศตองปรับเปลี่ยนไปตาม

ความเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ภาษา เพื่อรองรับการใหบริการตามความตองการของผูรับบริการใหเกิดความพึง

พอใจสูงสุด บุษราภรณ อัครนิธิยานนท (2545, บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นและความคาดหวังของผูบริหารและ

บรรณารักษตอความสามารถของบรรณารักษหองสมุดเฉพาะผลการศึกษา พบวา สมรรถนะดานทักษะการสื่อสาร การมี

มนุษยสัมพันธท่ีดใีนการใหคําแนะนําแกผูอ่ืนดวยอัธยาศัยมาตรี เต็มใจชวยเหลือผูอ่ืน และยกยองชมเชยใหเกียรติผูอ่ืนดวย

ความจริงใจ บรรณารักษบริการจําเปนตองมีทักษะในการสื่อสารกับผูใช เพื่อใหไดขอมูลท่ีตรงตามความตองการ และ

นําไปใชประโยชนไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

ขอเสนอแนะ   

 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวจัิย 

1. ขอเสนอแนะเชงินโยบายและการปฏิบัติ 

1.1 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ควรจัดใหมีโครงการใหความรูเกี่ยวกับเร่ือง

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามกรอบสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน เพื่อที่จะชวยใหบุคลากร

รูจักและเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองสมรรถนะในการปฏบัิตงิานอยางแทจริงและถือปฏบัิตใิหไดผลงานท่ีดแีละมคุีณภาพ 
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1.2 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ควรมีการวางแผนในการพัฒนาการใหบริการท่ี

เปนเลศิ เพื่อใหบุคลากรมคีวามรู ความสามารถในการนําไปใชในเชงิปฏบัิตไิดอยางมศัีกยภาพ 

1.3 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ควรมีทุนสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอ

เพื่อพัฒนาตนเองท้ังในดานทักษะการสื่อสารใหสามารถฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ รวมถึงทันตอสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศใหมๆ  ท่ีเกดิขึ้นอยูตลอดเวลา 

ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะในการพัฒนาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใหบริการของบรรณารักษ หรือผู

ปฏบัิตหินาท่ีใหบริการของหองสมุด 

2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะตามสายงานบริการของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐใน

ระดับประเทศ เพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสมรรถนะการใหบริการของผูปฏิบัติหนาที่ใหบริการของหองสมุดใหมีความ

สอดคลองและตรงตามสายงานมากขึ้น 

3. ควรมีการประชุมวิพากษกลุมยอย (Focus Group) เพื่อนําขอมูลสารสนเทศจากการวิจัยในคร้ังนี้เพื่อนําไปสู

การประยุกตใชไดอยางแทจริง 

4. การศึกษาในคร้ังนี้ผูศึกษาไมไดทําการตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล เนื่องดวยมีขอจํากัดในเร่ืองเวลาที่ทําการเก็บขอมูลจากประชากรที่ใชในการศึกษา หากมีการศึกษาในเร่ือง

เกี่ยวกับสมรรถนะของผูใหบริการหองสมุดในคร้ังตอไป ควรตองมีการตรวจสอบหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดวย 

เพื่อหาคาความเท่ียง หรือความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ ความพึงพอใจและความ

คาดหวังของผูใชบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ กลุมตัวอยางไดแก ผูใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา  จํานวน 

392 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย (Sample Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลไดแก 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการการศึกษา

พบวา คุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาอยูในระดับมาก โดยมีคะแนน

เฉลี่ยความคิดเห็น 4 ดาน อยูในระดับมาก คือดานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (𝑥 = 4.10) ดานบริการศูนยบรรณสาร

และสื่อการศึกษา (𝑥 = 3.91) ความพึงพอใจบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ (𝑥 = 3.88) ความคาดหวังบริการดาน

ทรัพยากรสารสนเทศ (𝑥 = 3.77) 
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Abstract  

 The purposes of this study were to investigate the quality of information resource service and users’ 

satisfaction with and expectation of the information resource service.  The subjects were 392 users of the Library 

Resources and Education Media Center, the University of Phayao.The subjects were chosen through simple random 

sampling technique.The instrument used for collecting data was a questionnaire constructed by the researcher. 

Percentages, arithmetic mean and standard deviation were adopted to analyze the data.  The findings show that the 

quality of the information resources service was at a high level.The overall mean scores of the four areas concerning 

services of the center were also at a high level: quality of information resource service (𝑥 = 4.10), quality of the 

center service (𝑥  = 3.91), satisfaction with information resource service (𝑥 = 3.88) and expectation of information 

resource service (𝑥 = 3.77).  
 

Keywords: quality, service, information resource 
 

บทนํา 

ในปจจุบันขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร นับเปนปจจัยท่ีมี

ความสําคัญท่ีตอการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งสารสนเทศนั้นถูกนํามาใชเปน

ขอมูลในการวางแผน กําหนดนโยบาย และตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการพัฒนาประเทศ  ในดานการศึกษา

นั้น หองสมุดถือวาเปนแหลงรวบรวมขอมูล ขาวสาร ความรู เอกสารวิชา หนังสือ ตําราเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน 

การคนควาวิจัย สําหรับนิสิตนักศึกษาและอาจารย เพื่อท่ีนิสิตนักศึกษาจะใชขอมูลดังกลาวในการศึกษาและการประกอบ

อาชีพในอนาคต การบริการทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดเปนหัวใจสําคัญของหองสมุดที่จะตอบสนองความตองการ

ของผูใช เพื่อใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเพิ่มพูนความรู และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษา

และการประกอบอาชีพ (สุนี เลิศแสวงกิจ และพิศิษฐ กาญจนพิมาย. 2546 : 8) แตอยางไรก็ตามความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการตางๆ สงผลใหหองสมุดตองไดรับการพัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานหองสมุดเพื่อชวยเหลือ และสนับสนุนใหผูใชไดรับบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศรวดเร็ว และผูใชเกดิความพงึพอใจตอการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ  

หองสมุด หรือ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นภายใตพระราชบัญญัต ิ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบดวย 4 สวนงาน คือ งานธุรการ งานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ และงานหองสมุดสาขา ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีภารกิจหลักในการใหบริการ

สารสนเทศเพื่อการศึกษา คนควา วิจัย อันเปนการสงเสริม และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในดานการเรียนการ

สอน วิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศรวมถึง

หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ สื่อโสตทัศนวัสดุ โดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ การคนควาหาความรูจากทรัพยากร

สารสนเทศทุกประเภทท้ังภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา และแหลงขอมูลอ่ืนๆ การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ

จากคอมพวิเตอร อนิเตอรเน็ต เพื่อใหผูใชบริการสามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศตามตองการไดอยางสะดวก รวดเร็ว
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ยิ่งขึ้น อน่ึงศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาไดพยายามพัฒนา ปรับปรุง รูปแบบงานบริการประเภทตางๆ ตาม

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนการศึกษายุคใหม และตอบสนองความตองการท่ีเปลี่ยนไปของผูใชบริการ 

เพื่อสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการ การประเมินคุณภาพการบริการดานทรัพยากร

สารสนเทศจึงเปนพันธกิจท่ีสําคัญสําหรับศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ท่ีจะไดทราบวาคุณภาพการบริการดาน

ทรัพยากรสารสนเทศน้ันสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดมากนอยเพียงใด การท่ีจะไดขอมูลเกี่ยวกับ

คุณภาพของบริการจงึมคีวามจําเปนท่ีจะตองรับฟงความคดิเห็นจากผูใชบริการ และสิ่งท่ีจะประเมนิผลคุณภาพการบริการ

ดานทรัพยากรสารสนเทศน่ัน คอื ความพงึพอใจ และความคาดหวังของผูใชบริการ ซึ่งถือวาเปนเคร่ืองมือท่ีใชวัดคุณภาพ

การบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา อันจะนําซึ่งผลการศึกษาท่ีสามารถใชเปน

แนวทางในการดําเนินงาน อน่ึงการประเมินคุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศจะเปนตัวช้ีวัดคุณภาพผลการ

ดําเนินงานของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดเปนอยางด ี 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวทิยาลัย

พะเยา 

2. เพื่อศึกษาความพงึพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

3. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูใชบริการตอการใหบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

ตัวแปรตาม 

1. วัดคุณภาพบริการดาน

ทรัพยากรสารสนเทศ 

2. วัดความพงึพอใจบริการดาน

ทรัพยากรสารสนเทศ 

3. วัดความคาดหวังบริการดาน

ทรัพยากรสารสนเทศสนเทศ 

 

ตัวแปรอิสระ 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ประเภทของ

ผูใชบริการ 

4. ประเภทของบริการท่ี

ใชบริการ 

 

คุณภาพบริการ

ดานทรัพยากร

สารสนเทศ 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 19,467 คน บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

จํานวน 1,425 คน ท่ีใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  กลุมตัวอยาง ประกอบดวยนิสิต

ระดับปริญญาตรีและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 392 คน ซึ่งไดมาจากกําหนดกลุมตัวอยางโดยการใชการ

สุมตัวอยางอยางงาย การวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) 

คาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยการคํานวณจากสูตรของ 

ทาโร ยามาเน (Taro Yamaane)   

สูตร      n =           N  

                     1+Ne2 

เมื่อ n คือ จํานวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

N คือ จํานวนหนวยท้ังหมด หรือ ขนาดของประชากรท้ังหมด 

E  คือ  ความคาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง (sampling error) ในที่นี้ จะกําหนดเทากับ + / - 

0.05 ภายใตความเช่ือมั่น 95% จงึแทนคาสูตรไดดังนี้ 

n =  20.892                =     392  คน 

         1+ 20,892(0.05)2 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษา คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพงึพอใจ และความคาดหวังการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ 

 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

มาตรสวนประมาณคา (Ratting Scale) แบงออกเปน 5 ระดับดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545, หนา 103) 

 5 หมายถงึ ระดับความคิดเห็น เห็นดวยมากท่ีสุด 

 4 หมายถงึ ระดับความคิดเห็น เห็นดวยมาก 

 3 หมายถงึ ระดับความคิดเห็น เห็นดวยปานกลาง 

 2 หมายถงึ ระดับความคิดเห็น เห็นดวยนอย 

 1 หมายถงึ ระดับความคิดเห็น เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษา เร่ือง การประเมินคุณภาพบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการสํารวจความคิดเห็นของนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 392 

คน และไดรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับการกรอกขอมูลท่ีสมบูรณ และไดรับคืนมา จํานวน 310 ชุด โดยสรุปผลการศึกษา

ไดดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท้ังหมด จํานวน 310 คน แบงเปน 
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1. เพศ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 51.0 และเปนเพศ

หญิง จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 49.00 จากการศึกษาคร้ังนี้ นิสิตระดับปริญญาตรี และบุคลากร มหาวิทยาลัย

พะเยา ที่มเีพศตางกันมคีวามคิดเห็นตอคุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา ไมแตกตางกัน (p<0.05) 

2. อายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวงอายุ นอยกวา  25 ป จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 

64.8 ชวงอายุ 26 – 35 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 19.0 ชวงอายุ 36 – 45 ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 10.0 

ชวงอายุมากกวา 45 ปขึ้นไป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 6.1 จากการศึกษาคร้ังนี้ นิสิตระดับปริญญาตรี และบุคลากร 

มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีมอีายุตางกันมคีวามคิดเห็นตอคุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและ

สื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา แตกตางกัน (p>0.05) 

3. ประเภทของผูใชบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนิสิต จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 

64.5  บุคลากร จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 34.8 และอ่ืนๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.6 จากการศึกษาคร้ังนี้ 

นิสิตระดับปริญญาตรี และบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีมีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการดาน

ทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา แตกตางกัน (p>0.05) 

4. ประเภทของบริการท่ีใชบริการ พบวา ผูตอบสอบถามสวนใหญใชบริการยืมคืน จํานวน 268 คน คิดเปน

รอยละ 86.5 ใชบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 53.9 ใชบริการตอบคําถามและชวยคนควา 

จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 42.3 ใชบริการการอาน จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 40.0 ใชบริการอินเตอรเน็ต/WIFI 

จํานวน 112 คนคิดเปนรอยละ 36.1 ใชบริการวารสารและหนังสือพิมพ จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 37.1 ใชบริการ

อเิล็กทรอนกิสจากเว็บไซต จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 33.2 ใชบริการหองคนควากลุม จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 

31.0 และใชบริการยืมระหวางหองสมุด จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 15.5 อ่ืนๆ จํานวน 51คนคิดเปนรอยละ 16.5 จาก

การศกึษาคร้ังนี้ นสิติระดับปริญญาตรี และบุคลากร มหาวทิยาลัยพะเยา ที่ใชบริการประเภทบริการตางกันมีความคิดเห็น

ตอคุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แตกตางกัน 

(p>0.05)  

ตอนท่ี 2 คุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา 

1. จากศึกษาคุณภาพดานการบริการทรัพยากรสารสนเทศ พบวาคุณภาพดานการบริการทรัพยากร

สารสนเทศอยูในระดับมาก ( x  4.10) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา มีระบบการจัดหา จัดเก็บท่ีได

มาตรฐาน ( x 4.31) รองลงมา คือ ความนาเช่ือถือของทรัพยากรสารสนเทศ ( x 4.25) ระยะเวลาท่ีรอคอยเพื่อใหได

ทรัพยากรสารสนเทศ ( x  4.17) ความถูกตองของทรัพยากรสารสนเทศ ( x  4.14) ความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศ และมีการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x 4.12) มีการ
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รวบรวมหนังสือ ตํารา ผลงานทางวิชาการครบทุกสาขาวิชา ( x  4.05) มีระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย 

( x  4.04) มฐีานขอมูลเฉพาะดานครบทุกสาขาวชิา ( x  4.01) ทรัพยากรสารสนเทศมคีวามหลากหลาย ( x 3.88)  

2. จากการศึกษาคุณภาพดานการบริการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา พบวา คุณภาพการบริการ

ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาอยูในระดับมาก ( x  3.91) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา บริการ

อินเทอรเน็ต/WIFI ( x  4.28) รองลงมา คือ บริการยืม – คืน ( x 4.12) บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ ( x 4.07) บริการ

แนะนําทรัพยากรสารสนเทศใหม ( x 4.04) บริการยืมระหวางหองสมุด ( x 4.03) บริการตอบคําถามและชวยการคนควา (

x 4.02) บริการฐานขอมูลออนไลน ( x 3.99) บริการนําหนังสือขึ้นชัน้และจัดชัน้หนังสือ ( x 3.95) บริการหองคนควากลุม

(Study Room)  ( x 3.84) บริการไอแพด(iPad)และแท็บเล็ต(Tablet) ( x 3.83) บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-Book) ( x

3.82) บริการวารสารและหนังสือพิมพ ( x 3.81) บริการฐานขอมูลสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ(OPAC) ( x 3.80) บริการ

พื้นท่ีอาน ( x 3.72) บริการแนะนําการใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา และบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง

(Self-Access Center) มคีาเฉลี่ยเทากัน ( x 3.65) 

ตอนท่ี 3 ความพงึพอใจและความคาดหวังของผูใชบริการตอการใหบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ 

1. ความพึงพอใจการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา อยูในระดับมาก ( x 3.86) โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวา เว็บไซตของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการปรับปรุงใหทันสมัย ( x  4.03) 

รองลงมา คือ สามารถคนหาทรัพยากรสารสนเทศไดงาย และสะดวก รวดเร็ว ( x  3.97) การจัดเรียงทรัพยากร

สารสนเทศบนชั้นคนหางาย และสะดวก รวดเร็ว ( x 3.94) ฐานขอมูลท่ีศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ใหบริการมี

ประโยชนและนาสนใจ ( x 3.92) เคร่ืองมือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ(OPAC) สามารถเขาถึงและสืบคนไดงาย ( x 3.91) 

มทีรัพยากรสารสนเทศใหมออกใหบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และสามารถสืบคนฐานออนไลนไดจากภายนอกศูนยบรรณ

สารและสื่อการศึกษา เชน ท่ีบาน และอ่ืนๆ เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x 3.88) ระบบการสืบคน และบริการฐานขอมูล

ตางๆ คนหาสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ( x 3.87) วารสาร หนังสือพิมพท่ีทางศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

บอกรับตรงตอความตองการ ( x 3.86) สารสนเทศหรือทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดรับตรงตอความตองการ ( x 3.83) 

ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอกับความตองการ ( x 3.79) มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพียงพอตอการเรียน การ

สอน การวิจัย ( x 3.77) ทรัพยากรสารสนเทศท่ีใหบริการตรงตอความตองการ ( x  3.76) และทรัพยากรสารสนเทศมี

ความทันสมัย ( x 3.65) 

2. ความคาดหวังการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา อยูในระดับมาก ( x 3.77) โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวา ควรมีหนังสือพิมพภาษาตางประเทศท่ีหลากหลาย ( x 3.88) รองลงมา คือ การจัดเก็บ

หนังสือ วารสาร และสื่อตางๆ สามารถคนหาไดสะดวก และควรมีหนังสือ วารสาร เอกสาร ซีดี-รอม เปนตน ท่ีมีเนื้อหา

เต็มรูป(Full text) มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x 3.82) หนังสือแตละสาขาวิชา มีความทันสมัยและหลากหลาย และทรัพยากร

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส มีความทันสมัยและหลากหลาย มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x 3.81) วารสาร หนังสือพิมพ มีความ
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ทันสมัยและหลากหลาย ( x 3.80) ควรมีหนังสือประเภทบันเทิงคดี มีความทันสมัยและหลากหลาย ( x 3.77) หนังสือ

อางองิ ควรมเีนือ้หาท่ีทันสมัยและหลากหลาย ( x  3.74) การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ สะดวก รวดเร็ว ( x 3.71) ควรมี

การแนะนําหนังสือ และสื่อใหมๆ ท่ีมีภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ( x 3.69) และเพิ่มจํานวนทรัพยากร

สารสนเทศท่ีทันสมัยทุกประเภทใหตรงตอความตองการ ( x 3.68)  
 

 

 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

ผลการศึกษา การประเมินคุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา ตอการดําเนินงานของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ควรมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการ

ดานทรัพยากรสารสนเทศใหมปีระสทิธิภาพไดดขีึ้น ดังนี้  

1. ผูใชบริการมคีวามตองการใหทางศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ควรมตีูยืม-คืน อัตโนมัตเิพื่อสะดวก

ในการใชบริการ 

2. ผูใชบริการมีความตองการ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ เปนตน ท่ีตอบสนองความตองการของ

ผูใชบริการ โดยเปดโอกาสใหผูใชบริการไดเสนอแนะรายช่ือ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ ในการสั่งซื้อ ทางหนาเว็บศูนย

บรรณสารและสื่อการศกึษา 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 จากผลการศึกษา เร่ือง  การประเมินคุณภาพบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษา สามารถอภิปรายผลดานคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความคาดหวังการบริการดานทรัพยากร

สารสนเทศ ไดดังนี้ 

 1. ดานคุณภาพบริการทรัพยากรสารสนเทศ ผลการศึกษาในคร้ังนี้ พบวา คุณภาพบริการดานทรัพยากร

สารสนเทศมีระบบการจัดหา จัดเก็บท่ีไดมาตรฐาน  และทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพียงพอกับความตองการ เขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศไดอยางสะดวกและรวดเร็ว มีคุณภาพบริการทรัพยากรสารสนเทศแตกตางกัน และใชเปนขอมูลใน

การตัดสินคุณภาพบริการทรัพยากรสารสนเทศ พรอมท้ังปรับปรุงบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ และศึกษาปญหาท่ี

ผูใชบริการประสบเมื่อใชบริการ ท้ังนี้ศึกษาจากผูใชบริการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา คือ นิสิต และบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นฤตย นิ่มสมบุญ และฮารุกิ นางาตะ ไดศึกษาเร่ือง การประเมิน

คุณภาพการบริการของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา ทรัพยากรท่ีสมบูรณ เขาถึงไดอยางสะดวก โดย

ศึกษาจากผูใชบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทาพระจันทร และศูนยรังสิต จํานวน 4 กลุม คือ อาจารย 

นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พบวา ความคาดหวังของผูใชบริการหองสมุด

เกี่ยวของกับสถานท่ีหองสมุดในฐานะท่ีเปนสถานที่สําหรับศึกษาอยางมีสมาธิ ทรัพยากรหองสมุดและการรับประกันความ

นาเช่ือถือ และความรูของผูใชบริการผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา นอกจากหองสมุดจะประกอบไปดวย ทรัพยากรท่ี

สมบูรณ เขาถงึไดสะดวกและสถานท่ีท่ีเงยีบสงบทําใหผูใชและหองสมุดสามารถรับประกันความเท่ียงตรงและความถูกตอง

ในเร่ืองขอมูลสวนตัวของผูใช  
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 2. ดานคุณภาพบริการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ผลการศึกษาในคร้ังนี้ พบวา ผูใชบริการไดใชบริการ

อินเทอรเน็ต/WIFI เปนอันดับแรก โดยไดศึกษาบริการ 16 ดาน ไดแก บริการยืม-คืน บริการตอบคําถามและชวยคนควา 

บริการยืมคืนระหวางหองสมุด บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ บริการวารสารและหนังสือพิมพ บริการอินเตอรเน็ต/WIFI 

บริการแนะนําทรัพยากรสารสนเทศใหม บริการนําหนังสือขึ้นชั้นและจัดชั้นหนังสือ บริการฐานขอมูลออนไลน บริการ

ฐานขอมูลสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ(OPAC) บริการหองคนควากลุม (Study Room) บริการไอแพด (iPad) และแท็บเล็ต 

(Tablet) บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-Book) บริการพื้นท่ีอาน บริการแนะนําการใชบริการศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษา และบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access Center) พบวา ผูใชบริการมีการใชบริการแตกตางกัน 

14 ดาน ยกเวนบริการแนะนําการใชศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา และบริการศูนยเรียนรูดวยตนเองท่ีไมแตกตางกัน 

โดยสอดคลองกับผลงานวจัิยของ วงเดือน เจริญ (2553) ไดศกึษาเร่ือง  ความพงึพอใจและความคาดหวังของผูใชบริการท่ี

มีตอบริการสารสนเทศของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยศึกษาบริการดานตางๆ 8 ดาน ไดแก บริการยืม-คืน 

บริการหนังสือจอง บริการตอบคําถามและชวยการคนควา บริการแนะนําการใชหองสมุด บริการวิทยานิพนธ บริการ

หนังสืออางอิง บริการรับฝากของ และการจัดท่ีนั่งอานหนังสือ พบวาอาจารยและนิสิตมีความพึงพอใจในการใชบริการ

แตกตางกัน 7 ดาน ยกเวน บริการตอบคําถามและชวยคนควาท่ีไมแตกตางกัน และมีความคาดหวังบริการทุกดานไม

แตกตางกัน    

  3. ดานความพึงพอใจรบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ผลการศึกษาใน

คร้ังนี้ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก คือ เว็บไซตของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการปรับปรุงใหทันสมัย 

รองลงมา สามารถคนหาทรัพยากรสารสนเทศไดงายและสะดวกรวดเร็ว การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นคนหา

งายและสะดวก รวดเร็ว ฐานขอมูลท่ีศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหบริการมีประโยชนและนาสนใจ เคร่ืองมือสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศ(OPAC)สามารถเขาถึงและสืบคนไดงาย มีทรัพยากรสารสนเทศใหมออกใหบริการเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเน่ือง สามารถสืบคนฐานออนไลนไดจากภายนอกศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เชน ท่ีบาน และอ่ืนๆ ระบบการ

สืบคนและบริการฐานขอมูลตางๆ คนหาสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วารสาร หนังสือพิมพท่ีทางศูนยบรรณสาร

และสื่อการศึกษา บอกรับตรงตอความตองการ สารสนเทศหรือทรัพยากรสารสนเทศท่ีไดรับตรงตอความตองการ 

ทรัพยากรสารสนเทสมีจํานวนเพียงพอกับความตองการ มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพียงพอตอการเรียน การสอน การ

วิจัย ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนท่ีใหบริการตรงกับความตองการ ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย ตามลําดับ 

พรอมกันนี้ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ยังตองปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการขั้นตอนการ

ใหบริการ บุคลากรผูใหบริการ อาคารสถานท่ี เพื่อทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี และสะดวกในการสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศ และคุณภาพ ความพึงพอใจท่ีดีในการใหบริการใหเปนท่ียอมรับของทุกคน โดยสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ รุจิรา เหลืองอุบล และน้ําลิน เทียมแกว (2554) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการของ

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ดานท่ี 1 ทรัพยากรหองสมุด ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพ

การบริการมากท่ีสุด คือ วารสารหนังสือพมิพ สื่อโสต สื่ออิเล็กทรอนิกส หนังสือ ตํารา ผลงานทางวิชาการ ครอบคลุมกับ

ความตองการ ดานท่ี 2 กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ สิทธิในการเขาใช

บริการ มีแบบฟอรมการขอใชบริการตางๆ ท่ีพรอมใหบริการ ดานท่ี 3 เจาหนาท่ีผูใหบริการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจ

มากท่ีสุด คือ การตรวจผูใชบริการบริเวณประตูเขา-ออก ใหบริการดวยความรวดเร็ว ฉับไว ใหคําแนะนําและชวยเหลือใน
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การใหบริการ ดานท่ี 4 สถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีแผนปายบอกหมวกหมู

ท่ีชั้นหนังสือสะดวกตอการคนหา มีท่ีนั่งจัดไวอยางเปนระเบียบเพียงพอพรอมใชบริการ และมีแผนปายบอกประเภทของ

สิ่งพิมพท่ีชัดเจน ดานท่ี 5 การประชาสัมพันธ ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ เอกสารแนะนําการใชบริการมี

ความครบถวนชัดเจน มชีองทางในการเสนอแนะขอคิดเห็นหลากหลาย เว็บไซตสํานักวทิยบริการมขีอมูลท่ีถูกตองชัดเจน 

4. ดานความคาดหวังบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ ผลการศึกษาในคร้ังนี้ พบวา ผูใชบริการมีความคาดหวัง

มาก คือ ควรมีหนังสือพิมพภาษาตางประเทศท่ีหลากหลาย  รองลงมา การจัดเก็บหนังสือ วารสารและสื่อตางๆสามารถ

คนหาไดสะดวก ควรมีหนังสือ วารสาร เอกสาร ซีดี-รอม ที่มีเนื้อหาเต็มรูป(Full Text) หนังสือแตละสาขาวิชามีความ

ทันสมัยและหลากหลาย ทรัพยากรสารสนเทศอเิล็กทรอนกิสมคีวามทันสมัยและหลากหลาย วารสาร หนังสือพิมพมีความ

ทันสมัยและหลากหลาย ควรมีหนังสือประเภทบันเทิงคดีมีความทันสมัยและหลากหลาย หนังสืออางอิงควรมีเนื้อหาท่ี

ทันสมัยและหลากหลาย การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศสะดวก รวดเร็ว ควรมีการแนะนําหนังสือและสื่อใหมๆ ท่ีมีภายใน

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เพิ่มจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยทุกประเภทใหตรงตอความตองการ 

ตามลําดับ พรอมกันนี้ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ยังตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหมๆ และทันสมัยท่ี

หลากหลาย เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู ท่ีตอบสนองกับความตองการของผูใชบริการและปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ใหมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสอดคลองกับผลงานวจัิยของ พมิล เมฆสวัสดิ์ (2549) ไดศึกษาเร่ือง การประเมินคุณภาพ

การบริการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับบริการท่ีคาดหวังโดยรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากท่ีสุดตามลําดับดังนี้ หองสมุดคือแหลงคนควา การเขาถึง

สารสนเทศ การควบคุมสารสนเทศ และความรูสึกท่ีมีตอบริการ สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับบริการท่ีไดรับจริงโดย

รวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากตามลําดับดังนี้ การเขาถึงสารสนเทศ ความรูสึกท่ีมีตอ

บริการ การควบคุมสารสนเทศ และหองสมุดคือแหลงคนควา เมื่อพิจารณาคุณภาพบริการจากความแตกตางของบริการ

ท่ีคาดหวัง และบริการท่ีไดรับจริง พบวา ชองวางของบริการท่ีไดรับจริงต่ํากวาบริการท่ีคาดหวังในทุกดาน และมีคาเปนลบ 

แสดงวาคุณภาพการบริการอยูในเกณฑท่ีตองปรับปรุง เนื่องจากไมเปนไปตามความคาดหวังของผูใชบริการ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป 

1. ควรปรับปรุงคุณภาพการใหบริการท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของผูใชบริการอยางตอเนื่องและเกิด

ความพงึพอใจสูงสุด 

2. ควรมีการประเมินคุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศอยางตอเนื่อง เพื่อการปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศใหมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การปรับตัวของกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหม เพ่ือรองรับการเขา

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Adaptation of Chiangmai Truck Transportation Enterprises for ASEAN Economic 

Community Preparation 

กนกพร ขันธวิธิ12

1* และ เกรียงไกร เจริญผล2 

Kanokporn Kantavithi1* and Kriengkrai Charoenphon2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการปรับตัวในปจจุบันของกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกใน

จังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในการศึกษาใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากการตรวจ

เอกสาร(Document Research) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูประกอบการกิจการขนสงรถบรรทุก

ในจังหวัดเชยีงใหมจํานวน 40 ราย และวเิคราะหขอมูลโดยใชการวเิคราะหเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา กิจการขนสงโดย

รถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหม มีการปรับตัวในการบริหารจัดการมาอยางตอเนื่องซึ่งเกี่ยวของกับการบริหารจัดการภายใน

ดานเงินลงทุนมากกวาการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภายนอก จุดแข็งของกิจการท่ีสําคัญคือ การมีฐานลูกคาท่ีดีสงผลให

กจิการดํารงอยูไดภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงแมจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ในปพ.ศ.2540 ที่ผานมา สําหรับการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนผูประกอบการสวนใหญมีแนวทางในการปรับตัวคือการบริหารจัดการแรงงานที่ตองใชแรงงาน

จากประเทศเพื่อนบานเปนหลัก การวางแผนดานตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการขนสงซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและมุง

รักษาฐานลูกคาของตนเองมากกวาจะเขาสูการแขงขัน และหากมีบริษัทตางชาติเขามาลงทุนมากขึ้น ก็คาดการณวา

หนวยงานที่เกี่ยวของจะมแีนวทางท่ีจะยกระดับขดีความสามารถในการแขงขันของกจิการขนสงสนิคาโดยรถบรรทุก 
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Abstract  

 The purpose of this research was to study the adaptation of truck transportation in Chiangmai for support to 

ASEAN economic communities (AEC). This research used data from document researches and in-depth interview  

with 40 of entrepreneur truck transportation in Chiangmai to content analysis. The results showed that undertaking 

were developed continuously which related to internal management in investment rather than a change from 

outside. Furthermore, significantly strength of a venture was to have a good customer base, making venture could 

hold under the circumstances to change, although the economic crisis occurred in 1997 ago. Most ventures had a 

way to adaptation. There were the labor administrations requiring from neighboring countries, costs planning related 

to transport which were likely to steadily increase and maintain their own customer base. If foreign companies come 

to invest more, the relevant authorities have the way to raise ability of competitiveness of the transportation by 

truck. 
 

Keywords: Adaptation, Track Transportation, ASEAN Economic Communities (AEC)  
 

บทนํา 

ประเทศไทยตั้งอยูในสภาพทางภูมิศาสตรซึ่งเปนศูนยกลางของภูมิภาคอาเซียน ทําใหตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตน

มา ประเทศไทยมีบทบาทเปนศูนยกลางทางดานการขนสง (Logistic Hub) ในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ ตาม

กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS: Great Maekong Sub-region) (สํานักพัฒนาเทคโนโลยี

เพ่ืออุตสาหกรรม, 2552 อางใน อรชุมา หนูนอย, 2554: 1) เมื่อพจิารณาถึงระบบการขนสงที่สําคัญของประเทศไทยพบวา 

ประกอบดวย การขนสงทางถนน การขนสงทางราง การขนสงทางน้ํา และการขนสงทางอากาศ ซึ่งรูปแบบการขนสงท่ี

ไดรับความนิยมมากท่ีสุด คือการขนสงทางถนนท่ีสวนใหญใชรถบรรทุกในการขนสงเปนการขนสงรูปแบบนี้มีความสําคัญ

ในทางเศรษฐกจิการคาของไทยมานาน (อรชุมา หนูนอย, 2554: 2) 

จากการท่ีประเทศไทยลงนามเขารวมเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียนและมีกําหนดเปดการคาเสรีในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) อยางเปนทางการในปพ.ศ. 2558 ประเทศไทยจึงไดรับบทบาทสําคัญในการเปนศูนยกลางในการ

ขนสงสินคาและการเดินทางของผูคนในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน อีกท้ังยังมีการกลาวถึงการเปดเสรีโลจิสติกสภายใต

กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหเกิดความตื่นตัวในเร่ืองดังกลาว ประกอบกับมีการคาดการณวา ธุรกิจไทยจะ

เสียเปรียบในแงของการแขงขัน เพราะในปจจุบันตนทุนโลจิสติกสของไทยคอนขางสูง แมป 2554 ท่ีผานมา มีการ

วางเปาหมายในการลดตนทุนโลจิสติกสใหเหลือ 16% ตออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ(GDP) แตปจจุบันก็ยังไม

ประสบผลสําเร็จ ตนทุนโลจิสติกสของไทยยังคงอยูท่ี 18.6% เมื่อพิจารณาตนทุนโลจิสติกสของชาติในอาเซียน เชน 

ประเทศมาเลเซยี ตนทุนโลจสิตกิสอยูท่ี 13% สงิคโปร 7% สวนในภูมภิาคเอเชยี อินเดียอยูท่ี 13% ญี่ปุน10.5% ขณะท่ีกลุม

ประเทศในแถบยุโรป เฉลี่ยอยูท่ี 11% และสหรัฐ อยูท่ี 9.5% ยิ่งไปกวานั้นผูประกอบการในธุรกิจโลจิสติกสของไทยกวา 

70% เปนผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก(หรือSMEs) ( ชัชชาติ สิทธิพันธุ,2555:1) เร่ืองตนทุนโลจิสติกสจึงมองวาเปน

จุดออน หากมีการเปดเสรีทางการคาอยางเสรีเต็มรูปแบบและในป2558ปลอยใหทุนตางชาติเขามาลงทุนในไทย ยอม
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สงผลให SMEs จํานวนมากรวมถงึผูประกอบการขนสงไดรับผลกระทบทั้งในดานการแขงขันและการเติบโต (ชิดชัย บัวผาย

, 2555: 2) 

จังหวัดเชยีงใหมเปนศูนยกลางของการคมนาคมขนสงสนิคาท้ังภายในและภายนอกประเทศของภาคเหนือตอนบน

ซึ่งปรากฏชัดเจนมาตัง้แตป พ.ศ.2524 โดยรูปแบบการขนสงสนิคาในเขตภาคเหนือที่ไดรับความนิยมใชบริการมากคือ การ

ขนสงสินคาทางบก โดยเฉพาะรถยนตบรรทุก การขนสงสินคาทางน้ําและทางอากาศไมคอยไดรับความนิยมในภาคเหนือ

เทาท่ีควร เพราะการขนสงสินคาทางอากาศโดยเคร่ืองบินมีอัตราคาขนสงท่ีสูงมาก และสินคาท่ีขนสงตองมีลักษณะเบา

และมูลคาสูง สวนการขนสงสินคาทางน้ําโดยเรือบรรทุกสินคามักขนสงสินคาระหวางกรุงเทพถึงจังหวัดนครสวรรค อีกท้ัง

ไมสามารถทําการขนสงไดตลอดท้ังป เน่ืองจากปญหารองน้ําตื้นเขิน สําหรับการขนสงสินคาทางรถไฟ มีขอจํากัด คือ 

สามารถขนสงสินคาในพื้นท่ีท่ีมีรางรถไฟเขาไปถึง เนื่องจากรถไฟวิ่งไดเฉพาะบนรางและสามารถขนสงสินคาไดตามสถานี

ท่ีจอดรับ-สง เทานั้น ซึ่งขอจํากัดดังกลาวทําใหการขนสงสินคาโดยรถไฟไดรับความนิยมนอยกวาการขนสงสินคา โดย

รถยนตบรรทุก ประกอบกับการลงทุนในธุรกิจรถยนตบรรทุกผูลงทุนสามารถเร่ิมดําเนินธุรกิจไดงายเพียงขออนุญาต

ประกอบการขนสงและเมื่อไดรับอนุญาตก็มสีิทธิดําเนินการไดอยางอิสระ หากสามารถรถยนตบรรทุกจึงสามารถประกอบ

กจิการไดทันที โดยไมตองลงทุนในดานการสรางถนนเอง เนื่องจากเปนบริการดานสาธารณูปโภคท่ีรัฐบาลเปนผูลงทุน เปน

เหตุใหมีผูผูประกอบการเขามาลงทุนในธุรกิจขนสงสินคาทางบกดวยรถบรรทุกมากมาย (สายพิณ เครือคลาย, 2535:     

5-6)  

สําหรับผูประกอบการขนสงสนิคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชยีงใหมในปจจุบัน แบงออกเปน 3 กลุม คือ (1) กลุมท่ี

มโีกดังสนิคาและรถบรรทุกเปนของตนเอง (2) กลุมท่ีมโีกดังสินคาแตไมมีรถบรรทุก และ (3) กลุมมีรถบรรทุกรับจางขนสง

สนิคาแตไมมโีกดังสนิคา ซึ่งผูประกอบการท้ัง 3 กลุมสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอยและเปนกิจการในครอบครัวท้ังท่ี

ดําเนินกิจการมานานรวมถึงบางรายท่ีกําลังเขาสูธุรกิจ ดังนั้นหากมีการเปดเสรีทางการคาในป2558นี้ ผูประกอบการ

เหลานี้ยอมหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะตองเผชิญรวมกันตอสถานการณปญหาขางตนโดยมีปจจัยท่ีจะกระทบทั้งทางตรง คือ การ

เปดเสรีโลจิสติกสท่ีไทยมีตนทุนคอนขางสูง รวมถึงปจจัยท่ีจะกระทบทางออม เชน การเคลื่อนยายแรงงานเสรีในอาเซียน 

เปนตน หากไมมีการเตรียมความพรอมของผูประกอบการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหม ผูประกอบการ

เหลานี้ตองไดรับผลกระทบทางลบท้ังในดานตนทุน แรงงาน และการแขงขันมากขึ้น  จึงเปนสาเหตุที่ทําใหผูวิจัยมีความ

สนใจและตั้งคําถามการวิจัยวา สภาพการปรับตัวในปจจุบันของกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหม

สามารถรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนไดหรือไม 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อศกึษาสภาพการปรับตัวในปจจุบันของกจิการขนสงสนิคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับการเขา

สูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

ในการศึกษาสภาพการปรับตัวในปจจุบันของกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับการ

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เคร่ืองมือการวิจัยใชการตรวจเอกสาร(Document Research)และการสัมภาษณเชิงลึก 
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(In-Depth Interview) ผูประกอบการกิจการขนสงรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 40 ราย การวิเคราะหขอมูลใชการ

วเิคราะหเชงิเนือ้หา(Content Analysis) 

ขอบเขตดานเนื้อหา คือ เพื่อศึกษาสภาพการปรับตัวในปจจุบันของกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัด

เชยีงใหมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ขอบเขตประชากร คือ ผูประกอบการขนสงสนิคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชยีงใหม  

ขอบเขตดานพืน้ท่ี คือ ธุรกจิขนสงสนิคาโดยรถบรรทุกภายในจังหวัดเชยีงใหม 
 

ผลการศึกษา 

สภาพการปรับตัวในปจจุบันของกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ในสวนของพัฒนาการของกิจการ ผูประกอบการขนสงโดยรถบรรทุกในจังหวัด

เชียงใหมนั้นมีพัฒนาการตอเนื่องมาจากการขนสงสินคาโดยรถไฟจากกรุงเทพมายังจังหวัดเชียงใหม ซึ่งในอดีตกอน

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 รถไฟมีบทบาทเปนอยางมากในการขนสงสินคาจากกรุงเทพมายังจังหวัดเชียงใหม ในขณะท่ีการ

ขนสงในจังหวัดเชียงใหมใชลอเกวียนเปนหลักในการขนสงสินคา โดยเฉพาะการขนสงสินคาทางการเกษตรจากพื้นท่ีรอบ

นอกเขามายังตัวเมืองเชียงใหม และขนสินคาอุปโภคบริโภคจากตัวเมืองเชียงใหมไปยังพื้นท่ีรอบนอกโดยมีตลาดประตู

เชยีงใหมเปนศูนยกระจายสินคา และมีถนนเจริญเมืองเปนจุดจอดลอเกวียนที่รับจางขนของอยูเปนจํานวนมาก  จุดเปลี่ยน

สําคัญมาจากเหตุการณการโจมตีเสนทางรถไฟ สถานีรถไฟในสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทําใหกิจการไดรับความเสียหาย

เปนอยางมาก ประกอบกับชวงหลังทศวรรษท่ี พ.ศ. 2510 ไดมีการกอสรางถนนทําใหมีการนํารถยนตและรถจักรยานยนต

มาใชกันมากขึ้น กลุมคนจนีเปนกลุมผูประกอบการกลุมแรกที่เร่ิมนํารถบรรทุกมาขาย และนํามารับจางขนสงสินคาจากตัว

เมืองเชียงใหมไปยังพื้นท่ีรอบนอก รวมท้ังการขนสงจากกรุงเทพมายังเชียงใหมดวย โดยสมัยนั้นเรียกกันวา “รถคอกหมู”  

และในชวงนี้เองท่ีกิจการการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกเติบโตขึ้นซึ่งเปนชวงเวลาท่ีการขนสงสินคาโดยรถไฟซบเซาลง 

ประกอบกับราชการหามไมใหใชลอเกวียนขนสงสินคาเขามาในเขตตัวเมืองดานในของเมืองเชียงใหม  สงผลใหการขนสง

โดยรถบรรทุกเตบิโตขึ้นอยางตอเนื่อง 

ปจจุบันผูประกอบการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหมแบงออกเปน 3 กลุมตามชวงเวลาการกอตั้ง 

ไดแก (1) กลุมผูประกอบการยุคบุกเบิก ซึ่งสวนใหญเปนชาวจีน เชน เมงไถขนสง  รวมท้ังบริษัท นิ่มซี่เส็ง ท่ีเปน

ผูประกอบการขนสงรายใหญของจังหวัดเชียงใหม (2) กลุมผูประกอบการยุคกลาง คือ กลุมผูประกอบการที่เปนลูกหลาน

ชาวจีนท่ีขยายกิจการ หรือสืบทอดกิจการมาจากครอบครัว เชน สหะหลมสักขนสง และ (3) กลุมผูประกอบการรายใหม 

สวนใหญเปนผูประกอบการท่ีมาจากตางพื้นท่ีเขามาดําเนินกิจการในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนอยาง

มาก ทั้งนี้ผูประกอบการในกลุมบุกเบิก และยุคกลางเปนผูประกอบการท่ีรูจักมักคุนกันเปนอยางดี และประกอบกิจการ

แบบเจาของคนเดียวมาโดยตลอดตั้งแตเร่ิมกอตั้ง เนื่องจากมีความสะดวกในการเร่ิมตนประกอบการ โดยกลุมผูประกอบ

ทั้งสองกลุมนี้ดํารงอยูไดจนถึงปจจุบันดวยการใชการบริหารกิจการดวยความเชี่ยวชาญสวนบุคคลของผูประกอบการแต

ละราย และมีลูกคาท่ีใชสายสัมพันธยึดโยงกันมาตังแตกอตั้งมาจนถึงปจจุบัน และลูกคาท่ีใชบริการในการขนสงสินคาจะ

ตัดสนิใจเลือกใชบริการจากผูประกอบการรายใดรายหนึ่งเปนประจํา  
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“การทํากิจการขนสงดวยรถบรรทุกท่ีสวนใหญเปนประเภทกิจการเจาของคนเดียว เพราะถาทําเปนบริษัทใหญๆ

นัน้จะตองมพีนักงานหลายฝายเขามาทํางาน และตองไปเจาะตลาดเพื่อหาลูกคารายใหญซึ่งอยางนัน้ตองใช 

เงินทุนสูง เชน นิ่มซี่เส็ง ท่ีเปนระบบบริษัทและเปนกิจการขนสงรายใหญของจังหวัดเชียงใหม แตสําหรับการทําเปนกิจการ

รายยอยแบบเจาของคนเดียวก็มีจุดแข็งท่ีไดเปรียบระบบบริษัทอยูบาง เชน ถาลูกคาตองการทราบรายละเอียดในการ

ขนสงสินคาถาโทรไปบริษัทใหญจะตองผานขั้นตอน ตองใชคอมพิวเตอร ตองใชเวลากวาจะไดคําตอบ แตสําหรับกิจการ

เจาของรายเดียวท่ีเปนจุดแข็ง คือ ผูประกอบการขนสงแตละคนจะจดจําลูกคาและรายละเอียดสินคาไดอยางแมนยํา

รวดเร็ว ตอบไดโดยไมตองผานการคนหาดวยคอมพิวเตอร ไมเกิดปญหาวาพนักงานรับเร่ืองไมใชคน ๆ เดียวกัน หรือ

โดยเฉพาะการสอบถามขอมูลจากผูแทนฝายขายที่ตองการสอบถามขอมูลของสินคาซึ่งผูประกอบการประเภทรายยอยจะ

ตอบไดอยางทันทวงทีตรงนี้เองท่ีทําใหการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกประเภทรายยอยดํารงอยูไดมามากกวา 20 – 30 ป 

พัฒนาจนเกิดเปนสายสัมพันธท่ีบริษัทใหญ ๆ ไมสามารถแขงขันได” (สมจิต สิ่มรัตนสุวรรณ สัมภาษณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ 

2558) 

การปรับตัวของกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหมในระยะแรกของผูประกอบการขนสงสินคา

โดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหมมีการปรับตัวเกิดขึ้นในชวงป พ.ศ.2536  ท่ีเกิดจากการประสบปญหาในการดูแล 

บํารุงรักษารถบรรทุก ซึ่งเปนรายจายและตนทุนท่ีสูงมาก ทําใหผูประกอบการรายยอยสวนใหญปรับตัวในการดําเนินการ

โดยเปนการเช่ือมโยงใชบริการจากรถบรรทุกท่ีขนสงสินคาการเกษตรโดยเฉพาะ ผัก ผลไม จากจังหวัดเชียงใหม ไปยัง

กรุงเทพ ซึ่งผูประกอบการกลุมนี้ไมตองการเดินทางกลับดวยรถบรรทุกเปลา จึงจับกลุมกันขนสงสินคาจากผูประกอบการ

ขนสงสินคาจากกรุงเทพมายังจังหวัดเชียงใหม ทําใหผูประกอบการขนสงสวนหนึ่งตัดสินใจขายรถบรรทุกและเลือกใช

บริการจากผูเปนเจาของรถบรรทุกท่ีขนสงสนิคาการเกษตรจากเชยีงใหม-กรุงเทพฯแทน  

การปรับตัวคร้ังท่ีสองของการประกอบกิจการขนสวนสินคาโดยรถบรรทุกเกิดขึ้นอีกคร้ังในชวง ป พ.ศ. 2540 

โดยในชวงกอนปพ.ศ. 2540 การขนสงโดยรถบรรทุกมีความเจริญรุงเรือง แตละแหงมีแรงงานตั้งแต 10 – 40 คน แตเมื่อ

เกิดวิกฤติในปพ.ศ. 2540 ผูประกอบการสวนใหญอาจไมไดรับผลกระทบโดยตรง เพราะการขนสงสินคายังดําเนินการได 

ประกอบการการเปนผูประกอบการรายยอยรวมท้ังมีสายสัมพันธท่ีดีกับผูใชบริการท่ียังสงสินคามายังจังหวัดเชียงใหมทํา

ใหไมไดรับผลกระทบมากนัก แตในชวงหลังปพ.ศ. 2540 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศฟนตัว เกิดการขยายตัวของกิจการ

ประเภท มนิชิอยสสโตร ทําใหหางสรรพสนิคาท่ีจําหนายสนิคาประเภทบริโภคขยายสาขามากขึ้น สถานการณนี้ทําใหสินคา

ที่เคยขนสงจากกรุงเทพมายังเชียงใหมผานการใชบริการผูประกอบการขนสงโดยรถบรรทุกเร่ิมลดลงมาจําหนายในพื้นท่ี

แทน ทําใหปริมาณการขนสงสนิคาลดลง ผูประกอบการตองปรับตัวตอเหตุการณเปนอยางมาก การปรับตัวที่พบมากท่ีสุด 

คือ การปรับลดจํานวนแรงงานลงใหสมดุลกับจํานวนของปริมาณการขนสงตอเท่ียวท่ีลดลงจากกอนหนานัน้  

จากการสัมภาษณผูประกอบการกจิการขนสงจํานวน 40 รายสามารถสรุปผลได ดังนี้ 

1. การปรับตัวของผูประกอบการขนสงโดยรถบรรทุกในปจจุบันนั้นผูประกอบการสวนใหญปรับตัวกับตนทุนการ

ประกอบกิจการ ผูประกอบการท่ีมีลักษณะเปนเจาของรายเดียวไมสามารถขยายกิจการใหสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของ

ปริมาณสินคาได เนื่องจากไมสามารถเขาถึงแหลงทุน และไมไดรับการสงเสริมอยางจริงจังจากหนวยงานของภาครัฐ การ

ปรับตัวจากตนทุนดานการขนสง ท้ังน้ํามันเช้ือเพลิง และอะไหลรถบรรทุกที่ปรับเพิ่มขึ้น เชน ยางรถยนต ซึ่งตองเปลี่ยน

อยางนอยปละ 2 คร้ัง ยางของรถยนตบรรทุกราคามากกวา 10,000 บาทตอเสน ในขณะท่ีการขนสงในสภาพเสนทางขึ้น
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เขาลาดชันจากจังหวัดเชียงใหมยังจังหวัดแมฮองสอนตองเปลี่ยนยางทุก ๆ 40 วัน และตองบํารุงรักษาระบบหามลอ 

และคลัชมากขึ้น เปนตน ซึ่งตนทุนในสวนนี้ยังไมไดรับการดูแลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในขณะท่ีผูประกอบการให

ความสําคัญเปนอยางมากเนื่องจากเปนความปลอดภัยของแรงงานท่ีตองขับรถเปนประจํา รวมท้ังความปลอดภัยของ

สนิคาท่ีตองถงึมือผูรับโดยไมเสยีหาย 

2. การปรับตัวดานแรงงานจากประเทศเพื่อนบานแทนแรงงานในทองถิ่น เนื่องจากประชาชนในทองถิ่น

ปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชพีอ่ืนแทนการเปนแรงงาน สงผลใหผูประกอบการตองปรับตัวเรียนรูกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการ

ใชแรงงานประเทศเพื่อนบาน เชน ขอกําหนดดานการขึ้นทะเบียนเปนแรงงานในสถานประกอบการท่ีผูประกอบการ

ตองการใหแรงงานไดทดลองงานกอนขึ้นทะเบียน เพราะการขนสงถือไดวาเปนงานหนัก หากใหแรงงานทดลองกอนนําไป

ขึ้นทะเบียนในชวงเวลานี้หากมีการตรวจสอบนายจางจะมีความผิด แตหากไมทดลองงานกอนเมื่อขึ้นทะเบียนแลวแรงงาน

ทํางานตอไมไหว ผูประกอบการก็ตองเสยีคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนแรงงานไปโดยสูญเปลา เปนตน  

3. การปรับตัวเพื่อรักษาทรัพยากรมนุษย หรือ แรงงาน ซึ่งเปนประเด็นท่ีผูประกอบการสวนใหญมีความเห็น

สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน คือ ตองดูแลแรงงานเปนอยางดี ท้ังรายได สวัสดิการ รวมท้ังตองมีระบบดูแลรักษาให

แรงงานอยูในสถานประกอบการระยะยาว โดยเฉพาะแรงงานท่ีเปนคนขับรถสําหรับผูประกอบการท่ีมีรถบรรทุกเปนของ

ตนเองตองรักษาคนขับรถท่ีมีความชํานาญเสนทาง เชน มีเงินเดือนเดือนละกวา 20,000 บาท มีคาเท่ียวพิเศษใหอีกเท่ียว

ละ 1,300 บาท (ในแตละเดือนเฉลี่ยขนสง 8 เท่ียว) และหากชวยขนสินคาลงใหคาจางพิเศษอีกวันละ 200 บาท รวมแลวมี

รายไดรวมกวา 40,000 บาท นอกจากนี้ยังตองดูแลครอบครัวของแรงงานแตละคนเพิ่มอีก เชน จัดท่ีพักให ใหภรรยามา

เปนแมบาน สําหรับแรงงานบางคนท่ีอยูมานานหลังอายุ 60 ป ก็ยังจางใหอยูแผนกซอมบํารุงตอไป ชวงเทศกาลสงกรานต

มชีวงวันหยุดยาวใหพักผอนกวา 2 สัปดาห ตรุษจนีมเีงนิพเิศษใหแรงงานทุกคน เปนตน 

กรณกีารเขาสูประชาคมอาเซยีนน้ันผูประกอบการสวนใหญมคีวามเห็นตอการปรับตัว ดังนี้  

 1. การเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะประชมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะสงผลใหมีผูประกอบการหรือกลุมทุนจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียนเขามาลงทุนประกอบกิจการขนสงเพิ่มขึ้น อาจสงผลกระทบตอการแขงขันดานราคาที่จะทําใหเกิด

การลดราคาคาขนสง ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงกับกิจการขนสงโดยรถบรรทุกประเภทกิจการขนาดใหญท่ีตองทํา

การตลาดใหมีฐานลูกคาจํานวนมาก ในขณะท่ีจุดแข็งของผูประกอบการรายยอย คือ มีฐานลูกคาในลักษณะสายสัมพันธ

สวนบุคคลระหวางผูประกอบการขนสงกับผูใชบริการในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความใกลชิดกันเสมือนเครือญาติ

ซึ่งบริษัทตางชาติหรือกลุมทุนจากตางประเทศยังเจาะตลาดไดยาก ผูประกอบการขนสงโดยรถบรรทุกรายยอยจึงตอง

ปรับตัวรักษาฐานลูกคาปจจุบันเอาไวใหดีท่ีสุด ซึ่งผูประกอบการฯที่ใหขอมูลสวนใหญตางมีความมั่นใจวาจะยังคงรักษา

ฐานการตลาดของตนเองเอาไวไดเชนกัน   

2. ผูประกอบการท่ีใหขอมูลท้ังหมดมีความเห็นตรงกันวา ท่ีผานมาหนวยงานท่ีเกี่ยวของยังขาดการให

ความสําคัญกับผูประกอบการฯ การปรับตัวท่ีผานมาผูประกอบการฯสวนใหญตองตัดสินใจแกไขปญหาดวยตนเองเปน

หลัก ดังนั้นจึงเปนท่ีนาสนใจวาการเขาสูประชาคมอาเซียนจําเปนตองมีมาตรการ ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของ ซึ่งจะมี

ลักษณะเปนการชวยเหลือใหผูประกอบการฯไดรับประโยชนมขีดีความสามารถในการแขงขันอยางเปนธรรม  

3. แนวคิดหลักในการเขาสูประชาคมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หนวยงานราชการ มุงให

ความสําคัญกับความเปน “โลจิสติกส” ซึ่งผูประกอบการขนสงมีความเห็นวา เปนการกาวขามองคความรูอันเปนฐานเดิม
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ในดาน “การขนสง” ซึ่งยังขาดการรวบรวมเปน “การบริหารกิจการขนสง” ที่เปนองคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ี

อยูในตัวของผูประกอบการแตละราย (Tacit Knowledge) ทําให “โลจิสติกส” กลายเปนเร่ืองใหมของสังคมไทย และหาก

ละเลยองคความรูในการบริหารกิจการขนสงเดิมอาจทําใหขีดความสามารถในการแขงขันดานการขนสงลดลง เชน 

ปจจุบันเม่ือกลาวถงึโลจสิตกิมักเปนการใหความสําคัญกับเสนทางการขนสง สถานที่ขนถายสินคา ในขณะที่องคความรูใน

การประกอบการขนสงในปจจุบันใหความสําคัญกับการสรางพันธมิตรในการขนสง การรับสงสินคาของผูประกอบการราย

ยอยที่กําลังเติบโตขึ้น เชน การจําหนายสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตท่ีจะตองใชบริการขนสงในการกระจายสินคาถึงผูซื้อ 

เปนรูปแบบของสังคมใหมท่ีกําลังเติบโตขึ้น และผูประกอบการมองวาเปนเร่ืองท่ีหนวยงานภาครัฐตองใหความสําคัญและ

พัฒนาเปนเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจแบบ SMEsที่เติบโต และแข็งแรงดังท่ีเคยปรากฏในชวงวิกฤติเศรษฐกิจป                 

พ.ศ. 2540  ท่ีผานมา 

4. ผูประกอบการ บางรายมีความเห็นวา ที่ผานมามีความพยายามในการรวมกลุมผูประกอบการรายยอยใหเปน

กลุมผูประกอบการของจังหวัดเชียงใหม แตยังไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากผูประกอบการกังวลเร่ืองความลับทางธุรกิจ 

ฐานลูกคาที่จะถูกเปดเผย แตเมื่อเกิดการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน และประคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว การรวมกลุม

เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นจะทําอยางไรใหเกิดการรวมกลุม ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยละเอียดแลวพบวา

ผูประกอบการมีการรวมตัวกันแบบหลวมๆ อยูแลว เชน กลุมผูประกอบการยุคบุกเบิกกับผูประกอบการยุคกลางท่ีมี

ความสัมพันธท่ีดีตอกัน ปรึกษาหารือกันอยูเปนประจํา จะพัฒนาใหเปนกลุมในลักษณะท่ีสอดคลองกับความสะดวกของผู

ประการไดอยางไร 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

ผูประกอบการขนสงโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหมเกิดขึ้นในชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยมีบทบาทสําคัญ

แทนการขนสงโดยรถไฟท่ีขนสงสินคาจากกรุงเทพมายังจังหวัดเชียงใหม และเขามาแทนการใชลอเกวียนขนสงสินคาจาก

ตัวเมืองเชยีงใหมไปยังพืน้ท่ีรอบนอก โดยเปนกจิการท่ีมกีารปรับตัวในการบริหารจัดการมาอยางตอเนื่อง และดวยลักษณะ

กิจการท่ีสวนใหญเปนกิจการประเภทเจาของรายเดียว การปรับตัวจึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการภายในในดานเงิน

ลงทุนมากกวาการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภายนอก จุดแข็งท่ีสําคัญคือ การมีฐานลูกคาท่ีดีสงผลใหกิจการดํารงอยูได

ภายใตสถานการณ การเปลี่ยนแปลงแมจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เชน ในปพ.ศ.2540 ท่ีผานมาเปนตน สําหรับการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้ผูประกอบการสวนใหญมีแนวทางในการปรับตัวโดยมุงรักษาฐานลูกคาของตนเองมากกวา

จะเขาสูการแขงขันหากมบีริษัทตางชาตเิขามาลงทุนมากขึ้น และคาดหวังวาหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะมีแนวทางท่ีจะยกระดับ

ขีดความสามารถในการดําเนินการใหดําเนินตอไปได โดยประเด็นท่ีผูประกอบการมีความเห็นตรงกันท่ีสุดคือ การบริหาร

จัดการแรงงานท่ีตองใชแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน รวมท้ังตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการขนสงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากขอสรุป

ขางตนสะทอนใหเห็นวา ผูประกอบการสินคาโดยรถบรรทุกมีการปรับตัวอันเนื่องมาจากสภาพปญหาตนทุนในการดําเนิน

กจิการเปนหลัก โดยการปรับตัวชวงแรกมาจากตนทุนในการบํารุงดูแลรักษารถบรรทุก ซึ่งทําใหผูประกอบการที่มีท้ังโกดัง

และรถบรรทุกของตนเองปรับตัวเลิกใชรถบรรทุกท่ีเปนของตนเองเปลี่ยนไปใชบริการรถบรรทุกรับจางแทน และเมื่อ

พิจารณาจากการปรับตัวในปจจุบันผูประกอบการท่ีใหขอมูลคร้ังนี้สวนใหญมีความเห็นตรงกันวาปญหาสําคัญมาจาก
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ปญหาแรงงานท่ีตองใชแรงงานจากประเทศเพื่อนบานแทนแรงงานคนไทยท่ีไมนิยมทํางานในลักษณะใชแรงงาน ซึ่ง

สอดคลองกันกับท่ี จริาพร เรืองทวศีลิป (2557) ท่ีไดทําการวเิคราะหแนวโนมธุรกจิขนสงสนิคาทางถนนในชวงระยะ 1 ป 

ขางหนาคือ พ.ศ. 2558 เอาไววา แนวโนมการเตบิโตของกจิการจะอยูในระดับ “คอนขางดี” แตในดานของผูประกอบการก็

ยังคงเผชิญกับอุปสรรคตางๆตอการดําเนินธุรกิจ อาทิ การแขงขันท่ีรุนแรงและแนวโนมดานตนทุนการดําเนินกิจการท่ี

สูงขึ้น ปญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะพนักงานขับรถบรรทุกซึ่งกําลังเปนปญหาใหญในปจจุบัน ประเด็นที่นาสนใจ

อกีประการหนึ่งคือแม จิราพร เรืองทวีศิลป (อางแลว) จะมีความเห็นในบทวิเคราะหวา ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตของการ

ขนสงสินคาโดยรถบรรทุกโดยปจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนาจะมีผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ แตผลจากการสัมภาษณกลับพบวา การฟนตัวทางเศรษฐกิจในประเทศสงผลใหกิจการประเภท

หางสรรพสนิคา และมนิชิอยสสโตร เตบิโตขึ้น เปนปจจัยลบท่ีทําใหการกระจายสนิคาจากกรุงเทพมายังเชียงใหมจากเดิมท่ี

ใชบริการโดยรถบรรทุกลดลง โดยหางสรรพสนิคากําลังจะทําหนาท่ีกระจายสนิคาตาง ๆ แทน  

ดังนั้น สินคาหลักท่ียังคงใชบริการขนสงอยูในปจจุบันคือ วัตถุดิบการผลิต และสินคาอุปโภคบริโภคท่ัวไปท่ีขนสง

กันระหวางหางรานซึ่งเปนธุรกิจ SMEs เชนเดียวกันกับกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุก ซึ่งมีความสัมพันธท่ีดีตอกันโดย

ผูประกอบการเห็นวาการเขาสูประชาคมอาเซยีนจะไมไดรับผลกระทบท่ีจะทําใหเกดิการแขงขันมากนักเนื่องจากจะยังคงไม

สามารถเขาสูระบบการขนสงสินคาจากกรุงเทพฯมายังจังหวัดเชียงใหมท่ีเปนอยูในปจจุบันนี้ได อีกท้ังยังมีความเห็นวา

ประเทศไทยกาวกระโดดไปสูการบริหารจัดการโลจิสติกสโดยไมไดใหความสนใจกับองคความรูดานการบริหารจัดการการ

ขนสงสินคาโดยรถบรรทุกท่ีมีอยูในปจจุบัน ดังท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

ไดใหความสําคัญตอการรวมประเด็นการพัฒนาดานโลจิสติกสเขาไวในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 

ซึ่ง ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 และ 5 เปนประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบโลจิสติกสโดยตรง ซึ่งยุทธศาสตรท่ีกลาว

มายังไมตอบสนองกับการบริหารจัดการการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกมากนัก โดยเฉพาะในประเด็นการสงเสริม 

สนับสนุนการเขาถึงแหลงทุนของผูประกอบการ ยังขาดการใหความสําคัญกับแรงงานในกิจการขนสงโดยเฉพาะพนักงาน

ขับรถบรรทุก การพัฒนาและยกระดับการขนสงสินคาท่ีมีอยูเดิมใหเกิดเครือขายSMEs ท่ีมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อ

เช่ือมโยงการผลิตและการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบใหสามารถผลิตสินคาและ บริการใหถึงมือลูกคาไดอยางตรงความตองการ 

รวดเร็ว และถูกท่ีสุด ซึ่งผูประกอบการเห็นวา หาก SMEs ไทยมีความเขมแข็ง การเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ

เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยก็จะมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ประเด็นสําคัญท่ีผูประกอบการมีความเปนกังวลคือท่ี

ผานมาภาคเอกชนในกิจการขนสงตองปรับตัวดวยตนเองมาตลอด และเมื่อจะเขาสูประชาคมอาเซียนภาครัฐเองท่ีปรับตัว

ไมทันและความไมเขาใจตอระบบการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกอาจสงผลใหเกิดมาตรการ ระเบียบกฎเกณฑท่ีกระทบตอ

ผูประกอบการไทยเองดวยซ้ําไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 บทความเร่ืองการปรับตัวของกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนฉบับนี้เกิดขึ้นจากความกรุณาและความชวยเหลือจากบุคคลหลายฝาย ผูเขียนขอขอบพระคุณเปนอยาง

ยิ่ง ดร.เกรียงไกร เจริญผล ประธานกรรมการท่ีปรึกษา ผศ.ดร.ปรารถนา ยศสุข ดร.นพวรรณ บุญธรรม อาจารยที่ปรึกษา

รวมในการใหคําปรึกษาแนะนําและชวยเหลืออยางดียิ่ง ขอขอบคุณผูประกอบการกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกใน
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จังหวัดเชียงใหมท่ีใหความกรุณาเสียสละเวลาใหเขาสัมภาษณ และใหความชวยเหลือในเร่ืองการใหขอมูลจนสําเร็จลุลวง

ไปไดดวยดี และสุดทายนี้ขาพเจาขอขอบพระคุณบิดา-มารดา ท่ีคอยเปนกําลังใจใหการสนับสนุนการศึกษาของผูเขียนมา

โดยตลอด และพี่ๆเพื่อนๆทุกคนท่ีมีสวนชวยใหการศึกษาคร้ังนี้ผานลุลวงดวยดี ตลอดรวมถึงผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกทานท่ี

ไมไดระบุนามท่ีทําใหบทความฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
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การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล 

จําปาหวาย จังหวัดพะเยา 
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บทคัดยอ 

การศกึษาคร้ังนี้มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลจําปาหวาย จังหวัดพะเยา และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก คณะกรรมการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบานตําบลจําปา

หวาย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจําปาหวาย ครูและบุคลากรของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลจําปา

หวาย และผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย จังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557 

จํานวน 196 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาแบบสอบถามการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย จังหวัดพะเยา วเิคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน

ตําบลจําปาหวาย จังหวัดพะเยา พบวา การมีสวนรวมของชุมชน ดานท่ีชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับปานกลาง ไดแก 

ดานการวางแผนและดานการประสานงาน ดานที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับนอย ไดแก ดานการจัดหาทรัพยากรและ

ดานการติดตามประเมินผล ในสวนของปญหา ขาดการหารือจากทุกภาคสวนในเร่ืองการวางแผน การประชาสัมพันธใน

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกองคกร และในสวนของขอเสนอแนะ ชุมชนมีความตองการมีสวนรวมใน

การจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 

คําสําคัญ: การมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก,องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย 
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Abstract 

The purpose of the independent study was to study the level of community participation in early childhood 

development center management in Jumpawai Sub-district Administration Organization, Phayao Province. The 

population  were  the chief executive and council members  of Jumpawai Subdistrict Administration Organization, 

sub-district headman,  village headman and hospital director of Jumpawai Subdistrict, committees, teachers, and 

parents of childhood development center in Jumpawai Subdistrict in total of  196 people . The tool was a set of 

questionnaires with the reliability of  1 In this study, 4 categories of community participation in management were 

planning, coordinating, resources Providing and evaluating. The data were analysed by using the following statistics : 

frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The result showed that the community participation in early childhood development center management in Jumpawai 

Sub-district Administration Organization in overall aspect were at moderate level. When considering each category, 

the community participation in early childhood development center management were found at moderate level in a 

category of  planning and coordinating ,whereas those of the rest were at low level. In part of the problem. The lack 

of consultation from all sectors of the plan. The public relations to obtain the budgetary support from outside 

organizations. And in the comments. The community needs to participate in the management child development 

center. For child development center has developed continuously. 
   

Keywords: Community Participation In Early Childhood Development Center, Jumpawai SAO 
 

บทนํา 

การศึกษาเปนกระบวนการถายทอดและเรียนรูในการจะสรางสรรคและพัฒนาคนท้ังในแงความรู ความคิด  

ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถดํารงชวีติอยูในสังคมไดอยางมคีวามสุข  สามารถตอบสนองทิศทางในการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของชาตไิด  การศกึษาจงึมคีวามสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ   

การพัฒนาเด็กปฐมวัย มีหนวยงานจากภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับผิดชอบดําเนินงาน 

เพื่อใหเด็กเจริญเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ และการพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมีคุณภาพนั้นตองเกิดจากความรวมมือของ

ครอบครัว ชุมชน ศูนยเด็กเล็ก และองคกรท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ดังจะเห็นไดจากการใหความสําคัญในการกําหนดแนวการ

จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2549) ไดเนนใหทุกสวนของสังคม คือ บุคคลครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสวนรวมในการจัด

การศกึษาระหวางสถานศกึษาและชุมชน โดยมกีารระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมจัดการศึกษาไมวาจะเปนใน

เร่ืองของการรวมคิด รวมวางแผน รวมเสนอแนะ เมื่อมีการประชุม จนถึงการรวมติดตามการประเมินผลการดําเนินงาน 

และรวมระดมทรัพยากรรวมกัน เพื่อนําไปสูแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสถานศกึษาของตนเอง 
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ในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองคํานึงถึงการมีสวนรวมกัน ทุกภาคสวน

ในสังคมเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย อีกท้ังยังเปนการใชตนทุนทางสังคมท่ีมีอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนการสรางพื้นฐานการศึกษา

ใหแกเด็กเล็กท่ีจะทําใหมีการเสริมการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ

ตองการของสังคมจนเปนท่ียอมรับในศักยภาพของการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กระบวนการ

บริหารแบบการมีสวนรวมจึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพราะจะทําใหสามารถขับเคลื่อน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสูมาตรฐานการบริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนการระดมกําลังจากทุกภาคสวนของสังคม ภายใต

ทักษะการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแล

เด็กและผูเกี่ยวของท่ีจะทําใหเกิดความพรอมใจที่จะรวมมือในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหกาวหนาตอไป 

(มาตรฐานการดําเนนิงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2547 หนา 46) 

ปจจุบันการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวายในระยะเวลาท่ีผานมา เปนการ

จัดการแบบบริหารจัดการกันเอง ซึ่งเปนการกําหนดโดยคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะ

ที่เปนตัวแทนของประชาชนในตําบลและหมูบานเทานั้น ไมใชเปนการจัดการท่ีถูกกําหนดโดยการมีสวนรวมของหนวยงาน

ทุกภาคสวนในตําบล ดังนั้นในการดําเนินการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวายจึงมีคําถาม

วา “ระดับการเขามามสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล มมีากนอยเพยีงใด” 

โดยทําการวเิคราะหจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางเพื่อใหทราบถงึปญหาและระดับการมสีวนรวมของชุมชน  

จากเหตุผลดังกลาวนี้  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย เพื่อจะไดรับทราบขอมูลที่แทจริงและถูกตอง ชัดเจน เกี่ยวกับ

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และท่ีสําคัญท่ีสุดผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถนําไปใชเปน

แนวทางในการวางแผนการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย แบบมีสวนรวมใหมี

คุณภาพและประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนตอการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปา

หวาย  

2. เพ่ือศกึษาปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย 
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กรอบแนวคิด 

           ผูวจัิยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการทําวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุมประชากรตอการมีสวนรวม

ของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวายในแตละดาน โดยกําหนดกรอบแนวคิด 

ดังนี้ 

 

 

                                ตัวแปรตน                                         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

กลุมประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูมีสวนไดเสียในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปา

หวาย ปการศกึษา 2557 รวม 196  คน 

คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     15  คน  

 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย     3  คน  

 สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย    26  คน 

 กํานัน         1  คน 

ผูใหญบานตําบลจําปาหวาย     12  คน 

 ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจําปาหวาย   1  คน 

 ครูและบุคลากรของโรงเรียนในตําบลจําปาหวาย   10  คน 

 ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   128  คน     

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี้ คือแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีใน

ปจจุบัน  ซึ่งเปนแบบสอบถามรายการ (check list) จํานวน 4 ขอ   

ตอนท่ี  2  การมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเปนแบบสอบถามชนดิมาตรา 

สวนประมาณคา แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้  

การจัดการ 

1)   ดานการวางแผน 

2)   ดานการประสานงาน    

3)  ดานการจัดหาทรัพยากร           

4)   ดานการติดตามประเมนิผล 

 
 

 

 

ระดบัการมีส่วนร่วม

ในดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผล

ต่อการมีส่วนร่วมใน

การจดัการศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็  
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   1. ดานการวางแผน จํานวน 6 ขอ 

   2. ดานการประสานงาน จํานวน 6 ขอ 

   3. ดานการจัดหาทรัพยากร จํานวน 6 ขอ 

   4. ดานการตดิตามประเมนิผล จํานวน 6 ขอ 

มเีกณฑการใหคะแนนตามลําดับดังตอไปนี้ 

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอรท (Likert Five Rating Scale, อางอิง

บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 103) ซึ่งกําหนดคาคะแนน 5 ระดับ ดังนี้   

5  หมายถงึ   การมสีวนรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4  หมายถงึ   การมสีวนรวมอยูในระดับมาก 

  3  หมายถงึ   การมสีวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

  2  หมายถงึ   การมสีวนรวมอยูในระดับนอย 

  1  หมายถงึ   การมสีวนรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี  3  ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

เปนแบบสอบถามปลายเปด (open – ended)   

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมอื 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ แลวนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวจัิย 

2. วเิคราะหคําถามการวจัิย เพื่อศกึษารายละเอยีดในการกําหนดวัตถุประสงค กําหนดตัวแปรเพื่อเปนแนวทาง 

ในการสรางแบบสอบถาม 

3. สรางแบบสอบถามตามขอความรูท่ีศกึษา ใหครอบคลุมเนือ้หาเกี่ยวกับการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย  จังหวัดพะเยา  เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวจัิย 

4. นํารางแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาพจิารณาความเหมาะสมของเคร่ืองมือ เพื่อปรับปรุงแบบสอบถาม 

            5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จํานวน 3 ทาน

คือ อาจารยมหาวทิยาลัยพะเยา 2 ทาน และนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย 1 ทาน 

6. นําแบบสอบท่ีไดรับการตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) โดยใชเทคนคิ IOC (Index of item     

Objective Congruence) ซึ่งผูศึกษาไดปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปใหอาจารยท่ี

ปรึกษาพจิารณาอกีคร้ังหนึ่งกอนจัดทําเปนฉบับสมบูรณ 

7. นําแบบสอบถามไปใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผู วิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ประกอบกับการวิเคราะห

เอกสารท่ีเกี่ยวของ โดยไดดําเนนิการ ดังนี้   

1. การจัดสงแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการจัดสงแบบสอบถามจํานวน 196 ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนดวย

ตนเอง ได 196 ชุด คิดเปน 100% 
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2. การรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของ ผูวจัิยไดดําเนนิการรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของ กับการจัดการความรูควบคูไป

กับการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม   

การวเิคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ประมวลผลขอมูลโดย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดแก 

1. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 โดยการหาคาสถติ ิคือ คาความถี่และคารอยละ 

2. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 โดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 นําขอมูลท่ีไดมาเรียบเรียง และนําเสนอในรูปแบบความเรียง 

 เกณฑการใหคะแนน ใชเกณฑแบบ Likert Scale (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 103) แบงออกเปน  5  ระดับ  

ดังนี้   

 4.50 - 5.00   แปลวา  การมสีวนรวมอยูในระดับมากท่ีสุด   

 3.50 – 4.49   แปลวา   การมสีวนรวมอยูในระดับมาก    

 2.50 – 3.49    แปลวา   การมสีวนรวมอยูในระดับปานกลาง   

  1.50 – 2.49   แปลวา   การมสีวนรวมอยูในระดับนอย   

  0.01 – 1.49   แปลวา   การมสีวนรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด   
 

ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มี

อายุระหวาง 31-40 ป ระดับการศกึษาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย    

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย จังหวัด

พะเยา พบวา ในภาพรวมอยูในปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ 

1. ดานการวางแผน คา   = 2.69 ระดับปานกลาง 

2. ดานการประสานงาน คา   = 2.62 ระดับปานกลาง 

3. ดานการตดิตามประเมนิผล คา   = 2.45 ระดับนอย 

4. ดานการจัดหาทรัพยากร คา   = 2.34 ระดับนอย 

1. ดานการวางแผน การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปา

หวาย จังหวัดพะเยา ดานการวางแผนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาสูงท่ีสุด คือ (1) 

การรับรูความตองการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อนําขอมูลท่ีไดมาวางแผน  (2) การมีสวนรวมในการใหคําแนะนําปรึกษา

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาตางๆ  ตามแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (3) การติดตามการวาง

แผนการจัดการดานตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และขอท่ีมีคานอยท่ีสุด คือ มีสวนกําหนดแนวทางการจัดการในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 
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2. ดานการประสานงาน การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล

จําปาหวาย จังหวัดพะเยา ดานการประสานงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง กลาง เมื่อพิจารณารายเปนรายขอ ขอท่ี

มีคาสูงท่ีสุดเทากัน มี 2 ขอ คือ (1) การรวมมือในการประสานงานระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน เพื่อจัดกิจกรรม

ทางสังคมรวมกัน และ (2) ใหการสนับสนุนขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนในการพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

รองลงมาคือ แจงขาวความเคลื่อนไหวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหชุมชนไดรับรู และขอท่ีมีคานอยท่ีสุด คือ เปนตัวแทนของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน  

3. ดานการตดิตามประเมนิผล การมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลจําปาหวาย จังหวัดพะเยา ดานการตดิตามประเมนิผลในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ี

มคีาสูงที่สุด คือ (1) การมสีวนในการกําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (2) การติดตามผล

การดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ (3) ทานใหคําแนะนําหรือมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพการจัด

ประสบการณการเรียนรูภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนขอท่ีมคีานอยท่ีสุด คือ การมสีวนในการสรุปผลการดําเนินงานของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเมื่อสิ้นปงบประมาณ 

4. ดานการจัดหาทรัพยากร การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน

ตําบลจําปาหวาย จังหวัดพะเยา ดานการจัดหาทรัพยากรในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคา

สูงท่ีสุดเทากัน ม ี2 ขอ คือ (1) การสนับสนุนใหปราชญชาวบานไดถายทอดภูมปิญญาทองถิ่นใหแกผูดูแลเด็ก และ (2) รวม

พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก  รองลงมาคือ ใหความรวมมือในการจัดหา

วัสดุครุภัณฑจากองคกรภายนอกใหศูนยพัฒนาเด็ก และขอท่ีมีคานอยท่ีสุด คือ การหางบประมาณจากภายนอกทองถิ่น

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู  

ปญหาและขอเสนอแนะ 

ดานการวางแผน 

ปญหา - ขาดการวางแผนท่ีตอเนื่องและขาดการหารือรวมกันจากหลายภาคสวน ซึ่งสวนมากการวางแผนจะเปน

หนาท่ีของผูบริหารทองถิ่นและครูพี่เลี้ยงในการกําหนดทิศทางการดําเนนิงาน  

ขอเสนอแนะ - ควรเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผน และมีการทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร 

สมาชกิองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน และผูดูแลเด็ก เพื่อหารือขอตกลงในการกําหนดและวางแผนรวมกัน 

ดานการประสานงาน 

ปญหา - ขาดการประชาสัมพันธเกี่ยวกับกจิกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

และการประสานงานขาดความตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะ - ควรเพิ่มการประสานงานใหมากกวาเดมิ และการประสานงานตองมคีวามชัดเจนเพื่อใหผูนําและ 

ชุมชนไดทราบและมสีวนรวมกับกจิกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ดานการจัดหาทรัพยากร 

ปญหา - ทรัพยากรท่ีเปนตัวเงิน ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกองคกร และทรัพยากรท่ีไมเปนตัว

เงนิ คือ ขาดเทคโนโลยใีนการปฏบัิตหินาท่ีของผูดูแลเด็กและครูพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ขอเสนอแนะ - ควรขอความรวมมือจากภายนอกองคกรในการจัดหาทรัพยากรไมวาจะเปนงบประมาณในการ

สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจําเปนตอการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ดานการตดิตามประเมนิผล 

ปญหา - ผูนําและชุมชนไมไดเขารวมในการติดตามประเมินผล ทําใหไมทราบขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ขอเสนอแนะ - ทุกฝายตองรวมกันประเมินผล ไมวาจะเปนผูปกครอง คณะกรรมการ และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และมกีารตั้งคณะทํางานติดตามผลจากผูนําในชุมชน เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดพัฒนาอยางตอเนื่อง ควรมีการ

รายงานผลประจําทุกปเพื่อปรับปรุงใหไดตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลการศกึษาการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย 

จังหวัดพะเยา ผูศกึษาไดนํามาอภปิรายไว ดังนี้ 

ดานการวางแผน พบวาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือ ชุมชนมีสวนรวมในการรับรูความตองการของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเพื่อนําขอมูลท่ีไดมาวางแผน  มีสวนรวมในการใหคําแนะนําปรึกษาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  

โครงการพัฒนาตางๆ  ตามแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และการติดตามการวางแผนการจัดการดานตาง ๆ ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งสอดคลองกับ จินตนา สุจจานันท (2549, หนา 48-49) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน เปน

กระบวนการดําเนินงานรวมพลังประชาชนกับองคกรของรัฐหรือองคกรเอกชนเพื่อประโยชนในการพัฒนาหรือแกปญหา

ของชุมชน โดยใหสมาชิกเขามารวมวางแผน ปฏิบัติและประเมินงาน เพื่อแกปญหาของชุมชน ดังที่สํานักงานปฏิรูป

การศึกษา (2545) ไดกลาวถึงบทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีผูปกครอง ครอบครัว ประชาชน 

และสถาบันจัดการศึกษา ตองมีบทบาทในการรวมจัดทําหลักสูตรและติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

และครูใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา และใหขอแนะนําในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมท้ังสนับสนุนกิจการ

การศึกษา โดยสนับสนุนดานความคิดการเปนผูนํา การเปนกรรมการ การรวมประชุม การใหคําปรึกษาแนะนํา การให

ขอมูลความคิดเห็นการปกปองดูแล การสนับสนุนทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณ การรวมดําเนินโครงการ การเผยแพร

ประชาสัมพันธ เพื่อนํามาวางแผนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ดานการประสานงาน พบวาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการศึกษาชุมชนใหความเห็นตอการ

ประสานงาน คือ การประสานงานขาดความตอเนื่องและขาดการประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

และในดานท่ีชุมชนมีสวนรวม คือ รวมมือในการประสานงานระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมทาง

สังคมรวมกัน และใหการสนับสนุนขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีจะเปนประโยชนในการพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่ง

สอดคลอง กับผลการศึกษาของ สมิต สัชฌุกร (2546, หนา 11, 16, 33-40, 43) ท่ีไดกลาวไววา การประสานงานจะตอง

อาศัยความรวมมือในการทํางานรวมกันของทุกฝายโดยอาศัยความเขาใจ หรือการตกลงรวมกัน มีการรวบรวมกําลัง
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ความคิด วิธีการ เทคนิคและระดมทรัพยากรมาสนับสนุนงานรวมกัน เพื่อใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจท่ีจะ

ทํางานรวมกัน เชนเดียวกับ กฤษณา สวัสดิ์ชัย (2551, หนา 63) ไดกลาววา ชุมชนมีสวนรวมในเร่ืองติดตอสอบถามปญหา

ที่เกดิขึ้นภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเสยีสละเวลาในการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก 

ดานการจัดหาทรัพยากร ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการจัดหาทรัพยากรในภาพรวมอยูในระดับนอย 

ซึ่งถือเปนปญหาท่ีทําใหการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวนในชุมชนเทาที่ควร โดยเฉพาะ

เร่ืองที่ชุมชนมีสวนรวมนอยท่ีสุด คือ การหางบประมาณจากภายนอกทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู แตท่ีชุมชนมี

สวนรวมในดานนี้ คือ การสนับสนุนใหปราชญชาวบานไดถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นใหแกผูดูแลเด็ก และรวมพิจารณา

จัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก อีกท้ังยังใหความรวมมือในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ

จากองคกรภายนอกใหศูนยพัฒนาเด็ก โดยในดานการสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นและการจัดหาวัสดุวัสดุครุภัณฑก็

สอดคลองกับ รุง แกวแดง (2546, หนา 108-109, 156-157) ไดใหคําจํากัดความของทรัพยากรไววา “ทรัพยากร” คือ 

“ความรู” ทุกเร่ืองท่ีมอียูในชุมชนรวมไปถงึ“ภูมปิญญา” ก็ถือเปนทรัพยากรของชุมชน เทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน ถา

สามารถนํามาใชเพื่อการเรียนรูไดก็ถือวาเปนทรัพยากร เชนเดียวกับ ประพันธ สรอยเพ็ชร (2547, หนา 44) ที่ประชาชนมี

สวนรวมในการสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูชุมชน การแสวงหาวัสดุอุปกรณใหแกทางโรงเรียน  ซึ่งแตกตางจาก ชูเดช เฟองฟู 

(2549, หนา 46) ท่ีพบวาชุมชนไมมีสวนรวมจัดหาแหลงเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

และแสวงหาภูมปิญญาทองถิ่นเขามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

ดานการติดตามประเมินผล ผลการศึกษาท่ีไดซึ่งภาพรวมในดานการติดตามประเมินผลการมีสวนรวมของ

ชุมชนอยูในระดับนอย ทําใหชุมชนไมทราบขอมูลท่ีชัดเจนในการประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตจาก

ผลการศึกษา ดานท่ีชุมชนมีสวนรวมมากท่ีสุดในการประติดตามประเมินผลอยูที่ระดับปานกลาง  คือ มีสวนรวมในการ

กําหนดทิศทางและติดตามผลการดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สอดคลองกับที่สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) 

ไดกลาวถึงบทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไววา ผูปกครอง ครอบครัวประชาชน และสถาบันจัด

การศึกษา ตองมีบทบาทรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาการของบุตรหลานและการเรียนการสอน

ประจําวัน รวมจัดทําหลักสูตรและติดตามผลการศึกษา เชน รวมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะการจัดทําหลักสูตร

ทองถิ่น ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและครูใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา และใหขอแนะนําในการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา 

ขอเสนอแนะ 

1. ดานการวางแผน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรชี้แจงใหชุมชนมีความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับการวางแผน รวมกัน

ในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และตองเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการวางแผน ควรจัดเวทีประชุม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูปกครองนักเรียน ผูนําชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษาและผูท่ีมสีวนเกี่ยวของ 
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2. สวนการประสานงาน ทางผูท่ีเกี่ยวของควรใหขอมูลท่ีชัดเจนและควรมีการประชาสัมพันธแจงขาวคราวใหกับ

ชุมชนทราบอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  

3. สําหรับการจัดหาทรัพยากร ชุมชนควรรวมกันนําทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถิ่นมาใชในกิจกรรมภายในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสนับสนุนใหเด็กเกดิการเรียนรูจากทองถิ่นของตนเอง 

4. การตดิตามประเมนิผล ควรมกีารตดิตามผลการดําเนนิงานอยางสม่ําเสมอ และชุมชนควรเขาไปมสีวนรวมใน

ทุกขัน้ตอน เพื่อชุมชนจะไดรับรูถงึผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยครั้งตอไป 

1. ควรศกึษาเปรียบเทียบระหวางกลุมประชากรแตละกลุมวามีสวนรวมของในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กมาก

นอยเพยีงใด  

2. ควรศกึษาเปรียบเทียบการจัดการระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน  

3. ศกึษาความตองการการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4. ในการศกึษาคร้ังตอไปอาจใชเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย ใชการสัมภาษณ การสนทนากลุม เพื่อใหไดขอมูล เชิงลึก 

ตามประเด็นและสามารถนําไปปรับใชกับการปฏบัิตงิานไดจริง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวม และปญหาอุปสรรคการบริหารจัดการของกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางท่ีใช 

ในการวจัิยมท้ัีงสิ้น 16 คน แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย 1) กลุมตัวอยางของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 4 คน 2)กลุมตัวอยางของประชาชน

ในชุมชน ประกอบดวย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน 10 คน 3)กลุมตัวอยางของ

เจาหนาท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลเมืองพานท่ีปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายในตําแหนงคณะอนุกรรมการกองทุน 

จํานวน 11 คน แตท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานกองทุน มีจํานวน 2 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  

แบบสัมภาษณเชิงลึก ตามแนวคิดการจัดการการมีสวนรวมของประชาชนและแนวคิดการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  

ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย มีแนวทางในการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบประชาธิปไตย (democratic management) มีการสนับสนุน

สงเสริมและใหโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง มอบอํานาจในการจัดการและการบริหารงานรวมกัน 

ในระดับบุคคลและระดับกลุมในการดูแลสุขภาพท้ังตนเองและคนในชุมชน มีการประชาสัมพันธขอมูลหลายชองทางและ

อยางท่ัวถึง อีกท้ังการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมในพื้นท่ีเขารวมกิจกรรมและคิดโครงการตามความเหมาะสม  

ตามความสามารถ มีการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงศักยภาพและมอบอํานาจอยางเต็มท่ี โดยทางกองทุน  

จัดกระบวนการเรียนรูการรับฟงความคิดเห็นการนําเสนอโครงการ การมีสวนรวมลงมือปฏิบัติรวมกันสงเสริมใหมี

การอบรมพัฒนาศักยภาพ ท่ีสําคัญยังใหการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เชน การประชุม  

                                                 
1นสิติคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : chisa.opor@gmail.com 
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การถายทอดขอมูล การทําประชาคม การคัดเลือกตัวแทนเขามาเปนคณะกรรมการกองทุน การจัดกิจกรรม รวมถึง

การสงตัวแทนเขาไปรวมรับฟงการพจิารณาโครงการและงบประมาณโครงการ การประเมินผลงานของโครงการ ตลอดจนถึงขั้น

สรุปโครงการ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองพาน 

คือ ประชาชนใหความสนใจนอย และความลาชาของเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี

เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 
 

คําสําคัญ: การมสีวนรวมของประชาชน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพืน้ท่ี 
 

Abstract  

This study aimed to examine the participation and problems , obstacles in community participation in the 

Local Health Insurance Fund Management of Meuang Phan Sub-District Municipality, Phan District, Chiang Rai 

Province. The population is devided into 3 groups include : 1. The Executive committee of The Local  

Health Insurance Fund Management of MueangPhan Sub – District Municipality , Phan District , Chiangrai Province 

was using for 4 persons. 2. The sample of people in local include Head volunteer of health  was using for 10 

persons. 3. MueangPhan Municipal officials are sub-committee operational in the local Health Insurance Fund 

Management of MueangPhan Sub-Distict Municipality , Phan District , Chiangrai Province  have 11 persons ,but 

using for directly responsible 2 persons. The research tool was the in-depth interview based on the theories of 

participation. The result shows  

the fund operates the guidelines for the implementation of democratic management style (democratic 

management) is to support, encourage and provide opportunities for people to express their own opinions. Authority 

in the management and administration together at the individual and group level in health care, both themselves and 

the community. The promotion of multiple data channels and thoroughly. We encourage all citizens to participate in 

group activities and project ideas as appropriate. The ability There is an opportunity for people to demonstrate their 

fully authorized by the Fund in the learning process hearing on the proposed project. Participation act jointly promote 

the development and training of potential. The key is to encourage the public to participate in the operation the Local 

Health Insurance Fund Management of Meuang Phan Sub-District Municipality, Phan District, Chiang Rai Province. 

such as the transfer of information to the community to elect representatives to the committee. Activities Including 

sending representatives to attend the hearing and project budgeting. Evaluation of the project Project lifecycle 

Problems in the implementation is less public attention. And the delay of subsidies the Local Health Insurance Fund 

Management of Meuang Phan Sub-District Municipality, Phan District, Chiang Rai Province 
 

Keywords:Community participation, Health Security Fund in Local Level or in the Area  
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บทนํา 

เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงการดําเนินงานและ 

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพืน้ท่ีกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

เพื่อดําเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพขึ้น โดยเร่ิมดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.2551 มีเปาหมายในการสราง

หลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนในเทศบาลตําบลเมืองพาน เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุข โดย

เนนเร่ืองการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคการฟนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุกท่ีจําเปนตอ

สุขภาพและการดํารงชีวิต เพื่อสงเสริมใหกลุมแมและเด็ก กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุมวัยทํางาน กลุมผูสูงอายุ  

กลุมผูพกิาร กลุมผูประกอบอาชพีท่ีมคีวามเสี่ยง และกลุมผูปวยโรคเร้ือรังท่ีอยูในพืน้ท่ีสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขใน

ดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลเชิงรุกท่ีจําเปนตอสุขภาพและ 

การดํารงชีวิตไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนโดยการบริหารจัดการ

อยางมีสวนรวมของคนในเขตเทศบาลตําบลเมืองพาน รวมถึงสามารถดําเนินกิจกรรมหรือโครงการไดโดยผานคณะ

กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานได กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองพานท่ีประสบปญหาดานการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถิ่นหรือพื้นท่ี ไดแก ประชาชนไมเขาใจวัตถุประสงคในการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น

หรือพื้นท่ี การบริหารงบประมาณในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ และที่สําคัญ คือ การมีสวนรวมของประชาชนใน

กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี เนื่องจากผูรับผิดชอบโครงการสวนใหญเปนเจาหนาท่ีสถานี

อนามัย หรือทองถิ่น โครงการบางโครงการไมไดมาจากความตองการจากภาคประชาชนท่ีแทจริง  

 ดังนัน้ผูวจัิยจงึมคีวามสนใจการศกึษาการมสีวนรวมของประชาชนในกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถิ่นหรือพื้นท่ี เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร

จัดการกองทุน (สมลักษณา ไชยเสริฐ, 2549 : 142 – 149) และรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม (Keith, 1981 : 162 - 167) เพื่อ

ตองการทราบวาการมสีวนรวมของประชาชนในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี เทศบาลตําบลเมืองพาน

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนอยางไร และอะไรคือปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของจะได

นําผลการศึกษาไปใชในการกําหนดแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ

พื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองพานอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ใหประชาชนเกิดองคความรูและความเขาใจในกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีมากยิ่งขึ้น ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมมากขึ้น อันจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เปนไปในทางที่ดีขึ้น กอใหเกิดประโยชนสูงสุด

และนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงการมีสวนรวมของประชาชนในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี เทศบาลตําบล

เมืองพานอําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี

เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 
 

กรอบแนวคิด 

การศึกษาคร้ังนี้ไดเลือกแนวคิดการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน เพื่ออธิบายถึงการมีสวนรวมของ

ประชาชน ตาม 3 ดานหลัก คือ ดานประชาชน (Public) ดานการมีสวนรวม (Participation) และดานภาครัฐ โดยการมีสวนรวม 

(Participation) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนตาง ๆ 13 ขั้นตอน ในการดําเนินการ

พัฒนา ชวยเหลือ สนับสนุนทําประโยชนในเร่ืองตาง ๆ กิจกรรมตาง ๆ ตั้งแตรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับ

ผลประโยชน รวมทั้งรวมประเมินผล และแนวคิดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ตามรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 

6 รูปแบบ เพ่ือวเิคราะหถงึรูปแบบการดําเนนิงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลเมืองพาน แบบมสีวนรวม 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดการสรางการมสีวนรวมของประชาชน 

ในการบรหิารจัดการกองทุน 

1) การรับรู (Perception) 

2) ทัศนคติ (Attitude) 

3) การเปนตัวแทน (Representation) 

4) ความเช่ือมั่นและไววางใจ (Trust) 

5) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Information-sharing) 

6) ฉันทามต ิ(Consensus) 

7) การมีปฏสิัมพันธ (Interaction) 

8) ความประสงคหรือความมุงหมาย (Purpose) 

9) การประเมนิผล (Appraisal) 

10) ความโปรงใส (Transparency) 

11) ความเปนอิสระ (Independence)   

12) กาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Onward-doing) 

13) เครือขาย (Network) 

 

รูปแบบการบริหารแบบมสีวนรวม 

 

-  การบริหารแบบปรึกษาหารือ (consultative 

management)  

-  การบริหารแบบประชาธิปไตย (democratic 

management) 

-  การบริหารแบบคณะทํางาน  

(work committees) 

-  การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ (suggestion 

programs) 

-  การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง 

(middle management committees) 

-  การบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร 

(codetermination) 

การดําเนนิงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลเมอืงพาน แบบมสีวนรวม 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การมีสวนรวมในงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อสัมภาษณ 

กลุมตัวอยาง 3 กลุมตัวอยาง ไดแก คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตําบล

เมืองพาน ประชาชนในชุมชน และเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาล

ตําบลเมืองพาน ซึ่งมีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 1) ศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 2) สรางเคร่ืองมือตามประเด็นกรอบ

ความคิด การมีสวนรวม 13 ขั้นตอนตามแนวคิดการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน (สมลักษณา ไชยเสิรฐ, 2549) 

และ 6 รูปแบบตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบมสีวนรวม(Keith, 1981) 3) จัดการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) 

โดยผูวจัิยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 4) นําผลการสัมภาษณเชงิลกึท่ีไดรับมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา แลวนํามาสรุปให

ครบถวน ถูกตองตามประเด็นตางๆ ท่ีไดตั้งวัตถุประสงคไว รวมทั้งขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตางๆ ที่ไดจากการสัมภาษณ

เชงิลกึ เพ่ือตรวจสอบประเด็นตางๆ ท่ีตัง้ไว และผลการศกึษาท่ีครบถวนตามตองการ  
 

ผลการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน และศึกษาปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการในการ

ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

ผลการศกึษา พบวา  

การมีสวนรวมของประชาชนในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี เทศบาลตําบลเมืองพาน 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีแนวทางในการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบประชาธิปไตย (democratic 

management) เพราะในแตละปเทศบาลตําบลเมืองพาน จะจัดเวทีประชาคมในหมูบานภายใตกิจกรรมเทศบาลตําบลเมือง

พาน พบประชาชนปละ 1 คร้ังเพื่อรับฟงความคิดเห็นและปญหาของประชาชนในพื้นที่ผานการทําเวทีประชาคมการประชุม

ประชาคมจะเนนในสวนของงานการดําเนินงานดานสุขภาพหรืองานสาธารณสุขในพื้นที่ในเบื้องตน ซึ่งทุกฝาย ทุกคน ทุกกลุม

ตองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพืน้ท่ีเทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามแนวคิดการจัดการ

การมสีวนรวมของประชาชน สามารถอธิบายได ดังนี้  

1) การรับรู (Perception) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอ

พาน จังหวัดเชียงราย พยายามสรางชองทางและโอกาสใหประชาชนไดดูแลสุขภาพตนเอง มีการสงเสริมใหประชาชน 

ทุกเพศทุกวัยในพื้นท่ีไดเขารวมกิจกรรมดานสุขภาพอยางท่ัวถึง และจะจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดในประเด็นสําคัญ

เกี่ยวกับงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน 

จังหวัดเชยีงราย 

2) ทัศนคติ (Attitude) โดยทางกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองพาน 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ใหขอมูลขาวสารและจัดการฝกอบรมใหแกประชาชนเพื่อพัฒนาทักษะความรูดานสุขภาพ

ใหแกประชาชนในพื้นท่ีเปนสิ่งท่ีมีการกระตุนและการใหขอมูลขาวสารอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอโดยแกนนําชุมชน
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใหขอมูลตามความเปนจริงอยางเปนรูปธรรมการสะทอนใหประชาชนเห็นถึง

ประโยชนท่ีตนเองจะไดรับทุกคนสามารถมสีวนรวมไดอยางเต็มท่ี 

3) การเปนตัวแทน (Representation) เลือกจากตัวแทนประชาชนซึ่งก็คือกรรมการชุมชน และอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ท่ีมีประสบการณ มีความโปรงใส เขาใจเร่ืองการมีสวนรวม และมีจิตสํานึกสาธารณะ

ทําเพื่อชุมชนทองถิ่น โดยประชาชนคัดเลือกตัวแทนท่ีมีคุณสมบัติเดน ๆ คือตองเห็นแกประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมสามารถปรับการทํางานใหสอดคลองกับวถิกีารดําเนนิชวีติและความพรอมของชุมชนโดยไมยดึหลักการท่ีตายตัว  

4) ความเช่ือมั่นและไววางใจ (Trust) แตงตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่เทศบาลตําบลเมืองพาน

เพื่อรวมดําเนินการชวยเหลือ ติดตามกลุมตาง ๆ จนเกิดความเช่ือมั่นและไววางใจในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถิ่นหรือพืน้ท่ี เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึงสงผลใหเกิดโครงการพัฒนาเชิงบูรณาการ เมื่อ

ไดรับการประสานขอความรวมมือในกจิกรรมตางๆสวนใหญจะใหความรวมมือ 

5) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Information-sharing) วิธีการเสริมสรางการมีสวนรวมโดยการจัดเวที

ประชาคม และพบปะประชาชนปละ 1 คร้ัง เพื่อรับฟงความคิดเห็นและปญหาของประชาชนในพื้นท่ี ไมวาจะเปนปญหา

ดานสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ เปนตน ภายหลังจากการทําเวทีประชาคมจะนําขอมูลหรือปญหามาสรุปแยกเปนหมวดหมู

พรอมทัง้จัดลําดับความสําคัญ โดยคณะกรรมการของแตละชุมชนเพื่อพจิารณาดําเนนิการตอไป รวมถึงการพยายามแกไข

ปญหาความลาชาในการนําเสนอขอมูลขาวสาร หรือการแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นของประชาชน โดยใหสามารถ

นําเสนอขอมูลความตองการหรือความคิดเห็นตาง ๆ ผานเว็บไซตของเทศบาลตําบลเมืองพาน  

6) ฉันทามติ (Consensus) เปนการเปดโอกาสใหตัวแทนประชาชนสามารถใหขอมูลหรือเสนอแนะแนวทาง 

การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ไดอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอโดยมกีารดําเนนิการผานเวทีการประชุมท่ีจัดขึ้น 

7) การมีปฏิสัมพันธ (Interaction) คือจะตองจัดกิจกรรมท่ีทําใหมีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

การสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกบางชวงเวลาประชาชนใหความสนใจมารวมกิจกรรมนอยลงอันเนื่องมาจาก

การประชาสัมพันธท่ีนอยคร้ังหรือจัดกรรมในชวงเวลาท่ีประชาชนออกไปทํากิจกรรมอ่ืนหรือทํางานจึงควรตองมีการ

ประชาสัมพนัธใหมากขึ้นและตองทําซ้ําหลาย ๆ คร้ัง 

8) ความประสงคหรือความมุงหมาย (Purpose) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวย

บริการ หรือสถานบริการ หรือหนวยงานสาธารณสุข หรือหนวยงานอ่ืน หรือสนับสนุนและสงเสริมใหกลุมหรือองคกร

ประชาชนดําเนินกิจกรรมดานสาธารณสุขในพื้นท่ี เพื่อใหกลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ กลุมผูประกอบ

อาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุมผูปวยโรคเรื้อรังท่ีอยูในพื้นท่ี สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึงและมี

ประสทิธิภาพมากขึ้น  

9) การประเมินผล (Appraisal) การปฏิบัติงานท่ีเปนธรรม โปรงใสและขจัดทัศนคติสวนตัวไดนั้น ทางชุมชนไดมี

การคัดเลือกบุคคลเขารวมการจัดทําแบบประเมินผลการทํางาน การทําโครงการ และงบประมาณของกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพืน้ท่ี เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

10) ความโปรงใส (Transparency) ในแตละปจะมีการสํารวจการรับรูและความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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ท้ังหมด จํานวน 10 ชุมชน ชุมชนละ 20 คน รวมเปนจํานวน 200 คนตอป ทําใหไดรับทราบความเห็นและขอเสนอแนะ 

ในการเสริมสรางความเขาใจการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองพาน 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการตัดสินใจของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ ซึ่งจะกอใหเกิด

ความโปรงใสในการดําเนินการ ลดการทุจริต และขอผิดพลาดของนโยบาย แผนงาน โครงการลงได โดยการสรางความ

ไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชุมชน   

11) ความเปนอิสระ (Independence) การประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นตอปญหา

ที่เกดิขึ้นในชุมชนซึ่งจัดขึ้นเพ่ือคนหาปญหาทุกดาน หลังจากนัน้คณะกรรมการชุมชนจะมารวมพจิารณาปญหา 

12) กาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Onward-doing) การรวมกันการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

อยางตอเนื่อง โดยความสัมพันธระหวางสมาชกิ ท่ีจะทําใหการมสีวนรวมของประชาชนเปนไปดวยดีและตอเนื่อง สม่ําเสมอ 

ประชาชนจงึเล็งเห็นถงึความพรอมและเห็นประโยชนของการมีสวนรวม และการสรางความเขาใจในบทบาทของการมีสวน

รวมของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพืน้ท่ี เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

13) เครือขาย (Network) สงเสริมใหมกีารผนกึกําลังรวมกันของทั้งรัฐและประชาชนในลักษณะเครือขายคือ การท่ี

จะตองมาทําความเขาใจกัน ในรูปกิจกรรม โครงการ แผนงาน เพื่อใหสามารถดําเนินการสรางหลักประกันสุขภาพได

ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนด  

รูปแบบการบริหารจัดการแบบมสีวนรวม (Davis Keith, 1981: 162 - 167) มดีังนี้ 

รูปแบบท่ี 1  การบริหารแบบปรึกษาหารือ (consultative management) มีการปรึกษาหารือถึงวิธีการในการแกไข

ปญหาและปรับปรุงการดําเนินงานกองทุนฯ อยางตอเนื่องจึงทําใหเกิดปญหาขึ้นนอยมีความเข็มแข็งและมุงมั่นในการ

ทํางานมกีารสรางกตกิารวมในระดับชุมชน 

รูปแบบท่ี 2การบริหารแบบประชาธิปไตย (democratic management) แตละปเทศบาลตําบลเมืองพาน จะจัดเวที

ประชาคมในหมูบานภายใตกิจกรรมเทศบาลตําบลเมืองพาน พบประชาชนปละ 1 คร้ังเพื่อรับฟงความคิดเห็นและปญหา

ของประชาชนในพื้นท่ีผานการทําเวทีประชาคมการประชุมประชาคมจะเนนในสวนของงานการดําเนินงานดานสุขภาพหรือ

งานสาธารณสุขในพืน้ท่ีในเบ้ืองตน  ซึ่งทุกฝาย ทุกคน ทุกกลุมตองมสีวนรวมแสดงความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตย  

รูปแบบท่ี 3  การบริหารแบบคณะทํางาน (work committees) ประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกระดับและเปน

เจาของรวมกัน มีความรับผิดชอบรวมกันระหวางรัฐกับประชาชน โดยมีเปาหมาย คือ สุขภาวะ ตามหลักการสุขภาพ

พอเพยีงการยดึหลักการประสานประโยชนของทุกฝาย 

รูปแบบท่ี 4 การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ (suggestion programs) ขอเสนอแนะวาบางชวงเวลาประชาชนไม

คอยใหความสนใจมารวมกิจกรรมจึงควรตองมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้นและตองทําซ้ําหลาย ๆ คร้ังอีกท้ังการเปด

โอกาสใหประชาชนไดแสดงศักยภาพและใหอํานาจอยางเต็มท่ี 

รูปแบบท่ี 5  การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง(middle management committees) การดําเนินงาน

ท้ังหมดมีการใหเทศบาลตําบลเมืองพาน เปนศูนยกลางในการดําเนินงานในการสงเสริมสนับสนุนประชาชนในการดูแล

สุขภาพตนเองครอบครัวชุมชนสภาพแวดลอมและสังคมจึงจัดทําขอมูลและจัดทําแผนดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับปญหาดาน

สาธารณสุข จากการประชุมรวมกันกับชุมชน ดําเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถ
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เขาถึงบริการสาธารณสุขท้ังท่ีบานและในชุมชนอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการระบบกองทุนฯ ใหมีความ

โปรงใส และจัดทําสรุปผลการดําเนนิงานและงบดุลเมื่อสิ้นสุดป ยดึหลักธรรมาภบิาล  

รูปแบบท่ี 6การบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร (codetermination) ดวยลักษณะความสัมพันธในชุมชนแบบ

ปฐมภูมิคือแบบญาติพี่นองชุมชนมีคานิยมในการใหความนับถือตอแกนนําชุมชนรวมถึงการบริหารงานท้ังหมดก็เพื่อ

ผลประโยชนที่ตกแกประชาชนชุมชน จากผลของศึกษาจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกทําใหทราบวาชุมชนในเขตเทศบาล

ตําบลเมืองพาน มีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน 

อําเภอพาน  จังหวัดเชยีงราย เปนอยางด ี จงึทําใหไมสงผลกระทบหรือปญหาใด ๆ ตอการดําเนนิงานของกองทุนฯ  

ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาล

ตําบลเมืองพาน ท่ีพบ 2 ประการ ไดแก 

1. ประชาชนใหความสนใจนอยในเร่ืองกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองพาน 

อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

2. ความลาชาของเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอ

พาน จังหวัดเชยีงราย 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากการศึกษาคร้ังนี้เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงคประการแรก คือ ศึกษาถึงการมีสวนรวมของประชาชน 

ในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

พบวา ผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย มีแนวทางในการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบประชาธิปไตย (democratic management) ตามรูปแบบการ

บริหารแบบมสีวนรวมของ คีท (Keith. 1981) ท่ีไดกลาววา การบริหารแบบประชาธิปไตย (democratic management) เปนการ

บริหารที่ใชความคิดจากกลุมใหเปนประโยชนโดยใหทุกคนในกลุมมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น แตละคนมีเสียงหนึ่งเสียง

เทากัน (one man–one vote) การตัดสินใจมาจากมติของกลุมโดยสมาชิกทุกคนมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นและโนมนาว

คนอ่ืนๆ  อยางไรก็ตามผูบริหารแบบประชาธิปไตยอาจใชสิทธ์ิท่ีจะไมปฏิบัติตามความเห็นของกลุมไดกรณีท่ีความเห็นนั้น

ไมสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน และการดําเนนิงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล

ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไดดําเนินการตาม 3 ดานหลัก คือ ดานประชาชน (Public) ดานการมีสวนรวม 

(Participation) และดานภาครัฐ คือ สนับสนุนสงเสริมและใหโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง มอบอํานาจ

ในการจัดการและการบริหารงานรวมกันในระดับบุคคลและระดับกลุมในการดูแลสุขภาพท้ังตนเองและคนในชุมชน มีการ

ประชาสัมพันธขอมูลหลายชองทางและอยางท่ัวถึง อีกทั้งการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมในพื้นท่ีเขารวมกิจกรรมและคิด

โครงการตามความเหมาะสม ตามความสามารถ มีการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงศักยภาพและมอบอํานาจอยาง

เต็มท่ี โดยทางกองทุน จัดกระบวนการเรียนรูการรับฟงความคิดเห็นการนําเสนอโครงการ การมีสวนรวมลงมือ

ปฏิบัติรวมกันสงเสริมใหมีการอบรมพัฒนาศักยภาพ ท่ีสําคัญยังใหการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
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การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เชน 

การประชุม การถายทอดขอมูล การทําประชาคม การคัดเลือกตัวแทนเขามาเปนคณะกรรมการกองทุน การจัด

กิจกรรม รวมถึงการสงตัวแทนเขาไปรวมรับฟงการพิจารณาโครงการและงบประมาณโครงการ การประเมินผลงานของ

โครงการ ตลอดจนถึงขั้นสรุปโครงการ ตามแนวคิดของสมลักษณา  ไชยเสริฐ (2549 : 142-149) ไดแบงแนวทางการจัดการ

การมีสวนรวมของประชาชนเปน 3 ดานหลัก คือ ดานประชาชน (Pubblic) ดานการมีสวนรวม (Participation) และดาน

ภาครัฐ โดยการมสีวนรวม (Participation) โดยมวีัตถุประสงคหลักเพื่อใหประชาชนที่เปนบุคคลหรือคณะบุคคลเขามามีสวน

รวมในขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินการพัฒนา ชวยเหลือ สนับสนุนทําประโยชนในเร่ืองตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ ตั้งแตรวม

คิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับผลประโยชน และรวมประเมินผล เพื่อใหเกิดการยอมรับ และกอใหเกิด

ผลประโยชนสูงสุดกันทุกฝาย ดังที ่ ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543) ไดระบุไววา การมีส วนรวมในลักษณะที ่เป น

กระบวนการพัฒนา โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาตั้งแตเร่ิมจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก  

การรวมกันคนหาปญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในทองถิ่น การบริหารจัดการ  

การติดตามและประเมินผล รวมท้ังการรวมรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกลาวจะตอง

สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน นอกจากนี้ ยังพบวา ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองพาน มีความพรอม  

มีความเขมแข็ง และความผูกพันตอกันท้ังในกลุมประชาชนท่ัวไปและกลุมแกนนําชุมชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน ซึ่งกลุมตาง ๆ เหลานี้มีสวนรวมในการสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปนอยางมาก

และมีบทบาทในการผลักดันใหเกิดความสามัคคี สรางความศรัทธาใหแกประชาชนเกิดความเชื่อมั ่น และให 

ความรวมมือในการดําเนนิงานตาง ๆ ดวยความสมัครใจ ประชาชนในชุมชนมีความสนใจในเร่ืองสุขภาพมากขึ้น ท้ังนี้ เปน

ผลมาจากความใกลชดิกับกลุมแกนนําชุมชนและกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ดังนั้น ประชาชนจึงพรอมท่ีจะรวม

กจิกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพืน้ท่ีเทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงคของการศึกษาประการที่สอง เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบวา ปญหา

อุปสรรคท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก ประชาชนใหความสนใจนอยในเร่ืองกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี

เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เนื่องจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี 

เทศบาลตําบลเมืองพาน อํา เภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนกองทุนท่ี เทศบาลตําบลเมืองพานเพิ่ ง เขารวม 

ตามพระราชบัญญัติประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 ในระยะแรกมีการประชาสัมพันธไมสม่ําเสมอ และไมท่ัวถึง จึงทํา

ใหประชาชนใหความสนใจเขารวมกิจกรรมดานสุขภาพนอย รองลงมา ไดแก ความลาชาของเงินอุดหนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว

สอดคลองกับงานวิจัยของ นงนุช เครือศรี (2552) ซึ่งไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
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ประชาคมหมูบานดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตําบลตลาดขวัญอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาอุปสรรค

คือ ประชาชนมีสวนรวมนอยซึ่งผูนําชุมชนไดตั้งขอสังเกตวาอาจเพราะประชาชนไมตระหนักถึงความสําคัญและการ

ประชาสัมพันธเคลื่อนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลมีนอยประกอบกับการดําเนินกิจกรรมในแตละคร้ังไมตรงเวลาทําให

ประชาชนเบ่ือหนายตอการทํางานของระบบราชการจึงกลาวไดวาการมีสวนรวมของประชาชนไมไดขึ้นอยูท่ีรูปแบบของ

ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับแตขึ้นอยูกับมุมมองของประชาชนตอคุณคาหรือความสําคัญของประโยชนนั้น และพรพิมล 

การญาณ (2555) ทําการศึกษาแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลมะขุนหวานอําเภอสันปาตองจังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาอุปสรรคหลายประการท่ี

สําคัญคือระยะแรกประชาชนไมคอยสนใจเขารวมกิจกรรมและความกระตือรือรนของประชาชนไมคงท่ีแตมีการแกปญหาโดยการ

สรางแรงจูงใจดวยการแจกสิ่งของการกระตุนดวยแกนนําชุมชนดานสุขภาพการใหขอมูลท่ีชัดเจนตอเนื่องและบอยคร้ังการ

ใหคําปรึกษาและพูดคุยสรางความเขาใจโดยกรรมการบริหารกองทุนฯและแกนนําชุมชนปญหาอีกประการหนึ่งคือขอจํากัด

ของระเบียบและหลักเกณฑการใชจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลมะขุนหวานในการพัฒนา

ศักยภาพแกนนําเครือขายและกรรมการบริหารกองทุนฯวิธีการแกไขคือการจัดหาแหลงเงินทุนจากแหลงอ่ืนมาสนับสนุน

การดําเนินงานกองทุนฯและการใชโอกาสเรียนรูจากกรณีท่ีหนวยงานอ่ืนมาศึกษาดูงานในพื้นท่ี นอกจากนี้ยังตรงกับ

งานวิจัยของ วรรณา ทองกาวแกว (2554) การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนมีผลตอการมีสวนรวม

ของหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นในจังหวัดยะลา พบวา ปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญ คือ ไมมีเวลารวมกิจกรรม ไมมีการ

ประชาสัมพันธใหทราบอยางท่ัวถงึ  

ขอเสนอแนะ 

1) ควรมีการศึกษาแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ีในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายเพื่อใหเกิดเปนประโยชนตอกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น

หรือพืน้ท่ีอยางท่ัวถงึในการนําไปปรับใชกับประชาชนใหเหมาะสมสอดคลองกับพืน้ท่ีและบริบทของพืน้ท่ี 

2) ควรมกีารศกึษาถงึการมสีวนรวมและระดับของความสนใจในประชาชนกลุมคนหนุมสาว เพื่อสรางความตระหนัก

ในการมสีวนรวมในกองทุนฯ  

3) ควรมกีารศกึษาถงึบทบาทความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมี

ผลตอประสทิธิภาพการดําเนนิงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพืน้ท่ี   
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บทคัดยอ 

การศึกษาอิสระคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราพื้นบาน และผลกระทบดานครอบครัว

คานิยม สังคม และวัฒนธรรม จากการดื่มสุราพื้นบานของประชาชนบานสันปาหนาด ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต

จังหวัดพะเยาเปนการวิจัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม กลุมประชากรท่ีใชใน

การศึกษา จํานวน 234 ครัวเรือนใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 1) ดานพฤติกรรมการดื่มสุราพื้นบานกลุมตัวอยางสวนใหญดื่มสุราคร้ังแรกเมื่ออายุ 13 ป 

ดื่มสุราตอเน่ืองมาตํ่าสุด 2 ป ดื่มสุราในชวงเวลาตอนเย็นแรงจูงใจที่ทําใหดื่มสุรา คือ เพื่อนประเภทสุราที่ดื่มเปนประจํา

และมีปริมาณมาก คือ สุราพื้นบานสาเหตุท่ีดื่มคือหาซื้อไดงาย เหตุผลหลักในการดื่มสุรา คือ เพื่อเขาสังคมกลุมตัวอยางสวนใหญ   

ไมเคยประสบอุบัติเหตุ และไมคิดอยากเลิกดื่มสุรา 2) ผลกระทบจากพฤติกรรมการดื่มสุราพื้นบาน ท้ัง 4 ดาน 

ประกอบดวย 1. ครอบครัว 2. คานิยม 3. สังคม 4. วัฒนธรรม พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง หากพิจารณาเปนรายดาน        

ดานท่ีมากท่ีสุด คือ ดานสังคม รองลงมา คือ ดานครอบครัว ดานวัฒนธรรมและดานคานิยมซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ท่ีกําหนดไว 
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Abstract  

The purposes of this study were to study about the drinking behavior of local whisky and the effect to 

family, value, society and culture from the drinking behavior of local whiskyof people in Ban San Pa Nard, Dok Kham 

Tai Sub district, Dok Kham Tai District, Phayao Province.This research was a quantitative study. The instrument used 

was a set of questionnaire. The sample people in this study were 234households. Statistic used in data analysis was 

frequency, percentage, mean and standard deviation. The research results found that 1) The drinking behavior of 

local whisky, the most sample drank whisky for the first time when they were 13 years old and they drank 

continually for minimum 2 years in the evening. Motivation of whisky drinking was friends. Local whisky was the 

type of whisky which they drank much and regularly. Drinking cause was easy to purchase. The main reason of 

alcohol drinking was sociability. The most sample never had an accident and they didn’t want to stop drinking.        

2) The effect about the drinking behavior of local whisky found that in all 4 aspects include 1. Family 2. Value         

3. Society 4. Culture was a moderate level. If considering in each aspect, the aspect which was the most level was 

society. The secondary was family. Culture and value didn’t accord with the hypothesis. 
 

Keywords: effect, local whisky 
 

บทนํา 

การดื่มสุราถือเปนตนเหตุท่ีสําคัญในการกอใหเกิดการบาดเจ็บ และเสียชีวิต ประเทศไทยมีผูบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุการขนสงทางบกเปนจํานวนมาก ถึง 105,725 คนท่ัวประเทศในป 2556และการดื่มสุราเปนสาเหตุของการเกิด

อุบัติเหตุจราจรถึงรอยละ 45 ในชวงปกติ และเพิ่มเปนรอยละ 50-60 ในชวงเทศกาล เชน วันขึ้นปใหม วันสงกรานต      

วันตรุษจนี หรือวันวาเลนไทน (สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ, 2556) นอกจากนี้การดื่ม

สุรายังเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดภาระโรค และเปนปจจัยเสี่ยงลําดับ 3 ท่ีมีผลตอการเสียชีวิตกอนวัยอันควรและมีผลตอ

ความพกิารของประชากรโลก  จากรายงานของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ  ระบุวาการดื่มสุรา

สงผลกระทบทางตรงตอสุขภาพของคนโดยกอใหเกดิโรคมากกวา 60 โรค เชน  โรคตับแข็ง มะเร็งตับ โรคพษิสุราเร้ือรัง ฯลฯ 

ท้ังนี้การดื่มสุราในประเทศไทยกําลังเปนปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพอันดับ 1 โดยเกิดภาระโรคถึง รอยละ 10.6        

ของภาระโรคท้ังหมด ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของนานาชาติ ซึ่งคาเฉลี่ยของนานาชาติเทากับ รอยละ 4.5 ของภาระโลกท้ังหมด

ของโลก สําหรับประเทศไทย การดื่มสุรามีมูลคาสูงถึง 1.51 แสนลานบาท คิดเปนรอยละ 1.98 ของผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาติเมื่อเทียบมูลคาการดื่มสุราในป พ.ศ.2548 มีมูลคา 3.2 ลานบาท สูงเพิ่มถึง 1.19 แสนลานบาท มีผูดื่มสุรา

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 260,000 คน  และมอีัตราท่ีสูงขึ้นอยางตอเนื่องการดื่มสุราอาจสงผลกระทบทางออมท่ีเปนปจจัยเสี่ยงใน

การกอใหเกดิโรค เชน โรคหัวใจ และหลอดเลือด ปญหาสุขภาพจิต รวมทั้งทําใหเกิดปญหาสังคม เชน อาชญากรรมความ

รุนแรง ปญหาการวางงานครอบครัวแตกแยก คนจรจัด คนไรท่ีอยู 

จังหวัดพะเยา เปนจังหวัดท่ีมีการดื่มสุราพื้นบานมากท่ีสุดของประเทศ จากการศึกษาขอมูลปจจุบันของพัฒนา

ชุมชนอําเภอดอกคําใต (2555) มีสุราพื้นบานท่ีขึ้นทะเบียนกับสํานักงานสรรพสามิตในจังหวัดพะเยา มีจํานวนมากกวา 

http://dict.longdo.com/search/sociability
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260 แหง ซึ่งเปนจํานวนสูงมากในลําดับตน ๆ ของประเทศ โดยการผลิตสุราพื้นบานเหลานี้ ยังพบปญหาสําคัญ  

คือ มีผูผลิตบางแหงลักลอบเติมสารเคมี สารฆาแมลงลงในกระบวนการผลิตเพื่อหวังผลใหเกิดความมึนเมามากขึ้นและยัง

เปนการลดตนทุนการผลิต โดยท่ีเจาหนาท่ีไมสามารถตรวจสอบไดท้ังหมด เนื่องจากมีการผลิตทุกๆ 3-5 วัน โดยการ

ลักลอบเติมสารเหลานี้ทําใหเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายตอผูดื่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบปญหาการเลี่ยงภาษีทําใหสุรามีราคา

ถูก และยังมีการแบงขาย ทําใหเกิดการเขาถึงไดอยางงายดายเม่ือป พ.ศ.2555 มีจํานวนประชากร 400 ครัวเรือน มี

ผูเสียชีวิต       ท่ีเกี่ยวของกับสุรา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.47 ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ย 5,000 บาท คาใชจายใน

การดื่มสุราเฉลี่ย 1,100 บาทตอครอบครัวท่ีดื่มสุรา หนี้สนิเฉลี่ยครอบครัวละ 15,000 บาท (พัฒนาชุมชนอําเภอดอกคําใต, 

2555) สุราจัดเปนสารท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ ตออวัยวะที่สําคัญหลายระบบและยังสงผลใหเร็วหรือชาแตกตางกันไปใน

แตละคน  ผลกระทบตอสุขภาพ พบวาสุรามีผลตอระบบทางเดินหายใจจะทําใหเกิดอาการปอดอักเสบและการติดเช้ือใน

ระบบทางเดินหายใจ มีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือดจะทําใหเกิดความดันโลหิตสูง กลามเนื้อหัวใจออนแรงและ

ลมเหลว  ระบบทางเดินอาหารทําใหเกิดการทําลายเย่ือบุกระเพาะอาหารไดนอกจากนี้การดื่มสุราในปริมาณท่ีมากอาจ

เกิดผลกระทบตอเนื่องทําใหเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยตางๆ นําไปสูการบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตไดท้ัง

ของตนเองและผูอ่ืน ยิ่งไปกวานั้นการดื่มสุราอยางตอเนื่องจนเปนพฤติกรรม  ไมวาจะดื่มเปนคร้ังคราวหรือดื่มเปนประจํา

นัน้ ยอมบ่ันทอนสุขภาพทําใหเกดิโรคเร้ือรังโดยอาการรุนแรงมักปรากฏใหเห็นในวัยกลางคนขึ้นไป (อวัสดา จันทรแสนตอ, 

2541, หนา 18) ท่ีสําคัญอยางยิ่งสุรา ยังมีผลกระทบตอความสัมพันธในครอบครัวตลอดจนมีผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

และสังคมดวย  

 จากการท่ีภาครัฐ มีนโยบายออกกฎหมาย และบทโทษของการดื่มสุราท่ีมากมาย แตยังมีประชาชนบางกลุมท่ีมี

พฤติกรรมการดื่มสุราไมมีเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรืออาจมีแนวโนมการดื่มสุราอยางตอเนื่อง เชน ประชาชนบาน            

สันปาหนาด ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต  จังหวัดพะเยา ยังมผีูท่ีดื่มสุราแบบเสี่ยงในอัตราท่ีสูง และมีแนวโนมของผูท่ี

เร่ิมดื่มสุราคร้ังแรกมีอายุนอยลง กอปรท้ังในพื้นท่ีบานสันปาหนาด มีโรงผลิตสุราพื้นบาน จํานวน 2 แหง ดังนั้นผูวิจัยจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมในการดื่มสุราพื้นบานของประชาชนบานสันปาหนาด เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล 

และแนวทางในการวางแผนการปองกันและแกไขปญหาการดื่มสุราพื้นบานของประชาชนเพื่อเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ

ตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราพื้นบานของประชาชนบานสันปาหนาด ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา 

 2. เพื่อศึกษาผลกระทบดานครอบครัว คานิยม สังคมและวัฒนธรรม จากการดื่มสุราพื้นบานของประชาชน     

บานสันปาหนาด ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมผูศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนในพื้นท่ีบานสันปาหนาด  

ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ประกอบดวยกรอบแนวคิดในการศึกษาผลกระทบดานครอบครัว  
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คานิยม สังคมและวัฒนธรรม นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยอันเปนแนวทางในการตั้งคําถาม สําหรับเก็บ

รวบรวมขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคท่ีตัง้ไว โดยสามารถเขยีนเปนแผนภาพสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการศกึษา ดังนี้ 

 

 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 สมมุตฐิาน 
การดื่มสุราพื้นบานของประชาชนบานสันปาหนาด ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยา มีผลกระทบ

ดานครอบครัวมากท่ีสุด 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชาชนบานสันปาหนาด อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ทั้งหมดจํานวน 598 คนคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยใช

ตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 234 คน สามารถคํานวณ ไดดังนี้  

ประชากรในชวง 600 – 550 มปีระชากรเพิ่มขึ้น 50 ครัวเรือน ตัวอยางเพิ่มขึ้น (234-226) = 8 คน 

 ถา ชวง 598 – 550 มปีระชากรเพิ่มขึ้น 48 คน ตัวอยางเพิ่มขึ้น            = 8 x 48 

                                50 

                           = 7.68  หรือ 8 คน 

 ดังนัน้ มปีระชากรท่ีใชในการวจัิย 598 คน ขนาดของกลุมของตัวอยาง          = 226+8 

                 = 234 คน 

และใชวธีิการสุมแบบบังเอญิ (Accidental  Sampling) ในการเก็บขอมูล 
 

1. เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล 

 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลผู ดื่มสุราพื้นบาน              

ในแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวนคือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ตัวแปรตน 

- เพศ 

- อายุ 

- อาชพี 

- รายได 

ผลกระทบดาน 

1. ครอบครัว 

2. คานยิม 

3. สังคม 

4. วัฒนธรรม 
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การศึกษา อาชีพ รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว สวนท่ี 2 พฤติกรรมการดื่มสุรา สวนท่ี 3 ผลกระทบดานตางๆ จาก

พฤตกิรรมการดื่มสุรา และสวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 

2. การวเิคราะหขอมูล 

 การวิจัยนี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาความถี่ (Frequency),คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย 

(Mean), คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation), สถิติท่ีใชเพื่อการทดสอบสมมติฐาน และทําการวิเคราะห โดย

มเีกณฑในการแปลความหมายของขอมูล ดังนี้ 

  คาเฉลี่ย  4.21 – 5.00   ระดับผลกระทบ มากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย   3.41 – 4.20   ระดับผลกระทบ มาก 

  คาเฉลี่ย   2.61 – 3.40   ระดับผลกระทบ ปานกลาง 

  คาเฉลี่ย   1.81 – 2.60   ระดับผลกระทบ นอย 

  คาเฉลี่ย   1.00 – 1.80   ระดับผลกระทบ นอยท่ีสุด 

ผลการศึกษา 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมีจํานวน 204 คนคิดเปนรอยละ 87.2 และเปนเพศ

หญงิมจํีานวน 30 คนคิดเปนรอยละ 12.8มีอายุระหวาง 18 – 30 ปมีจํานวน  60 คนคิดเปนรอยละ 25.6 รองลงมาคืออายุ

41 – 50 ปมีจํานวน 56 คนคิดเปนรอยละ 23.0 และอายุ 51 – 60 ปจํานวน 53 คนคิดเปนรอยละ 22.6 สวนใหญมี

สถานภาพสมรสมจํีานวน 140 คนคิดเปนรอยละ 59.8 ผูท่ีโสดมจํีานวน 85 คนคิดเปนรอยละ 36.3 และหมาย/หยาจํานวน 

6 คน คิดเปนรอยละ 2.6 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน 119 คนคิดเปนรอยละ 50.9 รองลงมาคือมีการศึกษา

ระดับปวช./มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 42 คนคิดเปนรอยละ 17.9 และระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีจํานวน 26 คนคิด

เปนรอยละ 11.1 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจํานวน 128 คนคิดเปนรอยละ 54.7 รองลงมาคือรับจางมีจํานวน 70 คนคิด

เปนรอยละ 29.9 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 22 คนคิดเปนรอยละ 9.4 สวนใหญมีรายได 5,001 – 7,500 บาท

จํานวน 85 คนคิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมา 2,501-5,000 บาทจํานวน  70 คนคิดเปนรอยละ 29.9 และ 7,501 – 10,000  

จํานวน 33 คนคิดเปนรอยละ 14.1 

2. พฤตกิรรมการดื่มสุรา 

จากผลการศึกษา  พบวา กลุมตัวอยางดื่มสุราคร้ังแรกเมื่ออายุ 13 ป มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 5.6 และ

ดื่มสุราคร้ังแรกเมื่ออายุสูงสุดท่ี 30 มจํีานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.3 อายุเฉลี่ยของการดื่มสุราคร้ังแรก คือ 19 ป การดื่ม

สุราอยางตอเนื่อง พบวา ดื่มสุราตอเน่ืองมาต่ําสุด 2 ป มีจํานวน 14 คนคิดเปนรอยละ 6.0 ดื่มสุราตอเนื่องมาเปนเวลา     

3 ปมีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.8 และ ดื่มสุราตอเนื่องมาเปนเวลา 10 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 6.8 ดื่มสุรา

ตอเนื่องเฉลี่ยเปนเวลาประมาณ 7 ป โดยชวงเวลาดื่มสุรา คือชวงเย็น มีจํานวน 168 คนคิดเปนรอยละ 71.8 รองลงมาคือ

เวลามีงานสังสรรค มีจํานวน 59 คนคิดเปนรอยละ 25.2 และกินตลอดเวลา และเวลาอ่ืน ๆ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

1.3 แรงจูงใจที่ทําใหดื่มสุรามากท่ีสุดคือ เพ่ือน มีจํานวน 121 คนคิดเปนรอยละ 51.7 รองลงมาเพื่อเขาสังคมมีจํานวน 101

คน คิดเปนรอยละ 43.2 และเครียด/ลดความวิตกกังวล จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.7 ดื่มสุราประเภทสุราพื้นบาน       
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มีจํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 60.7 รองลงมาสุราแดง มีจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 31.6 และเบียร จํานวน 55 คน 

คิดเปนรอยละ 23.5 สาเหตุท่ีดื่มสุราคือ หาซื้อไดงายมีจํานวน 121 คนคิดเปนรอยละ 47.9 รองลงมาคือ ราคาถูก มี

จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 41.9 และรสชาติดี จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 10.3 สวนมากดื่มเปนกลุมเพื่อนฝูง/เพื่อน

รวมงาน มีจํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 95.7 รองลงมาคือ อ่ืนๆ มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.1 และดื่มคนเดียว 

จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.4 เหตุผลหลักในการดื่มสุราคือเพื่อเขาสังคมมีจํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 50.4

รองลงมา คือ เพื่อแกเหนื่อยจากการทํางานมีจํานวน 100 คนคิดเปนรอยละ 42.7 และเพื่อความบันเทิง จํานวน 51 คน   

คิดเปนรอยละ 21.8สวนใหญไมเคยประสบอุบัติเหตุ มีจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 52.1 และเคยประสบอุบัติเหตุ        

มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 47.9 สวนใหญไมคิดอยากเลิกดื่มสุรา มีจํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 81.7 และคิด     

มจํีานวน 46คน คิดเปนรอยละ 18.3 

3. ผลกระทบดานตางๆ จากพฤตกิรรมการดื่มสุรา 

จากผลการศกึษา ท้ัง 4 ดานพบวาผลกระทบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง หากพิจารณาเปนรายดาน ดานท่ีมาก

ที่สุดคือดานสังคม รองลงมา คือ ดานครอบครัว ดานวัฒนธรรมและดานคานยิมซึ่งจําแนกเปนรายดานไดดังนี้ 

ดานครอบครัว โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.07 และเมื่อจําแนกรายประเด็นพบวาผลกระทบ

มากที่สุดคือ การดื่มสุราทําใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว รองลงมาคือ การดื่มสุราทําใหมีคาใชจายและหนี้สินใน

ครอบครัวเพิ่มขึ้น และการดื่มสุราทําใหสมาชกิในครอบครัวมเีวลาใหกันนอยลง 

ดานคานิยม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.72 และเมื่อจําแนกรายประเด็นพบวา

ผลกระทบมากท่ีสุดคือ การดื่มสุราจะชวยใหเขากับชุมชนและการพบปะสังสรรคไดดีขึ้น รองลงมาคือ การดื่มสุราแลวเกิด

พฤตกิรรมเลยีนแบบทําใหมคีนดื่มสุรามากยิ่งขึ้น และการดื่มสุราจะชวยใหเปนท่ียอมรับของชุมชนไดมากขึ้น 

ดานสังคม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11 และเมื่อจําแนกรายประเด็นพบวาผลกระทบ

มากท่ีสุดคือ การดื่มสุรากอใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนเพิ่มขึ้น รองลงมาคือ การดื่มสุราทําใหเกิดการทะเลาะวิวาทในหมู

คณะ และบุคคลท่ีมนึเมาสุรากอใหเกดิอุบัตเิหตุบนทองถนนเพิ่มขึ้น 

ดานวัฒนธรรม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 และเม่ือจําแนกรายประเด็นพบวา

ผลกระทบมากท่ีสุด คือ การดื่มสุรามสีวนทําใหประเพณีวัฒนธรรมดีงามเสื่อมถอย รองลงมาคือ การดื่มสุราอาจมีสวนทํา

ใหงานประเพณีตางๆ ท่ีดําเนินการอยูหยุดชะงัก และการดื่มสุราเปนอุปสรรคของการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีของ

หมูบาน 

จากผลการวิจัยจึงไมตรงตามสมมติฐาน คือ การดื่มสุราพื้นบานของประชาชนบานสันปาหนาด ตําบลดอกคําใต 

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา มผีลกระทบดานครอบครัวมากท่ีสุด 

 ขอเสนอแนะ 

ควรมีมาตรการในการมีสวนรวมในการลดการดื่มสุราของคนในชุมชน ผูประกอบการวิสาหกิจสุราพื้นบานใน

ชุมชนควรเขามามบีทบาทในการลดการดื่มสุราของประชาชนในพืน้ท่ีดวย  
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สรุปผลและอธิปรายผล 

 สรุปผล 

การศึกษาเร่ืองผลกระทบจากพฤติกรรมการดื่มสุราพื้นบานของประชาชนบานสันปาหนาดตําบลดอกคําใต  

อําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยาสามารถนํามาสรุปผลไดดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 87.2 มีอายุ

ระหวาง 18 – 30 ปคิดเปนรอยละ 25.6 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 59.8 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปน    

รอยละ 50.9 มอีาชพีเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 54.7 และมรีายได 5,001 – 7,500 บาท คิดเปนรอยละ 36.3  

1. พฤติกรรมการดื่มสุราพื้นบานของประชาชนบานสันปาหนาด ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต 

จังหวัดพะเยา 

พฤติกรรมการดื่มสุรา พบวา กลุมตัวอยางดื่มสุราคร้ังแรกอายุเฉลี่ย คือ 19 ป โดยกลุมตัวอยางดื่มสุราตอเนื่อง

มาเปนเวลาเฉลี่ยประมาณ 7 ป ดื่มสุราในชวงเวลาตอนเย็น แรงจูงใจท่ีทําใหดื่มสุรามากที่สุดคือเพื่อน ดื่มสุราประเภทสุรา

พื้นบานมากที่สุด สาเหตุท่ีดื่มสุราคือหาซื้อไดงาย โดยดื่มกับกลุมเพื่อนฝูง/เพื่อนรวมงานมากท่ีสุด เหตุผลหลักในการดื่ม

สุราคือ เพื่อเขาสังคม สวนใหญไมเคยประสบอุบัตเิหตุ และไมคิดอยากเลกิดื่มสุรามากท่ีสุด 

2. ผลกระทบดานตางๆ จากพฤตกิรรมการดื่มสุรา 

ขอมูลการศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมการดื่มสุราพื้นบานของประชาชนบานสันปาหนาด ตําบลดอกคําใต  

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา : โดยรวมท้ัง 4 ดานอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยโดยรวม ( = 2.98) เมื่อวิเคราะห 

รายดาน พบวา ดานท่ีมีผลกระทบคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก คือ ดานสังคม มีคาเฉลี่ย ( = 3.11) รองลงมา คือ ดาน

ครอบครัว มคีาเฉลี่ย ( = 3.07) ดานวัฒนธรรม มคีาเฉลี่ย ( = 3.00) และดานคานยิม มคีาเฉลี่ย ( = 2.72) 

 อภปิรายผล 

 การศึกษาเร่ืองผลกระทบจากพฤติกรรมการดื่มสุราพื้นบานของประชาชนบานสันปาหนาด  ตําบลดอกคําใต  

อําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยา  มผีลกระทบดังตอไปนี้ 

ผลกระทบดานครอบครัว ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลกระทบดานครอบครัวระดับมากท่ีสุดคือ การดื่ม

สุราทําใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยพิจารณาไดท้ังทางบวกและทางลบ ในทางการแพทยระบุ

อยางชัดเจนวา การดื่มสุรามีผลกระทบตอสุขภาพของผูดื่มเปนสวนใหญผลกระทบของสุราแมจะมีขอดีอยูบางก็ตาม แตก็

ปรากฏชัดเจนเปนท่ียอมรับในบางประเด็น เชน ในการสรางความสบายใจใหผูดื่มสุรา ซึ่งจากการศึกษาของบุญเลิศ จุล

เกียรติ และคณะ (2534) ไดแบงภาวการณเสพติดสุราฯ ออกเปนระดับชั้นและการเปนพิษตอรางกาย กลาวคือ  การดื่ม

สุราทําใหผูดื่มติดอาการสนุกสนาน ราเริง เมื่อมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือด 30 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต แตลักษณะอาการ

อาจเปลี่ยนไป เม่ือระดับแอลกอฮอลในเลือดเพิ่มขึ้น เชน จะเสียการควบคุมการเคลื่อนไหว เมื่อ 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต 

และจะแสดงอาการเมาใหเห็น เดินไมตรงทาง เมื่อระดับแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นเปน 100 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต โดยการดื่ม

ระยะแรกๆ จะไมมีผลกระทบตอรางกายมากนัก แตเมื่อยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นเมื่อเกิดความคุนเคย และผลกระทบจะ

รุนแรงขึ้นเม่ือดื่มในระยะเวลายาวนาน และสงผลกระทบความสัมพันธในครอบครัวและปญหาอ่ืนๆ ท้ังในทางตรงและ

ทางออม   

Χ

Χ

Χ Χ Χ
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ผลกระทบดานคานิยม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือ การดื่มสุราจะชวยใหทานเขากับชุมชนและการ

พบปะสังสรรคไดดขีึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศกึษาของสถาบันวจัิยวทิยาศาสตรการแพทยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2544) 

ในโครงการศกึษาปญหาสังคมท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เพื่อหามาตรการทางเลือกปองกันและแกไข 

ซึ่งพบวา คานิยมของคนในปจจุบันท่ีใชการดื่มสุราเปนสื่อกลางในการสังคมสมาคม และแสดงความยินดีกําลังไดรับการ

ยอมรับทางสังคมมากขึ้น ผูดื่มสุราและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลสวนใหญเห็นดวยวาการดื่มสุราพืน้บาน ทําใหเปนคนท่ีมีเพื่อน

เยอะและกลาแสดงออกไดมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับอํานวย พิรุณสาร (2538) ไดอธิบายไววาการดื่มสุราพื้นบานนั้นเกิด

จากการที่มนุษยใหคุณคาและความหมายตางๆ  เกี่ยวกับ “สุรา” รวมทั้งเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ซึ่งคานิยมการดื่มสุรา มี

หลายประการ เชน การดื่มสุราเปนการแสดงถึงความมีอํานาจ การมีพลังดื่มเพื่อสังสรรคในหมูเพื่อน นอกจากนั้นยังเปน

การสื่อกลางในการเขาสังคมอกีดวย 

ผลกระทบดานสังคม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือ การดื่มสุรากอใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนเพิ่มขึ้น

โดยมักพบวาผูดื่มสุรา เมาขาดสติ มีพฤติกรรมรุนแรงไมสามารถควบคุมตนเองได การสรางความวุนวายเนื่องจากการ

ควบคุมตนเองไมไดกอใหเกดิอุบัตเิหตุขึ้นได  โดยเฉพาะผลท่ีเกดิขึ้นกับ “คุณภาพของสังคม”  ที่ถือวาไดรับผลกระทบอยาง

มาก ไมวาจะเปนการสูญเสียในดานปริมาณและคุณภาพทรัพยากรมนุษยท้ังจากอุบัติเหตุ โรคภัยไขเจ็บ ผลกระทบตอ

สุขภาพของครอบครัว ซึ่งอาจไมสอดคลองกับนโยบายในการเสริมสรางสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเนนการ

เตรียมตัวรักษาสุขภาพในปจจุบัน เพื่อใหมีสุขภาพดีถวนหนาในอนาคต  ดังนั้นผูจะเปนผูบริโภคสุรา ควรตระหนักถึงผลท่ี

จะเกดิขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และสังคมในอนาคตดวย ท่ีผานมาไดมีการรณรงคใหเห็นผลท่ีเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจาก

การดื่มสุราหลายโครงการ เชน โครงการเมาไมขับ ก็มักจะทําเปนระยะๆ ตามเทศกาลหรือโอกาสตางๆ ยังไมตอเนื่อง แตก็

นับวาเปนจุดเร่ิมตนในการกระตุนใหประชาชนท่ัวไปไดเห็นถงึดานลบของการดื่มจนเมา  

 ผลกระทบดานวัฒนธรรม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือการดื่มสุรามีสวนทําใหประเพณีวัฒนธรรมดี

งามเสื่อมถอยการดื่มสุราพื้นบานยังมีความเกี่ยวของทางดานสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากการดื่มสุราฯ มีในทุกสังคม

และวัฒนธรรม บางคร้ังการดื่มสุรา สวนหนึ่งท่ีเปนมาจากวัฒนธรรม ประเพณี หรือพิธีกรรมตางๆ ท่ีตองใชสุราและ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานมงคล หรืองานบุญตางๆ ท่ีมุงเนนใหเกิดความสนุกสนาน

ร่ืนเริง ทําใหมีการรวมสังสรรคดวยการดื่มสุรา ดังนั้น การดื่มสุรา จึงสงผลใหเกิดการสังสรรคทางสังคม เชนเดียวกับท่ี

วิชัย โปษยะจินดา และคณะ (2543)ซึ่งไดศึกษาเร่ือง “การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพื่อหามาตรการทางเลือกปองกัน

การแกไขพบวา วัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนาการของสังคมไทยหลายๆ ดาน  มีผลทําใหสุราเปนปจจัยสําคัญในการ

ผลิตและมักมีการบริโภคสุราในงานเลี้ยงฉลองตามประเพณีนิยมในครัวเรือนของสังคมเมืองและชนบท เชน งานบวช      

งานแตงงาน งานสงกรานต งานปใหม ฯลฯ ท้ังนี้เพราะคานยิมทางสังคมใหความสําคัญกับการดื่มสุราฯ ในพธีิกรรมตางๆ 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งนี้ 

1. ผลการวจัิยในคร้ังนี้ควรนําไปใชในการวางแผนการดําเนนิการแกไขปญหาสุราในหมูบานและเปนขอมูลประกอบการ 

กําหนดนโยบายวางแผนกลยุทธ ในการดําเนนิงานเพ่ือสงเสริมพฤตกิรรมสุขภาพโดยเฉพาะการปองกันการดื่มสุราในเขตชนบท 

 2. การรณรงคหรือกจิกรรมในการปองกันแกไขปญหาการดื่มสุรา ควรมกีลุมเปาหมายท่ีชัดเจนเพื่อดําเนนิกจิกรรมใหเกดิ 
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ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

3. การปองกันและแกไขปญหาการดื่มสุรา ควรบูรณาการกับกจิกรรมตางๆ ในชุมชน 

 4. ครอบครัวควรมีบทบาทสําคัญในการพูดคุยหรือวางแผนแกไขปญหาการดื่มสุราเพื่อปองกันการดื่มสุราของ

บุตรหลานในชุมชน 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาในกลุมเด็กและเยาวชน ท่ีเปนกลุมเสี่ยงและมีแนวโนมในการใชสุรา เปนทางออกในการแกไข

ปญหา เพื่อศกึษาถงึสาเหตุและวิเคราะหพฤติกรรมที่นําไปสูการตัดสินใจ ตลอดจนปจจัยอิทธิพลตอการเลือกใชสุรา  เปน

ทางออกในการแกปญหา 

 2. จากการท่ีมีการนําเสนอถึงผลกระทบ หรือโทษของการดื่มสุราของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผานมาควรมีการ

ประเมินถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นวา การนําเสนอดังกลาวมีผลตอประชาชนมีการรับรูเพียงใด และเกิดผลกระทบอยางไรบาง  

ตลอดจนชองทางของสื่อท่ีสามารถเขาถงึประชาชนไดดท่ีีสุด และเกดิประโยชนท่ีสุดควรเปนอยางไร 

 3. ควรมกีารศกึษาเชงินโยบายของรัฐตอมาตรการการควบคุมการบริโภคสุราเพื่อนําไปสูมาตรการในการปฏบัิติ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จและลุลวงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร. รักษศรี เกียรติบุตร 

อาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ จนการศึกษา

คนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศกึษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณประชาชนบานสันปาหนาด ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ท่ีใหความรวมมือให

ขอมูลในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ดวย 

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาอิสระเลมนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนกตเวทิตาคุณแดบูรพาจารย พรอมกับ

มอบความดนีี้ใหแกบิดา มารดาและครอบครัวผูศกึษาท่ีเปนกําลังใจใหแกผูศกึษาตลอดมา 
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ความคาดหวังของเกษตรกรตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดานสงเสริม

การเกษตร กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตาํบลจําปาหวาย อําเภอเมือง จงัหวัดพะเยา 

The Expectation of Farmers on a Role of a Local Administrative Organization to 

Support Agriculture : A Case Study of Champawai Subdistrict Administrative 

Organization, Muang District, Phayao Province 

อดิศร แลวงคนิล17
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บทคัดยอ 
 การศึกษาเร่ืองความคาดหวังของเกษตรกรตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสงเสริมการเกษตร 

กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาความคาดหวังของเกษตรกรและ

ศกึษาปญหาและแนวทางการแกไขท่ีมตีอการสงเสริมภาคเกษตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลจําปาหวาย  

การศึกษาใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ ใชแบบสอบถามจํานวน 380 ตัวอยาง วิเคราะหโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา โดยใชตารางแจกแจงความถี่ ซึ่งแสดงผลเปนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายถึง

ลักษณะของขอมูลในสวนตางๆ ของแบบสอบถาม และการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐานของ

งานวจัิยสวนนี้ใช Independent-sample T-Test และใชการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA)  

ผลการศึกษา พบวาสิ่งท่ีเกษตรคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความคาดหวังใหสงเสริมและสนับสนุนให

เกษตรกรสามารถผลิตปุยอินทรีย เพื่อใชทดแทนปุยเคมี ความคาดหวังใหจัดตั้งศูนยกลางจําหนายสินคาการเกษตรใน

ชุมชน และความคาดหวังใหสงเสริมใหเกษตรกรมกีารรวมกลุมเพื่อมอีํานาจในการกําหนดราคาสินคาไดเอง  ผลการศึกษา

ความแตกตางลักษณะทางประชากรศาสตรกับระดับความคาดหวังของเกษตร พบวา ปจจัยดาน เพศ อายุ พืน้ท่ีเพาะปลูก  

ตางกันมีระดับความคาดหวังของเกษตรกรโดยรวมไมแตกตางกัน  แตปจจัยดานระดับการศึกษาของเกษตรกร  

พืชผลทางการเกษตรท่ีเพาะปลูก และรายไดจากการทําการเกษตรของเกษตรกรท่ีแตกตางกัน มีผลตอความคาดหวังของ

เกษตรกรแตกตางกัน  
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ขอเสนอแนะ ควรกําหนดนโยบายสงเสริมการเกษตรโดยใหเกษตรกรสามารถผลิตปุยอินทรียเพื่อใชทดแทน

ปุยเคมี และสามารถจัดการทรัพยากรทางการเกษตรใหเหมาะสมและคุมคา โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีมีรายไดหลักจากการ

ประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
  

คําสําคัญ: ความคาดหวัง, บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

Abstract 
 The study is aimed to investigate an expectation of farmers on a role of a local administration, Champawai 
Subdistrict Administrative Organization (SAO), Muang district, Phayao, in order to support agriculture. Moreover, the 
study also sheds the light on a problem occurred from an ineffective role of SAO to support agricultural sector, and 
on a solution for the stated problem.  

 The study methodology is a survey research. Descriptive Statistics is applied to analyze data collected from 

380 survey respondents. Analyzed survey data is shown in a frequency distributive table, including percentage, 

mean, and standard deviation. While Inferential Statistics, Independent-sample T-Test and One-Way ANOVA, is 

applied to examine an assumption of the study. 

 The study results indicate three main expectations of farmers towards SAO. First, a role of SAO to promote 

and support knowledge and know-how to produce organic fertilizer so as to decrease a utilization of chemical 

fertilizer. Second, farmers expect an SAO promotion to establish a community center for agricultural product sale. 

Finally, a farmer cooperation group is expected to set up in order to get farmers together to gain more negotiation 

power on price setting. Furthermore, the study also examines a relationship between differences on demographics 

and expectations on a supporting role of a local administration to agriculture and the results indicate that gender, 

age, and a land size make no difference on farmer expectations. On the other hand, differences in educational 

levels, types of agricultural products, and incomes make differences on farmer expectations towards a role of SAO 

on agricultural sector.  
 This recent study suggests an SAO to launch a policy to support agricultural sector and farmers whoes 
incomes rely heavily on agricultural products by acknowledging them hoe to produce organic fertilizers in order to 
decrease a utilization of chemical substances and to manage natural resources properly and worthily. 
 

Keywords:Expectations, Role of a local administration  
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บทนํา 
การเกษตรมคีวามสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตอดีต โดยมนุษยรูจักการใชประโยชน อยางหลากหลาย

จากพืช สัตว ในการดํารงชพี โดยการเก็บพืชผักจากปา และการลาสัตว มากินเปนอาหาร จนมีการพัฒนามาถึงการเรียนรู

ในการเพาะปลูกพืช และนําสัตวมาเลี้ยง ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของการทําการเกษตรจนกลายเปนวิถีชีวิตทําใหมนุษยมีชีวิต

ความเปนอยูท่ีดีขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตปจจัย 4 คือ อาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย และ

ยารักษาโรค ใหมนุษยไดบริโภค  

เกษตรกรสามารถนําผลผลิตทางการเกษตรท่ี เหลือจากการบริโภคสามารถนําไปจําหนายไดท้ังตลาด

ภายในประเทศ และตางประเทศ ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น การเกษตรของไทยเปนกลไกสําคัญท่ีชวยขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจใหประเทศชาติหลายประการ แตในปจจุบันการทําการเกษตรของไทยเกิดปญหาตางๆ ขึ้นมาหลายดานเปนผล

ทําใหระบบการทําการเกษตรของประเทศไทยไมสามารถพัฒนาและแขงขันกับตางประเทศได ไดแก ปญหาดานการผลิต

ของภาคเกษตร ปญหาดานราคาและตลาดของสินคาเกษตรท่ีมีความแปรปรวนอยูตลอดเวลา  ปญหาการขาดแคลน

แรงงานในภาคการเกษตร ปญหาเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาเกษตร ปญหาการเกิดโรคใหมและซ้ําใน   

การผลติ ปญหาดนิและน้ํา ท่ีมปีริมาณและคุณภาพลดลง  

องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย เปนองคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

ปจจุบันมีท่ีทําการตั้งอยูเลขท่ี 221 หมูท่ี 1 ตําบลจําปาหวาย อําเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีพื้นท่ีในเขตการปกครอง 

จํานวน  13 หมูบาน  รวม  2,834 ครัวเ รือน  จํานวนประชากรในตําบล  รวม8,475 คน แยกเปนชาย  4,193 คน , 

หญงิ 4,282 คน (ท่ีมา : สํานักทะเบียนและบัตรอําเภอเมืองพะเยา, เมษายน  2553) เกษตรกรในพื้นท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลจําปาหวาย ไดมีการบันทึกรองขอรับความชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย โดยสวนใหญประสบ

ปญหาจากการประกอบอาชีพทําการเกษตร คือ ปญหาดานการผลิตของภาคเกษตร ปญหาดานราคาของสินคาเกษตรมี

ความแปรปรวนไมแนนอน ปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร ปญหาเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยของ

สนิคาเกษตร ปญหาการเกดิโรคอุบัตใิหมและอุบัตซิ้ําในการผลติ ปญหาดนิและน้ํามปีริมาณและคุณภาพลดลง  

ดังนั้น เพื่อใหการสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย สอดคลองกับความ

คาดหวังของเกษตรกรท่ีมีตอการกําหนดนโยบาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 เพราะองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานท่ี ไดรับทราบปญหาท่ีเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นท่ี และเปนหนวยงานในระดับตนๆ ใน

การกําหนดนโยบายในการสงเสริม หรือแกปญหาในดานตางๆ ใหกับประชาชนในพื้นที่ ผูศึกษาจึงเห็นความสําคัญตอ

การศึกษาความคาดหวังของเกษตรกรท่ีมีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจะไดทราบถึงความคิดเห็นและความ

ตองการของประชาชนท่ีคาดหวังตอบทบาทการสงเสริมจากหนวยงานในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยศึกษาตาม

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) เพื่อ

นําขอมูลท่ีศึกษาไดเสนอผูรับผิดชอบเพื่อใชในการวางนโยบายการสงเสริมดานการเกษตรใหสอดคลองกับปญหาและตรง

ตามความคาดหวังของเกษตรกรตอไป โดยผูศึกษาใชองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวายเปนกรณีศึกษาเพราะเกษตรกร

ในพืน้ท่ีสวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกรรม ซึ่งมคีวามครอบคลุมในระบบการทําเกษตรกรรม  
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของเกษตรกรในพื้นท่ี ตําบลจําปาหวาย  ท่ีมีตอการสงเสริมภาคเกษตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตําบลจําปาหวาย    

2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขท่ีมีตอการสงเสริมภาคเกษตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบล

จําปาหวาย 
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 

1. เกษตรกรในพื้นท่ี ตําบลจําปาหวาย มีความคาดหวังตอการสงเสริมภาคเกษตรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตําบลจําปาหวาย ในระดับมาก  

2. ลักษณะประชากรท่ีมีความแตกตางกันมีความคาดหวังตอการสงเสริมภาคเกษตรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตําบลจําปาหวายท่ีแตกตางกัน 
 

            ตัวแปรอสิระ                ตัวแปรตาม 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรการวิจัยในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เกษตรกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวายจํานวน 6,780คน  

ในพืน้ท่ีเขตการปกครอง จํานวน 13 หมูบาน   รวม 2,834 ครัวเรือน    

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดจากการสุมตัวอยางจากเกษตรกรในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

 จําปาหวาย เพื่อใหไดกลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทนของประชากรท้ังหมด ผูวิจัยจึงไดใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางโดยใช

สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กําหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% คํานวณไดกลุมตัวอยาง 380  คน  

  

คุณลักษณะประชากร 

• เพศ 

• อายุ 

• ระดับการศึกษา 

• รายไดจากการทําการเกษตร 

• ลักษณะการประกอบอาชพี

เกษตร )อาชพีหลัก  /อาชพีเสริม(  

• จํานวนพืน้ท่ีทําการเกษตร  

• ลักษณะพืชผลทางการเกษตรท่ี

เพาะปลูก 

 

ความคาดหวงัของเกษตรกร 
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เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

  ในการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของเกษตรกรตอบทบาทของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสงเสริมการเกษตร กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา  แบงเปน 3 ตอน  

   ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะพืชผลทางการเกษตร 

พืน้ท่ีทําการเกษตร  และรายไดจากการทําการเกษตร  

ตอนท่ี 2 ความคาดหวังของเกษตรตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานสงเสริมการเกษตร 3 ดาน 

ไดแก  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ดานพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจําหนายผลผลิตของเกษตรกร  

และดานการใชทรัพยากรทางการเกษตรใหเหมาะสม และคุมคา   

ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ             
 

การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาเอกสารและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ  แลวนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศกึษา 

 ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะหคําถามในการศึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดของการกําหนดวัตถุประสงค กําหนด ตัวแปร

เพื่อเปนแนวในการสรางแบบสอบถาม 

 ขั้นตอนท่ี 3 สรางแบบสอบถามตามขอท่ีศึกษาใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความคาดหวังของเกษตรตอบทบาท

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสงเสริมการเกษตร ตามยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนา

เศรษฐกจิ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล 

 ขั้นตอนท่ี 4 นํารางแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของเคร่ืองมือเพื่อปรับปรุงแกไข

แบบสอบถาม 

 ขั้นตอนท่ี 5 นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลว เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาในแบบสอบถาม  

โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 

 ขั้นตอนท่ี 6 นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ ท้ัง 3 ทาน มาวิเคราะห

โดยใชเคร่ืองมือ IOC (Index of item objective congruence) จากนัน้ผูศกึษาจึงปรับปรุงและแกไขแบบสอบถามคําเสนอแนะ

ของผูเชี่ยวชาญแลวนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบเพื่อจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ   

การรวบรวมขอมูล 

ผูวจัิยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1. ศกึษาคนควาจากวารสาร เอกสาร ตํารา วทิยานพินธ รายงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

2. แบบสอบถามท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการศกึษาและเก็บรวบรวมขอมูล 

3. จากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวจัิยไดแจกแบบสอบถามไป จํานวน 380 ชุด โดยมแีบบสอบถามท่ีไดรับกลับมา 

และมคีวามสมบูรณ จํานวน 380 ชุด คิดเปน 100 เปอรเซ็นต 
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สถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล  

ผูวจัิยเลือกใชสถติใินการวเิคราะหเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูล และตอบวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชตารางแจกแจงความถี่ซึ่งแสดงผลเปน   

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะของ

ขอมูลในสวนตางๆ ของแบบสอบถาม  

2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ซึ่งการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยสวนนี้ใช 

independent-sample T-Test สําหรับการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกันดานเพศ 

และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สําหรับการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของ

กลุมตัวอยางท่ีแตกตางกันดาน อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรลักษณะพืชผลทางการเกษตรท่ี

เพาะปลูกพื้นท่ีทําการเกษตรและรายไดจากการทําการเกษตรตอป ท่ีมีผลตอความคาดหวังของเกษตรกรท่ีมีตอบทบาท

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานสงเสริมการเกษตร กรณีศกึษาเทศบาลตําบลจําปาหวาย จังหวัดพะเยา 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาความคาดหวังของเกษตรตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสงเสริมการเกษตร 

สามารถสรุปผลการศกึษา ได ดังนี้  

 1. ความคาดหวังของเกษตรตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสงเสริมการเกษตรในแตละดาน     

ผลการศกึษาท่ีได คือ   

   1.1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในระดับครัวเรือน  กลุมตัวอยางมีความคาดหวังให องคการบริหาร

สวนตําบลจําปาหวาย สงเสริมใหเกษตรกรแตละครอบครัว ทําบัญชีรายรับ–รายจาย ในครัวเรือนอยางจริงจัง และ

ตอเนื่อง รองลงมา คือ ความคาดหวังใหองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย สงเสริมใหความรู ชวยเหลือ และติดตาม 

เกษตรกรในการผลติอาหารเพื่อใชรับประทานในครัวเรือนอยางตอเนื่อง   

   1.2 ดานพัฒนาขดีความสามารถในการผลติและการจําหนายผลผลติของเกษตรกร กลุมตัวอยางมคีวาม 

คาดหวังใหองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย จัดตั้งศูนยกลางการจําหนายสินคาดานการเกษตรในชุมชนมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ความคาดหวังใหองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย สงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมเพื่อมีอํานาจใน

การกําหนดราคาสนิคาไดเอง   

   1.3 ดานการใชทรัพยากรทางการเกษตรใหเหมาะสม และคุมคา กลุมตัวอยางมีความคาดหวังใหองคการ

บริหารสวนตําบลจําปาหวาย สงเสริม และสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตปุยอินทรียไดดวยตนเอง เพื่อใชทดแทน

ปุยเคมี มากท่ีสุด  รองลงมา คือ ความคาดหวังใหองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย สงเสริมใหความรูในการใชน้ําใน

การเกษตรใหเหมาะสมและคุมคา  

2. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย 57.89% เพศหญิง 42.11% โดย

สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 51-60 ป คิดเปน 38.68% ระดับการศึกษาสวนใหญของกลุมตัวอยาง คือระดับชั้น

ประถมศึกษาหรือต่ํากวา  คิดเปน 58.68% ลักษณะพืชผลทางการเกษตรท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด คือ ปลูกขาว คิดเปน  
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82.63 % พื้นท่ีทําเกษตรทุกชนิด  ของเกษตรกร  อยูระหวาง 10-20 ไร  คิดเปน  49.47 % และกลุมตัวอยางมีรายไดจาก

การทําการเกษตรอยูระหวาง 50,001–100,000 บาท  คิดเปน 46.84 %  

3. ระดับความคาดหวังของเกษตรตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสงเสริมการเกษตร             

ผลการศึกษาพบวาสิ่งท่ีเกษตรความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ความคาดหวังให

สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตปุยอินทรียไดดวยตนเอง เพื่อใชทดแทนปุยเคมี รองลงมา คือ ความ

คาดหวังใหจัดตั้งศูนยกลางการจําหนายสินคาดานการเกษตรในชุมชน และความคาดหวังใหสงเสริมใหเกษตรกรมีการ

รวมกลุมเพื่อมอีํานาจในการกําหนดราคาสนิคาไดเอง ตามลําดับ  

  4. โดยภาพรวมเกษตรกรมีความคาดหวังของเกษตรตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสงเสริม

การเกษตรในระดับมากท่ีสุดทุกดาน เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา เกษตรกรมีความคาดหวังใหมีการสงเสริมดานพัฒนา

ขีดความสามารถในการผลิตและการจําหนายผลผลิตของเกษตรกรมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เกษตรกรในระดับครัวเรือน และดานการใชทรัพยากรทางการเกษตรใหเหมาะสม และคุมคา ตามลําดับ 

 5. การศึกษาความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตรกับระดับความคาดหวังของเกษตรตอบทบาทของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสงเสริมการเกษตร พบวา ปจจัยดานเพศ อายุ พื้นท่ีเพาะปลูก แตกตางกัน มีระดับ   

ความคาดหวังของเกษตรกรโดยรวมท่ีไมแตกตางกัน  แตปจจัยดานระดับการศึกษา พืชที่เพาะปลูก และรายไดจากการทํา

การเกษตรที่แตกตางกัน  มรีะดับความคาดหวังของเกษตรกรในการสงเสริมดานการเกษตร แตกตางกัน สรุปดังนี้  

 เกษตรกรท่ีมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา  มีความคาดหวังตอการสงเสริมดานการเกษตร ต่ํากวา

เกษตรที่มรีะดับการศกึษาอยูในระดับ มัธยมศกึษาตอนตน มัธยมศกึษาตอนปลาย อนุปริญญา และปริญญาตรี   

เกษตรกรท่ีปลูกขาว มีความคาดหวังตอการสงเสริมดานการเกษตร  ต่ํากวาเกษตรท่ีเพาะปลูกหอมแดง /

กระเทยีม และเลี้ยงสัตว   

เกษตรกรท่ีมีรายไดนอยกวา 50,001 บาท มีความคาดหวังตอการสงเสริมดานการเกษตร  ต่ํากวาเกษตรกรท่ีมี

รายไดระหวาง 150,001-200,000 บาท เกษตรกรท่ีมีรายไดระหวาง 50,001–100,000 มีความคาดหวังตอการสงเสริม

ดานการเกษตร  ต่ํากวาเกษตรกรท่ีมีรายไดระหวาง 150,001-200,000 บาท เกษตรกรท่ีมีรายไดระหวาง 100,001–

150,000 บาท มีความคาดหวังตอการสงเสริมดานการเกษตร  ต่ํากวาเกษตรกรท่ีมีรายไดระหวาง 150,001-200,000  

และเกษตรกรท่ีมรีายไดระหวาง ระหวาง 150,001-200,000 บาท มีความคาดหวังตอการสงเสริมดานการเกษตร  ต่ํากวา

เกษตรกรท่ีมีรายได มากกวา 200,000 บาท  หรืออาจสรุปไดวาเกษตรกรท่ีมีรายไดจากการทําการเกษตรยิ่งสูงยิ่งมี 

ความคาดหวังจากการสงเสริมดานการเกษตรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากเทานัน้ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลการวิจัย ความคาดหวังของเกษตรกรตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสงเสริมการเกษตร 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลจําปาหวาย อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มปีระเด็นท่ีตองนํามาอภปิรายผล ดังนี้ 

 1. ดานการพัฒนาคุณภาพชวีติเกษตรกรในระดับครัวเรือน  จากผลการวจัิย พบวา  กลุมตัวอยางมีความคาดหวัง

ให องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย สงเสริมใหเกษตรกรแตละครอบครัว ทําบัญชีรายรับ–รายจาย ในครัวเรือนอยาง

จริงจังและตอเนื่อง รองลงมา คือ ความคาดหวังให องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย สงเสริมใหความรู ชวยเหลือ 
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และตดิตาม เกษตรกรในการผลิตอาหารเพื่อใชรับประทานในครัวเรือนอยางตอเนื่อง ซึ่งความคาดหวังนั้นไดสอดคลองกับ

หลักพระราชดําริ "ทฤษฎีใหม" ในขั้นท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพดานอาหาร

ประจําวัน ความมั่นคงของรายได ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคงของชุมชนชนบท เปนเศรษฐกิจพึ่งตนเองมากขึ้น มี

การจัดสรรพืน้ท่ีทํากนิและท่ีอยูอาศัย มกีารแบงพื้นท่ี ออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง พื้นท่ีสวน

ท่ีหนึ่งประมาณ 30% ใหขุดสระเก็บกักน้ํา เพื่อใชเก็บกักน้ําฝนในฤดูฝนและ ใชเสริมการปลูกพืชในฤดูแลง ตลอดจนการ

เลี้ยงสัตวน้ําและพืชน้ําตาง ๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ํา เชน ผักบุง ผักกะเฉดฯ ไดดวย) พื้นท่ีสวนท่ีสองประมาณ 

30% ใหปลูกขาวในฤดูฝน เพื่อใชเปนอาหารประจําวันในครัวเรือนใหเพียงพอตลอดป เพื่อตัดคาใชจายและสามารถ

พึ่งตนเองได พื้นท่ีสวนท่ีสามประมาณ 30% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใชเปนอาหาร

ประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย และพืน้ท่ีสวนท่ีสี่ประมาณ 10% ใชเปนท่ีอยูอาศัย เลี้ยงสัตวและโรงเรือนอ่ืน ๆ  

          2. ในดานพัฒนาขดีความสามารถในการผลติและการจําหนายผลผลติของเกษตรกร และดานการใชทรัพยากรทาง

การเกษตรใหเหมาะสม และคุมคา กลุมตัวอยางมคีวามคาดหวังให องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย จัดตั้งศูนยกลาง

การจําหนายสนิคาดานการเกษตรในชุมชนมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความคาดหวังให องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย 

สงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมเพื่อมีอํานาจในการกําหนดราคาสินคาไดเอง และในดานการใชทรัพยากรทาง

การเกษตรใหเหมาะสม และคุมคา กลุมตัวอยางมีความคาดหวังให องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย สงเสริมและ

สนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตปุยอินทรียไดดวยตนเอง เพื่อใชทดแทนปุยเคมี มากท่ีสุด รองลงมา คือ ความคาดหวัง

ให องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย สงเสริมใหความรูในการใชน้ําในการเกษตรใหเหมาะสมและคุมคา จึงสอดคลอง

ตามหลักทฤษฎใีหมใน ขัน้ท่ี 2 และขัน้ท่ี 3 คือ  

ขั้นท่ี 2 ทฤษฎีใหมขั้นกลาง เมื่อเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดปฏิบัติในที่ดินของตนจนไดผลแลว ก็ตองเร่ิม ขั้นท่ีสอง 

คือ ใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุม หรือ สหกรณ รวมแรง รวมใจกันดําเนนิการในดาน  

ขั้นท่ี 3 ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนา เม่ือดําเนินการผานพนขั้นท่ีสองแลว เกษตรกรจะมีรายไดดีขึ้น ฐานะมั่นคงขึ้น 

เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรก็ควรพัฒนากาวหนาไปสูขั้นที่สามตอไป คือ ติดตอประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหลงเงิน 

เชน ธนาคาร หรือบริษัทหางรานเอกชน มาชวยในการทําธุรกิจ การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงทฤษฎีเกษตร

ย่ังยืนและระบบเกษตรธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนความสําคัญในการจัดการทรัพยากรระดับไรนาใน

ลักษณะที่จะมุงใชประโยชนจากธรรมชาติ เชน ใหมีการปลูกพืชหมุนเวียน โดยเฉพาะพืชตระกูลถ่ัว เพื่อลดคาใชจายเร่ือง

ปุย หรือกรณีท่ีจําเปนตองใชปุยก็ทรงสนับสนุนใหเกษตรกรใชปุยธรรมชาติแทนปุยเคมีซึ่งมีราคาแพง รวมท้ังใหหลีกเลี่ยง

การใชสารเคมีตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และคุณภาพของดินในระยะยาว ทําใหราษฎรอยูในชุมชนและสภาพ

สิ่งแวดลอมที่ด ีและมฐีานะทางเศรษฐกจิท่ีดขีึ้น ซึ่งเปนหลักการสําคัญของ "การเกษตรย่ังยืน" (กรมวิชาการเกษตร, 2539)  

และผลการศึกษาของ นภาพร  ทางทิศ (2549) ศึกษาบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการสนับสนุนศูนยบริการ

และถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลในจังหวัดลําพูน พบวาองคการบริหารสวนตําบลมีบทบาทในการ

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมดานการเกษตร 5 อันดับแรกไดแก  1) การทําปุยชีวภาพและปุยหมัก  2) การอบรมใหความรู

เกี่ยวกับการปลูกพืช  3) การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว  4) โครงการอบรมเร่ืองลําไย  5) โครงการอบรมผัก

ปลอดสารพษิ   

3. การท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย มีสถานะพื้นฐานของการเปนเกษตรกรท่ีมีความ
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แตกตางกัน แตผลการวิจัย พบวา เกษตรกรท่ีมีเพศตางกัน หรือมีพื้นท่ีทําการเกษตรท่ีแตกตางกันไมสงผลตอระดับความ

คาดหวังของเกษตรกรในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย ถาเกษตรกรนั้นยังมีความสามารถในดานการผลิต 

และการบริโภคอาหารประจําวัน ดวยการพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงของรายได มีความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคง

ของชุมชนชนบท อยางเหมาะสมตามสภาพของเกษตรกรแตละราย จึงสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีความคาดหวัง 

(expectancy theory) โดย กรกนก  วงศพันธุเศรษฐ (2535) ทฤษฎเีกี่ยวกับความคาดหวังของบุคคลไดรับอิทธิพลจาก วรูม 

(Vroom, 1964) ไดนําแนวคิดทฤษฏีช่ือวาทฤษฎี V. I. E. โดย V มาจากคําวา valence หมายถึง ความพึงพอใจ I มาจาก  

คําวา instrumentality หมายถึง สื่อเคร่ืองมืออุปกรณซึ่งเปนวิธีที่จะนําไปสูความพึงพอใจ E มาจากคําวา Espectency 

หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้นๆ โดยที่บุคคลมีความตองการ และมีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอยางและ

ทุกบุคคลมีการแสวงหาโดยอยางนอยท่ีสุดก็คือความตองการดานอาหารเสื้อผาท่ีอยูอาศัยและยารักษาโรคเมื่อปจจัย

ดังกลาวไดรับการตอบสนองแลวจะมีความตองการในระดับสูงขึ้นเร่ือยๆ จากความตองการในหลายสิ่งหลายอยางทําให

เกิดความพยายามท่ีจะกระทําดวยดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดวยสื่อหรือเคร่ืองมืออยางใดอยางหนึ่งเพื่อบรรลุความพอใจ

หรือเพื่อใหไดรับผลของการดําเนนิการตามท่ีไดแสดงความพยายามเรียกวาความคาดหวังหรือความพงึพอใจในสิ่งตางๆ 

 

4. ผลการวิจัยอีกดานท่ีทําใหความคาดหวังนั้นมีความแตกตางกันไปก็ คือ รายไดจากการทําการเกษตร ระดับ

การศึกษาของเกษตรกร และพืชผลท่ีเพาะปลูก ท่ีแตกตางกันสงผลตอระดับความคาดหวังของเกษตรกรในการสงเสริม

ดานการเกษตร แตกตางกัน โดยผลการศึกษา พบวาเกษตรกรท่ีมีรายไดจากการทําการเกษตรยิ่งสูง ยิ่งมีความคาดหวัง

จากการสงเสริมดานการเกษตรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากเทานั้นเกษตรกร  เกษตรกรท่ีมีการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาหรือต่ํากวามีความคาดหวังตอการสงเสริมดานการเกษตร  ต่ํากวาเกษตรท่ีมีระดับการศึกษาอยูในระดับ 

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา และปริญญาตรี เกษตรท่ีปลูกขาว มีความคาดหวังตอการ

สงเสริมดานการเกษตร  ต่ํากวาเกษตรท่ีเพาะปลูกหอมแดง /กระเทียม และเลี้ยงสัตว  ซึ่งสอดคลองของกับ นวลจันทร 

เพิ่มพูนรัตนกุล (2540) กลาวถึงการกําหนดความคาดหวังวาการกําหนดความคาดหวังของบุคคล นอกจาก ขึ้นอยูกับ 

ระดับความยากงายของงานแลว ยังขึ้นอยูกับประสบการณท่ีผานมาในคร้ังนั้นๆ ดวย แตในทางตรงกันขามระดับความ

คาดหวังท่ีต่ํา  อาจเพื่อปองกันมใิหตนเกดิความรูสกึลมเหลวจากการที่วางระดับความคาดหวังไวสูงกวาความสามารถจริง 

และสมลักษณ เพชรชวย (2540) ไดสรุปความคาดหวังไววา การท่ีบุคคลจะกําหนดความคาดหวังของคนนั้นจะตอง

ประเมินความเปนไปไดดวย ท้ังนี้เพราะความคาดหวังเปนความรูสึกนึกคิด และคาดการณของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

โดยสิ่งนั้นๆ อาจจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรม ก็ไดความรูสึกนึกคิด หรือคาดการณนั้นๆ จะมีลักษณะเปนการประเมินคา

โดยมาตรฐานของตนเองเปนเคร่ืองวัดการคาดการณของแตละบุคคล แมจะเปนการใหตอสิ่งท่ีเปนรูปธรรม หรือนามธรรม

ชนิดเดียวกัน ก็อาจะแตกตางออกไปได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับภูมิหลัง ประสบการณ ความสนใจและการเห็นคุณคาความสําเร็จ

ของสิ่งนัน้ๆ 

ขอเสนอแนะ  

การกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมดานการเกษตรขององคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย จากผลการศึกษาตาม

ความคาดหวังของเกษตรกรสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตปุยอินทรียได

ดวยตนเอง เพื่อใชทดแทนปุยเคมี รองลงมาคือ การจัดตั้งศูนยกลางการจําหนายสินคาดานการเกษตรในชุมชนและ
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สงเสริมการรวมกลุมเพื่อมีอํานาจในการกําหนดราคาสินคาไดเอง โดยเกษตรกรท่ีมีรายไดมาก จากการประเกษตรอาชีพ

เกษตรกรรม   
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ความคิดเหน็เก่ียวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพกัยูพีดอรม ของนิสิตชั้นปที่ 1 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

An Opinion About  Effectiveness of Service of UP Dorm for First Year Students at 

the University of Phayao  
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักยูพีดอรม       

ของนิสิตชั้น ปท่ี 1 มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อศึกษาแนวทางการแกปญหาและขอเสนอแนะของนิสิตตอการใหบริการ

หอพักยูพีดอรม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรกลุมตัวอยางคือ นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยพะเยา            

ปการศึกษา 2557 ท่ีพักอาศัยอยูในหอพักยูพีดอรม จํานวน 371 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการใหบริการหอพักนิสิตยูพีดอรม ท้ัง 6 ดาน โดยรวมอยู       

ในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดานจากมากไปหานอย พบวา ดานท่ีใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ดานความ

ปลอดภัย รองลงมาคือดาน เจาหนาท่ี ดานระบบและการจองหองพัก ดานคาใชจาย และดานรูปแบบการใหบริการหอพัก 

ตามลําดับ สวนดานการใหบริการรานคาและสวัสดิการในหอพัก อยูในระดับปานกลาง สําหรับแนวทางการแกปญหา

พบวา 1. ดานการใหบริการรานคาและสวัสดิการในหอพักควรปรับปรุงราคาสินคาในรานสะดวกซื้อ ซึ่งมีราคาแพง ควรมี

การกําหนดราคา หรือออกประกาศใหผูประกอบการรานคายึดถือเปนแนวปฏิบัติ 2. ดานระบบการจองหอพักผานเว็บไซต 

ควรปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ทในการจองหอพัก และควรตรวจสอบระบบในชวงระยะเวลาท่ีเปดใหนิสิตจองหอพัก หาก

พบวาระบบติดขัดควรขยายระยะเวลาในการจองหอพัก และควรเพิ่มการใหบริการอินเตอรเน็ทไรสายภายในหอพัก         

3. ดานความปลอดภัย ควรคํานึงถึงความปลอดภัยบริเวณเขา-ออกหอพัก และปองกันการเขา-ออกของบุคคลภายนอก

เพ่ือเปนการปองกันดานความปลอดภัยและทรัพยสนิของนสิติ  
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1นสิติคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : birddy_pink@hotmail.com 

mailto:birddy_pink@hotmail.com


    

978 

 

Abstract 

 This research aims to study the An Opinion effectiveness of service of University of Phayao dormitory       

(UP DORM) in 371 first year bachelor's degree students of University of Phayao, and to find out the solution and 

recommendation of students for service performance of UP DORM, in 2014 academic year. Data were analyzed by 

using percentage, frequency, average and standard deviation. The research results show that the service efficiency 

of UP DORM in all 6 aspects at a high level. When considering in each aspect by descending sort, found that the 

most is security. The secondary service efficiency was service of staff, reservation system, cost, and dormitory 

service system respectively. The shop and dormitory welfare were at a moderate level. For problem solution found 

that 1. The shop and dormitory welfare in UP DORM should improve the price of goods in convenience store which 

are expensive and should have the price maker or announce to the trader of the shop to follow for regulation. 2. The 

internet service for room reservation should be improved and should check the system in the duration which open to 

reserve the room, If they find the jamming system, should extend the duration in room reservation and should 

increase the wireless Internet service in dormitory. 3. The security should consider the safety in area-out and 

prevent the in-out of outsider for the safety and asset prevent of student.   
   

Keywords: Dormitory UP DORM, Students 

 

บทนํา 

   สถาบันการศึกษา มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในประเทศใหมีคุณภาพ เนื่องจากการศึกษาเปนการ

สรางคนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนพรอมท่ีจะประกอบอาชีพ และตอสูเพื่อตนเองและสังคมได 

การศึกษาชวยใหคนเจริญงอกงาม ท้ังดานปญญา ดานจิตใจ ดานรางกาย และดานสังคม การศึกษาจึงเปน

กระบวนการพัฒนามนุษยอยางองครวม ซึ่งกระบวนการพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายของสถาบันนั้น 

จําเปนตองมีระบบท่ีชวยใหนิสิตไดรับการพัฒนาไปสูจุดหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ (พักตรวิภา ศุภโกศล, ๒๕๔๖) 

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปนสวนหนึ่งของระบบกิจการนิสิต นับเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีหลอหลอมใหนิสิตสามารถ

ปรับตัวใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข หอพักท่ีดีจึงตองมีลักษณะท่ีเปน “ศูนยศึกษาและอาศัย” ท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพราะหอพักท่ีมีคุณภาพท่ีดีจะสงผลคุณภาพชีวิตและผลสัมฤทธ์ิในการเรียน การศึกษาของเยาวชนไทยใน

บางชวงอาจตองหางไกลจากครอบครัวเพื่อไปศึกษาเลาเรียนในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น ชีวิตท่ีหางไกลจากครอบครัวจึง

เปนภาวะท่ีมีความเสี่ยงท้ังเร่ืองความประพฤติการดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมตางๆ ที่ไมเหมาะสม หอพักจึงเปนสถานท่ีท่ี

ควรมคีวามสะดวก สะอาดถูกสุขลักษณะ และมคีวามปลอดภัยสูง  

มหาวิทยาลัยพะเยา ไดแยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนมหาวิทยาลัยกํากับของรัฐที่ไมไดเปนสวนราชการ

อยางเต็มรูปแบบ เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดมีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2553 

ซึ่งถือเปนสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีคุณภาพผานการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกมารับใชสังคมและประเทศชาติอยาง
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มากมาย ดวยการนําของอธิการบดีและคณะผูบริหารท่ีมีประสบการณและวิสัยทัศนท่ีรุดไปขางหนาอยางไมหยุดยั้งและมี

นโยบายการบริหารงานมุงเนนการพัฒนาสูการเปนมหาวทิยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive University)  

หอพักนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา เกิดจากมหาวิทยาลัยพะเยาไดมีแนวคิดท่ีจะแกปญหาของนิสิตในเร่ืองของ     

ที่พักอาศัย ยาเสพติดและปญหาสังคม เนื่องจากในแตละป มหาวิทยาลัยพะเยาไดรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 เปน

จํานวนมากขึ้นเร่ือยๆ และหอพักเดิมของมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ มหาวิทยาลัยจึงไดรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อมาลงทุน

หอพักนิสิต ในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือเรียกสั้น ๆ วา UP Dorm (University of Phayao Dormitory) โดยความรวมมือกับ

บริษัท พี เอ็น เอส ไซน จํากัด เปนผูลงทุนสรางหอพักบนท่ีดินของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิต

ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะนิสิตระดับปริญญาชั้นปท่ี 1 ไดมีประสบการณการใชชีวิตอยูรวมกันระหวางเพื่อนนิสิตตาง

คณะวิชา โดยอาคารหอพักจะเปนท่ีพักอาศัยท่ีอบอุนปลอดภัย ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก สงเสริม

การแสดงออกและพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต และมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริการดานหอพักนิสิต 

และไดเล็งเห็นวาบรรยากาศ ในมหาวิทยาลัยมีสวนสําคัญในการชวยใหนิสิตสามารถปรับวิถีชีวิตและวิธีการแสวงหา

ความรูใหเต็มตามศักยภาพ เนื่องจากหอพักเปนองคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนานิสิตใหมีการพัฒนา

อยางเหมาะสม อีกท้ังยังสามารถสนับสนุนในดานการเรียนรู และรูจักปรับตัวในการใชชีวิตรวมกันกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข ซึ่งหอพักเปนท่ีพักอาศัยและท่ีเรียนเพราะเปนสถานท่ีท่ีนิสิตใชเวลาอยูในแตละวันเปนสัดสวนถึงสองในสาม      

(วลีพร ตัณฑพานิช, 2547, หนา 6) นอกจากนี้หอพักยังเปนสถานท่ีเสริมสรางความเจริญงอกงามทางสติปญญา พัฒนา

ความเปนผูนําความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟอ ความมีวินัย ความสามัคคีและการปรับตัวในการอยูรวมกันของนิสิต     

(มนตรี แยมกสิกร, 2542, หนา 8) ซึ่งเปนการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

สถาบันอุดมศกึษาอกีดวย 

จากการดําเนินงานของหอพักยูพีดอรม ที่ผานมายังไมเคยมีการสํารวจเกี่ยวกับการใหบริการหอพักในดานตางๆ

ของหอพักอยางแทจริง ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพัก     

ยูพีดอรม ของนิสิตชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557 วามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการ

อยูในระดับใด ใน 6 ดาน ท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการหอพักนิสิตยูพีดอรม ซึ่งผลการศึกษาจะทําใหทราบขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอการบริหารงาน การบริการของหอพักนิสิตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีแนวทางเสนอผูบริหาร

มหาวิทยาลัย อาจารยและผูจัดการหอพัก สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของหอพัก     

ในมหาวทิยาลัยพะเยาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักนิสิตยูพีดอรม ของนิสิตชั้นป ท่ี 1 

มหาวทิยาลัยพะเยา ปการศกึษา 2557 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการแกปญหาและขอเสนอแนะของนิสิตตอการใหบริการหอพักนิสิตยูพีดอรม ของนิสิตชั้น     

ปท่ี 1 มหาวทิยาลัยพะเยา ปการศกึษา 2557 
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กรอบแนวคิด   

 จากการทบทวนวรรณกรรมผูศกึษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักยูพีดอรม ของนิสิตชั้น

ปท่ี 1 มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557 ประกอบดวยกรอบแนวคิดในการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

การใหบริการหอพัก ในคร้ังนี้เกิดจากการไดรับบริการในดานตางๆ ไดแก ดานระบบการจองหองพัก ดานเจาหนาท่ี ดาน

ความปลอดภัย  ดานรูปแบบการใหบริการหอพัก ดานคาใชจาย ดานการใหบริการรานคาและสวัสดิการในหอพัก นํามา

กําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยอันเปนแนวทางในการตั้งคําถามสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคท่ีตั้ง

ไวโดยสามารถเขยีนเปนแผนภาพสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการศกึษาดังนี้ 

                    ตัวแปรตน                                                         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                                                                                                                        
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศกึษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสทิธิภาพการใหบริการหอพักยูพีดอรม ของนิสิตชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปการศกึษา 2557 ผูศกึษาไดกําหนดขัน้ตอนในการดําเนนิการวจัิยดังตอไปนี้  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแกนิสิตชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีพักอาศัยอยูในหอพัก      

ยูพีดอรม ทั้งนิสิตชายและหญิงทุกคณะท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2557 จํานวน 5,029 คน (ขอมูลจากหอพักยูพีดอรม        

ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2557)  

 ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิย 

 ผูศึกษาไดใชวิธีโดยสุมตัวอยาง โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane,1973 อางในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) และการ

สุมแบบแบงชัน้ตามสัดสวน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 371 คน  

ความคิดเห็นของผู รับบริการ

เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร

ใหบริการหอพัก 

1. ดานระบบการจองหองพัก 

2. ดานเจาหนาท่ี 

3. ดานความปลอดภัย 

4. ดานรูปแบบการใหบริการ  

   หอพัก 

5. ดานคาใชจาย 

6. ดานการใหบริการรานคาและ 

   สวัสดกิารในหอพัก 

    ขอมูลท่ัวไปของนสิติ 

     - เพศ  

     - ภูมลิําเนา 

     - หอพัก 

     - คณะท่ีศกึษา   

     - รายได                                                                                                                                                                         
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 เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล  

 ผูศกึษาใชเคร่ืองมือในการในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการ

หอพักยูพดีอรม ของนสิติชัน้ปท่ี 1 ของมหาวทิยาลัยพะเยา ปการศกึษา 2557 โดยจัดแบงออกเปน 3 สวน คือ 

 สวนที่ 1 เปนขอคําถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแก เพศ 

ภูมลิําเนา หอพักอาศัย คณะท่ีกําลังศกึษา และรายได 

  สวนที่ 2 เปนขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักยูพีดอรม ของนิสิตชั้นปท่ี 1 ของ

มหาวทิยาลัยพะเยา ปการศกึษา 2557 จํานวน 6 ดาน โดยมคํีาถามในแตละดานรวมท้ังสิ้นจํานวน 27 ขอ ไดแกดานระบบ

การจองหองพัก ดานเจาหนาท่ี ดานความปลอดภัย ดานรูปแบบการใหบริการหอพัก ดานคาใชจาย ดานการใหบริการ

รานคาและสวัสดกิารในหอพัก 

สวนที่  3 เปนขอคําถามขอมูลปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักนิสิต               

ยูพีดอรม ของนิสิตชั้นปท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557 จํานวน 6 ดาน ไดแก ดานระบบการจองหองพัก 

ดานเจาหนาท่ี ดานความปลอดภัย ดานรูปแบบการใหบริการหอพัก ดานคาใชจาย ดานการใหบริการรานคาและ

สวัสดกิารในหอพัก 

 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires)     

ซึ่งผูวจัิยไดมขีัน้ตอนการสรางแบบสอบถาม ดังนี้ 

 1. ศกึษาคนควาจากเอกสารตําราวชิาการ บทความ แนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยท่ีเกี่ยวของเพื่อใชเปน 

แนวทางในการกําหนดกรอบแบบสอบถาม 

            2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือแบบสอบถามปลายปด

และแบบสอบถามปลายเปด 

      3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ และ 

ปรับปรุงแกไขใหถูกตองและชัดเจน เหมาะสม ท้ังเนื้อหาสาระ และการใชถอยคํา สํานวนภาษา แลวนํามาจัดทําเปน

แบบสอบถาม 

 4. นําแบบสอบถามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบแลว เสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะใน

การปรับปรุงใหถูกตอง จากนั้น นําแบบสอบถามไปทําการวิเคราะห หาความเท่ียงตรง ดวยวิธีการหาคาดัชนี ความ

สอดคลองระหวางขอคําถามของแตละขอ (Index of Item Objective congruence: IOC) โดยมผีูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน  

 5. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแลวไปเก็บขอมูลกลุมตัวอยางใน

การวจัิยตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูศึกษาทําการเก็บรวบขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามใหกับประชากรและเก็บคืนแบบสอบถามดวย

ตนเอง จํานวน 371 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 

 2. ผูศกึษานําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณเพื่อเตรียมวเิคราะหขอมูลตอไป 
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 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยโปรมแกรมสถิติคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูลโดยคารอยละ

(Percentage) คาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ไดแก  

           1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาสถิติคือ คาความถี่  (Frequency) และคารอยละ 

(Percentage)  

         2. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสทิธิภาพการใหบริการหอพักนิสิตยูพีดอรม ของนิสิตชั้น

ปท่ี1 มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557 โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

จํานวน 6 ดาน ไดแกดานระบบการจองหองพัก ดานเจาหนาที่ ดานความปลอดภัย ดานรูปแบบการใหบริการหอพัก ดาน

คาใชจาย ดานการใหบริการรานคาและสวัสดกิารในหอพัก 

           3. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักยูพีดอรม ของ

นิสิตชั้นปท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557 รวบรวมขอมูลตามดานตางๆ มาเรียบเรียงนําเสนอในรูปแบบ

การบรรยาย 

  เกณฑการใหคะแนน 

    การวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการ วัดโดยนํามาหาคาเฉลี่ยและตัวแปรของคาเฉลี่ย      

ซึ่งกําหนดระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการออกเปน 5 ระดับ ที่มีคะแนนแตละระดับชั้นออกเปน

ชวงๆ ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหโดยอาศัยเกณฑการหาความกวางของอัตรภาคชั้น แปลความหมายของระดับคะแนนโดย

แตละระดับมคีะแนนตางกัน 0.08  
 

ผลการศึกษา 

 1.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

          จากการลงศึกษาทําการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 57.14 

รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 159 คิดเปนรอยละ 42.86 นิสิตท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดพะเยา จํานวน 110 คน คิด

เปนรอยละ 29.65 รองลงมา คือ นิสิตท่ีมีภูมิลําเนาอยูนอกเขตจังหวัดพะเยา จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 70.35 นิสิต

ท่ีพักอาศัยตามหอพักอาคาร UP12 จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.20 รองลงมา คือ หอพักอาคาร UP1 หอพักอาคาร 

UP16 หอพักอาคาร UP20 จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.85 หอพักอาคาร UP19 จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.31 

หอพักอาคาร UP5 หอพักอาคาร UP8 หอพักอาคาร UP18 หอพักอาคาร UP23 หอพักอาคาร UP30 หอพักอาคาร UP31 

คิดเปนรอยละ 3.77 หอพักอาคาร UP21 หอพักอาคาร UP29 จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.50 หอพักอาคาร UP2 

หอพักอาคาร UP6 หอพักอาคาร UP14 หอพักอาคาร UP27 หอพักอาคาร UP28 จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.23 

หอพักอาคาร UP3 หอพักอาคาร UP24 จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.96 หอพักอาคาร UP9 หอพักอาคาร UP22 

หอพักอาคาร UP26 หอพักอาคาร UP32 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.70 หอพักอาคาร UP4 หอพักอาคาร UP11 

หอพักอาคาร UP25 จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.43 หอพักอาคาร UP13 จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.16 หอพัก

อาคาร UP7 จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.89 และนอยท่ีสุดคือ หอพักอาคาร UP10 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.08 

กําลังศึกษาอยูคณะแพทยศาสตร จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 21.02 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการและ

สารสนเทศศาสตร จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 14.82 คณะศิลปศาสตร จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 10.51         
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คณะนิติศาสตร จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 8.09 คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 24 คิดเปนรอยละ 6.47             

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.93 คณะวิทยาศาสตร จํานวน 20 คน คิด

เปนรอยละ 5.39 คณะเภสัชศาสตร จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.85 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.85 คณะวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 12 คน คิดเปน

รอยละ 3.23 คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยการศึกษา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.70 วิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอม จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.16 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร จํานวน 7 คน คิดเปน

รอยละ 1.89 และนอยท่ีสุด คือ คณะสหเวชศาสตร จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.08 สวนใหญมีรายไดตอเดือนซึ่งเปน

รายไดจากผูปกครอง 7,001-8,000 บาท จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 31.80 รองลงมาคือ 6,001-7,000 บาท จํานวน 

110 คน คิดเปนรอยละ 29.65 รายไดตอเดือน 5,001-6,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.99 รายไดตอเดือนมากกวา 8,000 

บาท คิดเปนรอยละ 11.32 และนอยท่ีสุดคือ รายไดตอเดือน 4,001-5,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.23  

 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักยูพีดอรม ของนิสิตชั้นปท่ี 1 ผลการศึกษาท้ัง 6 ดาน 

พบวา ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดาน ดานท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ

ใหบริการมาก คือดานความปลอดภัย รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ี ดานระบบและการจองหอพัก ดานรูปแบบการ

ใหบริการหอพัก ดานคาใชจาย และดานการใหบริการรานคาและสวัสดกิารหอพัก จําแนกเปนรายดานไดดังนี้ 

 ดานระบบและการจองหองพัก มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.55)และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพัก คือ ทานเห็นดวยกับระบบการชําระคาบํารุงหอพักผาน

ธนาคาร มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.79) รองลงมา คือ ทานเห็นดวยกับระบบการจองหอพักผานเว็บไซต มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก (𝑥 = 3.73) และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพัก นอยที่สุดคือ ระบบที่ใชตรวจดู

รายช่ือเพื่อนรวมหองมคีวามเหมาะสม มคีาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.24) 

 ดานเจาหนาที่ มคีาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.73) และเมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพัก คือเจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี   มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก (𝑥 = 3.74) รองลงมา คือ เจาหนาท่ีมคีวามรู ความสามารถในการใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาแกปญหาได

อยางถูกตอง เช่ือถือได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.73) และมีประสิทธิภาพการใหบริการหอพักนอยท่ีสุดคือ 

เจาหนาที่กลาววาจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส พรอมตอบ ขอซักถาม มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.74) 

 ดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.77) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับประสทิธิภาพการใหบริการหอพัก คือระบบการรักษาความปลอดภัย ภายในหอพักตลอด 24 ช่ัวโมง ระบบ

ปองกันอัคคีภัย และระบบกลองวงจรปดภายในหอพักอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (𝑥 = 3.89) รองลงมา 

คือ เห็นดวยกับระบบเขา-ออกหอพักนิสิตท่ีมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (𝑥 = 3.85) และมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักนอยที่สุดคือ ดานการประสานงานกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.58) 

 ดานรูปแบบการใหบริการหอพัก มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.46) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพัก คือ ขนาดของหองพักมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูใน
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ระดับมาก (𝑥 = 3.74) รองลงมา คือ ระบบการรักษาความสะอาดของหอพัก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.61) และมี

ความคิดเห็นเกี่ยวประสิทธิภาพการใหบริการหอพักนอยที่สุดคือ การใหบริการอินเตอรเน็ตเครือขายไรสาย มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.04) 

 ดานคาใชจาย มคีาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.45) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพัก คือ เห็นดวยกับการเก็บคามัดจําคียการดและกุญแจหองมีความเหมาะสม มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.55) รองลงมา คือ การเก็บคาประกันของเสียหาย มีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย อยูใน

ระดับมาก (𝑥 = 3.44) และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักนอยท่ีสุดคือ เห็นดวยกับคาบํารุง

หอพัก มคีาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.34) 

 ดานการใหบริการรานคาและสวัสดิการในหอพัก มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.27) และ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวประสิทธิภาพการใหบริการหอพัก คือ เห็นดวยท่ีมีบริเวณรวบรวมท้ิง

เศษอาหารเปนสัดสวน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.53) รองลงมา คือ เห็นดวยกับราคาสินคาในรานสะดวกซื้อ     

ราคาอาหารมีคุณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.29) และมีความคิดเห็นเกี่ยว

ประสิทธิภาพการใหบริการหอพักนอยท่ีสุดคือ เห็นดวยกับเวลาเปด-ปด ของรานสะดวกซื้อ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

(𝑥 = 3.15) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวเิคราะหขอมูล สามารถสรุปและอภปิรายผลการศกึษาได ดังนี้ 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม: ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 

57.14 และเพศชาย จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 42.86 สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูนอกเขตจังหวัดพะเยา จํานวน 261 คน 

คิดเปนรอยละ 70.35 และมีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดพะเยา จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 29.65 สวนใหญอาศัยใน

หอพัก UP12 จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.20 สวนใหญศึกษาอยูในคณะแพทยศาสตร จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 

21.02 และเปนผูมรีายได 7,001-8,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.80 

 2. ขอมูลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักนิสิตยูพีดอรม ของนิสิตชั้นปท่ี 1 

มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557 : โดยรวมท้ัง 6 ดานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยโดยรวม (𝑥 = 3.53) เมื่อวิเคราะห 

รายดาน พบวา ดานท่ีมีประสิทธิภาพคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก คือดานความปลอดภัย รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ี 

รองลงมาดานระบบและการจองหอพัก รองลงมาดานรูปแบบการใหบริการหอพัก รองลงมาดานคาใชจาย และปานกลาง 

ดานการใหบริการรานคาและสวัสดิการในหอพัก ตามลําดับ ซึ่งสรัญญา สุขเพิ่ม (2556,บทคัดยอ) ไดศึกษาความตองการ

ของนิสิตตอการบริการดานหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของนิสิตตอการ

บริการดานหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการศึกษาพบวา นิสิตมีความตองการตอบริการดานหอพักนิสิตโดยภาพ

รวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา นิสิตมีความตองการดานรักษาความปลอดภัยมากท่ีสุด รองลงมา

คือ ดานกายภาพ ดานกิจกรรม สวนดานบริการและสวัสดิการ มีความตองการนอยท่ีสุด ดังท่ีจันจิรา สุวรรณไตร. 

(2551:บทคัดยอ). ไดศึกษาเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพของหอพักกรีนเพลส มหาวิทยาลัยขอนแกนมีความมุงหมาย        
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหอพักกรีนเพลส มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาปญหาดานการบริหารและการจัดการ มีการ

จัดการกับคุณภาพการบริหาร กิจกรรม 5 ส.กําหนดกฎระเบียบ ในการทํางาน ใหแกพนักงาน สํารวจความพึงพอใจและ

ทัศนคติในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการจัดทํา Job Description ,Job Specification และการฝกอบรมเพื่อใหพนักงานมี

ระเบียบวนิัยในการปฏบัิตงิาน เพื่อกระตุนใหเกดิการกระตือรือรนในการปฏบัิตหินาท่ี และเปนแนวทางท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

และมีการปรับปรุงแผนการตลาด โดยใชกลยุทธ เพื่อสรางการรับรูใหแกลูกคา สรางแรงจูงใจและความพึงพอใจใหแก

ลูกคาที่เขามาใชบริการ ซึ่งประกอบดวยกลยุทธดานผลิตภัณฑ คือ การรักษาความปลอดภัยและความสะอาด กลยุทธ

ดานราคา คือ มีการตั้งราคาคาหองพักใหต่ํากวาคูแขงขันเล็กนอย รวมไปถึงคาน้ํา และคาไฟฟา กลยุทธดานสถานท่ี

บริการ คือ ความสะดวกในการคมนาคม และความสะดวกในการติดตอกับเจาหนาที่ของหอพัก กลยุทธดานบุคลากร คือ 

ความเอาใจใสในงานบริการ หรือแกปญหาของพนักงานและการใหบริการอยางถูกตองแมนยํา กลยุทธดานการใหบริการ 

คือ การอํานวยความสะดวกตอการใชบริการและจํานวนพนักงานท่ีใหบริการ กลยุทธดานบรรยากาศ คือ ความสะอาด 

ความรมร่ืน สภาพแวดลอม ท่ีเงียบสงบ และการตกแตงบริเวณอยางเปนสัดสวน กลยุทธดานคุณภาพการใหบริการ      

คือ การบริการตามสัญญา โดยใหบริการตามขอตกลงกับลูกคากอนทําสัญญาเขาพัก เพื่อเสริมสรางหอพักกรีนเพลสใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เสรี สุวรรรณภักดิ์ (2538:128-130) ยังไดศึกษาเร่ืองสภาพที่พึงประสงคและสภาพท่ี

เปนจริงในการพักอาศัยหอพัก ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษามหาสารคาม มีความประสงคอยากเขาพักในหอพักท่ีมีสภาพดี ท้ัง 4 ดาน โดยใหความสําคัญจากดาน       

สวัสดภิาพ ดานความสะดวก ดานองคประกอบของหอพัก และดานระเบียบประจําหอพัก ตามลําดับ สวนผลการศึกษาใน

รายขอนั้น นักศึกษามีความประสงคอยากใหจัดหอพักในสภาพท่ีดีเกือบทุกขอ มีเพียงเจ็ดขอเทานั้นท่ีนักศึกษาประสงคให

จัดหอพักในสภาพปานกลางก็พอใจแลว คือ การกําหนดเวลาเขาออกหอพัก การเก็บคาเชาในอัตราที่เหมาะสม การจัดทํา

สมุดทะเบียนหอพัก การกําหนดระเบียบปฏิบัติกรณีผูเชาไปพักคางแรมท่ีอ่ืน การปฏิบัติตามกฎเกณฑคัดเลือกผูเขาพัก 

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามเห็นวา หอพักโดยสวนรวมและในดานตาง ๆ อยูในสภาพปานกลางเทานั้น 

เรียงลําดับจากดานองคประกอบของหอพัก ดานสวัสดภิาพ ดานระเบียบประจําหอพัก และดานความสะดวก 

ขอเสนอแนะ   

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช    

จากผลการวจัิยพบวา นสิติชัน้ปท่ี 1 ท่ีพักอาศัยอยูในหอพักยูพีดอรม มหาวิทยาลัยพะเยา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการใหบริการหอพักยูพีดอรม ของนิสิตชั้นปท่ี 1 รวมท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก เพื่อประโยชนตอการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีแนวทางเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย อาจารยและผูจัดการหอพัก สามารถ

นํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของหอพักภายในมหาวทิยาลัยพะเยา ดังนี้ 

 1. ดานการใหบริการรานคาและสวัสดิการในหอพัก ควรปรับปรุงราคาสินคาในรานสะดวกซื้อ ซึ่งมีราคาแพง 

โดยมีการกําหนดราคา หรือออกประกาศใหผูประกอบการรานคายึดถือเปนแนวปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณ

โดยรอบของรานคา ควรมีระบบบําบัดน้ําเสียและท่ีท้ิงเศษอาหารเพื่อไมใหมีกลิ่นท่ีไมพึงประสงค อันเปนสาเหตุทําใหนิสิต

ไมอยากมาใชบริการ 
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 2. ดานระบบการจองหอพักผานเว็บไซต ควรปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ทในการจองหอพักและควรตรวจสอบ

ระบบในชวงระยะเวลาท่ีเปดใหนิสิตจองหอพัก หากพบวาระบบติดขัดควรขยายระยะเวลาในการจองหอพัก และควรเพิ่ม

การใหบริการอนิเตอรเน็ทไรสายภายในหอพัก  

 3. ดานความปลอดภัย ควรคํานึงถึงความปลอดภัยบริเวณเขา-ออกหอพัก และปองกันการเขา-ออกของ

บุคคลภายนอกเพื่อเปนการปองกันดานความปลอดภัยและทรัพยสนิของนสิติ 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป    

1. ควรมศีกึษาการความตองการของนสิติทุกชัน้ปท่ีจะเขาพักอาศัยหอพักภายนอกมหาวทิยาลัย 

2. ควรมกีารศกึษาทัศนคตขิองผูปกครองของนสิติทุกชัน้ปท่ีจะเขาพักอาศัยในหอพักภายในมหาวทิยาลัย 
 

กิตติกรรมประกาศ 

            จากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจาก ดร.รักษศรี เกียรติบุตร ทานอาจารยท่ี

ปรึกษา ท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา แกไข ตรวจทานความถูกตองเรียบรอยและขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส ตลอดถึง

ผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ทาน ในการพิจารณาเคร่ืองมือคือ 1. นายณรงคศักดิ์ บูรพาณิช ตําแหนง ท่ีปรึกษาหอพักยูพีดอรม          

2. นายสุรชาติ ดอนลาว ตําแหนงผูชวยผูจัดการโครงการหอพักยูพีดอรม 3. นายชํานาญ แสงแกว ผูอํานวยการกอง

บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 

ผูวจัิยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณบุพการีอยางสูง ท่ีไดอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและสนับสนุนใหไดรับโอกาสทาง

การศึกษา ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พี่ๆ นองๆ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ทุกทานท่ีให

คําแนะนําและเปนกําลังใจและแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีดใีนระหวางการศกึษาดวยดมีาโดยตลอด 

 ขอขอบคุณท่ีปรึกษาหอหอพักยูพีดอรม มหาวิทยาลัยพะเยา ผูชวยผูจัดการโครงการหอพักยูพีดอรม เจาหนาท่ี

หอพักยูพดีอรมทุกทาน ตลอดจนนิสิตชั้นปท่ี 1 ท่ีพักอาศัยอยูในหอพักยูพีดอรม ท่ีเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ

ใหบริการหอพักยูพีดอรมและขอกราบขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมในการศึกษาคนควาดวยตนเองนี้สําเร็จลุลวงไป

ดวยดี 

 คุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง และประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบแดผูมี

พระคุณทุกๆ ทาน 

         การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังนี้ หากมีสิ่งใดท่ีขาดตกบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยมา      

ณ ท่ีนี้ดวย และหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ คงจะเปนประโยชนกับผูท่ีสนใจและหนวยงาน         

ท่ีเกี่ยวของตอไป  
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บทคัดยอ 

 การคนควาดวยตนเองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นความคิดเห็นของผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารตอสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายบริการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับ

ตน ในปงบประมาณ 2558 จํานวน 210 คน รวม 48 หนวยงาน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจงและการเลือกกลุมตัวอยาง

แบบงาย เคร่ืองมือวจัิยเปนแบบสอบถาม ผูวิจัยไดใชโปรแกรมคํานวณทางสถิติทางคอมพิวเตอร และสถิติเชิงพรรณนา 

ในการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษา พบวา 1) สมรรถนะดานความรู ผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทุกระดับตองการให

บุคลากรมีสมรรถนะดานความตระหนักในผูรับบริการและการแขงขัน โดยสามารถนําขอมูลและผลการวิเคราะห

ผูรับบริการ และสภาพการแขงขันมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ หรือวิธีการดําเนินงานได 2) สมรรถนะดานทักษะ ผูบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาทุกระดับตองการใหบุคลากรมีสมรรถนะดานการวิจัยและพัฒนาอยางสรางสรรค โดยสามารถ

วิเคราะหขอผิดพลาดและระบุถึงปญหาในการดําเนินการวิจัย เพื่อใหคําแนะนําและปรึกษาแกผูอ่ืนได 3) สมรรถนะดาน

ความสามารถ ผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทุกระดับตองการใหบุคลากรสามารถระบุถึงแนวทางการทํางานและ

ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวที่นําไปสูการสรางผลลัพธที่ไดมาตรฐานตามกําหนดเวลา บุคลากรที่สามารถใหคําแนะนํา

หรือที่ปรึกษาแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน และผลิตผลงานที่มีคุณภาพได ตลอดจนสามารถระบุถึงแนวทางการทํางาน

และปฏบัิตติามหลักธรรมาภบิาล และปฏบัิตติามแนวทางดังกลาวท่ีนําไปสูวธีิการทํางานท่ีดไีด 
 

คําสําคัญ: สมรรถนะในการปฏบัิตงิาน ผูบริหาร บุคลากรสายบริการ 
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Abstract  

 The research aimed to study the competency of desirable performance and the requirement of competency 

development of supporting staff by administrator Attitude, University of Phayao. This research is qualitative research. 

The data was collected from a sample consists of 210 chief executive officers, middle managers and first line managers in 

48 divisions in 2015 budget year. The research used the specific sampling method and the simple random sampling. The 

instrument used was a set of questionnaire. The researcher used the statistical calculation of computer program and 

descriptive statistics. The result of data analysis showed that 1. Competency of knowledge, the administrators of 

University of Phayao in all level focus on the awareness of service recipient and competition by to be able to take the data 

and analysis result of service recipient and the condition of competition to adjust the strategy or performance method.  

2. Competency of skill, the administrators of University of Phayao in all level focus on the research competency and 

creative development of supporting staff by to be able to analyze the error and specifying of the problems in the operation 

research to provide the advice and counsel for the others. 3. Competency of ability, the administrators of University of 

Phayao in all level focus on the ability of staff for the specifying of performance guideline and to follow the performance 

guideline which leads to the standard result creation with scheduled. The supporting staff who can advise and counsel the 

work for the colleague and can make the quality production.  As well as they can specify the performance guideline and to 

follow the good governance and the performance guideline which lead to the good performance. 
 

Keywords: Competency in performance, administrator, supporting staff 
 

บทนํา 

ในโลกยุคการแขงขันในปจจุบันจําเปนตองอาศัยสังคมฐานความรูในการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกรและ

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพื่อแกปญหาหลายประการ เชน บุคลากรขาดความรูและทักษะเปนตน การบริหารทรัพยากร

มนุษยจึงมีความสําคัญและทาทาย ทําอยางไรใหบุคลากรมีความสุขในการทํางานรวมท้ังสามารถรักษาบุคลากรท่ีมี

สมรรถนะสูงไวได จากการศึกษาของ อาจารย ดร.พีรธร บุณยรัตพันธ (การประเมินผลการปฏิบัติงาน, มหาวิทยาลัย

นเรศวร, 2554) พบวาปจจุบันแนวโนมการทํางานในองคกรเปลี่ยนเปนการใหความสนใจเร่ืองผลการปฏิบัติงาน โดยมีการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางและมอบหมายความรับผิดชอบใหบุคลากรแตละคนมีสวนรวมในแตละงานทั้งกระบวนการตั้งแตตน

จนจบ ยิ่งไปกวานัน้องคกรยังใหความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร รวมถึง การสรางความผูกพันตอองคกร 

และที่สําคัญผูบริหารตองสามารถแกไขจุดออนและกอใหเกิดความเจริญ แกองคกร และตอบสนองความตองการของ

บุคลากรทัง้สวนตนและสวนรวมควบคูกันไป  

จากท่ีกลาวมาขางตน การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชสมรรถนะเปนพื้นฐาน นับวาเปนเคร่ืองมือท่ีผูบริหาร

กําลังใหความสนใจมาก เนื่องจากสมรรถนะ (Competency) เปนเคร่ืองมือชนิดหนึ่งท่ีกาลังไดรับความสําคัญตอการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และมีองคกรตาง ๆ ไดนําเอาระบบสมรรถนะมาปรับใชในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง ดังนั้น สมรรถนะจึงเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองคกรอยางมีระบบตอเนื่องและ
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สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัฒนธรรมองคกร และยุทธศาสตรขององคกร และเปนมาตรฐานการแสดง

พฤติกรรมท่ีดีในการทํางานของบุคลากร ซึ่งสามารถนาไปใชในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยาง

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนพื้นฐานสําคัญในดานการบริหารงานบุคคลขององคกร เชน การสรรหาและคัดเลือก

บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา ความกาวหนาทางอาชีพ การวางแผนการ 

สืบทอดตําแหนงและการพจิารณาความดคีวามชอบ เปนตน 

มหาวิทยาลัยพะเยา เปนองคการท่ีกอตั้งขึ้นใหมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เม่ือวันท่ี  

17 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยพะเยามีสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ท้ังนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยมีความคลองตัวโดยกลไกของสภามหาวิทยาลัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสถานภาพเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยประกอบดวยพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายบริการ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมี

การศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีอยูในปจจุบัน เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา

บุคลากร โดยเฉพาะพนักงานสายบริการควรไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะในการทํางานสูงขึ้นเพื่อใหสามารถแขงขันได

อยางมีประสิทธิภาพ เพราะความสําเร็จตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยจะตองอาศัยความสามารถของบุคลากรสาย

บริการควบคูไปกับสายวิชาการ ทั้งนี้ กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตอเนื่องอยาง

สม่ําเสมอโดยยดึรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธ (แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา, มหาวิทยาลัยพะเยา, 2554) ผูศึกษาในฐานะท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ตําแหนง หัวหนางานบริหาร

ตําแหนงและอัตรากําลัง สังกัด กองการเจาหนาท่ี มีหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จึงมีความประสงคจะคนหา

รูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะท่ีเหมาะสมของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา

นําเสนอมหาวทิยาลัยเพื่อใชในการวางแผนการรับและการพัฒนาบุคลากรสายบริการตอไป  
 

วัตถุประสงคในการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีพึงประสงคของ

บุคลากรสายบริการ   

2. เพื่อศกึษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายบริการ ตามทัศนะของผูบริหาร มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 

จากรูปแบบสมรรถนะของ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธ (2554) โดยพัฒนามาจากสมรรถนะตามทัศนะของ David 

McClelland ซึ่งไดกําหนดตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) แบงออกเปน 3 มุมมอง ไดแก ดานความรู(K) ดานทักษะ

(S) และดานความสามารถ(A) นํามาพัฒนาเปนรายการสมรรถนะหลัก 8 ดาน (แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา, 

มหาวิทยาลัยพะเยา, 2554) ซึ่งเปนประเด็นท่ีนาสนใจศึกษา และประกอบกับการศึกษาแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 ของกองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนํามากําหนดเปน

กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษาทัศนะของผูบังคับบัญชาตอสมรรถนะท่ีพึงประสงคของบุคลากรสายบริการ โดยเขียนเปน

แผนภาพแสดงกรอบแนวคิด ในการวจัิยได ดังนี้ 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุงท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของ

ผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารตอสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผูศึกษามีวิธีการศึกษาคนควา ตามระเบียบวิธีการศึกษา 

ดังตอไปนี้ 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับตน ตั้งแตอธิการบดี จนถึงหัวหนางาน  

ของมหาวทิยาลัยพะเยาในปงบประมาณ 2558 ท้ังสิ้นจํานวน 309 คน รวมจํานวน 48 หนวยงาน 

กลุมตัวอยางท้ังหมด จํานวน 210 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) เพื่อใหมี 

การกระจายของกลุมตัวอยางท่ัวถงึ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิยคร้ังนี้ คือแบบสอบถามซึ่งมท้ัีงหมด 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ โดยแบงเปน

แบบสอบถามแบบปลายปด โดยมขีอคําถามเปนแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักทั้ง 3 ดาน โดยแยกไดเปน 

8 สมรรถนะ ของพนักงานมหาวทิยาลัยสายบริการ ไดแก  

ปจจัยสวนบุคคลของผูใหขอมูล 

1. เพศ 

 2. ระดับการศึกษา 

 3. สายงานท่ีสังกัด 

 4. ลําดับชัน้การบริหาร 

 

 

 

ความคิดเห็นตอสมรรถนะที่พึงประสงคของ

บุคลากรสายบรกิาร 

1. ดานความรู Knowledge (K) 

- คว าม ต ระหนั ก ใ น ผู รั บบ ริ ก า รแ ล ะ 

การแขงขัน 

2. ดานทักษะ Skill (S) 

- การวจัิยและพัฒนาอยางสรางสรรค 

- การสรางเครือขายและภาคี 

3. ดานความสามารถ Ability (A) 

- การใสใจในผลลัพธ 

- การมุงเนนคุณภาพ 

- การใฝเรียนรู และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

- จติสํานกึความภักดแีละความผูกพัน 

- จติสํานกึธรรมาภบิาล 
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1) สมรรถนะดานความตระหนักในผู รับบริการและการแขงขัน  (Client and Competitiveness 

Understanding) 

2) สมรรถนะดานการวจัิยและพัฒนาอยางสรางสรรค (Research and Development) 

3) สมรรถนะดานการสรางเครือขายและภาคี (Networking and Partnership) 

4) สมรรถนะดานการใสใจในผลลัพธ (Result Oriented) 

5) สมรรถนะดานการมุงเนนคุณภาพ (Concern for Quality) 

6) สมรรถนะดานการใฝเรียนรู และปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous Learning and Improvement) 

7) สมรรถนะดานจติสํานกึความภักดแีละความผูกพัน (Loyalty and Commitment Awareness) 

8) สมรรถนะดานจติสํานกึธรรมาภบิาล (Governance Awareness) 

 ลักษณะคําถามเปนแบบมีหลายคําตอบใหเลือก และใหเลือกเพียงคําตอบเดียว โดยใชระดับการวัดขอมูล

ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale) โดยมีการ

กําหนดระดับการประมาณคาเปน 5 ระดับ 

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับความตองการสมรรถนะ

หลักท้ัง 8 สมรรถนะ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ เปนแบบสอบถามปลายเปด ซึ่งไดนํามาจัดกลุมความคิดเห็น

แยกเปนรายดาน 

ท้ังนี้ สถิติท่ีใชในการศึกษา คือ สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมประชากร ไดแก 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการศึกษา 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ืองสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีพึงประสงคของบุคลากรสายบริการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา สามารถสรุปผลการวจัิยไดดังนี้ 

 ผลการวเิคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

 ปจจัยสวนบุคคล พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 80.50 

มีระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 41.00 เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ คิดเปนรอยละ 71.40 และเปน

ผูบริหารระดับตน คิดเปนรอยละ 73.80  

 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 จากการศึกษาสมรรถนะ ท้ัง 8 ดาน ขางตน กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะท่ีไดจากแบบสอบถามปลายเปดซึ่ง

สามารถจัดกลุม ดังนี้ 

 1. ดานสมรรถนะดานการใฝเรียนรู และปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous Learning and Improvement) 

- ควรมีความกระตือรือรนและเมื่อมีเวลาวาควรจะศึกษาและหาความรูเพิ่มเติมและมีการพัฒนางานใน

หนาที่ของตนเองอยางตอเนื่องและตลอดเวลา ท่ีสําคัญมคีวามรับผดิชอบในหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 
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- ควรเนนใหมีความกระตือรือรน ศึกษาความรูในงานดวยตนเอง ไมตองรอใหหัวหนางานสั่งการ หรือ 

สอนงาน ไมทําตัวเฉ่ือยชา 

- จดักิจกรรมสนบัสนนุและสร้างประสบการณ์ให้เหมาะสมกบัภารกิจหน้าท่ีปฏิบติัประจํา 

 2. ดานสมรรถนะดานจติสํานกึความภักดแีละความผูกพัน (Loyalty and Commitment Awareness) 

- ควรจะมกีารเสยีสละและคิดถงึประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว 

 3. ดานสมรรถนะดานจติสํานกึธรรมาภบิาล (Governance Awareness) 

- บุคลากรสวนใหญปฏิบัติงานเพียงเพื่อใหผานพนไป ไมคอยคํานึงถึงคุณภาพงาน การสรางเครือขาย 

การวิเคราะหปญหา การแกปญหา หรือการพัฒนางานมากนัก ควรจัดใหมีการอบรม ปฐมนิเทศ ในเรื่องงานเฉพาะของ

แตละหนาที่อยางเรงดวนและจริงจัง 

 ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา แยกตามลําดับชั้น

บรหิาร 

ผลการศกึษาพบ ดังนี้  

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานความตระหนักในผู รับบริการและการแขงขัน (Client and 

Competitiveness Understanding) 

1.1 กลุมผูบริหารระดับสูง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บุคลากรท่ีทราบและสามารถ

อธิบายถงึความสําคัญของผูรับบริการในสถานการณท่ีมกีารแขงขันได ในระดับมากท่ีสุด (X̅= 5.00 ) 

1.2 กลุมผูบริหารระดับกลาง พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมท่ี 1 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ 

บุคลากรท่ีทราบและสามารถอธิบายถึงความสําคัญของผูรับบริการในสถานการณท่ีมีการแขงขันได ในระดับมาก  

(X̅ = 3.78 ) 

1.3 กลุมผูบริหารระดับตน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บุคลากรที่สามารถนําขอมูลและผล

การวิ เคราะหผู รับบริการคูแขงขัน และสภาพการแขงขันมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ  หรือวิธีการดํา เนินงานได  

ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.10 ) 

กลาวโดยสรุปไดวาผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญกับบุคลากรท่ีทราบและสามารถอธิบายถึง

ความสําคัญของผูรับบริการในสถานการณท่ีมกีารแขงขันได 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานการวจัิยและพัฒนาอยางสรางสรรค (Research and Development) 

2.1 กลุมผูบริหารระดับสูง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บุคลากรท่ีสามารถอธิบายถึง

โครงสรางและวธีิการวจัิยและการพัฒนา รวมท้ังกําหนดประเด็นปญหาและหัวขอสําหรับการวิจัยได และบุคลากรสามารถ

วิเคราะหขอผิดพลาดและระบุถึงปญหาในการดําเนินการวิจัย เพื่อใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูอ่ืนได และบุคลากรท่ี

สามารถนําผลการวจัิยไปสูการถายทอด และเผยแพรเปนท่ียอมรับได ในระดับมากท่ีสุดเทากัน (X̅ =  5.00 ) 

2.2 กลุมผูบริหารระดับกลาง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บุคลากรท่ีสามารถวิเคราะห

ขอผิดพลาดและระบุถึงปญหาในการดําเนินการวิจัย เพื่อใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผู อ่ืนได ในระดับมาก  

(X̅ =  4.10 ) 
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2.3 กลุมผูบริหารระดับตน พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมท่ี 2 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ 

บุคลากรที่สามารถวเิคราะหขอผดิพลาดและระบุถงึปญหาในการดําเนนิการวจัิย เพื่อใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูอ่ืนได 

ในระดับมาก (X̅ = 3.97 ) 

กลาวโดยสรุปไดวาผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญกับบุคลากรท่ีสามารถวิเคราะหขอผิดพลาดและ

ระบุถงึปญหาในการดําเนนิการวจัิย เพ่ือใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูอ่ืนได 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานการสรางเครือขายและภาคี (Networking and Partnership) 

3.1 กลุมผูบริหารระดับสูง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บุคลากรท่ีมีความตระหนักและ

สามารถอธิบายถึงเปาหมาย ความสําคัญของการสรางเครือขายและภาคีได และบุคลากรสามารถระบุถึงเครือขายและ

ภาคีในการดําเนนิงานของตน และสรางเครือขายภาคีในขอบเขตงานของตนได ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 5.00 ) 

3.2 กลุมผูบริหารระดับกลาง พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมท่ี 1 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ 

บุคลากรที่มีความตระหนักและสามารถอธิบายถึงเปาหมาย ความสําคัญของการสรางเครือขายและภาคีได ในระดับมาก

ท่ีสุด (X̅ = 4.22 ) 

3.3 กลุมผูบริหารระดับตน พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมท่ี 1 และ 2 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญ

กับ บุคลากรท่ีมีความตระหนักและสามารถอธิบายถึงเปาหมาย ความสําคัญของการสรางเครือขายและภาคีได ในระดับ

มาก (X̅ = 4.01 ) 

กลาวโดยสรุปไดวาผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญกับบุคลากรท่ีมีความตระหนักและสามารถอธิบาย

ถงึเปาหมาย ความสําคัญของการสรางเครือขายและภาคีได 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานการใสใจในผลลัพธ (Result Oriented) 

4.1 กลุมผูบริหารระดับสูง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอ บุคลากรที่สามารถใหคําแนะนําหรือ

คําปรึกษาแกผูรวมงานในการปฏบัิตงิาน และสามารถสรางผลลัพธท่ีไดมาตรฐาน ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.71 ) 

4.2 กลุมผูบริหารระดับกลาง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บุคลากรท่ีสามารถระบุถึง 

แนวทางการทํางานและปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวซึ่งนําไปสูการสรางผลลัพธท่ีไดมาตรฐานตามกําหนดเวลา  

ในระดับมาก (X̅ = 4.17 ) 

4.3 กลุมผูบริหารระดับตน พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมท่ี 2 กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ 

บุคลากรท่ีสามารถระบุถงึแนวทางการทํางานและปฏบัิตติามแนวทางดังกลาวท่ีนําไปสูการสรางผลลัพธท่ีไดมาตรฐานตาม

กําหนดเวลา ในระดับมาก (X̅ = 3.97 ) 

กลาวโดยสรุปไดวาผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญกับบุคลากรท่ีสามารถระบุถึงแนวทางการทํางาน

และปฏบัิตติามแนวทางดังกลาวซึ่งนําไปสูการสรางผลลัพธท่ีไดมาตรฐานตามกําหนดเวลา 

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานการมุงเนนคุณภาพ (Concern for Quality) 

5.1 กลุมผูบริหารระดับสูง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บุคลากรท่ีสามารถใหคําแนะนํา 

หรือคําปรึกษาแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพได ในระดับมากท่ีสุด  

(X̅ = 5.00 ) 
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5.2 กลุมผูบริหารระดับกลาง พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมท่ี 1 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ 

บุคลากรท่ีสามารถใหคําแนะนําหรือท่ีปรึกษาแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการผลิตผลงานท่ีมี

คุณภาพได ในระดับมาก (X̅ = 4.10 ) 

5.3 กลุมผูบริหารระดับตน พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมท่ี 1 และ 2 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญ

กับ บุคลากรท่ีสามารถใหคําแนะนําหรือท่ีปรึกษาแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการผลิตผลงานท่ีมี

คุณภาพได ในระดับมาก (X̅ = 4.08 ) 

กลาวโดยสรุปไดวาผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญกับบุคลากรที่สามารถใหคําแนะนําหรือที่ปรึกษาแก

ผูรวมงานในการปฏบัิตงิาน และมคีวามสามารถในการผลติผลงานท่ีมคุีณภาพได 

6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานการใฝเรียนรู และปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous Learning and 

Improvement) 

6.1 กลุมผูบริหารระดับสูง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บุคลากรท่ีสามารถวิเคราะห อธิบาย 

และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานโดยอาศัยความรู ทักษะและความสามารถท่ีเพิ่มพูนขึ้นจากการพัฒนา

ตนเอง สามารถวิเคราะห อธิบาย และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานโดยอาศัยความรู ทักษะและ

ความสามารถท่ีเพิ่มพูนขึ้นจากการพัฒนาตนเอง และสามารถกําหนดนโยบายหรือกลยุทธเพื่อการสงเสริมการปฏิบัติงาน

และการดําเนินงานที่เนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง รวมทั้งชักจูงใหผูรวมงานรวมกันเรียนรูและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

อยูในระดับมากท่ีสุดเทากัน (X̅ =  5.00 ) 

6.2 กลุมผูบริหารระดับกลาง พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมท่ี 1 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ 

บุคลากรท่ีสามารถวิเคราะห อธิบาย และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานโดยอาศัยความรู ทักษะและ

ความสามารถท่ีเพิ่มพูนขึ้นจากการพัฒนาตนเอง ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.27) 

6.3 กลุมผูบริหารระดับตน พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมท่ี 1 และ 2 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ 

บุคลากรท่ีสามารถวิเคราะห อธิบาย และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานโดยอาศัยความรู ทักษะและ

ความสามารถท่ีเพิ่มพูนขึ้นจากการพัฒนาตนเอง ในระดับมาก (X̅ = 4.15 ) 

กลาวโดยสรุปไดวาผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญกับบุคลากรท่ีสามารถวิเคราะห อธิบาย และ

ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานโดยอาศัยความรู ทักษะและความสามารถท่ีเพิ่มพูนขึ้นจากการพัฒนา

ตนเอง 

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานจิตสํานึกความภักดีและความผูกพัน (Loyalty and Commitment 

Awareness) 

7.1 กลุมผูบริหารระดับสูง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติงานโดย

คํานงึถงึผลประโยชนขององคกร ในฐานะเปนสมาชกิและเปนสวนหนึ่งขององคกร ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 5.00 ) 

7.2 กลุมผูบริหารระดับกลาง พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมท่ี 1 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ 

บุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนขององคกร ในฐานะเปนสมาชิกและเปนสวนหนึ่งขององคกร  

ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.29 ) 
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7.3 กลุมผูบริหารระดับตน พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมท่ี 1 และ 2 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญ

กับ บุคลากรท่ีสามารถปฏบัิตงิานโดยคํานงึถงึผลประโยชนขององคกร ในฐานะเปนสมาชิกและเปนสวนหนึ่งขององคกร ใน

ระดับมาก (X̅ = 4.19 ) 

 กลาวโดยสรุปไดวาผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญกับบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนขององคกร ในฐานะเปนสมาชกิและเปนสวนหนึ่งขององคกร 

8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานจติสํานกึธรรมาภบิาล (Governance Awareness) 

8.1 กลุมผูบริหารระดับสูง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บุคลากรท่ีสามารถระบุถึงแนว

ทางการทํางานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวที่นําไปสูวิธีการทํางานที่ดีได 

ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 5.00 ) 

8.2 กลุมผูบริหารระดับกลาง พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมท่ี 1  ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ 

บุคลากรท่ีสามารถระบุถึงแนวทางการทํางานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวท่ี

นําไปสูวธีิการทํางานท่ีดไีด ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.37 ) 

8.3 กลุมผูบริหารระดับตน พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมท่ี 1 และ 2 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญ

กับ บุคลากรท่ีสามารถระบุถึงแนวทางการทํางานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถปฏิบัติตามแนวทาง

ดังกลาวท่ีนําไปสูวธีิการทํางานท่ีดไีด ในระดับมากท่ีสุด (X̅ =4.16 ) 

กลาวโดยสรุปไดวาผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญกับบุคลากรท่ีสามารถระบุถึงแนวทางการทํางาน

และปฏบัิตติามหลักธรรมาภบิาล และสามารถปฏบัิตติามแนวทางดังกลาวท่ีนําไปสูวธีิการทํางานท่ีดไีด 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

จําแนกตามสายงานที่สังกัด และลักษณะสวนบุคคล(เพศ) 

 1. พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ี

ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีไมแตกตางกัน 

 2. พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมีสายงานแตกตางกัน มีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่เกี่ยวของกับ

หนาท่ีของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีไมแตกตางกัน 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 จากการสรุปผลการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของผูบริหารตอสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ผูวิจัยไดพบขอมูลท่ีเปนประโยชน โดยอภิปรายจากแนวคิดของทฤษฎีของ David Mc Clelland อางถึง

ในณรงควิทย แสนทอง, (2547) โดยเฉพาะสมรรถนะหลัก (Core Competency) ทั้งนี้ ประกอบกับแผนพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 ซึ่งไดกําหนดตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) โดย

กองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ท้ังหมด 8 ดาน ตามที่ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลการศึกษาไปแลว

ขางตน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไดนําสมรรถนะหลัก (Core Competency) สําหรับบุคลากรทุกคนท่ีตองมีรวมกัน มาอภิปราย

ตามแนวทางของสมรรถนะ จากการศึกษาของสํานักงาน ก.พ.,สื่อออนไลน, (2557) ท่ีไดสรุปการศึกษาของ David Mc 

Clelland แบงออกเปน 3 มุมมอง ไดแก K, S และ A ดังนี้  
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ตาราง แสดงรายการสมรรถนะหลัก มหาวทิยาลัยพะเยา โดยแบงออกเปน 3 กลุม 

รายการสมรรถนะหลัก มหาวทิยาลัยพะเยา (Core Competency List) 

สมรรถนะหลัก (Core Competency List) ประเภท 

1) การใสใจในผลลัพธ Ability (A) 

2) ความตระหนักในผูรับบริการและการแขงขัน Knowledge (K) 

3) การมุงเนนคุณภาพ Ability (A) 

4) การวจัิยและพัฒนาอยางสรางสรรค Skill (S) 

5) การใฝเรียนรู และปรับปรุงอยางตอเนื่อง Ability (A) 

6) การสรางเครือขายและภาคี Skill (S) 

7) จติสํานกึความภักดแีละความผูกพัน Ability (A) 

8) จติสํานกึธรรมาภบิาล Ability (A) 

 จากตาราง ซึ่งแสดงรายการสมรรถนะหลัก มหาวิทยาลัยพะเยา ท้ัง 8 ดาน และความเช่ือมโยงตามมุมมองของ

สํานักงาน ก.พ.,สื่อออนไลน, (2557) ท่ีไดสรุปการศึกษาของ David Mc Clelland ไว 3 กลุม ผูศึกษามีประเด็นที่สนใจนํามา

อภปิรายผล ดังตอไปนี้ 

1. ดานความรู Knowledge (K) เปนมุมมองของสมรรถนะดานความตระหนักในผูรับบริการและการแขงขัน  

โดยผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นตอบุคลากรตองสามารถนําขอมูลและผลการวิเคราะหผูรับบริการ และสภาพการ

แขงขันมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ หรือวิธีการดําเนินงานได ถือเปนความสามารถในการคาดการณและกําหนดนโยบายหรือ 

กลยุทธที่สามารถตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ ลวนแลวแตเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยตองการใหบุคลากรตอง

เรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) หลักการและแนวปฏิบัติ ของเท้ือน ทองแกว (2557) ท้ังนี้ 

จะเห็นวา ความรูเฉพาะในเร่ืองท่ีตองรู เปนความรูที่เปนสาระสําคัญ สิ่งท่ีแสดงออกถึงสมรรถนะหลักในดานความรูของ

พนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา คือ ความตระหนักในผูรับบริการ 

2. ดานทักษะ Skill (S) คือ สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยตองการใหบุคลกรปฎิบัติ ซึ่งผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นตอ 

สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะ ไดแก ดานการวิจัยและพัฒนาอยางสรางสรรค นอกเหนือจาการปฏิบัติงานตามภาระงาน

ประจําแลว การวิจัยและพัฒนางานใหดีขึ้นก็ถือเปนเร่ืองที่ควรใสใจ โดยบุคลากรตองสามารถวิเคราะหขอผิดพลาดและ

ระบุถึงปญหาในการดําเนินการวิจัย ใหคําแนะนําและปรึกษาแกผูอ่ืนได และการตระหนักและสามารถอธิบายถึงเปาหมาย 

ความสําคัญดานการสรางเครือขายและภาคีได โดยสรางโอกาสในการพัฒนาสรางสัมพันธภาพกับบุคคลและองคกรใหมๆ

และมกีารพัฒนาสัมพันธภาพท่ีดกัีบบุคคลและองคกรท่ีมสีัมพันธภาพอยูแลว เชน ผานกิจกรรมตางๆ ท้ังนี้เพื่อประโยชนใน

การปฏิบัติงาน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยของ 

จิรประภา อัครบวร (2549) โดยยังพบอีกวา ทักษะดานวิชาชีพท่ีจําเปนในการนําไปปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จโดยจะ

แตกตางกันตามลักษณะงาน สามารถจําแนกได 2 สวนยอย ไดแก สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก(Core Technical Competency)

และสมรรถนะเชงิเทคนคิเฉพาะ (Specific Technical Competency) 
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3. ดานความสามารถ Ability (A) หรือพฤติกรรม นิสัย ท่ีมหาวิทยาลัยพึงปราถนา ซึ่งบุคลากรตองมี ซึ่ง

ผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นตอ สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ไดแก 1)ดานการใสใจในผลลัพธ กลาวคือ บุคลากรมี

ความสามารถระบุถึงแนวทางการทํางานและปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวท่ีนําไปสูการสรางผลลัพธท่ีไดมาตรฐานตาม

กําหนดเวลา 2)ดานการมุงเนนคุณภาพ คือ บุคลากรจะตองสามารถใหคําแนะนําหรือท่ีปรึกษาแกผูรวมงานในการ

ปฏิบัติงาน และการผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพได 3)ดานการใฝเรียนรู และปรับปรุงอยางตอเนื่อง คือ บุคลากรสามารถ

วิเคราะห อธิบาย และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานโดยอาศัยความรู ทักษะและความสามารถท่ีเพิ่มพูน

ขึ้นจากการพัฒนาตนเอง 4)ดานจิตสํานึกความภักดีและความผูกพัน คือ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนขององคกร ในฐานะเปนสมาชิกและเปนสวนหนึ่งขององคกร 5)ดานจิตสํานึกธรรมาภิบาล คือ บุคลากร

สามารถระบุถึงแนวทางการทํางานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวท่ีนําไปสูวิธีการ

ทํางานท่ีดีได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม ของสุภาพร ตันติสันติสม และกระมล ทองธรรมชาติ (2555) สวนขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการพัฒนา

สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ควรมีความมุงมั่น เสียสละ รักองคกร ควรมีการแบงปนความรู 

ทักษะในงานของตนเองใหแกบุคคลอื่นไดรับรูวา มีภาระหนาท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับอะไรบางจากการไดรับรูขอมูลขาวสาร ท่ี

เกดิจากการเปลี่ยนแปลงในภาระงานของตนเอง สงเสริมใหมกีารชี้แจงหาแนวทางแกไขปญหาในงานท่ีเกิดขึ้นตามสภาวะท่ี

เปลี่ยนไป ท้ังกฎ ระเบียบ ประกาศตางๆ ท่ีมอียูในภาระหนาท่ีเกี่ยวของ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. จัดกจิกรรมสนับสนุนและสรางประสบการณใหเหมาะสมกับภารกจิหนาท่ีปฏิบัติประจํา กระบวนการทํางาน 

การศึกษาคนควาหรือหาความรูท่ัวไป ความรูนอกกรอบ ความเขาใจในระเบียบ หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

รวมถงึการเปนผูใหบริการท่ีด ี

2. ควรมีการจัดกิจกรรมแบงปนความรู ทักษะการทํางาน แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ระหวางผูปฏิบัติงาน

สายบริการดวยกัน (KM) 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวจัิยครั้งตอไป 

1. ควรศกึษาสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรมหาวทิยาลัยสายวชิาการ โดยศึกษาอางอิงตาม

สภาพที่เปนจริง เพื่อนําไปสูแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวทิยาลัย 

2. ควรมีการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนากรอบแนวคิด หรือตัวแบบสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา  
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กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานจากการศึกษาคนควาอยางอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณไดดวยความอนุเคราะหของทานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา ทานรองอธิการบดี และผูบริหารทุกระดับท่ีใหความอนุเคราะหอนุญาตใหดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลและตอบแบบสอบถามในการศึกษาคนควาอิสระคร้ังนี้ ขอขอบพระคุณ ครู – อาจารย ผูบังคับบัญชาทุกทาน ท่ีได

อบรมสั่งสอนและใหความรูกับขาพเจา รวมถึง บิดา มารดา พี่นอง สามี เพื่อนๆ ตลอดจนทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของท่ีมีสวน

ชวยเหลือและใหกําลังใจมาโดยตลอด 

 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ เลิศสมพร อาจารย

ประจําคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร และ นายสิทธิธี จีนเอียด ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา  

ท่ีกรุณาตรวจสอบแกไข ใหคําแนะนําเคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี้ สําหรับคุณคา ประโยชน และคุณงามความดีอันพิงมี

จากการศกึษาคนควาอสิระในคร้ังนี้ ขออุทิศแดผูมพีระคุณทุกๆ ทาน  
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ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนบัสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : กรณีศึกษา

สถานศึกษาในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

Parent’s Opinions Toward the Effectiveness of Educational Subsidy Policy : The 

Case of Phayao Primary Educational Service Area Office 2 

ปานมนัส โปธา20

1* และ ฉัตรทิพย ชัยฉกรรจ21

2  

Panmanas Potha1* and Chatthip Chaichakan2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศกึษาตัง้แตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือผูปกครองนักเรียน

ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 390 คน วิเคราะหขอมูลโดยหา

คารอย คาเฉลี่ย และนําไปเทียบกับเกณฑเพื่ออภิปรายผล  สรุปผลการวิจับพบวาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอ

ประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภาพรวมท้ัง 4 ดาน แปลผลอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการเรียนรู

และพัฒนา รองลงมา คือ ดานกระบวนการดําเนินนโยบาย ดานนักเรียนและผูปกครอง และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

ดานงบประมาณ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูปกครองท่ีมี เพศอายุ อาชีพและระดับการศึกษาของบุตรหลานท่ี

แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน แตผูปกครองท่ี

มรีะดับการศกึษาสูงสุดรายไดเฉลี่ยตอเดือน และประเภทของสถานศึกษาที่บุตรหลานศึกษาอยูที่แตกตางกัน มีระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมท้ัง 4 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีตัง้ไว 

คําสําคัญ:นโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาตัง้แตระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, พะเยา 

                                                 
1 นสิติคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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Abstract  

 The purpose of this study aimed to investigate the parent’s opinions toward the effectiveness of educational 

subsidy policy: the  case of Phayao primary educational service area office 2. For data collection, a questionnaire 

was conducted with 390 parents of the schools under the Phayao primary educational service area office 2. The 

data were statistically analyzed through using percentage, and mean. The findings of the study revealed that all the 

four aspects of the parent’s opinions toward the effectiveness of educational subsidy policy : the  case of Phayao 

primary educational service area office 2 were respectively rated at a higher level in terms of learning and 

development , policy process , students and parents , and budget. According to the hypotheses, it was also stated 

that the parent’s opinions toward the effectiveness of educational subsidy policy : the  case of Phayao primary 

educational service area office 2 compared with their gender , age, occupation and education of children were not 

difference . But parents with educational level, monthly income and the type of school were significantly different at 

0.05. 
 

Keywords:  Educational subsidy policy, Phayao 
 

บทนํา 

การพัฒนาการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในดานตางๆของประเทศ โดยเฉพาะในยุค

ปจจุบันท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญกับการสรางทุนมนุษยเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สําหรับประเทศไทย

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) จนถึงปจจุบันฉบับท่ี 

11 (พ.ศ.2555-2559) ไดใหความสําคัญในการพัฒนาทุนมนุษย ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรหลักและใหยึดถือประชาชนเปน

ศูนยกลางในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยจึงไดใหความสําคัญในการพัฒนาดานการศึกษา โดยมีการ

กําหนดนโยบายดานการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาในสัดสวนท่ี

สูงมากเมื่อเทียบกับงบประมาณดานอ่ืนๆ  กอปรพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2553 หมวด 1 บทท่ัวไป ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 6 บัญญัติวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา

คนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” หมวด 2 สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา มาตรา 10 บัญญัติวา    

“การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปท่ีรัฐตองจัด

ใหอยางท่ัวถงึและมคุีณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” 

รัฐบาลไทยเร่ิมมีแนวคิดในการจัดทํานโยบายการจัดการศึกษาแบบใหเปลา โดยเร่ิมอยางเปนรูปธรรมในรัฐบาล

ของนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ โดยใชช่ือนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ซึ่งเปนการจัดใหมีการเรียนฟรี ใน 5 สวน 

ไดแกคาเลาเรียน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเคร่ืองแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ใหแกผูเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา โดยเร่ิมดําเนินการในปงบประมาณ 2552 

(ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551) ซึ่งมีกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการดําเนินโยบายเรียนฟรี 15 ป อยาง    
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มีคุณภาพ และไดสิ้นสุดการดําเนินงานเม่ือปงบประมาณ 2554 ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลโดยมีนางสาวยิ่งลักษณ    

ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ยังคงแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาแบบใหเปลาภายใตนโยบายการสนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศกึษาตัง้แตระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เร่ิมตัง้แตปงบประมาณ 2555-2558 

การดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน           

มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุนคาใชจายในรายการพื้นฐานให ไดแก คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการ

เรียน คาเคร่ืองแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยมีการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2555 

จํานวน 42,552,628,000 บาท ปงบประมาณ 2556 จํานวน 41,892,628,000 บาท และปงบประมาณ 2557 จํานวน 

41,793,545,100 ซึ่งเปนโครงการของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีการใชงบประมาณสูงสุด เมื่องบประมาณเพื่อสนับสนุน

คาใชจายตามนโนบายคอนขางสูง ผลท่ีคาดหวังจากสังคมยอมสูงตามไปดวยเชนกัน แตในชวงระยะเวลาท่ีผานมาท้ังจาก

การทดสอบระดับชาติ และระดับสากลชี้ใหเห็นวาการศึกษาของประเทศไทยยังอยูในระดับท่ีต่ํา และในปจจุบันปญหา

คุณภาพการศึกษาถือเปนวิกฤตของประเทศท่ีตองไดรับการปฏิรูปอยางเรงดวน ซึ่งอาจจะกลาวไดวาการที่รัฐลงทุนโดยใช

งบประมาณท่ีคอนขางสูงในนโยบายดานการศึกษาอาจจะไมคุมคา และไมมีประสิทธิผล โดยอาจเปนผลมาจาก

กระบวนการนํานโยบายไปปฏบัิต ิหรือความไมเหมาะสมของนโยบายในบริบทของประเทศไทย ผูศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจ

ที่จะศึกษาประสิทธิผลของนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ซึ่งประสิทธิผลของนโยบาย วัดจากการบรรลุผลสําเร็จของนโยบายใน 4ดาน ไดแก 1.ดานนักเรียนและผูปกครอง 2.ดาน

กระบวนการดําเนินนโยบาย 3.ดานการเรียนรูและพัฒนา 4.ดานงบประมาณ โดยประเมินผลจากความคิดเห็นของ

ผูปกครองนักเรียนซึ่งจะแสดงถึงระดับผลสําเร็จ ความสามารถในการตอบสนอง จนสามารถทําใหผูปกครองเกิดระดับ

ความพอใจในนโยบายโดยประยุกตใชแนวคิดการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard)ของ Robert S. Kaplan และ 

Dr. David P. Norton มาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ซึ่งดําเนินการศึกษาในบริบทของผูปกครองนักเรียนของ

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ซึ่งครอบคลุม 5 อําเภอ ไดแก อําเภอจุน 

อําเภอปง อําเภอเชียงมวน อําเภอเชียงคํา และอําเภอภูซาง มีสถานศึกษาท้ังหมด จํานวน 137 แหง จํานวนนักเรียน

ท้ังหมด 16,348 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2557) โดยขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จะสามารถนําไป

พัฒนาการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี

ประสทิธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาพะเยา เขต 2 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  
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 การศึกษาในคร้ังนี้ไดนําแนวคิด การประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard) มาเปนแนวทางในการกําหนด

กรอบแนวคิดในการศกึษา ดังแสดงในแผนภาพ ดังตอไปนี้ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 เพศของผูปกครองนักเรียนที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนิน

นโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาตัง้แตระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 อายุของผูปกครองนักเรียนท่ีแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนิน

นโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาตัง้แตระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานแตกตางกัน 

 สมมตฐิานท่ี 3 อาชพีของผูปกครองนักเรียนท่ีแตกตางกันมรีะดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนิน

นโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาตัง้แตระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 4 ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครองท่ีแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของ

การดําเนนินโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาตัง้แตระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 5 รายไดของผูปกครองท่ีแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนิน

นโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาตัง้แตระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 6 ระดับการศึกษาของบุตรหลานท่ีแตกตางกันผูปกครองมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล

ของการดําเนนินโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาตัง้แตระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 7 ประเภทของสถานศึกษาท่ีบุตรหลานศึกษาอยูท่ีแตกตางกันผูปกครองมีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐานแตกตางกัน 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรยีนตอ

ประสทิธิผลนโยบายฯ 4 ดาน ประกอบดวย 

 1. ดานนักเรียนและผูปกครอง 

 2. ดานกระบวนการดําเนนินโยบาย 

 3. ดานการเรียนรูและพัฒนา 

 4. ดานงบประมาณ 

 

สถานภาพทั่วไปของผูปกครองนักเรยีน 

- เพศ 

- อาชพี 

- อายุ 

- ระดับการศกึษา 

- รายได 

- ระดับการศกึษาของบุตรหลาน 

- ประเภทของสถานศึกษาท่ีบุตรหลาน

ศกึษาอยู 

 

 

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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 การศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาพะเยา เขต 2 ผูศกึษาไดกําหนดขัน้ตอนในการดําเนนิการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแกผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยคิดจากอัตรานักเรียน 1 คน ตอผูปกครอง 1 คน จํานวน 16,348 คน (ขอมูล ณ 

วันท่ี 10 มิถุนายน 2557) คํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุชาติ ประสิทธ์ิ

รัฐสินธ, 2550, หนา 155) และเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวน (Proportionate Stratified Random 

Sampling)ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 390 คน 

 2. เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1 ฉบับ 

ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ระดับการศึกษาของบุตรหลาน และประเภทของสถานศึกษาท่ีบุตรหลานศึกษาอยู ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจ

รายการ (Checklist) ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานนักเรียนและผูปกครอง ดานกระบวนการดําเนิน

นโยบาย ดานการเรียนรูและพัฒนา และดานงบประมาณ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale)และ ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา

ตัง้แตระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 ผูวิจัยดําเนินการนําแบบสอบถาม เสนอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงของเนื้อหา จํานวน 3 ทาน เพื่อ

ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of ltem Objective Consistency) และนํา

แบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา แลวดําเนินการทดสอบ (Try Out) กับ

ประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แตมีลักษณะคลายกันกับกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 20 คน จากนั้นนําขอมูลจากการ

ทดสอบวดัความเช่ือมั่นโดยใชสูตรสัมประสทิธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) 

3. การวเิคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง มาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสถติคิอมพวิเตอร โดยใชสถติเิชงิพรรณนาเพื่อนําไปใชในการวเิคราะหแบบสอบถาม ดังนี้ 

 ขอมูลตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 วเิคราะหโดยใชสถติ ิไดแก คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  

 ขอมูลตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะหโดยใชสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  
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 ขอมูลตอนท่ี 3 การทดสอบสมมตฐิาน เปนการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร ใชสถิติในการวิเคราะห

ขอมูลสําหรับปจจัยท่ีมีจํานวน 2 กลุม ไดแก การทดสอบคาที (t – test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวย

วธีิการ LSD (Least-Significant Different) 
  

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศกึษาตัง้แตระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พื้นฐาน : กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาพะเยา เขต 2  ปรากฏผลการศกึษา ดังนี้  

 1. สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 247 คน 

คิดเปนรอยละ 63.33 มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 46.41 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 

185 คน คิดเปนรอยละ 47.44 ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับประถมศึกษา จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 36.41 มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาท จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 39.74 และระดับการศึกษาของบุตรหลาน สวน

ใหญคือ ระดับประถมศึกษา จํานวน 289 คน คิดเปนรอยละ 74.10 และประเภทของโรงเรียนท่ีบุตรหลานศึกษาอยู สวน

ใหญ คือ ขนาดกลาง จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 45.38 

 2. ประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก ( xˉ = 4.02) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการเรียนรูและพัฒนา ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานกระบวนการดําเนิน

นโยบาย ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดานนักเรียนและผูปกครอง ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก และนอยท่ีสุด คือ 

ดานงบประมาณ ซึ่งมคีาแปลผลอยูในระดับมาก  

 3. การทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนิน

นโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตาม เพศอายุ อาชีพ

ระดับการศึกษาของบุตรหลาน พบวา ผูปกครองท่ีมี เพศอายุ อาชีพและระดับการศึกษาของบุตรหลาน ท่ีแตกตางกัน มี

ระดับความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 1 สมมติฐานที่ 2 สมมติฐานที่ 3 

และสมมติฐานที่ 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูปกครอง

เกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐานจําแนกตาม ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครองนักเรียน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประเภทของสถานศึกษาท่ีบุตร

หลานศึกษา พบวา ผูปกครองท่ีมี ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครองนักเรียน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประเภทของ

สถานศึกษาที่บุตรหลานศึกษา ท่ีแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบาย
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สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแตกตางกันซึ่งเปนไปตาม

สมมตฐิานที่ 4 สมมตฐิานที่ 5 และสมมตฐิานที่ 7 อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผล 

1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับประถมศึกษา มีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 และระดับการศึกษาของบุตรหลาน สวนใหญคือ ระดับประถมศึกษา และประเภทของ

โรงเรียนท่ีบุตรหลานศกึษาอยู สวนใหญ คือ ขนาดกลาง 

 2. สรุปผลขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน4 ดาน พบวา โดยรวมท้ัง 4 ดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการเรียนรูและพัฒนา รองลงมา คือ ดานกระบวนการดําเนินนโยบาย ดานนักเรียนและ

ผูปกครอง และนอยท่ีสุด คือ ดานงบประมาณ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานนักเรียนและผูปกครองโดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก ซึ่งรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสนับสนุนคาหนังสือเรียน ทําใหโรงเรียนสามารถจัดหาหนังสือเรียน

ใหแกนักเรียนไดอยางเหมาะสม และมีคุณภาพ ดานกระบวนการดําเนินนโยบายโดยภาพรวมอยูในระดับระดับมาก ซึ่ง

รายการท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนดําเนินการเปดเผยขอมูลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา

ฯ ใหผูปกครองไดรับทราบ เพื่อใหเกิดความถูกตอง โปรงใส ดานการเรียนรูและพัฒนา โดยภาพรวมอยูในระดับระดับ

มาก ซึ่งรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีความรวมมือกันในการ

ดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาฯ ใหบรรลุผลสําเร็จและดานงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับ

ระดับมาก ซึ่งรายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากนโยบาย

สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาฯ ไดอยางคุมคา 

 3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูปกครองท่ีมี เพศอายุ อาชีพและระดับการศึกษาของบุตรหลาน ท่ี

แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมแตกตางกัน และผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด รายได

เฉลี่ยตอเดือน และประเภทของสถานศึกษาท่ีบุตรหลานศึกษา ท่ีแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แตกตางกัน  

อภปิรายผล 

จากการสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุน

คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 สามารถอภปิรายผลไดดังนี้ 
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1. ดานการเรยีนรูและการพัฒนา พบวา ในภาพรวมมคีาแปลผลอยูในระดับมาก และมคีาเฉลี่ยของระดับความ

คิดเห็นสูงสุดใน 4 ดาน ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา การดําเนินงานตามนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดําเนินการตอเนื่องมาจากนโยบายเรียนฟรี 15 ปตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2551 (ปงบประมาณ พ.ศ.2552) จนถึงปจจุบัน เปนระยะเวลาประมาณ 7 ป ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดไดมีการ

เรียนรูและพัฒนาวธีิการดําเนนิงานตามขัน้ตอนของนโยบายฯอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิผล และดวยระยะเวลาของ

การดําเนินนโยบายตอเนื่องมา 7 ป ผูปกครองนักเรียนจึงสามารถเห็นถึงการพัฒนาวิธีการดําเนินงานของสถานศึกษาได

อยางชัดเจน อีกท้ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแนวทางการดําเนินงาน

ตามนโยบายฯ เปนประจําทุกปเพ่ือใหสถานศึกษาไดศึกษา ทําความเขาใจ ยึดเปนแนวปฏิบัติ และนําไปพัฒนาวิธีการ

ดําเนนินโยบายในสถานศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิผล จึงสงผลใหผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลนโยบาย

สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการเรียนรูและพัฒนาในระดับ

มาก 

2. ดานกระบวนการดําเนินนโยบาย พบวา ในภาพรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา  

กระบวนการดําเนินนโยบายเปนดานท่ีมีความสําคัญตอประสิทธิผลโดยรวมของนโยบาย ซึ่งกระบวนการดําเนินนโยบายท่ี

ดีจะสงผลตอระดับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายท่ีสูงดวย ประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายฯ ดานกระบวนการ

ดําเนินนโยบาย อาจเกิดจากการกําหนดขั้นตอนของการดําเนินนโยบายท่ีมีความชัดเจนจากสวนกลาง และสถานศึกษา

สามารถบริหารใหเกดิความสะดวกรวดเร็ว มกีารดําเนนิงานตามนโยบายอยางเปนระบบ มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

จากผูปกครองนักเรียนเพ่ือใหการใชจายเงนิเปนไปตามวัตถุประสงคของนโยบาย กระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษามี

ความยืดหยุนเพ่ือใหการดําเนินนโยบายมีประสิทธิภาพ แตยังยึดความถูกตองตามขั้นตอนท่ีนโยบายกําหนด จึงทําให

ผูปกครองครองนักเรียนเกิดความพึงพอในและสะทอนความคิดเห็นตอประสิทธิผลของนโยบาย ดานกระบวนการดําเนิน

นโยบายในระดับมาก เทียบเคียงไดกับแนวคิดการบริหารดุลยภาพ BSC ในทัศนะของ นิมิต เทียมทัน (2555) ท่ีวาในมิติ

ดานกระบวนการบริหารภายในเปนการสัมผัสในรูปของความรวดเร็ว ความคลองตัว ศักยภาพ การปรับตัว ทักษะ

ความสามารถ ความโปรงใส ตรงไปตรงมา เพื่อสรางความพึงพอใจกับลูกคาและหุนสวนรวมท้ังบงบอกถึงศักยภาพของ

พนักงานท่ีจัดการกับกระบวนการ และกิจกรรมซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลของกิจกรรมงานในการบริหาร

จัดการองคกร 

3. ดานนักเรยีนและผูปกครอง พบวา ในภาพรวมมคีาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา  การท่ี

ผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานนักเรียนและผูปกครอง ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากนโยบายสนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถสรางโอกาสใหนักเรียนไดรับการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถลดภาระคาใชจายในการศึกษาของบุตร ทําใหผูปกครองนักเรียนมีความสามารถในการสง

บุตรหลานใหไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผูปกครองไดรับการสนับสนุนโดยตรงในรายการคา

เคร่ืองแบบนักเรียน และคาอุปกรณการเรียน ทําใหผูปกครองไดเห็นการสนับสนุนจากนโยบายฯอยางเปนรูปธรรม และ

สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหแกสถานศึกษาใชในการจัดการศึกษา
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โดยไมใหเรียกเก็บเงินคาเลาเรียนเพิ่มจากผูปกครองเทียบเคียงกับการศึกษาของ มลฤดี คําผุย (2554) ศึกษาการ

ดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป กรณีศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ซึ่งผล

การศึกษาพบวา การดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก 

4. ดานงบประมาณ พบวา ในภาพรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ประสิทธิผลดาน

งบประมาณ เปนดานท่ีเกี่ยวกับการใชงบประมาณของนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดอยางคุมคา และเพียงพอสําหรับความตองการของนักเรียนและผูปกครอง การท่ีผูปกครอง

นักเรียนมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายฯ ในระดับมาก อาจเพราะนโยบายฯเปนนโยบายการศึกษาแบบ

ใหเปลา และไมมีการเรียกเก็บคาใชจายในการศึกษาเพิ่มเติมจากผูปกครอง ท้ังนี้ผูปกครองนักเรียนยังไดรับการสนับสนุน

เปนเงินสดเพ่ือใชสําหรับซื้ออุปกรณการเรียน และเคร่ืองแบบนักเรียน และนโยบายฯยังกําหนดใหสถานศึกษาจัดการเรียน

การสอน จัดหาหนังสือเรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามรายการท่ีไดกําหนดไวอยางชัดเจน อาจทําใหผูปกครอง

รับรูถึงการใชจายงบประมาณท่ีคุมคา สามารถเกิดผลขึ้นอยางเปนรูปธรรม และผูปกครองยังสามารถเห็นผลท่ีไดรับจาก

นโยบายในรูปของอุปกรณการเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน หนังสือเรียนของบุตรหลาน และกิจกรรมตางๆท่ีสถานศึกษาจัด

ขึ้น เทียบเคียงกับการศึกษาของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

(2552) สํารวจความคิดเห็นของผูท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอการดําเนินงานตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ผล

การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 54.06 มีความคิดเห็นวานโยบายมีความคุมคา เพราะเปนการสรางความเสมอภาค

ทางการศึกษาใหแกเด็กยากจนไดมีโอกาสในการเขาถึงการศึกษา และเปนการแบงเบาภาระผูปกครองไดบางสวน แตท้ังนี้

ประสิทธิผลดานงบประมาณ เปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดใน 4 ดาน อาจเนื่องมาจากความไมเพียงพอของงบประมาณท่ี

ไมสามารถทําใหนักเรียนไดเรียนฟรีอยางแทจริง โดยเฉพาะในรายการคาเคร่ืองแบบนักเรียน ซึ่งงบประมาณที่รัฐสนับสนุน

ไมสอดคลองกับราคาจริงในตลาดเทียบเคียงไดกับการศึกษาของ สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ติดตามการดําเนินงานตาม

นโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมคุีณภาพ ของหนวยงานและสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 ประจําปงบประมาณ 2553 

โดยเก็บขอมูลจากครู รองผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวาในรายการเคร่ืองแบบ

นักเรียน จํานวนเงินท่ีไดรับการจัดสรรไมสอดคลองกับราคาเคร่ืองแบบนักเรียนในทองตลาด ทําใหผูปกครองตองมีการ

จายเงนิเพิ่ม และพบปญหาผูปกครองไมสามารถหารานคาท่ีจําหนายเคร่ืองแบบในทองถิ่นและไมสามารถหาใบเสร็จรับเงิน

หรือหลักฐานการการจายเงนิมาแสดงกับสถานศกึษาได 

 5. การทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 จําแนกตามเพศ พบวา ผูปกครองนักเรียนท่ีมีเพศตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนิน

นโยบายฯ ไมแตกตางกันซึ่งอาจเปนไปไดวาการสนับสนุนตามนโยบายฯมีหลักการสนับสนุนหรือการจัดสรรงบประมาณมี

ความแตกตางตามระดับชั้นเรียนของนักเรียน ประเภทของโรงเรียน และขนาดของโรงเรียน ทําใหนโยบายสนับสนุน
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คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูปกครองทัง้เพศชายและเพศหญงิ 

 จําแนกตามอายุ พบวา ผูปกครองท่ีมีอายุตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายฯ 

ไมแตกตางกันซึ่งอาจเปนไปไดวานโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐานสามารถตอบสนองความตองการของผูปกครองนักเรียนในทุกชวงอายุ ตามวัตถุประสงคของนโยบายท่ีมุงให

นักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุน

คาใชจายในรายการพืน้ฐาน เพื่อเปนการแบงเบาภาระของผูปกครอง และสรางความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาของ

เด็กนักเรียน 

 จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูปกครองท่ีมีอาชีพตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนิน

นโยบายฯ ไมแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนไปไดวา การสนับสนุนจากนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการสนับสนุนหรือการจัดสรรงบประมาณมีความแตกตางตามระดับชั้นเรียนของ

นักเรียน ประเภทของโรงเรียน และขนาดของโรงเรียน ทําใหนโยบายฯ สามารถตอบสนองความตองการของผูปกครองทุก

อาชีพ ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ ทิพากร ทีน้ําคํา (2553) ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอ

นโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมคุีณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ

เกษ เขต 2 พบวา ผูปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพ แตกตางกันมีความพึงพอใจตอนโยบายเรียนฟรี 15  ป อยางมีคุณภาพ

แตกตางกัน 

 จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดตางกัน มีระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายฯ ไมแตกตางกัน ท้ังนี้เนื่องจากผูปกครองนักเรียนท่ีมีระดับ

การศึกษาตางกันจะรับรูถึงผลของนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พื้นฐานท่ีตางกันโดยผูปกครองสวนใหญมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นตอ

ประสทิธิผลของนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานต่ํากวาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งอาจเปนไปไดวาผูปกครองนักเรียนท่ีมีการศึกษาต่ํากวาจะมีความ

ตองการการสนับสนุนจากนโยบายมากกวาผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวา แตเมื่อนโยบายมีหลักการสนับสนุนหรือการ

จัดสรรงบประมาณมีความแตกตางกันตามระดับชั้นเรียนของนักเรียน ประเภทของโรงเรียน และขนาดของโรงเรียน ทําให

นักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน ในโรงเรียนประเภทเดียวกัน ไดรับการสนับสนุนเหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 

ทิพากร ทีน้ําคํา (2553) ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบวา ผูปกครองนักเรียนท่ีมี

ระดับการศกึษา แตกตางกันมคีวามพงึพอใจตอนโยบายเรียนฟรี 15  ป อยางมคุีณภาพแตกตางกัน 

 จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูปกครองท่ีมีรายไดตอเดือน ตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายฯ ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานท่ีผูปกครองมีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน แตกตางกัน ไดแก ดานกระบวนการดําเนนินโยบาย และ ดานการเรียนรูและพัฒนา โดยพบวาผูปกครองท่ีมีรายได
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เฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายฯ ต่ํากวา 

ผูปกครองที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 บาท ถึง 30,001 บาทขึ้นไป อาจเนื่องมาจากผูปกครองนักเรียนท่ีมีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนต่ําจะมีความรูสึกวาการสนับสนุนจากนโยบายไมเพียงพอ และไมมีความเหมาะสมสําหรับผูปกครองที่มีรายไดต่ํา

กวา เพราะไดรับการสนับสนุนในจํานวนท่ีเทากัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ทิพากร ทีน้ําคํา (2553) ศึกษาความพึง

พอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมตีอนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมคุีณภาพของสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบวา ผูปกครองนักเรียนท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันมีความพึง

พอใจตอนโยบายเรียนฟรี 15  ป อยางมคุีณภาพแตกตางกัน 

 จําแนกตามระดับการศึกษาของบุตรหลาน พบวาผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาของบุตรหลาน ตางกัน         

มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายฯ ไมแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนไปไดวาการสนับสนุนจาก

นโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการเพิ่มจํานวน

งบประมาณขึ้นตามระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น เพราะเมื่อนักเรียนเรียนตองศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นจะมีคาใชจายในการจัด

การศึกษาเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย นโยบายจึงสามารถตอบสนองความตองการของผูปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษา

ของบุตรหลานตางกันไดไมแตกตางกัน 

 จําแนกประเภทของสถานศึกษาที่บุตรหลานศึกษา พบวาผูปกครองท่ีมีประเภทของสถานศึกษาท่ีบุตรหลาน

ศกึษา ตางกัน มรีะดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสทิธิผลของการดําเนนินโยบายฯ แตกตางกัน โดยพบวา ผูปกครองท่ีมีบุตร

หลานศึกษาอยูในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบาย

สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศกึษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงกวาผูปกครองที่มีบุตรหลานศึกษา

อยูในสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ ซึ่งอาจเปนไปไดวา ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ผูบริหารสถานศึกษาและครู

สามารถดูแลนักเรียนใหไดรับการสนับสนุนจากนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางครบถวน กระบวนการดําเนินนโยบายทําไดงายและสะดวกรวดเร็วกวาโรงเรียนขนาดใหญท่ีมี

นักเรียนจํานวนมาก อาจทําใหการดูแลไมท่ัวถงึ การดําเนนิงานลาชา จงึทําใหระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนท่ีมี

ประเภทของสถานศกึษาท่ีบุตรหลานศกึษาตางกัน 

ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะการนําผลการศกึษาไปใช 

 การดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ควรมีการพัฒนาการดําเนินงานในทุก

กระบวนการ ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อใหสามารถตอบสนองตามวัตถุประสงคของ ควรมีการพัฒนาศักยภาพของครู

ผูรับผดิชอบ ใหมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับขัน้ตอนการปฏบัิตติามแนวทางท่ีนโยบายกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ สราง

ความตระหนักใหครูผูรับผิดชอบมีความทุมเท และเต็มใจในการอํานวยความสะดวดใหแกนักเรียนและผูปกครองใหไดรับ

การสนับสนุนจากนโยบายอยางครบถวนและรวดเร็วทันเวลา พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานตามแนวทางท่ี

นโยบายกําหนดใหมีความยืดหยุน และมีความคลองตัวมากขึ้น รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณตามรายการท่ีนโยบาย
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กําหนดควรมีการทบทวนใหเกิดความสอดคลอยกับสภาพเศรษฐกิจ หรือราคาสินคาในตลาด เพื่อชวยแบงเบาภาระของ

ผูปกครองไดมากขึ้น และพจิารณาการจัดสรรตามความจําเปนท่ีแตกตางกันของนักเรียนแตละกลุม 

 ขอเสนอแนะการศกึษาครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลการดําเนินนโยบายฯ โดยสรางตัวชี้วัดประสิทธิผลนอกเหนือจากระดับความ

คิดเห็นของผูปกครองนักเรียน เชนการนําขอมูลในสวนที่มีการจัดทําเปนสถิติ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 

การประเมนิดานตางๆของนักเรียนและโรงเรียน โดยนํามาเปนขอมูลประกอบการวเิคราะห 

 2. ความมกีารศกึษาประสทิธิภาพหรือความคุมคาของนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีเกิดผลตอนักเรียนอยางแทจริง ครอบคลุมทุกมิติท่ีมีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลใน

เชงิลกึ และสามารถวัดผลอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
  

กิตติกรรมประกาศ 

 การศกึษาคนควาดวยตนเองเร่ืองความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุน

คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจาก ดร.ฉัตรทิพย ชัยฉกรรจ ทานอาจารยท่ี

ปรึกษา ท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา แกไข ตรวจทานความถูกตองเรียบรอยและขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส ตลอดถึง

ผูเชี่ยวชาญ ท้ัง 3 ทาน ในการพิจารณาเคร่ืองมือคือ 1. ดร.วีระ เลิศสมพร ตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัยพะเยา             

2. ดร.อรรถสิทธ์ิ เมืองอินทร ตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัยพะเยา 3. ดร.สกาวรัตน ไกรมาก ตําแหนงศึกษานิเทศก

ชํานาญการพเิศษ จนการศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ผูวจัิยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 

            ขอกราบขอบพระคุณบุพการีอยางสูง ท่ีไดอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและสนับสนุนใหไดรับโอกาสทาง

การศึกษา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ทุกทานท่ีให

คําแนะนําและเปนกําลังใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีดใีนระหวางการศกึษาดวยดมีาโดยตลอด 

           คุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง และประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบแดผูมี

พระคุณทุกๆ ทาน 

           การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังนี้ หากมีสิ่งใดท่ีขาดตกบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยมา      

ณ ท่ีนี้ดวย และหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ คงจะเปนประโยชนกับผูท่ีสนใจ และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของตอไป 
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คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัพะเยา 

The Quality of Work Llfe of Supporting Personnel of University of Phayao 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวทิยาลัยพะเยา ปญหาและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

พะเยา และกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ บุคลากรสายสนับสนุน ที่ทํางานอยูในมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 257 คน 

โดยไดมาจากการกําหนดขนาดตัวอยางท่ีจะทําการสํารวจ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และความคลาดเคลื่อนของ

การสุมตัวอยางท่ีระดับ 5 เปอรเซ็นต เพ่ือนํามาคํานวณหาขนาด ตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (1973 ,อางอิงใน สุชาต ิ

ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2544) ในกรณีทราบจํานวนที่แนนอน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวน การเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามและนําขอมูลมา วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามไดกลับมา 100% 

 ผลการวิจัยพบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีอยูในระดับดี ไดแก ดานการปฏิบัติงานใน

สังคม และดานบูรณาการทางสังคม  คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูก

สุขลักษณะและปลอดภัย  ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน  ดานพัฒนาความสามารถของบุคคล  ดาน

ความกาวหนาและมั่นคงในงาน  ดานความสมดุลระหวางชวีติกับการทํางาน  ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 

 และในสวนของปญหาและขอเสนอแนะผลจากการตอบแบบสอบถามพบวา บุคลากรสายสนับสนุนตองการใหมี

การกําหนดสวัสดิการ  คาตอบแทน  สิทธิประโยชน ใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ควรมีนโยบายหรือประกาศ

เกี่ยวกับการเลื่อนขั้น และการทําตําแหนงของสายสนับสนุนใหชัดเจน มีการปรับปรุงสภาพแวดลอม ใหถูกสุขลักษณะ 

สะอาด  และมาตรการดานรักษาความปลอดภัยท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย และควรมีการพัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรพัฒนา

ความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏบัิตงิาน  
 

คําสําคัญ: คุณภาพชวีติการทํางาน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยพะเยา  
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Abstract  

 The objects of this research were to study work life quality of supporting personnel of university of Phayao. 

The samples were 257 of supporting personnel of university of Phayao. The research tool was a set of 

questionnaires with the reliability of 0.96 In this study, 8 categories of the work life quality were, Adequate and fair 

compensation, Safe and Healthy Environment, The development of the individual, The progress and stability, Pride 

and Social Integration, The regulations in practice, The balance between working life and Social relevance. The data 

were analysed by using the following statistics : frequency, percentage, mean and standard diviation. And sampling 

stratified proportionally. 

 The result of this research showed that the work life quality of supporting personnel of university of Phayao 

in overall aspect were at moderate level. When considering each category, the quality of working life was found at 

good level in only a category of Organization Pride and Social Integration and, whereas those of the rest were at 

moderate level. 

 And some of the problems and suggestions of the respondents found. Staff need to determine the welfare 

compensation benefits. To suit the current economic situation, Should have a policy or an announcement about the 

next steps. And the position of the support line to clear. With environmental improvements For hygienic cleanliness 

and security measures throughout the campus. And should be developed and promoted to staff development skills 

appropriate to the task. To improve the performance. 
 

Keywords: work lift quality, supporting personnel, university of phayao  
 

บทนํา 

โดยท่ัวไปแลวทรัพยากรบุคคลถือเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดภายในองคกรเพราะเปนปจจัยหลักท่ีทําใหเกิดความ

เจริญกาวหนาตามจุดมุงหมายท่ีองคกรตั้งไวแตท้ังนี้องคกรตองมีการประเมินความรูความสามารถของทรัพยากรบุคคล

ดวยวามคีวามสามารถในการทํางานใหกับองคกรไดมาก-นอยเพียงใดหากมีการมอบหมายงานโดยที่ไมไดดูความสามารถ

ของบุคคลากรก็อาจจะทําใหงานท่ีมอบหมายไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตัง้ไว 

นอกจากนี้การดูแลเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานก็เปนสวนประกอบท่ีสําคัญสําหรับการทํางาน เพราะคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยสรางความสุขในการทํางานและสรางความพึงพอใจของบุคลากรสรางแรงจูงใจใน

การทํางาน ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอตนเองตองานและตอองคกรนอกจากนี้ยังชวยสงเสริมในเร่ืองสุขภาพจิต ชวยให

เจริญกาวหนามีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพขององคกรและยังชวยลดปญหาการขาดงานการลาออกลด

อุบัติเหตุและสงเสริมใหไดผลผลิตและการบริการท่ีดีท้ังคุณภาพและปริมาณชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายท่ีตองการได

(Hickman and Suttle, 1977 อางถงึใน ทิพวรรณ  ศริิคูณ, 2542) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) ของบุคลากรในปจจุบันถือไดวาเปนปจจัยท่ีสงเสริมการทํางาน

ของบุคลากรใหมีแรงจูงใจในการทํางานคุณภาพชีวิตการทํางานเปนความหมายท่ีกวางครอบคลุมไปในทุกดานท่ีเกี่ยวของ
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กับชีวิตการทํางานของและบุคคลและสภาพแวดลอมในการทํางานภายในองคกรแตมีเปาหมายสําคัญรวมกันอยูท่ีการลด

ความตงึเครียดทางจติใจเพื่อเพิ่มความพงึพอใจในงานท่ีทําซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

(ผจญ  เฉลมิสาร, 2540) 

มหาวิทยาลัยพะเยา ไดกําหนดเปาหมาย ไววาตองเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล โดย

การใหไดรับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจไมวาจะเปนการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จะตั้งเปาหมายใหนําไปสูความมั่นคงและความย่ังยืนของเศรษฐกิจ 

สังคม  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ   

เพื่อใหการสอดคลองกับเปาหมายท่ีวางไว มหาวิทยาลัยพะเยาจึงไดจัดทํานโยบายดานการบริหารงานบุคลากร 

ไวอยู 4 เปาหมาย คือ 1. เปนมหาวทิยาลัยท่ีมุงเนนการจัดหา และพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน  ตาม

เกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 2. เปนมหาวิทยาลัยท่ีมุงสงเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัย มุง

สรางผูนําทางการวิจัยภายใตความรวมมือกับสถาบันที่มีช่ือเสียงท้ังในและตางประเทศ โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย

เพิ่มเติมจากแหลงทุนอ่ืน เพื่อสงเสริมใหอาจารยไดทํางานวิจัยอยางท่ัวถึง และใหนําไปสูการตีพิมพในวารสาร 

ระดับประเทศ และระดับนานาชาต ิ3. เปนมหาวทิยาลัยที่ใหความสําคัญทางดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยจะตอง 

ดําเนินการประกันคุณภาพของทุกหนวยงานอยางตอเนื่อง และจะตองกําหนดมาตรการในการประกันคุณภาพใหเปน

ภารกิจของบุคลากรทุกคน ของมหาวิทยาลัย 4. เปนมหาวิทยาลัยท่ีตองมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัฒนาดาน

กายภาพ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนใหมคุีณภาพ และการบริหารจัดการท่ีมปีระสทิธิภาพ 

การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด บุคลากรสายสนับสนุน นับเปนกําลังสําคัญในการชวยสนับสนุนให

มหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน ใหมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดี จะเปนแรงจูงใจในการสรางขวัญและกําลังใจใหแก

บุคลากร เพ่ือจะไดปฏบัิตงิานใหเกดิประสทิธิภาพและประสทิธิผลแกมหาวทิยาลัยพะเยา 

ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาถึงระดับ/ปญหาของคุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่ง

ถาหากเกิดสภาพปญหาคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีไมไดมาตรฐาน มีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพในสภาพวิกฤตทาง

เศรษฐกิจในปจจุบัน เม่ือเปรียบเทียบดานคาตอบแทน สวัสดิการที่ไดรับ และความมั่นคงกาวหนาในอาชีพ กับคาครองชีพ

ท่ีสูงขึ้นเร่ือย ๆ ซึ่งจะสงผลกระทบตอความเจริญกาวหนาในการบริหารมหาวทิยาลัยอยางแนนอน 

ผลท่ีไดรับจากการศึกษาคนควาคร้ังนี้ จะไดทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน 

และใชเปนแนวทางในการปรับปรุง หรือนําเสนอเปนนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรท้ัง

มหาวทิยาลัย เพื่อใหบุคลากรเหลานี้ไดทํางานอยูในองคกรไดอยางยาวนาน รวมยืดหยัดที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให

เจริญกาวหนา ตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศกึษาระดับคุณภาพชวีติในการทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวทิยาลัยพะเยา 

 2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
  

                   ตัวแปรตน                      ตัวแปรตาม 
 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากร ท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 717 คน (ขอมูล 

ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2557)  

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ไดจํานวนกลุม

ตัวอยาง จํานวน 257 คน โดยไดมาจากการกําหนดขนาดตัวอยางท่ีจะทําการสํารวจ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และ

ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ีระดับ 5 เปอรเซ็นต  เพื่อนํามาคํานวณหาขนาด ตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane 

(1973 ,อางอิงใน สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2544) ในกรณีทราบจํานวนท่ีแนนอน (Finite Population) และใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบแบงชัน้ภูมติามสัดสวน  

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล แบบสอบถาม เปนแบบใหเลือกตอบ และแบบคําถามปลายเปด ไดสรางขึ้นตาม

กรอบแนวความคิดของ ฮวิสและ คัมมิ่ง (Huse and Cumming) คือโดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สังกัด อายุ อัตราเงินเดือน และประสบการณทํางานใน

มหาวทิยาลัยพะเยา  เปนแบบเลือกตอบ  จํานวน  4  ขอ 

ระดับคุณภาพชวีติในการทํางาน 

ของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปจจัย 8 ดาน ที่สงผลตอคุณภาพ

ชวีติของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

1. ดานผลตอบแทนท่ีเพยีงพอและ

ยุตธิรรม 

2. ดานความปลอดภัยในการทํางาน 

3. ดานการพัฒนาศักยภาพ 

4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงใน

การทํางาน 

5. ดานสังคมสัมพันธ 

6. ดานลักษณะการบริหารงาน 

7. ดานภาวะอสิระจากงาน 

8. ดานความภูมใิจในองคกร 
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สวนท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบดวย 8 

องคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1  ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม จํานวน  5  ขอ 

องคประกอบท่ี 2  ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย จํานวน  5  ขอ 

องคประกอบท่ี 3  ดานพัฒนาความสามารถของบุคคล จํานวน  5  ขอ 

องคประกอบท่ี 4  ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน จํานวน  5  ขอ 

องคประกอบท่ี 5  ดานบูรณาการทางสังคม จํานวน  5  ขอ 

องคประกอบท่ี 6  ดานระเบียบขอบังคับในการปฏบัิตงิาน จํานวน  5  ขอ 

องคประกอบท่ี 7  ดานความสมดุลระหวางชวีติกับการทํางาน จํานวน  5  ขอ 

องคประกอบท่ี 8  ดานการปฏบัิตงิานในสังคม จํานวน  5  ขอ 

เปนแบบสอบถามเปนแบบประมาณคาตามแบบของ Likert แตละขอจะมีมาตรา (Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ 

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ตามลําดับซึ่งมเีกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

5 หมายถงึ พนักงานมคีวามคิดเห็นตอคุณภาพชวีติการทํางานในระดับ ดมีาก        

4 หมายถงึ พนักงานมคีวามคิดเห็นตอคุณภาพชวีติการทํางานในระดับ ด ี    

3 หมายถงึ พนักงานมคีวามคิดเห็นตอคุณภาพชวีติการทํางานในระดับ ปานกลาง        

2 หมายถงึ พนักงานมคีวามคิดเห็นตอคุณภาพชวีติการทํางานในระดับ ต่ํา        

1 หมายถงึ พนักงานมคีวามคิดเห็นตอคุณภาพชวีติการทํางานในระดับ ต่ํามาก        

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน เปนแบบสอบถามปลายเปด  

จํานวน 8 ขอ 

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถาม เพื่อใชสําหรับตรวจสอบคุณภาพ และความเท่ียงตรงของขอคําถาม

จากผูเชี่ยวชาญ โดยมขีัน้ตอนดังนี้ 

1. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาพิจารณา เพื่อตรวจความถูกตองและครอบคลุมในเนื้อหาท่ี

ตองการวจัิยและปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

2. วิเคราะหคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหาคา IOC (Index of Concurrence) ดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คําถามกับจุดประสงคการวัด โดยขอคําถามท่ีมีความสอดคลอง คือ ขอท่ีมีคาIOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป จึงถือวาเคร่ืองมือนี้

สามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการวิจัยคร้ังนี้ได โดยใชผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ในการตรวจสอบ

เคร่ืองมือ โดยมเีกณฑในการกําหนดคุณสมบัตขิองผูทรงคุณวุฒใินการตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิย ดังนี้ 

2.1 ผูทรงคุณวุฒจิะตองเปนผูท่ีมคีวามรูเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย จํานวน 1 ทาน 

2.2 ผูทรงคุณวุฒจิะตองเปนผูท่ีมปีระสบการณ หรือทําหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 

จํานวน 1 ทาน 

2.3 ผูทรงคุณวุฒิจะตองเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานเกี่ยวกับการชี้แจงขอมูลและแกไข

ปญหา ระหวางมหาวทิยาลัยกับบุคลากร จํานวน 1 ทาน 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชขอมูลจากเอกสารและขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชระยะเวลา

ในการศกึษา ระหวางเดือนพฤศจกิายน 2557 ถงึ มกราคม 2558 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาขอมูลเอกสารทางวิชาการตาง ๆ โดยศึกษาขอมูลจาก

แนวคดิ ทฤษฎท่ีีเกี่ยวของจากหนังสือ บทความ งานวจัิย และการคนควาขอมูลผานระบบอนิเตอรเน็ต 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตใน

การทํางาน ซึ่งสรางจากแนวคิดของของฮิวสและ คัมมิ่ง (Huse and Cumming) เพื่อสอบถามบุคลากรสายสนับสนุนของ

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยผูวจัิยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยมลีําดับขัน้ตอนดังตอไปนี้  

1. จัดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม จากคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร 

2. ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวนกลุมตัวอยาง  257  ฉบับ แจกจายไปยังหนวยงานตาง ๆ ภายใน

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยแบงแบบสอบถามตามจํานวนสัดสวนของกลุมตัวอยาง  

3. ดําเนนิการเก็บรวมรวมแบบสอบถาม 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดมาทําการวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล  

เมื่อรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความสมบูรณท่ีไดจากแบบสอบถามแลวผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจัดหมวดหมู

วเิคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติดิังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อทราบขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยพะเยา ไดแก สังกัด อายุ อัตราเงินเดือน และประสบการณทํางานในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแจกแจง

คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) เสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา 

ใชสถิติการหาคาเฉลี่ย (Mean) และการหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได กําหนดเกณฑ ความหมายของคะแนนเฉลี่ย 

(Class Interval) โดยอาศัยแนวคิด  Best (1978: 246) ) ซึ่งไดแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑท่ีกําหนดไวดังนี้   

    4.50  -  5.00  แปลความหมายวา ระดับคุณภาพชวีติการทํางานดมีาก 

    3.50  -  4.49  แปลความหมายวา ระดับคุณภาพชวีติการทํางานดี 

    2.50  -  3.49  แปลความหมายวา ระดับคุณภาพชวีติการทํางานปานกลาง 

    1.50  -  2.49  แปลความหมายวา ระดับคุณภาพชวีติการทํางานต่ํา 

    1.00  -  1.49  แปลความหมายวา ระดับคุณภาพชวีติการทํางานต่ําท่ีสุด 
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ผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหขอมูล ผลการศกึษามดีังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางสวนใหญสังกัด กอง/ศูนย/หนวยงานอ่ืน ๆ มีอายุระหวาง 

26-30 ป มอีัตราเงนิเดือน 15,000 – 20,000 บาท และมปีระสบการณทํางานในมหาวทิยาลัยพะเยา 4-6 ป  

2. ระดับคุณภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง (𝑥 = 3.38) ดังแสดงในตาราง 1  
 

ตาราง  1  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชวีติการทํางานของ บุคลากรสายสนับสนุนใน 

    มหาวทิยาลัยพะเยา โดยรวมและรายดาน 

คุณภาพชวีติการทํางาน x̄ S.D. ระดับคุณภาพชวีติการ

ทํางาน 

1. ดานการปฏิบัตงิานในสังคม 3.62 0.7997 ด ี

2. ดานบูรณาการทางสังคม 3.61 0.8069 ด ี

3. ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3.41 0.786 ปานกลาง 

4. ดานระเบียบขอบังคับในการปฏบัิตงิาน 3.4 1.3927 ปานกลาง 

5. ดานพัฒนาความสามารถของบุคคล 3.38 0.8801 ปานกลาง 

6. ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน 3.34 0.9415 ปานกลาง 

7. ดานความสมดุลระหวางชวีิตกับการทํางาน 3.33 0.8241 ปานกลาง 

8. ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 2.88 0.8167 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.38 .9060 ปานกลาง 

 

 เม่ือพจิารณาเปนรายดาน พบวา  

ดานท่ีมรีะดับคุณภาพชวีติการทํางาน คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับด ี ไดแก  

ดานการปฏิบัติงานในสังคม (𝑥 = 3.63) โดยเฉพาะเร่ือง บุคลากรมีความภาคภูมิใจท่ีไดชวยเหลือสังคม  

คุณภาพชีวิตการทํางานดี  (𝑥 = 3.92) รองลงมา คือ บุคลากรยินดีที่จะเขารวมกิจกรรม เมื่อหนวยงานอ่ืน ขอความ

รวมมือ ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี  (𝑥 = 3.86) และหนวยงานของทานใหความรวมมือกับหนวยงานภายใน

มหาวทิยาลัย ในการทํากจิกรรม เพ่ือสาธารณประโยชน  ระดับคุณภาพชวีติการทํางานด ี (𝑥 = 3.52)  

ดานบูรณาการทางสังคม (𝑥 = 3.61)  โดยเฉพาะเร่ือง คือ บุคลากรสามารถเขากับเพื่อนรวมงานและ

ผูบังคับบัญชาไดดี  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี  (𝑥 = 3.79)  รองลงมา คือ บุคลากรไดรับความชวยเหลือหรือความ
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รวมมือจากผูรวมงาน และผูบังคับบัญชาเปนอยางดี  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี  (𝑥 = 3.76) และบุคลากรมีความ

พอใจในการทํางานกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน ระดับคุณภาพชวีติการทํางานด ี (𝑥 = 3.53) 

ดานท่ีมรีะดับคุณภาพชวีติการทํางาน คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก  

ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (𝑥 = 3.42) โดยเฉพาะเร่ือง บุคลากรมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช หรือ

อุปกรณของใชสํานักงานเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี  (𝑥 = 3.54) รองลงมา คือ หนวยงาน

ของทานมีการบํารุงรักษา หรือซอมแซมอุปกรณ และอาคารสถานท่ีใหอยูในสภาพท่ีดีและปลอดภัยสม่ําเสมอ  ระดับ

คุณภาพชีวิตการทํางานปานกลาง (𝑥 = 3.43)  และอาคารและสถานที่ของทานมีการจัดตกแตงสถานที่ใหสะอาด รมร่ืน 

สวยงามปราศจากมลพษิ ระดับคุณภาพชวีติการทํางานปานกลาง (𝑥 = 3.41) 

ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน (𝑥 = 3.40) โดยเฉพาะเร่ือง บุคลากรสามารถทําตามระเบียบขอบังคับใน

การปฏิบัติงานของหนวยงานทานไดทุกขอ  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี (𝑥 = 3.65)  รองลงมา คือ งานท่ีบุคลากรทํา

มีระเบียบแบบแผน และขั้นตอนการปฏิบัติท่ีไมยุงยากเกินไป  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี  (𝑥 = 3.6)  และหนวยงาน

ของบุคลากรมรีะเบียบ ขอบังคับ ในการปฏบัิตงิานท่ีชัดเจน  ระดับคุณภาพชวีติการทํางานปานกลาง  (𝑥 = 3.4)   

ดานพัฒนาความสามารถของบุคคล (𝑥 = 3.38)  โดยเฉพาะเร่ือง บุคลากรมีโอกาสใชความรู ความสามารถใน

การปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี  (𝑥 = 3.66)  รองลงมา คือ หนวยงานของบุคลากรสนับสนุน

และสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางชัดเจน  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี  (𝑥 = 3.54)  และทาน

สามารถกําหนดวิธี การทํางานและตัดสินใจในงานของทานไดดวยตนเอง  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานปานกลาง          

(𝑥 = 3.43) 

ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน (𝑥 = 3.35) โดยเฉพาะเร่ือง บุคลากรรูสึกวาหนวยงานที่ทําอยูมีความมั่นคง

ดอียูแลว ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี (𝑥 = 3.64)  รองลงมา คือ หนวยงานของบุคลากรใหความสําคัญกับการพัฒนา

ความรูความสามารถของบุคลากร  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานปานกลาง (𝑥 = 3.43) และหนวยงานของบุคลากรเปด

โอกาสใหทานไดพัฒนาความรู ความสามารถในงาน เชน ไปดูงาน อบรมสัมมนา ศึกษาตอ  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ปานกลาง (𝑥 = 3.38) 

ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  (𝑥 = 3.33) โดยเฉพาะเร่ือง บุคลากรพอใจกับการกําหนดเวลาใน

การปฏิบัติงานของหนวยงานของทาน  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี  (𝑥 = 3.58)  รองลงมา คือ บุคลากรสามารถจัด

เวลาการทํางาน และภาระหนาท่ีในครอบครัวไดอยางเหมาะสม  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี  (𝑥 = 3.57)  และ

บุคลากรมเีวลาสําหรับการพักผอน และรวมกจิกรรมสันทนาการ  ระดับคุณภาพชวีติการทํางานปานกลาง  (𝑥 = 3.28) 

ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม  (𝑥 = 2.28)  โดยเฉพาะเร่ือง บุคลากรไดรับเงินเดือน และ

คาตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานปานกลาง (𝑥 = 3.11)  รองลงมา 

คือ บุคลากรมีความพึงพอใจในสวัสดิการตาง ๆ ท่ีไดรับ ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานปานกลาง (𝑥 = 2.87)  และ

บุคลากรมคีวามพงึพอใจในการปรับเงนิเดือนคร้ังลาสุด ระดับคุณภาพชวีติการทํางานปานกลาง (𝑥 = 2.86) 

 



    

1021 

 

ปญหาและขอเสนอแนะ 

จากการรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม มีผูแสดงความคิดเห็นในสวนของปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพ

ชวีติในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยพะเยา ดังนี้ 

1. ดานคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม โดยสวนใหญเห็นวาปญหาคือ คาตอบแทนนอย ไมสอดคลองกับ

ปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น คาตอบแทนไมเหมาะสมกับคาครองชีพสูงขึ้น คาตอบแทนนอยเมื่อเทียบเทากับสถาบันอ่ืน โดยให

ขอเสนอแนะคือ ควรปรับฐานเงินเดือนและคาตอบแทนใหเทียบเทากับมหาวิทยาลัยอ่ืน และปรับใหเหมาะสมกับปริมาณ

งานและภาวะเศรษฐกิจ ควรมีความโปรงใสดานการปรับฐานเงินเดือนรวมถึงเกณฑการพิจารณา และควรปรับคา

ประสบการณ 

2. ดานสิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยสวนใหญเห็นวาปญหาคือ ไมมีความปลอดภัยในเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช อุปกรณรักษาความปลอดภัยไมเพียงพอ มีปญหาเกี่ยวกับการกําจัดขยะสารเคมีและสารพิษ พื้นท่ีใชสอยนอย 

คับแคบ แออัด ไมสะดวกในการทํางาน โดยใหขอเสนอแนะคือ ควรจัดสถานที่ใหพอดีกับจํานวนบุคลากรและปรับปรุง

สภาพแวดลอม ใหถูกสุขลักษณะ สะอาด ควรจัดหาอุปกรณตางๆ ใหเพียงพอ รวมท้ังจัดใหเปนระเบียบ มีการตรวจสอบ

เคร่ืองมืออยูเสมอ และควรจัดโครงการในดานสิ่งแวดลอม/การเดนิทาง/สถานท่ี/อาหาร เชนโครงการ Heathy workplace 

3. ดานพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยสวนใหญเห็นวาปญหาคือ ขาดโอกาสในการศึกษาตอ ไมมีโอกาส

ไดรับการอบรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพ โดยใหขอเสนอแนะคือ ควรสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาความรูความสามารถเพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ควรใหบุคลากรทํางานที่ถนัดและเหมาะสม ควรมีการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู หรืออบรม

ภายในมหาวทิยาลัยเพื่อปฏบัิตไิปในทิศทางเดยีวกัน และควรมกีารสนับสนุนการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ 

4. ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน โดยสวนใหญเห็นวาปญหาคือ ไมมีความมั่นคงเพราะตองทํางานกับ

หัวหนาหลายคน แตละคนก็ไมเหมือนกัน โอกาสความกาวหนาในตําแหนงงานมีนอย โดยใหขอเสนอแนะคือ ควรมีการ

กําหนดหลักเกณฑท่ีชัดเจนในเร่ืองของตําแหนงงาน 

5. ดานบูรณาการทางสังคม โดยสวนใหญเห็นวาปญหาคือ ขาดการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ในพื้นท่ี โดย

ใหขอเสนอแนะคือ มหาวิทยาลัยควรมีโครงการใหบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมทําประโยชน/กิจกรรม รวมกันกับ

หนวยงานอ่ืนๆ 

6. ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน โดยสวนใหญเห็นวาปญหาคือ กฎระเบียบขอบังคับบางอยางไมชัดเจน 

ระเบียบเดยีวกัน แตบางกอง/คณะมีขอยกเวน แตบางกอง/คณะทําไมได โดยใหขอเสนอแนะคือ ควรมีกฎระเบียบขอบังคับ

ท่ีชัดเจนและครอบคลุม เชน การมาทํางานบางหนวยงานมาสายได บางหนวยงานตองมากอน 08.00 น. และควรมี

กฎระเบียบขอบังคับใหปฏบัิตอิยางเครงครัด 

7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน โดยสวนใหญเห็นวาปญหาคือ ปริมาณงานมีมากกวา จํานวน

บุคลากรท่ีทํางาน เวลาสวนใหญถูกใชไปกับการทํางาน อยูท่ีทํางาน ไมมีเวลาใหกับตนเองและครอบครัว โดยให

ขอเสนอแนะคือ ควรมกีารจัดระบบการบริหารทรัพยากรใหสมดุลกับงาน ควรเนนความสามารถมากกวาปริมาณงาน ควร

ควรเพิ่มจํานวนบุคลากรใหเหมาะสมกับปริมาณงาน และมหาวิทยาลัยควรมีเวลาทํากิจกรรมออกกําลังกายอาทิตยละ   

2-3 คร้ัง 
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8. ดานการปฏิบัติงานในสังคม ใหขอเสนอแนะคือ มหาวิทยาลัยควรมีกิจกรรม หรือทําโครงการรวมกับชุมชน

อยางตอเนื่องทุกป และควรมีความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนรอบขางมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความเปนอยู

ของประชาชนใหมากกวานี้ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากการวเิคราะหขอมูล สามารถสรุปและอภปิรายผลการศกึษาไดดังนี้ 

 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ สวนใหญสังกัด กอง/ศูนย/หนวยงานอ่ืน ๆ 

คิดเปนรอยละ 60.7 และสังกัดคณะ คิดเปนรอยละ 39.3 สวนใหญมีอายุอยูในชวงระหวางอายุ 26 - 30 ป คิดเปนรอยละ 

41.6 สวนใหญมีอัตราเงินเดือนอยูระหวาง 15,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 82.1 และสวนใหญมีประสบการณใน

การทํางาน ระหวาง 4 – 6 ป คิดเปนรอยละ 47.5  

ขอมูลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมท้ัง 8 

ดาน อยูในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.38) เม่ือวเิคราะหรายดาน พบวา  

 ดานการปฏิบัติงานในสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับดี โดยเฉพาะเร่ือง บุคลากรมีความภาคภูมิใจท่ีได

ชวยเหลือสังคม ,บุคลากรยินดีท่ีจะเขารวมกิจกรรม เมื่อหนวยงานอ่ืน ขอความรวมมือ และการใหความรวมมือกับ

หนวยงานภายในมหาวทิยาลัย ในการทํากิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ ดอนชัย 

(2555) ไดศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานบุคลากร

มหาวิทยาลัยพะเยา อยูในระดับมาก คือ ดานลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน 

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางดี เปนกันเอง ยินดีใหความชวยเหลือ และคําปรึกษา และตรงตามทฤษฎีของ 

Huse and Commings (1958, Page 199 - 200) ไดกลาววา ความรูสึกของพนักงานที่มีความภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานใน

องคกรที่มีช่ือเสียงและไดรับรูวาองคกรอํานวยประโยชนและรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งสงผลตอความรูสึกของบุคลากรสาย

บริการในการท่ีมสีวนรวม ความรับผดิชอบ และการทําประโยชนใหแกสังคม 

 ดานบูรณาการทางสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับดี โดยเฉพาะเร่ือง คือ บุคลากรสามารถเขากับเพื่อนรวมงาน

และผูบังคับบัญชาไดดี, บุคลากรไดรับความชวยเหลือหรือความรวมมือจากผูรวมงาน และผูบังคับบัญชาเปนอยางดี  และ

บุคลากรมีความพอใจในการทํางานกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุเนตร นามโคตรศรี 

(2553) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอดานขุนทด จังหวัด

นครราชสมีา พบวา ระดับความเปนจริงอยูในระดับดมีากมเีพยีงดานเดียว คือ ดานประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม 

บุคลากรพรอมสนับสนุนในการพัฒนาสังคมและชุมชน ผลท่ีไดจากการวิจัยเปนเร่ืองเกี่ยวกับความสัมพันธภายในองคการ 

แตขอท่ีนํามาสนับสนุนเปนเร่ืองการพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2538) ท่ี

กลาวไววา เกณฑในการพิจารณาสภาพในการทํางานวามีคุณภาพชีวิตการทํางานหรือไม ควรจะมีสงเสริมความ

รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม รวมอยูดวย และตรงตามทฤษฎีของ Huse and Commings (1958, Page 199 - 200) ได

กลาววา การท่ีผูปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับของผูรวมงานที่ทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตรมีความอบอุนเอื้ออาทร

ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหลาผูปฏบัิตไิดรับการยอมรับและมโีอกาสปฏสิัมพันธกับผูอ่ืน ซึ่งสงผลตอความสามัคคีของ

บุคลากรหนวยงานตาง ๆ ในมหาวทิยาลัย การไดทํากจิกรรมรวมกัน สรางสัมพันธท่ีดตีอกัน  
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ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยเฉพาะเร่ือง บุคลากรมี

เคร่ืองมือเคร่ืองใช หรืออุปกรณของใชสํานักงานเพียงพอตอการปฏิบัติงาน, การบํารุงรักษา หรือซอมแซมอุปกรณ และ

อาคารสถานท่ีใหอยูในสภาพท่ีดีและปลอดภัยสม่ําเสมอ  และอาคารและสถานท่ีมีการจัดตกแตงสถานท่ีใหสะอาด รมร่ืน 

สวยงามปราศจากมลพิษ ซึ่งตรงตามแนวคิดทฤษฎีของ Huse and Commings (1958, 199-200) ไดกลาววา การท่ี

พนักงานไดปฏิบัตงิานในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสถานท่ีทํางานไมสงผลเสียตอสุขภาพและไมเสี่ยงอันตราย ซึ่งสงผลตอ

ประสทิธภิาพและบรรยากาศในการดําเนนิงาน  

ดานระเบียบขอบังคับในการปฏบัิติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยเฉพาะเร่ือง บุคลากรสามารถ

ทําตามระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานของหนวยงานทานไดทุกขอ  ,งานท่ีบุคลากรทํามีระเบียบแบบแผน และขั้นตอน

การปฏิบัติท่ีไมยุงยากเกินไป  และหนวยงานของบุคลากรมีระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ซึ่งตรงตาม

แนวคิดทฤษฎีของ Huse and Commings (1958, 199-200) ไดกลาววา  การมีความยุติธรรมในการบริหารงานมีการ

ปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสมมีการเคารพในสิทธิสวนบุคคลผูบังคับบัญชายอมรับฟงขอคิดเห็นของพนักงาน

บรรยากาศขององคกรมคีวามเสมอภาคและยุตธิรรม ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานมีระเบียบ และ

ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

ดานพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยเฉพาะเร่ือง บุคลากรมีโอกาสใช

ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี, หนวยงานของบุคลากรสนับสนุนและสงเสริมพัฒนาความรู

ความสามารถของบุคลากรอยางชัดเจน  และทานสามารถกําหนดวิธีการทํางานและตัดสินใจในงานของทานไดดวยตนเอง 

ซึ่งตรงตามแนวคิดทฤษฎีของ Huse and Commings (1958, 199-200) ไดกลาววา การท่ีผูปฏิบัติงานมีโอกาสพัฒนาขีด

ความสามารถของตนจากงานท่ีทํา โดยพิจารณาลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ไดแก งานท่ีใชทักษะและความสามารถ

หลากหลาย งานท่ีผูปฏิบัติมีความเปนตัวของตัวเองในการทํางาน งานที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญ ซึ่งสงผลใหการ

ทํางานมปีระสทิธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง มากขึ้น  

ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะเร่ือง บุคลากรรูสึกวา

หนวยงานท่ีทําอยูมีความมั่นคงดีอยูแลว, หนวยงานของบุคลากรใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูความสามารถของ

บุคลากร และหนวยงานของบุคลากรเปดโอกาสใหทานไดพัฒนาความรู ความสามารถในงาน เชน ไปดูงาน อบรมสัมมนา 

ศึกษาตอ ซึ่งตรงตามแนวคิดทฤษฎีของ Huse and Commings (1958, 199-200) ไดกลาววา การที่ผูปฏิบัติงานมีโอกาสท่ี

จะกาวหนาในอาชพีแตละตําแหนงมคีวามมั่นคงในอาชพี ซึ่งสงผลตอความมุงมั่นในการทํางาน การทุมเทใหกับงาน  

ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะเร่ือง บุคลากร

พอใจกับการกําหนดเวลาในการปฏิบัติงานของหนวยงาน, บุคลากรสามารถจัดเวลาการทํางาน และภาระหนาท่ีใน

ครอบครัวไดอยางเหมาะสม  และบุคลากรมีเวลาสําหรับการพักผอน และรวมกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งตรงตามแนวคิด

ทฤษฎขีอง Huse and Commings (1958, 199-200)  ไดกลาววา ภาวะของบุคคลมีความสมดุลของชวงเวลาการทํางานกับ

ชวงเวลาการดําเนนิชวีติโดยสวนรวมมคีวามสมดุลของการทํางานกับการใชเวลาวางและเวลาที่ใหกับครอบครัว มีชวงเวลา

ท่ีคลายเครียดจากภาระหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  ซึ่งสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคลากร สามารถอยูไดตามปรกต ิ 

มเีวลาใหกับครอบครัว  
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ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยเฉพาะเร่ือง บุคลากร

ไดรับเงนิเดือน และคาตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ, บุคลากรมีความพึงพอใจในสวัสดิการตาง ๆ 

ท่ีไดรับ และบุคลากรมีความพึงพอใจในการปรับเงินเดือนคร้ังลาสุด ซึ่งตรงตามแนวคิดทฤษฎีของ Huse and Commings 

(1958, 199-200) ไดกลาววา การไดรับรายไดและผลตอบแทนท่ีเพียงพอและสอดคลองกับมาตรฐานของผูรับมีความ

เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากอ่ืน ๆ ซึ่งสงผลใหเกดิความพงึพอใจในงานท่ีทําเหมาะสมกับคาตอบแทนท่ีไดรับ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช 

ขอเสนอแนะเชงินโยบาย  

1. มหาวทิยาลัยควรมกีารกําหนดสวัสดกิาร คาตอบแทน สทิธิประโยชน ใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกจิปจจุบัน 

2. มหาวทิยาลัยควรมนีโยบายหรือประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้ และการทําตําแหนงของสายสนับสนุน ใหชัดเจน 

4. มหาวทิยาลัยควรมกีารปรับปรุงสภาพแวดลอม ใหถูกสุขลักษณะ สะอาด ปราศจากมลพษิ 

5. มหาวทิยาลัยควรมมีาตรการดานรักษาความปลอดภัยท่ัวท้ังมหาวทิยาลัย ใหมากขึ้น 

6. มหาวทิยาลัยควรมนีโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนการทํากจิกรรมหรือออกกําลังกายในระหวางวันหรือประจําสัปดาห 

ขอเสนอแนะเพื่อการบรหิาร 

1. มหาวทิยาลัยควรจะมกีารพัฒนาตัวชี้วัดของแตละงาน เพื่อมาชวยสนับสนุนในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได

อยางเหมาะสม 

2. มหาวิทยาลัยควรจะมีการพัฒนาความสามารถของบุคคล มหาวิทยาลัย สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาความรู

ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏบัิตงิาน 

3. มหาวทิยาลัยควรมกีฎระเบียบขอบังคับท่ีชัดเจนและครอบคลุมทุกหนวยงานในมหาวทิยาลัย   

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 1. ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชวีิตการทํางาน กับคุณภาพชวีติการ

ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน   

 2. ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชวีติการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน  
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แนวทางการปฏิรูประบบการเมืองทองถ่ิน: กรณีศึกษาการเลือกตัง้ผูวาราชการ 

จังหวัดพะเยา  

Local Government Reform : A Case Study of Election the Governorship in Phayao 

ประวีณ เครือนวล24

1*  และพงษสนทิ คุณนะลา2 

Prawin Khrueanuan1*  and Pongsanit Kunnala2 

บทคัดยอ  

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการ

จังหวัดพะเยา 2) เพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา 3) เพื่อศึกษาความพรอมในการ

เลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยา  กลุมตัวอยางท่ีใชไดแก ประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป มีสิทธ์ิเลือกตั้ง 

จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชไดแก คาจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน       

T-test และ F-test 

 ผลการศกึษาพบวา 

 1) เมื่อศึกษาความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา พบวาประชาชนสวนใหญ ไม

ทราบขาวเกี่ยวกับการเสนอใหมกีารเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัด รอยละ 56.0 อกีทั้งยังคิดวาควรพิจารณาความพรอมของ

จังหวัดในดานเศรษฐกิจและความเจริญของจังหวัดพะเยา รอยละ 64.8 และมีความพรอมเชนเดียวกับกรุงเทพ รอยละ 

60.3 เห็นไดจากคนพะเยาสวนใหญจะออกไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รอยละ 49.8 เมื่อเจาะจงไปที่การออกไปใชสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้ง ของคนจังหวัดพะเยา พบวาประชาชนสนับสนุนในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา รอยละ 58.5 

อีกท้ังประชาชนสวนใหญยังคิดวาผูมีอิทธิพลหรือผูซื้อเสียงในจังหวัดพะเยา จะไมสามารถกําหนดและมีบทบาทตอการ

เลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยาได รอยละ 77.3และคาดไววาผูวาราชการจังหวัดพะเยาควรจะดํารงตําแหนงคราละ 2 ป 

รอยละ 61.8 และจําเปนจะตองเปนคนจังหวัดพะเยา รอยละ 56.8 สวนอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีสุด ในการจะใหมีการเลือกตั้ง

ผูวาราชการจังหวัดพะเยา คือ  รัฐบาลไมประสงคจะกระจายอํานาจสูภูมภิาค/ทองถิ่น รอยละ 37.5 

 2) เมื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา พบวา ขาวการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด

ความพรอมของจังหวัด ความพรอมในการเลือกผูวาราชการจังหวัด การไปใชสิทธิออกเสียง บทบาทของผูมีอิทธิพล การ

ดํารงตําแหนง ทัศนคติอุปสรรค ตางกัน มีความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

                                                 
1นสิติคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
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 3) เมื่อศึกษาความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา พบวา สวนใหญประชาชนมีความพรอมอยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.05) เมื่อพจิารณา 3 ลําดับความพรอม พบวา 1) การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา จะเปนการ

สรางความเจริญใหกับจังหวัดไดอยางรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.24) 2) ผูวาราชการสามารถเปนตัวแทนของประชาชนไดอยาง

แทจริง (คาเฉลี่ย 4.19) 3) การเลือกตัง้ผูวาราชการเปนการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม (คาเฉลี่ย 4.18) 
 

คําสําคัญ : แนวทางการปฏรูิป 
   

Abstract 

 This study aimed to study factors that affect the level of knowledge, attitude. And the 

availability of the electionthe Governorship of Phayao Province.The samples were People aged 18 

years and over phayao provincial electorate of 400 people.The instrument was a questionnaire. 

Statistics used were the average percentage deviation standard T-test and F-test. 

 The results showed that 

 Knowledge and attitudes about the electionthe Governorship of Phayao Province.Found that 

the majority do not know about the election of the governorship 56.0 percent.It also think should 

consider the availability and economic prosperity of the province of PhayaoProvince 64.8 percentand 

are available as well as Bangkok 60.3 percent.Most people consider Phayao Province out to vote 49.8 

percent.When specific to the exercise of voting Phayao Province found that public support in the 

election for Governorship of Phayao Province.58.5 percent.Moreover was also thought that the 

influence or vote buying in Phayao Province. It can’t be determined and be responsible for the election 

of the Governorship of Phayao Province was 77.3 percent.And expected that the Governorship of 

Phayao Province. Supposed be in office for 2 years, 61.8 percent of pitches and must be the Phayao 

Province 56.8 percent.The most important obstacle for the Governorship of Phayao Province elected 

government is not willing to decentralization to Provincial Region / local 37.5 percent. 

 The availability of election Governorship of Phayao Province found that most people are ready 

at a high level (average 4.05).Considering 3 sequence with that 1) the election Governorship of 

Phayao Province this will contribute to the province quickly (average 4.24).2) The Governor can’t truly 

represent the people (average 4.19). And 3) election, the governor created a new political culture 

(average 4.18). 
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 The hypothesis testing found that the factors that affect the availability of the election 

Governorship of Phayao Province, including election news. The availability of the province Availability, 

as well as Bangkok Attitude to the voting influential tenure. Determining tenure political party affiliation 

barriers attitude statistically significant at the 0.05 level. 
 

Keywords : Local Government 
 

บทนํา 

 จากการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยตามกําหนดระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ออกเปน 

3 สวน คือ 1) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ไดนําเอาหลักการรวมอํานาจปกครองมาใชเปนหลักสําคัญ 2) ระเบียบ

บริหารราชการสวนภูมิภาค เปนการนําเอาหลักการแบงอํานาจและมอบอํานาจปกครองมาใชเปนหลักสําคัญ และ 3) 

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น เปนการนําเอาหลักการกระจายอํานาจปกครองมาใชเปนหลักสําคัญเมื่อพิจารณาการ

จัดระเบียบราชการท้ัง 3 สวนแลว จะเห็นไดวาประชาชนสวนใหญของประเทศและพื้นท่ีเกือบท้ังประเทศอยูภายใตการ

บริหารราชการสวนภูมภิาค หรือแมแตในเขตท่ีมรูีปแบบการปกครองตนเองในรูปราชการบริหารสวนทองถิ่นนั้นก็มีราชการ

สวนภูมิภาคเขาไปชวยปฏิบัติงานหรือควบคุมดูแลอยางใกลชิด ดังนั้นการบริหารราชการสวนภูมิภาค จึงเปนลักษณะของ

การกระจายอํานาจบางสวน (Deconcentration) จากสวนกลางไปใหเจาหนาที่ที่เปนตัวแทนและไดรับแตงตั้งใหไปประจําอยู

ในเขตปกครองสวนภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ ซึ่งบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีสุดคือ ผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูรับนโยบาย

และคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับภูมิภาค

ในเขตจังหวัด รวมท้ังรับผดิชอบในการบริหารราชการจังหวัด และอําเภอ (กนษิฐ ประสานสุข, 2538: หนา 2) 

 แตกระนั้นประชาชนคนไทยบางกลุมไดกลาววาอํานาจการตัดสินใจลวนมาจากศูนยอํานาจท่ีอยูในสวนกลางซึ่ง

เปนปญหาทําใหทองถิ่นตาง ๆ ไมคอยเจริญกาวหนาเทาท่ีควร การบริหารของผูวาราชการจังหวัดในปจจุบันเปนอุปสรรค

ตอการพัฒนาดานการเมืองและการปกครองทําใหเกิดความลาชาในการบริหารราชการแผนดิน การเลือกตั้งผูวาราชการ

จังหวัดจึงเปนการแกไขปญหาและยังเปนการปฏิรูปการปกครองประเทศใหกาวไปสูความเจริญอยางเปนระบบตอไป โดย

นายอัครา พรหมเผา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) พะเยา กลาววา เหตุผลท่ีออกมาเรียกรองและ

สนับสนุนใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการโดยตรง เนื่องจากผูวาราชการจังหวัด คือ ขาราชการระดับสูงในจังหวัดมาจาก

ระบบอุปถัมภของบุคคลบางกลุมหรือบางคน เมื่อมองใหลึกจะสังเกตพบผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับการแตงตั้ง ไมไดเขาใจ

และสัมผัสถึงความตองการท่ีแทจริงของภาคประชาชนในทองถิ่นเทาองคกรทองถิ่นสงผลใหทองถิ่นทํางานลําบาก 

ทายท่ีสุดคือประชาชนเปนผูเสียผลประโยชน”ดังนั้นประเด็นสําคัญของทองถิ่นจัดการตนเอง คือ รัฐบาลตองจริงใจกับ

ทองถิ่น โดยปรับปรุงระบบราชการไทยเสียใหมใหราชการระดับสูงท่ีเกี่ยวของผลประโยชน มีการแกไขกฎหมายใหมให

ทองถิ่นมีภารกิจท่ีชัดเจนและบริหารจัดการเองไดอยางโปรงใส การบริหารเนนการบริหารทองถิ่นท่ีภาคประชาชนมีสวน

รวม เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง  

 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง แนวทางการปฏิรูป

ระบบการเมือง: กรณีศึกษาการเลือกตั้งผูวาราชการในจังหวัดพะเยาเพื่อศึกษาระดับความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการ
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เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา และศึกษาความพรอม

ในการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยาดังกลาวตอไป 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1.  เพ่ือศกึษาระดับความรูและทัศนคตเิกี่ยวกับการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยา 

 2.  เพื่อวเิคราะหปจจัยท่ีมผีลตอการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยา 

 3.  เพื่อศกึษาความพรอมในการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

      ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 แสดงแนวคิดในการศกึษา 

 

สมมตฐิาน 

สมมตฐิานขอที่ 1ประชาชนท่ีมคีวามรูและทัศนคตกิารทราบขาวการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ตางกัน มีความ

พรอมในการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 2  ประชาชนท่ีมีความรูและทัศนคติความพรอมของจังหวัดในดานตาง ๆ ตางกัน มีความพรอม

ในการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน 

ความพรอมในการเลอืกตั้ง 

ผูวาราชการจังหวัดพะเยา 

ความรูและทัศนคตเิกี่ยวกับการ

เลอืกตั้งผูวาราชการ 

จังหวัดพะเยา 

ขอมูลปจจัยทั่วไป 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศกึษา 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

-อาชพี 
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สมมติฐานขอที่ 3  ประชาชนท่ีมีความรูและทัศนคติความพรอมในการเลือกผูวาราชการจังหวัด เชนเดียวกับ

กรุงเทพตางกัน มคีวามพรอมในการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 4  ประชาชนท่ีมีความรูและทัศนคติการไปใชสิทธิออกเสียง ตางกัน มีความพรอมในการ

เลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 5  ประชาชนท่ีมีความรูและทัศนคติการไปใชสิทธิออกเสียงของคนพะเยาตางกัน มีความพรอม

ในการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 6  ประชาชนท่ีมีความรูและทัศนคติการสนับสนุนการกระจายอํานาจการปกครองตางกัน มี

ความพรอมในการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน 

สมมตฐิานขอที่ 7  ประชาชนท่ีมคีวามรูและทัศนคตบิทบาทของผูมอีทิธิพล ตางกัน มคีวามพรอมในการเลือกตั้ง

ผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 8  ประชาชนท่ีมีความรูและทัศนคติการดํารงตําแหนงตางกัน มีความพรอมในการเลือกตั้งผูวา

ราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 9  ประชาชนท่ีมีความรูและทัศนคติการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงตางกัน มีความพรอมใน

การเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 10  ประชาชนท่ีมีความรูและทัศนคติวาผูสมัครรับเลือกตั้ง ควรจะสังกัดพรรคการเมืองตางกัน 

มคีวามพรอมในการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 11  ประชาชนท่ีมีความรูและทัศนคติความจําเปนของผูวาราชการจําเปนตองเปนคนจังหวัด

พะเยาตางกัน มคีวามพรอมในการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 12  ประชาชนท่ีมีความรูและทัศนคติอุปสรรคตางกัน มีความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการ

จังหวัดพะเยา แตกตางกัน 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้มุงการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบการเมือง: กรณีศึกษาการเลือกตั้งผูวาราชการในจังหวัด

พะเยาโดยมีขอบเขตของงานวิจัยโดยใชประชากรประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไป มีสิทธ์ิเลือกตั้งเปนกลุม

ตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง จากการสุมตัวอยางเพื่อใชเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางท่ี

เหมาะสมโดยกําหนดตามแนวทางของ Yamane (1973, 188) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน(Accident 

sampling) ใหครบตามจํานวนท่ีกําหนด เพื่อความสะดวกตอการศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู

ศกึษาสรางขึ้นเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล และวเิคราะหประมวลผล 
 

ผลการศึกษา 

 1) จากการศึกษาความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยาพบวา ประชาชนผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญไมทราบขาวเกี่ยวกับการเสนอใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดจํานวน 224  คน คิดเปนรอยละ 

56.0 อีกทั้งยังคิดวาควรพิจารณาความพรอมของจังหวัดในดานเศรษฐกิจและความเจริญของจังหวัดพะเยาจํานวน 259 
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คน คดิเปนรอยละ 64.8 และเห็นวาควรมีความพรอมในการเลือกผูวาราชการจังหวัด เชนเดียวกับกรุงเทพจํานวน 241 คน 

คิดเปนรอยละ 60.3 เห็นไดจากคนสวนใหญจะออกไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 62.5 เมื่อ

เจาะจงไปที่ประชาชนจังหวัดพะเยา พบวาจะออกไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.8 และ

สนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจการปกครอง ดวยการจัดใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยาจํานวน 234 คน คิด

เปนรอยละ 58.5 อีกท้ังยังคิดวาผูมีอิทธิพลหรือผูซื้อเสียงในจังหวัดพะเยา จะไมสามารถกําหนดและมีบทบาทตอการ

เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยาไดจํานวน 309 คน คิดเปนรอยละ 77.3 และคาดไววาผูวาราชการจังหวัดพะเยาควรจะ

ดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และควรจะตองมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงจํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.8 อีก

ท้ังคิดวาผูสมัครรับเลือกตั้ง ไมควรจะสังกัดพรรคการเมืองจํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.0 และจําเปนจะตองเปนคน

จังหวัดพะเยาจํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 56.8รองลงมา   สวนอุปสรรคที่สําคัญที่สุด ในการจะใหมีการเลือกตั้งผูวา

ราชการจังหวัดพะเยา คือรัฐบาลไมประสงคจะกระจายอํานาจสูภูมภิาค/ทองถิ่นจํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.5 

 2)  จากการศึกษาความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญ มีความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา โดยรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 เมื่อ

จําแนกเปนรายขอแลวพบวา มี 3 ลําดับแรกท่ีมีความพรอม ไดแก 1) หากวาจะมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา 

จะเปนการสรางความเจริญใหกับจังหวัดพะเยาไดอยางรวดเร็ว เพราะผูวาราชการจังหวัดพะเยาท่ีมาจากการเลือกตั้ง จะ

รับรูปญหาและความตองการของประชาชนในจังหวัดเปนอยางดี อยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24  2) ผูวา

ราชการจังหวัดพะเยา ตองทําหนาท่ีเปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง ไมใชเปนตัวแทนสวนราชการ โดยเฉพาะ

กระทรวงมหาดไทยเพียงอยางเดียว  และหากวาจะมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา อาจกอใหเกิดความขัดแยงใน

กรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดพะเยาท่ีไดรับการเลือกตัง้อยูคนละพรรคกับฝายรัฐบาล อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 

เปนจํานวนเทากัน  และ 3) การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา เปนการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม อยูใน

ระดับ มาก มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.18 

 3)  จากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา พบวา ขาวการเลือกตั้งความพรอม

ของจังหวัดความพรอมเชนเดียวกับกรุงเทพทัศนคติการไปใชสิทธิออกเสียงผูมีอิทธิพลการดํารงตําแหนงการกําหนดวาระ

การดํารงตําแหนงสังกัดพรรคการเมือง และทัศนคติอุปสรรค ท่ีแตกตางกันของประชาชนสงผลตอความพรอมในการ

เลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยา อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05   
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบการเมือง: กรณีศึกษาการเลือกตั้งผูวาราชการในจังหวัดพะเยาสามารถ

อภิปรายผลความรูและทัศนคติ ความพรอม และปจจัยท่ีมีผลตอความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยาได

ดังนี้ 

 จากการศึกษาขอมูลความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา พบวา ประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งในจังหวัดพะเยาสวนใหญไมทราบขาวเกี่ยวกับการเสนอใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด เนื่องจากสวนใหญ

แลวประชาชาสวนใหญมีอาชีพทํางานรับจาง/รับเหมาใชชีวิตสวนใหญอยูในสถานท่ีทํางานจึงทําใหไมมีความรูในเร่ือง

การเมืองเทาไรนักอีกท้ังประชาชนยังคิดวาการท่ีจะเลือกตั้งผูวาราชการขึ้นมานั้นควรพิจารณาความพรอมของจังหวัดใน
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ดานเศรษฐกจิและความเจริญของจังหวัดพะเยา เสียกอนและผูวาราชการจังหวัดควรจะเปน เชนเดียวกับกรุงเทพ และเมื่อ

สอบถามไปถงึการออกไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ยังพบอีกวาประชาชนจังหวัดพะเยา มีความตั้งใจจะออกไปใชสิทธิออก

เสียงเลือกตั้ง และสนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจการปกครอง อีกทั้งยังคิดวาผูมีอิทธิพลหรือผูซื้อเสียงในจังหวัดพะเยา 

จะไมสามารถกําหนดและมีบทบาทตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยาได เนื่องจากประชาชนสวนใหญคิดวาผูวา

ราชการจังหวัดท่ีมาพัฒนาบานเมืองไดนั้นจะตองมาจากการไปใชสิทธิของประชาชมไมใชการไดมาจากการซื้อเสียง และ

คาดวาผูวาราชการจังหวัดพะเยาควรจะตองกําหนดวาวระการดํารงตําแหนงคราละ 2 ป เพื่อดูผลงานกันตอไปอีกท้ังยังคิด

วาผูสมัครรับเลือกตั้ง ไมควรจะสังกัดพรรคการเมือง และจําเปนจะตองเปนคนจังหวัดพะเยา เพื่อท่ีจะทราบอุปสรรค

ปญหาท่ีสําคัญของจังหวัดพะเยาเปนอยางดี และตอบสนองความตองการของทองถิ่นในปญหาตาง ๆ นอกจากนั้นยัง

กระตุนใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้นอีกดวยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของไกรสร กองสอาด (2539) ได

ทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของขาราชการบริหารสวนภูมิภาคท่ีมีตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด: ศึกษาเฉพาะ

กรณจัีงหวัดขอนแกน ไดกลาววา กลุมตัวอยางมกีารรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการจังหัดในระดับนอย แตมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหาราชการแผนดินอยูในระดับปานกลาง และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ

เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด  และสอดคลองกับงานวิจัยของ กนิษฐ ประสานสุข (2538) ไดทําการศึกษาเร่ือง ทัศนคติของ

ขาราชการตํารวจตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด: ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดกลาววา 

ประชาชนสวนใหญทีทัศนคติและความคิดเห็นตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดแตกตางกันคือ เห็นดวยกับผูวาราชการ

จังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งจะมีบทบาทตอความริเร่ิมในการพัฒนา แกไขปญหาของจังหวัด ความรับผิดชอบท่ีมีตอ

ประชาชน และทรัพยากรสิ่งแวดลอมของทองถิ่นเนื่องจากการเลือกตั้งผูวาราชการสามารถตอบสนองตอความตองการ

ของทองถิ่นและการกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทางการเมืองได เพราะการขยายตัวของเมืองทําใหเกิดปญหา

ตาง ๆ ดังนัน้จําเปนตองใหบุคคลในทองถิ่นมสีวนรวมในการแกไขปญหาไดดท่ีีสุด 

 อกีทัง้เมื่อวเิคราะหปจจัยท่ีมผีลตอความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยาพบวา มีปจจัยดังนี้ คือ 1) 

การทราบขาวการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด 2) ความพรอมของจังหวัดในดานตาง ๆ 3) ความพรอมในการเลือกผูวา

ราชการจังหวัด เชนเดียวกับกรุงเทพ 4) การไปใชสิทธิออกเสียง 5) บทบาทของผูมีอิทธิพล 6) การดํารงตําแหนง 7) การ

กําหนดวาระการดํารงตําแหนง     8) การสังกัดพรรคการเมือง และ 9) ความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด

พะเยา อาจเปนเพราะประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดพะเยาสวนใหญไมทราบขาวการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด 

เนื่องจากไมคอยอยากรับทราบขาวทางการเมืองมากนัก อีกท้ังความพรอมดานเศรษฐกิจและความเจริญของจังหวัด

พะเยา อาจยังไมมีความพรอมมากนักเนื่องจากประชาชนยังไมมีความตื่นตัวทางการเมืองมากนัก แตกระนั้นประชาชนก็

อยากจะมกีารเลือกผูวาราชการจังหวัด เชนเดียวกับกรุงเทพ จะไดไปใชสิทธิออกเสียงของตนเองไดเต็มท่ีของตนเอง แตยัง

มีปญหาท่ีฝงรากมากตั้งแตอดีตไมวาจะเปนมีผูมีอิทธิพลมีซื้อเสียงทําใหประชาชนไมไดผูวาราชการท่ีเปนคนดี ตั้งใจจะ

พัฒนาชาวจังหวัดพะเยาอยางจิงจัง อีกท้ังประชาชนยังคาดหวังไววาการดํารงตําแหนงของผูวาราชการจังหวัดพะเยานั้น

ควรจะมกีารกําหนดวาระการดํารงตําแหนงเพื่อดูผลการทํางานกันไป เมื่อมีผลงานดีจึงอยากจะเลือกตอในสมัยถัดไป ควร

มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงเพียงคร้ังละ 2 ป เทานั้น เพื่อไมใหผูวาราชการจังหวัดพะเยาผูกติดกับอํานาจ 

ตําแหนงจนเกินไป และไมควรสังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และมีความพรอม ความตั้งใจท่ีจะพัฒนาจังหวัด

พะเยาอยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของกนฏิฐ ีสุนทรเกศ (2538) ไดทําการศกึษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชน
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ท่ีมีตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครราชสีมา ไดกลาววา ประชากรเห็นดวยกับการ

เลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดและปจจัยดานความเขาใจเร่ืองการกระจายอํานาจเพื่อการปกครองทองถิ่นที่แตกตางกัน มีผล

ทําใหความคิดเห็นในเร่ืองการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดอยูในระดับคอนขางสูง และมีความเขาใจเร่ืองการกระจาย

อํานาจเพ่ือการปกครองทองถิ่นอยูในระดับสูง และสอดคลองกับวานวจัิยของ นงนภัส รัฐผไท (2538) ไดทําการศึกษาเร่ือง 

ทัศนคติของอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ไดกลาววา ประชาชนกลัว

วาเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จะมีการแทรกแซงการทํางานของขาราชการประจํา มีการซื้อเสียงมากกวาการ

เลือกตัง้โดยเฉพาะผูตอบมคีวามคิดเห็นวา อาจมีการเลนพรรคเลนพวกมากกวาผูวาราชการที่มาจาการแตงตั้ง และไมเปน

ผลดตีอประชาชน 

 และเมื่อศึกษาความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา พบวา ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัด

พะเยาสวนใหญ มีความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา โดยรวมอยูในระดับ มาก อาจเปนเพราะการ

เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา จะเปนการสรางความเจริญใหกับจังหวัดพะเยาไดอยางรวดเร็ว เพราะผูวาราชการ

จังหวัดพะเยาท่ีมาจากการเลือกตั้ง จะรับรูปญหาและความตองการของประชาชนในจังหวัดเปนอยางดี เพื่อเปนตัวแทน

ของประชาชนอยางแทจริง ไมใชเปนตัวแทนสวนราชการ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเพียงอยางเดียว  แตกระนั้นการ

เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา อาจกอใหเกิดความขัดแยงในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดพะเยาท่ีไดรับการเลือกตั้งอยู

คนละพรรคกับฝายรัฐบาล เน่ืองจากการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยา เปนการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคีสิน กุสสลานุภาพ (2541) ไดทําการศึกษาเร่ือง รูปแบบองคการบริหารสวนทองถิ่นท่ี

ประชาชนชาวสงขลา ไดกลาววา ประชาชนสวนใหญกวา 1 ใน 2 เห็นวาจังหวัดมีความพรอมในดานตาง ๆ เชน ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานเจตนารมณทางการเมือง ซึ่งถือวาเปนปจจัยนําเขาที่จะพิสูจนวาจังหวัดสงขลาพรอมแลวท่ี

จะปกครองตนเองโดยวิธีการเลือกตัวแทนของตนขึ้นเปนผูวาราชการจังหวัด เพื่อทําหนาท่ีบริหารงานการเมือง โดย

คาดหวังวาการปกครองตนเองโดยการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดจะเปนหนทางนําไปสูความเปน “สงขลาศานติ

ประชาคม” ไดในท่ีสุดและยังสอดคลองกับ จิรศักดิ์ บุญโชคชวย (2533) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความเปนไปไดในการ

เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ไดกลาววา การบริหารของผูวาราชการจังหวัด มีลักษณะรวมศูนยเพื่อเอกภาพในการบังคับ

บัญชา ในลักษณะงานการบริหารราชการสวนภูมิภาค การบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยเฉพาะองคการบริหารสวน

จังหวัดซึ่งเปนนิติบุคคล มีผูวาราชการจังหวัดเปนฝายบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น และปญหาสวนใหญท่ี

เกิดขึ้นในการการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดการรวมอํานาจ การแบงอํานาจ และการกระจายอํานาจตามโครงสรางการ

บริหารงานจากสวนกลาง สวนภูมภิาคและสวนทองถิ่นซึ่งโดยแทจริงแลวผูวาราชการจังหวัดเปนตําแหนงท่ีไดมีการกําหนด

ไวกอนการนิยามดานอํานาจและการบริหาร และผูวาราชการจังหวัดไดมีบทบาทควบคูกับการพัฒนามาตลอด ดังนั้นผูวา

ราชการจังหวัดยังมีความสําคัญในสวนจังหวัดเปนอันมาก และมีความเหมาะสมในการประสานการบริหารราชการสวน

ภูมภิาคและสวนทองถิ่น โดยเฉพาะสวนทองถิ่นซึ่งศักยภาพในการพัฒนายังไมสมบูรณในปจจุบัน 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการศกึษา 

 1.1  จากภาพรวมของการปกครองจังหวัดพะเยา พบวาเปนการจัดระบบการบริหารและการปกครองไปตาม

หลักการแบงอํานาจการปกครอง อยูในความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง เปนสําคัญ ผูวาราชการจังหวัดพะเยาจึงเปน

ศูนยกลางการแบงอํานาจ รวมท้ังเปนผูประสานงานของสวนกลางใหเกิดประโยชนตอพื้นท่ีและประชาชนจังหวัดพะเยาให

มากท่ีสุด จงึมบีทบาทในดานการปกครองท่ีสําคัญสูงสุดในจังหวัดเพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาล เปนการมอบอํานาจหนาท่ี

ตามหลักรัฐประศาสนศาสตร แนวโนมการปกครองในภูมิภาค ยอมชี้ไดวาโครงสรางระบบการปกครองสวนภูมิภาคท่ี

เกาแกเกนิไป ไมสามารถรับภารกจิของรัฐบาลในสังคมสมัยใหมท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 1.2  การเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยา จําเปนตองมีการวางแผน ปูพื้นฐาน เตรียมประชาชนเพื่อการเขามามี

สวนรวมทางการเมือง รัฐบาลกลางตองมีความกระจางชัด ตองพิจารณากลไกทางการเมือง ระบบประชาธิปไตยอยูใน

ลักษณะท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม ความมั่นคงแหงชาติ โดยประชาชนมีความอยูดีกินดี มีความสุขหรือไม ตองคํานึงถึง

เสถยีรภาพและความมั่นคงเปนสําคัญ 

 1.3  การท่ีประชาชนจังหวัดพะเยา เคยแตถูกปกครองตลอดฝายเดียว ไมมีสวนรวมทางการเมืองอยางแทจริง ทํา

ใหประชาชนคิดวา การปกครองไมใชเร่ืองของตนเอง จึงไมมีความสนใจท่ีจะทักทวงในสิทธิปกครองแตอยางใด ผูวิจัยเห็น

วาเปนอันตรายอยางยิ่ง เพราะอาจจะตกอยูภายใตอํานาจของกลุมบุคคลหรือฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งเปนการสั่งใหปฏิบัติ

ราชการมากกวา ดังนั้นรัฐบาลนาจะกําหนดนโยบายการกระจายอํานาจใหจังหวัดพะเยาไวอยางชัดเจนและจริงจัง 

สวนกลางควรจะควบคุมแตเฉพาะนโยบาย และความชวยเหลือดานเทคนิคตามความจําเปน ดูแลติดตามผลการ

ปฏบัิตงิานใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลของประเทศก็พอ 

ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป 

 2.1  ควรศึกษาความแนวทางการสรางยุทธศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด

พะเยา เพื่อเปนแนวทางตอการเตรียมความพรอมตอการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดพะเยาตอไป 

 2.2  ควรศกึษาความพรอมของขาราชการภายในจังหวัดพะเยาตอการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัด 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จและลุลวงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจากดร. พงษสนิท คุณนะลา 

อาจารยท่ีปรึกษา และผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนการศึกษา

คนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ขอขอบพระคุณประชาชน   

ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตจังหวัดพะเยาและผูบริหารและเจาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

พะเยา ท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลในการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ 

ท่ีนี้ดวย คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาอิสระเลมนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนกตเวทิตาคุณแดบูรพาจารย พรอมกับ  

มอบความดนีี้ใหแกบิดา มารดา และครอบครัวของผูศกึษาท่ีเปนกําลังใจใหแกผูศกึษาตลอดมา  
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล 

แมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

The Quality Developing Guidelines for Child Development Center of Maeyangtar Subdistrict 

Administrative Organization,Rongkwang District,Phrae Province 

ปโยรส ใจเอ้ือ25
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Piyorod Jai-ua1* and Veera Lertsomporn 2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร

สวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร และศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพศูนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพรกลุมผูใหขอมูลสําคัญท่ีใชใน

การศึกษาท้ังสิ้น 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชไดแก แบบสัมภาษณ จากการศึกษาพบวา 1) ปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการ

ดําเนินการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบในดานการ

บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานบุคลากร ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการ และ

กิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก  

ปฐมวัย 2) ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล

แมยางตาล ควรสงเสริมใหมีการสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กไวรวมกันเปนท่ีเดียวเพื่อการดําเนินงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

สงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเต็มที่ และนํามาประยุกตใชใน

การปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม จัดการอาคาร สิ่งแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความสะดวก ปลอดภัย เอื้อตอ

การทํากิจกรรม มีความเหมาะสมตอพัฒนาการของเด็ก และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีดี จัดกิจกรรมแบบบูรณา

การและการจัดใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง ปรับกจิกรรมการเลนใหสามารถสงเสริมการเรียนรู ทักษะการเรียน  

รูและพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา สรางเครือขายระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนสรางเครือขายระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ ทั้งในระดับ

อําเภอ จังหวัด หรือระดับภาค  
 

คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล 

                                                 
1นสิติคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
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Abstract  

This study aimed to explore the problems and deterrence influencing on the development of a  Child 

Development Center of Maeyangtarn’ s Subdistrict Administrative Organization (SAO) at Rongkwang District, Phrae 

Province. This exploratory study also purposed to discover the guidelines for developing the Child Development 

Center. Key informants (n = 20) were selecting by utilizing on a convinced sampling technique. Interview questions 

were implemented to collect data. Findings revealed that the problems and deterrence influencing on the 

development of the Child Development Center involved on management, personnel, buildings, facilities and 

environment, securities, academic affairs and curriculum-based activities, participation and support of all sectors, and 

promotion of early childhood development networks. Moreover, the researcher suggested that, on guidelines for 

developing of the Child Development Center of Maeyangtarn’s Subdistrict Administrative Organization, administers 

should promote to establish only mingle one center of the Child Development Center to operate in the same 

standard. They should enrich staff to have knowledgeable development and gain fully skills related to the Child 

Development Center. Thus, the staff can apply concretely performance, including managing on buildings and 

environment of the center to have wellbeing, safety, and facility on performing activities that fit for the childhood 

development. The well standard security, integrated activities, and provided children to learn from directing 

experience should be done. The adjustment of playing activities would enhance their learning and skills. It also 

promotes physical, emotional, mental, social, and intelligent developments. To create networks between the Child 

Development Center, parents and community should be participated. The established networks of the Child 

Development Centers should be cooperated among other Subdistrict Administrative Organizations, including other 

district, province, or regional levels.  
 

Keywords: The quality developing guidelines,child development center,Maeyangtarn Subdistrict Administrative 

Organization 
   

บทนํา 

เด็กปฐมวัยหรือเด็กเล็กถือเปนวัยท่ีควรใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิตอยางยิ่ง เพราะวัยเด็กเปนชวงท่ีสมองจะมี

พัฒนาการสูงสุด ซึ่งหากเด็กไดรับการพัฒนาอยางถูกวิธี จะสามารถสงผลใหเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพไดในอนาคต  

ซึ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองเร่ิมพัฒนาตั้งแตวัยเด็ก โดยมุงเนนการพัฒนาท้ังดานรางกาย 

สติปญญา อารมณ สังคมและบุคลิกภาพ ตลอดคุณลักษณะพื้นฐานตาง ๆ  เด็กทุกคนจึงควรไดรับการสงเสริมการเรียนรู

และประสบการณตางๆเพื่อใหมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับชวงวัย  ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยระบบการจัดการศึกษา

ท่ีดีและมีประสิทธิภาพในทุกระดับ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เพราะเปนวัยเร่ิมตนแหงการเรียนรูเปนวัย

ที่มีพัฒนาการทุกดานอยางรวดเร็ว การศึกษาจึงกลายเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิดผลดังกลาวขึ้นได  โดยแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8  ไดมุงเนนการพัฒนาคนใหกลายเปนทรัพยากรที่มีคาของประเทศ  โดยเช่ือวา หาก
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คนไดรับการศึกษาท่ีดีท่ีสุด คนจะสามารถพัฒนาสังคมและประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาตฉิบับท่ี 8,2540)  

องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล  อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร  ไดมีการจัดการศึกษาในรูปแบบของ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใตการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

ท้ัง 6 ดาน ไดแก มาตรฐานดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานดานบุคลากรมาตรฐานดานอาคาร 

สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย มาตรฐานดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มาตรฐานดานการมีสวนรวม 

และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และมาตรฐานดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมสงเสริมการปกครอง 

สวนทองถิ่น,2553) 

จากการดําเนินการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ไดถูกคาดหวังใหเปนสถานที่ในการเร่ิมตนการพัฒนาเด็กเล็กอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  แตจากการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของในเบื้องตน พบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล ยังเกิดปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีสงผลตอคุณภาพของการจัดการศึกษาและการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก และแนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร  ท้ัง 6 ดาน  
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล  

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

2. เพื่อศกึษาปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล

แมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 
 

กรอบแนวคิด  

การวิ จั ย เ ร่ื อง  แนวทางการพัฒนา คุณภาพ ศูนยพัฒนา เด็ ก เล็ กขององคการบ ริหารส วน ตํ าบล 

แมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ในคร้ังนี้  ผูศึกษาไดนําระ เบ ียบของกรมส ง เ สร ิมการปกครอง 

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มากําหนดเปนกรอบแนวคิด 

ในการวจัิย ดังนี้  
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วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาเ ร่ือง  แนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็ก เล็ กขององคการบริหารส วนตํ าบล 

แมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร เปนการวจัิยเชงิคุณภาพ มรีายละเอยีดดังตอไปนี้ 

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ: ผูวจัิยไดกําหนดคุณสมบัติและจําแนกกลุมผูใหขอมูลสําคัญออกเปน 4 กลุม รวมท้ังสิ้น 

20 คนไดแก กลุมผูบริหาร 2 คน กลุมบุคลากรสวนการศึกษา 6 คน กลุมนักวิชาการดานพัฒนาการเด็ก 2 คนและ 

กลุมผูปกครอง 10 คน 

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล: ผูวจัิยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสัมภาษณเชงิลกึ 

การเก็บรวบรวมขอมูล: การวจัิยในคร้ังนี้ผูวจัิยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชงิลกึ 

การวิเคราะหขอมูล: 1. การจําแนกและจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) เปนการนําขอมูลที่ไดมา

จําแนกและจัดหมวดหมูใหเปนระบบ เชน ขอมูลหมวดงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ขอมูลหมวดการสัมภาษณ เปนตน 

        2. การวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตาง ๆ  

ท่ีเกดิขึ้น มาวเิคราะหเพื่อหาบทสรุปรวมกัน           

                            3. การวเิคราะหขอมูลในเชงิเนื้อหา (Content Analysis) เปนการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

มาสรุป จากนั้นนํามาจําแนกแยกแยะ และเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางแนวคิดเพื่อนําไปสูการตีความ หาความหมายของตัว

แปรดานตางๆ ท่ีมนัียตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร   

ปญหา อุปสรรค ที่สงผลตอการดําเนินงาน 

การพัฒนาคุณภาพศูนยเด็ดเล็ก  

1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. ดานบุคลากร 

3. ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

4. ดานวิชาการ และกจิกรรมตามหลักสูตร 

5. ดานการมสีวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

คุณภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กชององคการ

บรหิารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรอง

กวาง จังหวัดแพร 
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ผลการศึกษา 

จากการสัมภาษณ ผูศึกษาไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ซึ่งจะเสนอเปนลําดับดังตอไปนี้ 

1. ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนนิงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล

แมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

  จากการสัมภาษณกลุ มผูใหขอมูลสําคัญ 4 กลุม ซึ ่งประกอบดวย กลุมผู บริหาร กลุมบุคลากร 

สวนการศึกษา กลุมผูปกครอง และกลุมนักวิชาการดานพัฒนาการเด็ก เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ไดผล 

การวิเคราะหดังนี้ 

  1.1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  พบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล

แมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ยังขาดความพรอมในเร่ืองของอาคารสถานท่ีสําหรับจัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ตองทําการยืมสถานท่ีราชการตางๆ ในเขตพื้นท่ีบริการมาปรับปรุง ทําใหการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดความ

รวดเร็วในการประสานงานตางๆ ตลอดจนการควบคุมดูแลเร่ืองมาตรฐานการดําเนินงาน สวนดานงบประมาณไดรับเงิน

ลาชา หรือไมครบตามจํานวนท่ีขอไป และการบริหารงานบุคคล มีอุปสรรคสําคัญคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ

บริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร  มีบุคลากรไมเพียงพอกับจํานวนเด็กเล็ก ทําใหสงผลตอ

การจัดการเรียนการสอนและการดูแลเด็ก  

   1.2 ดานการดําเนินการบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ

บริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบปญหาบางอยางที่คอนขางละเอียดออน เชน การเกี่ยง 

ความรับผิดชอบระหวางบุคลากร ความสามัคคี เปนตน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล 

แมยางตาล ไมมีบุคลากรตําแหนงพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่อื ่นและภารโรง  อันเนื่องมาจากปญหาเกี ่ยวกับ

งบประมาณทําใหผูรับผิดชอบหนาท่ีดังกลาวจึงตองเปนครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูเด็กแทน 

   1.3 ดานการดําเนินการดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย พบวา ทางองคการ

บริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ยังขาดความพรอมในเร่ืองของอาคารสถานท่ีสําหรับจัด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตองทําการยืมสถานท่ีราชการตางๆ ในเขตพื้นท่ีบริการมาปรับปรุง ทําใหการกอสรางหรือปรับปรุง

อาคาร สถานท่ี และจัดภูมทัิศนสภาพแวดลอมท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคาร ยังไมสามารถทําไดสมบูรณเต็มท่ี 

  1.4 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบวา การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กยังมีบางจุดที่ยังทําไดไมเต็มที่ เนื่องจากศูนยยอยแตละศูนยมีเด็กแตละชวงอายุรวมกัน เวลาจัดกิจกรรม

หลายครั้งที่ตองจัดรวมกันทั้งเด็ก 2 ขวบไปจนถึงเด็ก 4 ขวบ ซึ่งครูผูดูแลเด็กระบุวา อยากจะแยกจัดกิจกรรมตาม

อายุ เพื่อการสงเสริมพัฒนาการอยางเต็มท่ี แตเนื่องจากจํานวนครูไมเพียงพอจึงตองจัดรวมกัน และผูปกครองโดย    

สวนใหญจะไมยอมรับ หรือไมใหความสนใจท่ีจะรวมมือกับครูเวลาครูแจงวาพบปญหาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก 

  1.5 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเองก็ไดรับ

การสนับสนุนจากชุมชนตามความเหมาะสม แตในบางครั้งที ่ทางศูนยฯ ไดมีการจัดกิจกรรมและตองการให 
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ผูปกครองเขามามีสวนรวม มักจะไดรับความรวมมือบางสวน สาเหตุหลักคือผูปกครองตองไปทํางาน ซึ่งสงผลให 

โอกาสในการสื่อสาร พบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางครูและผูปกครองมีนอยลง  

  1.6 ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ

บริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพรยังขาดการสรางเครือขายระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอยางจริงจัง กลาวคือ การประสานความรวมมือเพื่อการพัฒนาท่ีเปนรูปธรรมรวมกันยังมนีอย 

 2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล  

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

  กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวย กลุมผูบริหาร กลุมบุคลากรสวนการศึกษา กลุมผูปกครอง และ 

กลุมนักวิชาการดานพัฒนาการเด็ก ไดเสนอแนะแนวทางเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ 

องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ในแตละดานดังนี้ 

   2.1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดําเนินการจัดสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กไวเปนศูนย

เดียว เพ่ือความรวดเร็วในการบริหารจัดการและความสะดวกในการตรวจสอบกํากับดูแลการดําเนินงานของบุคลากรของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปภายใตมาตรฐานเดียวกัน ติดตามเร่ืองงบประมาณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางใกลชิด พรอม

ทัง้จัดเตรียมแผนการลวงหนาหากเกดิปญหาเกี่ยวกับงบประมาณ 

                    2.2 ดานการดําเนินการบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก และผูชวยครูผูดูแลเด็กโดยฝายบริหารอยางจริงจัง เพื่อนําผลการประเมินไปใช 

เปนขอมูลประกอบการพจิารณาในเร่ืองการเลื่อนคาตอบแทน การตอสัญญาจาง และอ่ืน ๆ  สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนา

ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการปฏิบัติงานท่ีอยาง

มีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร  ตลอดจนการเสริมสราง

ทัศนคตท่ีิดใีนการปฏบัิตงิานและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  2.3 ดานการดําเนินการดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย จัดสรางศูนยพัฒนา

เด็กเล็กไวเปนศูนยเดียว ใหอยูในพื้นท่ีท่ีมีขนาดเหมาะสม ใกลกับท่ีทําการขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล  

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร สรางตัวอาคารใหเปนไปตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดูแลเร่ืองสิ่งแวดลอมของ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเหมาะสม  และจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัย ติดตั้งระบบและอุปกรณในการรักษาความ

ปลอดภัย ดูแลรักษาอุปกรณในการรักษาความปลอดภัยใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานอยูเสมอ  

  2.4 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  จัดกิจกรรมแบบบูรณาการและการจัดใหเด็กได

เรียนรูจากประสบการณตรง  เพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู ปรับกิจกรรมการเลนใหสามารถสงเสริมการ

เรียนรู ทักษะการเรียนรู และพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ครูและผูปกครองควร

ประสานความรวมมือกันอยางจริงจัง เพ่ือผลประโยชนในดานการสงเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก 

  2.5 ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน สงเสริมใหบุคคล ครอบครัว องคกร

ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรรัฐสถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนา เขามีสวนรวมในการ
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ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยผูบริหารและบุคลากรสวนการศึกษาใหบทบาทแกคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กอยางเต็มท่ี 

ควรจัดกจิกรรมสัมพันธกับชุมชนและผูปกครองอยางสม่ําเสมอ และชุมชนควรใหการสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

ดานตางๆ ตลอดจนการสงเสริมอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาศูนยเด็กเล็กตอไป 

  2.6 ดานการสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เชน การประชุมหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และสรางเครือขาย

บุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเปนรูปธรรม เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหา หรือการ

รวมมือตางๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถิ่นและกําหนดแผนความรวมมือใน

การดําเนนิงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมกัน 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลกับมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของไดดังนี้ 

1. อภปิรายผลกับมาตรฐานการดําเนนิงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 จากการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ

บริหารสวนตําบลแมยางตาลในดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วาดําเนินการจัดสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กไวเปน

ศูนยเดยีว เพื่อความรวดเร็วในการบริหารจัดการและการตรวจสอบกํากับดูแลการดําเนินงานของบุคลากรใหเปนไปภายใต

มาตรฐานเดียวกันและติดตามเร่ืองงบประมาณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางใกลชิด พรอมท้ังจัดเตรียมแผนการลวงหนา

หาก เกิ ดปญหา เกี่ ย ว กับงบประมาณ สอดคลอ ง กับมาตรฐานการดํ า เนิ น ง านของ ศูนยพัฒนา เด็ ก เล็ ก 

(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,2553 หนา 9-10) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีวา องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใดประสงคจะจัดตัง้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองมคีวามพรอมดานงบประมาณ อาคารสถานท่ี 

 ในดานบุคลากร ผูใหขอมูลสําคัญใหขอเสนอแนะวา เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพดานบุคลากร ใหมีการ

ประเมนิผลการปฏบัิติงานของบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางจริงจัง สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาความรูและทักษะ

ในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ตลอดจนการเสริมสรางทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับมาตรฐานการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,2553 หนา14-20) ดานบุคลากร ผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น กํากับดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กอยางย่ังยืน สนับสนุนงบประมาณดานบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ วัสดุครุภัณฑ การพัฒนาเด็กเล็กไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ การพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ังคุณภาพครู สงเสริมสนับสนุนความรวมมือของบุคลากรในศูนยและเครือขาย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ในดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ใหอยูในพืน้ท่ีท่ีมขีนาด สรางตัวอาคารและบริเวณพืน้ใหเปนไปตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดูแลเร่ืองสิ่งแวดลอมของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหปลอดภัยและเหมาะสมกับการทํากิจกรรมของเด็ก สอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,2553 หนา 21-26) ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
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ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีวา ท่ีตั้งควรอยูในพื้นท่ีมีขนาดเหมาะสม มีมาตรการปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอัคคีภัยท่ีอาจ

เกิดขึ้น พื้นท่ีใชสอยภายในตองจัดใหมีบริเวณพื้นที่ในอาคารที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอเหมาะสมกับการทํากิจกรรม

ของเด็กโดยแยกเปนสัดสวน แสงสวาง ควรเปนแสงสวางจากธรรมชาติ สม่ําเสมอท่ัวท้ังหอง เอื้อตอการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนา 

ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ผูใหขอมูลสําคัญเสนอแนะแนวทางวา ควรจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ

และการจัดใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง  ปรับกิจกรรมการเลนใหสามารถสงเสริมการเรียนรู ทักษะการ

เรียนรู และพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ครูและผูปกครองควรประสานความ

รวมมือกันอยางจริงจัง สอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

,2553 หนา 27-28) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ท่ีวา 1)สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการท่ี

ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท  2) ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  3) พัฒนาเด็กโดย

องครวมผานการเลนและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 4) จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยาง

มคุีณภาพและมคีวามสุข และ 5) ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศกึษาในการพัฒนาเด็ก 

ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนทุกภาคสวน ผูใหขอมูลสําคัญเสนอแนะวา ควรสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว 

องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรรัฐสถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนา เขามามีสวนรวม

ในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเต็มท่ี สอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(กรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น,2553 หนา 46-49) ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนทุกภาคสวน ท่ีวาในการพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมกันทุกภาคสวนในสังคมเพื่อใหเปนไปตาม

กฎหมาย อกีท้ังยังเปนการใชตนทุนทางสังคมท่ีมอียูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกดิประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา             

ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางวา ควรสงเสริมใหมีการจัด

กิจกรรมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสรางเครือขายบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเปนรูปธรรม  

เพื่อดําเนนิการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหา หรือการรวมมือตางๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก สอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,2553 หนา 52)  

ท่ีวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมสนับสนุนการจัดประชุมหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแล

เด็ก ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อกําหนดแผนความรวมมือในการดําเนนิงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

2. อภปิรายผลกับงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

            จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล 

แมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบวาดานงบประมาณไดรับเงินลาชา หรือไมครบตามจํานวนท่ีขอไป ทําให

เกิดผลกระทบตอการดําเนินงาน ผู ปกครองคอนขางที่จะใหรวมมือกับครูนอย สอดคลองกับผลการศึกษาของ  

อนุรักษ มาสเนตร (2552) ศึกษาการดําเนินงานการบริการดานการศึกษาตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็กกรมอนามัยของ

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเขตบางซื่อ เปนการศึกษาการดําเนินงานการบริการดานการศึกษาตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็ก

กรมอนามัย ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเขตบางซื่อ ที่มีการศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการดําเนินงาน

การพบวา มีการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็กกรมอนามัย คอนขางนอย เนื่องจากรายไดไมเพียงพอท่ีจะมา

ดําเนินงาน รวมถึงขาดการดูแลและสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากนี้ การมีสวนรวมของผูปกครองก็คอนขางนอย 
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เนื่องจากวาผูปกครองไมเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และไมคอยมีเวลาเพราะตอง

ทํางาน  

   แนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง 

จังหวัดแพร คือ ดําเนินการจัดสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กไวเปนศูนยเดียว มีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการและการจัดให

เด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง  ปรับกิจกรรมการเลนใหสามารถสงเสริมการเรียนรู ทักษะการเรียนรู และ

พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ครูและผู ปกครองควรประสานความรวมมือกัน 

อยางจริงจัง นอกจากนี้ควรสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน 

องคกรรัฐ สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนา เขามีสวนรวมในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสงเสริมใหมี

การสรางเครือขายบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับผลการศึกษาของ ปรัศนี เจริญใจ 

(2551) ไดศกึษาการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชยีงใหม ท่ีมขีอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กวาดานบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังหัวหนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ ผูดูแลเด็กควรไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกคน เพื่อใหเกิด

การยอมรับในคุณภาพของผูสอน ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจะนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอนและการ

จัดทําระบบขอมูลตาง ๆ ในศูนย เพ่ือใหเกิดความเปนปจจุบันของขอมูลและเด็กนักเรียนสนใจท่ีเรียนหนังสือมากขึ้น และ

ดานผูเรียนควรจะเลือกสื่อและมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กเล็กซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ 

ของผูเรียน 

ขอเสนอแนะ   

           การศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร” ผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

สําหรับเปนแนวในการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล ดังนี้ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

  1. ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล ควรสงเสริมใหมีการสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กไวรวมกัน

เปนท่ีเดยีวเพ่ือการดําเนนิงานท่ีเปนมาตรฐานเดยีวกัน 

  2. สงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ทักษะของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเต็มท่ี และนํามา

ประยุกตใชในการปฏบัิตงิานอยางเปนรูปธรรม  

  3. จัดการอาคาร สิ่งแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความสะดวก ปลอดภัย เอื้อตอการทํากิจกรรม          

มคีวามเหมาะสมตอพัฒนาการของเด็ก และมมีาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีด ี

   4. จัดกิจกรรมแบบบูรณาการและการจัดใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง ปรับกิจกรรมการเลนให

สามารถสงเสริมการเรียนรู ทักษะการเรียนรู และพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จติใจ สังคม และสตปิญญา 
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  5. สรางเครือขายระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนสรางเครือขายระหวางศูนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ ท้ังในระดับอําเภอ จังหวัด หรือระดับภาค 
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บทคัดยอ 

 การศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน            

ของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชในการศึกษา รวมจํานวนท้ังสิ้น 30 คน                  

การวิเคราะหขอมูล ในงานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) จากการศึกษาพบวา แนวทาง

ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน ดานความสามารถในการวางแผน  

ควรสงเสริมบุคลากรใหไดรับการฝกอบรมในการจัดทําแผน ควรจัดใหมีการฝกคิดวิเคราะห เพื่อเปนการปรับปรุงวิธีการ

ทํางาน ควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนประจําป จัดประชุมหรือใหมีการจัดเวทีเสวนา

เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของทุกฝายแบบมีสวนรวม ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ควรจัดทําโครงการ

ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ปลูกฝงจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน สรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร และสงเสริมการ

ทํางานเปนทีม ดานความสามารถการใชทรัพยากรอยางคุมคา  ควรมีการจัดทําแผนการใชทรัพยากรอยางจริงจัง ตอเนื่อง 

และมีการตรวจสอบการใชวัสดุ มีการคิดคนหาวิธีนําวัสดุกลับมาใชใหม และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชควบคุม

ระบบการเบิกจายทรัพยากร ดานความสามารถในการใหบริการ  ควรสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากร               

หัวใจสําคัญของการทํางานนัน้ คือ การใหบริการแกประชาชน เนนการใหบริการที่ถูกตอง สะดวก รวดเร็ว โดยใหถือคติวา 

“ขาราชการคือผูรับใชประชาชน” 
 

คําสําคัญ: แนวทางการเพิ่มประสทิธิภาพ การปฏบัิตงิานของบุคลากร เทศบาลตําบลจุน 
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Abstract  

This research aims to study the problem and obstacle that affect to increase efficacy of the personnel 

performance of Chun municipality, Chun district, Phayao province and to find out the approach to increase efficiency 

of the personnel performance of municipal district, Chun subdistrict, Chun district, Phayao province. The sample 

population of the study is 30 personnel. Data analysis in this research is qualitative analysis. The research results 

showed that the approach to increase efficiency of the personnel performance in municipal district, Chun subdistrict. 

The ability to plan should encourage the personnel to receive the training about the preparation of the plan. It should 

have the practicing about the critical thinking to improve the working method. To encourage all sections participate  

in the preparation of the annual plan. It should have the conference or the public hearing about the participatory 

exchange of views for all sections. The ability to perform should have the personnel development training for 

awareness in the performance, morale and teamwork. The worthily resource utilization should have the resource 

plan about the resource usage seriously ,continuously. and monitoring the use of materials. To find out the way to 

recycle materials, It is information technology using to control the disbursement system of resource and to encourage 

the use of recycled materials in the office. The ability to serve should encourage the moral and ethics for personnel. 

The main purpose of working is the public service which focuses on accurate, convenient and fast service.              

By slogan is "Public Servant is Servant of the People". 
 

Keywords: approach to increase efficiency, the personnel performance, municipal district of Chun 
 

บทนํา 

การทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีผลงานไดคุณภาพ เปนท่ีปรารถนาของทุกคนในองคกร                

เปนท่ีทราบกันดีวา คุณภาพเปนมาตรฐานของการปฏิบัติโดยมีเปาหมาย ขอกําหนดคุณภาพเปนเปาหมายท่ีวัดได        

เปนพลังตอเน่ืองท่ีจะปรับปรุงการปฏิบัติใหไดระดับความเปนเลิศ เปนผลลัพธท่ีเกิดจากการกระทํา สามารถสราง 

คุณภาพได เปนมาตรฐานท่ีเปนฐานใหตัดสินใจวาจะตองทําอะไรบาง เพื่อสนองความตองการของลูกคาท่ีจะสงผล               

ใหลูกคามีความพึงพอใจสินคา หรือบริการท่ีเสนอหรือไม หากพึงพอใจก็อาจเรียกไดวาบรรลุเปาหมาย มีคุณภาพ 

ขณะเดียวกันผูปฏิบัติงานทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งใจ เรียกวา มีประสิทธิผล สวนการใชทรัพยากรในการทํางาน           

อยางประหยัดเรียกวา ทํางานมีประสิทธิภาพ ในท่ีนี้ เสนอการสรางประสิทธิภาพโดยการลดตนทุน และการลดความ           

สูญเปลา การสรางประสทิธิผลโดยการทํางานใหไดคุณภาพตามเปาหมาย 

การพัฒนาองคการตามหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน เนนไปท่ีการพัฒนาความรู ความสามารถ

ความรูสึกของบุคลากรและของหมูคณะ โดยอาศัยการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมในการทํางาน การสนองแรงจูงใจ

ดานการยอมรับทางสังคม และความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน เมื่อบุคคลมั่นใจในความรู ความสามารถ มีความสุข

ความพอใจ ในสิ่งแวดลอมและสภาพการทํางาน ก็หมายถึง การเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซึ่งผลท่ีตามมา             

คือ บุคคลนัน้ยอมมปีระสทิธิภาพในการปฏบัิตงิาน (Productivity) เพิ่มขึ้น เปนผลดแีกองคการ 



    

1048 

 

อาจสรุปไดวา ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทํางานก็คือ ความสามารถ ในการใชทรัพยากรตางๆ         

เชน วัตถุดิบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือผลท่ีตั้งไว ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนกุญแจนําไปสูผลกําไร เพราะเปน

การทําสิ่งตางๆใหดีขึ้น เปนการทํางานอยางฉลาดขึ้นไมใชทํางานหนักขึ้น การสรางประสิทธิผลในการทํางาน                 

เราตองรวบรวมความรู ความคิดสรางสรรคและประสิทธิภาพแกพนักงานดวยการใหการศึกษาฝกอบรม แรงจูงใจ 

เทคโนโลยีใหมๆ และเปดโอกาสใหมีการใชความพยายามของกลุม เพื่อรักษาระดับการพัฒนาผลงานใหมากท่ีสุด                               

(ววิรรณ ธาราหรัิญโชต ิ2532 หนา 14 -15) 

เทศบาลตําบลจุน ไดรับการยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลขึ้นเปนเทศบาลตําบล ตั้งแตวันท่ี 18 

กรกฎาคม 2551 เปนตนไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2551 พื้นท่ีความรับผิดชอบในเขต

เทศบาล จํานวนท้ังสิ้น 17 หมูบาน โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญในการจัดตั้งเทศบาล คือ ตองการใหประชาชนในทองถิ่น        

ไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง โดยมีเทศบาลเปนศูนยกลางและมีหนาท่ีหลัก คือการดําเนินกิจการท้ังปวง             

เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น แตในการบริหารจัดการ ดานการใหบริการแกประชาชนยังคงมีปญหา 

อยูหลายประการ ไดแก ดานเจาหนาท่ีผู ใหบริการ เชน เจาหนาที่ ไมมีความรู ความเขาใจ ไมมีประสบการณ 

ในเร่ืองท่ีใหบริการประชาชน เจาหนาท่ีไมมีมนุษยสัมพันธที่ดี เจาหนาท่ีแตงกายไมสุภาพ ฯลฯ ดานอาคารสถานท่ี 

เชน สถานท่ีใหบริการมีไมเพียงพอ  แสงสวางมีไมท่ัวถึง หองสุขามีไมเพียงพอ การจัดสถานท่ีใหบริการไมเปนสัดสวน  

และไมชัดเจน เทคโนโลยีท่ีใชในการใหบริการไมทันสมัย หรือแมแตดานสิ่งอํานวยความสะดวก ก็ยังมีปญหา เชน เกาอี้นั่ง

รอมีไมเพียงพอ ไมมีปายประชาสัมพันธท่ีชัดเจน เอกสารคูมือตางๆ มีนอยเกินไป เปนตน ทําใหประชาชนท่ีมารับบริการ

ไมไดรับความสะดวกเทาท่ีควร ปญหาดังกลาวยังไมสามารถแกไขเปนรูปธรรมได อีกท้ังการใหบริการสาธารณะ  

แกประชาชนในดานอ่ืนๆของเทศบาลยังไมมปีระสทิธิภาพเทาท่ีควร 

ดวยเหตุนี้ ผูศกึษาซึ่งเปนบุคลากรท่ีไดปฏิบัติงานอยูในเทศบาลตําบลจุน จึงมีความสนใจศึกษาแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาครั้งนี้จะมี

ความสําคัญยิ่งตอการพัฒนา ยกระดับและการสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเปนแนว

ทางการสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพ ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งเปนแนวทางใหกับ

ผูบริหารในองคกรเพื่อแสวงหาวิธีการหรือพัฒนารูปแบบนโยบาย กิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

ใหสามารถใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

ตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศกึษาสภาพปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาล

ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

 2. เพื่อศกึษาแนวทางการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏบัิตงิานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัด 

พะเยา 
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กรอบแนวคิด  

 ในการศึกษาเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน 

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

จาก จงรักษ มีอุตสาห (2553 หนา 36) ไดกลาวถึงหลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไว ผูศึกษาจึง

นํามาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการศกึษาคร้ังนี้ ดังนี้  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน 

จังหวัดพะเยา” เปนการวจัิยเชงิคุณภาพ มรีายละเอยีดดังนี้ 

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ : ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมสมาชิกสภาเทศบาล  

กลุมหัวหนางาน กลุมผูปฏิบัติงาน กลุมผูนําชุมชน กลุมหนวยงานหรือองคกรท่ีเกี่ยวของ และประชาชนท่ีอาศัย              

อยูในเขตเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน รวมจํานวนท้ังสิ้น 30 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล: ผูวิจัยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ                 

แบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview) 

การเก็บรวบรวมขอมูล: การวจัิยในคร้ังนี้ผูวจัิยรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณเชงิลกึ   

การวิเคราะหขอมูล : ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณและความนาเช่ือถือของขอมูล            

ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยนําขอมูล                              

ท่ีไดจากแหลงขอมูลปฐมภูมแิละทุตยิภูมมิาทําการวเิคราะหภายใตวธีิการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

            1. การจําแนกและจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) เปนการนําขอมูลท่ีไดมาจําแนกและจัดหมวดหมู 

ใหเปนระบบ เชน ขอมูลหมวดงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ ขอมูลหมวดการสัมภาษณ เปนตน 

            2. การวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห

เพ่ือหาบทสรุปรวมกันของเร่ืองนัน้ 

ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการเพิ่ม

ประสทิธิภาพการปฏบัิติงานของบุคลากร 

ของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

1. ดานความสามารถในการวางแผน  

2. ดานความรูความสามารถในการปฏบัิตงิาน 

3. ดานความสามารถการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

4. ดานความสามารถในการใหบริการ 
 

แนวทางการเพิ่มประสทิธิภาพ 

การปฏบัิติงานของบุคลากรของ 

เทศบาลตําบลจุน  

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
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            3. การวิเคราะหขอมูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เปนการนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหถึงเนื้อหาสาระ               

ในประเด็นหรือเร่ืองนัน้ 

ผลการศึกษา 

จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูศึกษาไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ          

การปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ           

การปฏบัิตงิานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา  สามารถสรุปไดดังนี้      

1. ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏบัิติงานของบุคลากรของเทศบาล     

ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา  

 ดานความสามารถในการวางแผน พบวา บุคลากรไมมีทักษะความรูดานการวางแผนท่ีดี ยังไมเปนระบบตาม

เปาหมาย บุคลากรไมไดใชความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มความสามารถ และการไมยอมรับสิ่งใหมๆ   

           ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรยังขาดการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติม ขาดทักษะความรู

ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของบุคลากรยังไมนําความรูมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี ขาดการประสานงานท่ีด ี

การทํางานเปนทีมยังมนีอยเนื่องจากระบบโครงสรางเทศบาลแบงเปนกอง/ฝาย ตางฝายตางทํางาน 

           ดานความสามารถการใชทรัพยากรอยางคุมคา พบวาการใชทรัพยากรในหนวยงานยังไมคุมคาเทาท่ีควร ยัง

ไมคํานึงถึงความประหยัดและคุมคา ไมมีการจัดทําแผนการใชทรัพยากรอยางจริงจังและตอเนื่อง ไมมีการตรวจสอบการ

ใชวัสดุสํานักงานของหนวยงาน ไมมีการคิดคน หาวิธี นําวัสดุกลับมาใชใหม ผูบริหารและบุคลากรไมใหความสําคัญ              

ตอการใชทรัพยากรอยางคุมคา  

           ดานความสามารถในการใหบริการ พบวา การใหบริการยังไมเพียงพอกับจํานวนประชากรในเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบจํานวนท้ังสิ้น 17 หมูบาน เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรของเทศบาลตําบลจุนท้ังหมด จํานวน 55 คน          

จึงเปนผลทําใหขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากบุคลากรตองรับผิดชอบหลากหลายหนาท่ีในเวลาเดียวกัน ทําใหการบริการ         

ไมท่ัวถึง บุคลากรขาดทักษะความรูในเร่ืองงานท่ีใหบริการ ขาดการประสานงานภายในหนวยงาน และบุคลากรใหบริการ

ขอมูลแทนกันไมได หรือขาดความตอเน่ืองและแมนยําในการใหขอมูลแกประชาชน การประชาสัมพันธยังไมชัดเจน              

ไมท่ัวถึง ไมคอยมีการประชาสัมพันธ และหากมีการแจงขอมูลขาวสารจะแจงผานตัวแทนชุมชน เชน ผูใหญบาน หรือ

สมาชกิสภาเทศบาลเปนหลัก 

           2. แนวทางทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน 

จังหวัดพะเยา  

 กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏบัิตงิานของบุคลากรของเทศบาล            

ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลจากการสัมภาษณสรุปได ดังนี้  

           ดานความสามารถในการวางแผน ผูบ ริหารระดับสู ง  (นักการเ มือง /ขาราชการ )  ตองตระหนัก                          

และใหความสําคัญดานการวางแผน โดยการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเร่ืองการวางแผนตามหลักสูตร               

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของท่ีจัดขึ้น  
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           ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม เพิ่ม

ทักษะ ความรู ปลูกฝงจติสํานกึในการปฏบัิตงิาน ใหรูจักรับผดิชอบตอหนาท่ีของตนเอง 

            ดานความสามารถการใชทรัพยากรอยางคุมคา ควรมีการจัดทําแผนการใชทรัพยากรของเทศบาล ควรมีการ

ควบคุมและตรวจสอบการใชวัสดุสํานักงานภายในหนวยงานอยางเปนระบบ ปลูกฝงจิตสํานึกและสรางความตระหนัก                      

ถงึความประหยัดและความคุมคา 

            ดานความสามารถในการใหบริการ บุคลากรควรมีใจรักงานบริการประชาชน “ขาราชการคือผูรับใช

ประชาชน” เสริมสรางจติสํานกึแกบุคลากรใหมแีนวคิดท่ีจะมคีวามยนิดแีละมคีวามใสใจในการใหบริการแกประชาชน  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดคนพบขอมูลท่ีเปนประโยชนตอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน               

ของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยอภปิรายไดดังนี้ 

1. อภปิรายผลกับแนวคิดการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏบัิตงิาน 

          จากการศึกษาพบวา กลุมผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน            

ของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน                          

มปีระสทิธิภาพ ท้ัง 4  ดาน คือ  

ดานความสามารถในการวางแผน เนื่องจากบุคลากรยังขาดทักษะ ความรูดานการวางแผน ควรสงเสริม

บุคลากร ใหไดรับการฝกอบรมการจัดทําแผน เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู ความสามารถของบุคลากร ควรจัดใหมีการ             

ฝกคิดวิเคราะห เพื่อเปนการปรับปรุงวิธีการทํางาน ควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน

ประจําป จัดประชุมหรือการจัดเวทีเพื่อรับฟงความคิดเห็นของทุกฝายแบบมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย                

ของ จงรักษ มีอุตสาห (2553) ท่ีไดศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรองคการบริหาร              

สวนจังหวัดกําแพงเพชร ท่ีพบวา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด

กําแพงเพชร ดานการวางแผน พบแนวทางท่ีสําคัญ คือ การจัดใหมกีารฝกอบรมกับผูเชี่ยวชาญในเร่ืองการจัดการแผนงาน 

การทํางานเปน และการจัดใหมีการพัฒนาความรู แนวคิด และหลักในการวางแผนเช่ือมโยงกับภาระหนาท่ีและนโยบาย       

ใหมกีารฝกคิดวเิคราะห เพื่อเปนการปรับปรุงวธีิการทํางาน  

 ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดทําโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ปลูกฝงจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน สรางขวัญกําลังใจ และการทํางานเปนทีม สอดคลองกับ ปรีชา คงฤทธิศึกษาการ 

(2536) กลาววา การทํางานเปนทีม คือ การรวมกลุมบุคคล รวมมือรวมใจ และมีความพรอมเพรียงท่ีจะปฏิบัติงาน             

ตามหนาท่ี ตามความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี โดยเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร                

ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสามารถดําเนินการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพดานความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงาน หนวยงาน หรือองคกร (เทศบาล) จัดใหมีการฝกอบรม เสริมทักษะ การสัมมนา              

การพัฒนาความรูดานสารสนเทศอยางตอเ นื่องและท่ัวถึง  ควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร                  

พัฒนาความรูความสามารถใหบุคลากรในทุกดานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ี และมีการศึกษาดูงานจากผูเชี่ยวชาญ             

ทีไดรับการยกยอง 
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           ดานความสามารถการใชทรัพยากรอยางคุมคา ควรจัดทําแผนการใชทรัพยากร และมีการตรวจสอบการใช

วัสดุ มีการคิดคน หาวิธี นําวัสดุกลับมาใชใหม ซึ่งสอดคลองกับ สถิต คําลาเลี้ยง (2544) กลาวถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการ

ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วาปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ปฏิบัติงานเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเสมอการ

ปฏิ บัติงานโดยใชทรัพยากร อุปกรณ  และอะไหล ไดอยางประหยัด มีความกระตือรือรนในการปฏิ บัติงาน                  

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการใชทรัพยากรอยางคุมคา และผูศึกษาวิจัยก็มีความเห็นตรงกับผูใหขอมูล

เชนเดียวกัน คือ ควรมีการจัดทําแผนการใชทรัพยากรอยางจริงจังและตอเนื่อง นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช              

ควบคุมระบบการเบิกจายทรัพยากร และสงเสริมการนําวัสดุเหลือใชภายในสํานักงานนํากลับมาใชใหม 

 ดานความสามารถในการใหบริการ ควรสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม แกบุคลากร ซึ่งหัวใจสําคัญ             

ของการทํางานนั้น คือการใหบริการแกประชาชน เนนการใหบริการขอมูลท่ีถูกตอง สะดวก รวดเร็ว โดยใหถือคติ                  

วา “ขาราชการคือผูรับใชประชาชน” แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพดานความสามารถในการใหบริการ ผูศึกษาวิจัย                

มีความเห็นวา ควรมีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารใหครอบคลุมทุกสื่ออยางท่ัวถึงและสม่ําเสมอ              

ผูบริหารระดับสูงควรใหความสําคัญในเร่ืองการใหบริการ และมกีารพัฒนาระบบการใหบริการใหมคีวามสะดวกรวดเร็ว  

2. อภปิรายผลกับงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษาพบวาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน             

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดังนี้ 

 ดานความสามารถในการวางแผน แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ คือ การจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม

เร่ืองการวางแผนตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือหนวยงานอ่ืนท่ีจัดขึ้นและสงเสริมใหบุคลากร

ไดรับการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น เพ่ือเพิ่มทักษะความรู สงเสริมใหบุคลากรรูจักคิดและวางแผนการทํางานใหเปนระบบ 

ขัน้ตอน และใหถูกตองตามระเบียบ ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของ จงรักษ มอีุตสาห (2553) ท่ีไดศึกษา แนวทางการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร ท่ีพบวา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏบัิตงิานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร ดานการวางแผน พบแนวทางที่สําคัญ คือ การจัดใหมี

การฝกอบรมกับผูเชี่ยวชาญในเร่ืองการจัดการแผนงานการทํางานเปนทีม และการจัดใหมีการพัฒนาความรู แนวคิด และ

หลักในการวางแผนเช่ือมโยงกับภาระหนาท่ี และนโยบาย ใหมกีารฝกคิดวเิคราะหเพื่อเปนการปรับปรุงวธีิการทํางาน  

ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ คือ ควรจัดฝกอบรม              

เพิ่มทักษะ ความรู ความสามารถของผูปฏิบัติงานทุกระดับชั้น จัดทําโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู

ความสามารถใหกับบุคลากรในทุกดานท่ีเกี่ยวกับกับการปฏิบัติงาน สงเสริมการทํางานเปนทีมในทุกสวนงาน                   

ศึกษาระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของอยูเสมอ สรางขวัญกําลังใจ โดยการยกยอง ชมเชย เชิดชูเกียรติ  ซึ่งสอดคลอง            

กับงานวิจัยของ วิจิตรา  เอกจักรแกว (2553) ท่ีไดศึกษาเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ

ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวนอย อําเภอสค้ิีว จังหวัดนครราชสมีา ท่ีพบวา แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจาง ควรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ท้ังดานสมรรถนะ ดานคุณลักษณะ               

ของตัวขาราชการและลูกจาง ดานบทบาทหนาท่ีใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ดวยวิธีการฝกอบรมและการพัฒนา            

และการประเมินการปฏิบัติงาน กําหนดตําแหนงหนาท่ี และมอบหมายงาน ใหตรงกับงาน ควรมีการปรับปรุงระบบ            
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การจูงใจการปฏิบัติงาน และสวัสดิการตางๆ จัดสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหนาอยู นาทํางาน จัดใหมีอุปกรณ            

ในการปฏบัิตงิานใหเพยีงพอและทันสมัย  

ดานความสามารถการใชทรัพยากรอยางคุมคา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ คือ จัดทําแผนการใช

ทรัพยากรของเทศบาล มีการตรวจสอบการใชวัดสุสํานักงานภายในหนวยงาน เสริมสรางความตระหนักถึงความประหยัด

และคุมคาในการใชทรัพยากรใหมากท่ีสุด มีการซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุอุปกรณเปนประจํา คิดคน หาวิธี นําวัสดุ

กลับมาใชใหม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จงรักษ มีอุตสาห (2553) ท่ีไดศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร ท่ีพบวา ดานการใชทรัพยากรอยางคุมคา ท่ีพบแนวทาง           

ท่ีสําคัญ คือ จัดทําแผนการใชทรัพยากรของหนวยงาน และตรวจสอบการใชวัสดุสํานักงานภายในสํานักงาน  

ดานความสามารถในการใหบริการ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ คือ ควรมีใจรักงานบริการประชาชน 

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร โดยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม บริการรวดเร็ว ทันใจ ถูกตอง มีการศึกษา            

ดูงานหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีผลงานการใหบริการยอดเยี่ยม พัฒนาระบบการใหบริการแกประชาชน                  

ให เกิดความรวดเ ร็วและครอบคลุม การจัดทีมงานประชาสัมพันธ  ผูบ ริหารระดับสู งควรใหความสํา คัญ                  

เกี่ยวกับการใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญใจ สุขรมย (2555) ท่ีไดศึกษาเร่ือง แนวทางการสงเสริม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นท่ีอําเภอวัดโบสถ                    

จังหวัดพิษณุโลก ท่ีพบวา ดานความสามารถในการใหบริการ พนักงานสวนตําบลมีความกระตือรือรนในการใหบริการ            

แกผูมาติดตอ ไดนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเปนเคร่ืองมือในการใหบริการ จัดเตรียมสถานท่ีสําหรับอํานวยความสะดวก              

แกผู ขอ รับบริการ  มีการป รับปรุง  หรือมีกระบวนการลดขั้ นตอนในการใหบ ริการ  และได รับการอบรม                        

เกี่ยวกับการใหบริการเปนประจํา 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน           

จังหวัดพะเยา” ผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบจากผลการศึกษาเพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม

สําหรับแนวทางการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏบัิตงิานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดังนี้ 

 ขอเสนอแนะตอเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยาในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช  มดีังนี้ 

1. ผูบริหารเทศบาลตําบลจุน ควรสงเสริมบุคลากรใหเขารับการอบรม เพิ่มทักษะความรู โดยมุงเนนทุกระดับชัน้ 

เชน อมรมดานการจัดทําแผน อบรมดานการปฏบัิตงิานตามตําแหนงหนาท่ี อบรมดานการใหบริการ 

2. ผูบริหารเทศบาลตําบลจุน ควรสงเสริมและใหความสําคัญการจัดทําระบบจัดเก็บวัสดุ และทรัพยากรภายใน 

ใหชัดเจน เชน การนําเทคโนโลยสีารสนเทศเขามาชวยในการจัดเก็บ เบิกจายวัสดุตางๆ 

3. ผูบริหารเทศบาลตําบลจุน ควรพจิารณาความดคีวามชอบ มกีารประเมนิผลงานเพื่อเลื่อนตําแหนงใหมคีวาม 

ยุติธรรม โดยมุงเนนใหผูบังคับบัญชาทุกระดับใหความสําคัญกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางจริงจัง 

ยดึหลักสมรรถนะ และประเมนิตามเกณฑตัวชี้วัดอยางเครงครัด และตองแจงผลใหผูถูกประเมนิทราบดวย 

4. ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายวัสดุ และมกีารนําวัสดุสํานักงานหรือวัสดุอ่ืนๆ นํากลับมา 
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ใชใหม ลดคาใชจายท่ีไมจําเปนหรือไมสรางรายได ผูบริหารตองกลาคิด กลาทํา กลาเปลี่ยนแปลงเพื่อองคกร แกไข

ระเบียบ ท่ีเปนปญหาและอุปสรรค 

5. เปดโอกาสใหประชาชน ผูนําชุมชนและทุกภาคสวนไดมสีวนรวมในการจัดทําแผนงาน ตลอดจนการจัดทํา 

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใหบริการของเทศบาล เชน การจัดทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาล                 

สําหรับแจกจายแกประชาชน เปนตน 

6. ผูบริหารเทศบาลตําบลจุนควรสงเสริมใหบุคลากรในองคกรและประชาชนตระหนักและให 

ความสําคัญในการมีสวนรวมและทํางานเปนทีม  เชน การเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นการจัด

ประชาคมหมูบาน  การจัดกจิกรรมเช่ือมสัมพันธระหวางหนวยงาน และชุมชน เปนตน 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาล        

ตําบลจุน  อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

2. ควรศกึษาเปรียบเทียบผลการนําแนวทางการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏบัิตงิานกับเทศบาลอ่ืนท่ีมลีักษณะ 

ใกลเคยีงกัน 
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แนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมือง

พะเยา อาํเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
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บทคัดยอ 

 การวจัิยคร้ังนี้มวีัตถุประสงค เพื่อศกึษาปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอความรวมมือของประชาชนในการ ชําระภาษี

ใหกับเทศบาลเมืองพะเยา และเพื่อกําหนดแนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับ

เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมผูใหขอมูลสําคัญท่ีใชใน

การศึกษา แบงเปน 6 กลุม คือ กลุมผูบริหาร, กลุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา, กลุมหัวหนางาน, กลุมผูปฏิบัติงาน, 

กลุมผูมีหนาท่ีเสียภาษี, กลุมบุคคลและองคกรภายนอก จํานวน 36 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสัมภาษณ ใช

วิธีการสุมตัวอยาง แบบเฉพาะเจาะจง เก็บขอมูล  โดยการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูล โดยการบรรยายเชิง

พรรณนา ผลการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมือง

พะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวา แนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารงานจัดเก็บ

ภาษีทองถิ่น  ไดแก 1) การรับรู 2) ทัศนคติ 3) ความเช่ือมั่นและไววางใจ 4) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 5) การมีปฏิสัมพันธ        

6) ความประสงคหรือความมุงหมาย 7) การประเมินผล 8) ความโปรงใส 9) ความเปนอิสระ และ 10) การพัฒนาและกาวไป

ขางหนาอยางตอเนื่อง  

สําหรับแนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอ

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ตองเสริมสรางความตระหนักถึงสิทธิ หนาที่ของตน และมีการรับรูขอมูล ขาวสาร

ขององคกรที่ชัดเจน สรางความเขาใจและปรับทัศนคติที่ดีตอการมีสวนรวมของประชาชนในการชําระภาษี เสริมสราง

ความเชื่อมั่นและไววางใจระหวางองคกร บุคลากร และประชาชน สงเสริมใหประชาชนมีความจริงใจในการเขารวม มี

การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน แลวเสริมสรางความสัมพันธที่ดีมีมิตรภาพที่ดี มีกิจกรรมรวมกัน ตอง
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กําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการมีสวนรวมใหชัดเจน และมีระบบประเมินผลจากกระบวนการของการมีสวน

รวม มีการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีใหเกิดความโปรงใส สงเสริมความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น ยอมรับความ

คิดเห็นของกันและกัน สิ่งท่ีสําคัญเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหเปนไปใน

ทศิทางที่เหมาะสมรวมกัน ทําใหเกดิประโยชนสูงสุดตอชุมชนและสังคม 

คําสําคัญ: แนวทางการเสริมสราง ความรวมมือของประชาชน การชําระภาษี เทศบาลเมืองพะเยา 

Abstract 

 This purposes of this research were to study the barriers that affect the collaboration of public to payment 

taxes to phayao town municipality, and  to  determine approaches to increase the collaboration of people for taxes  

payment of phayao municipality, phayao district, phayao province. This study is a qualitative research. Tha important 

groups of persons who gave data are divided into 6 groups : 1) Management group, 2) Members of groups 

municipal district 3) Head groups 4) Group of practitioners 5) Group of person liable to taxes 6) Group of individuals 

and outside organizations were total 36 practical persons, by using the specific groups random. Data studied are 

from interview and desoriptive data analysis. The result of study of the barriers that affect the collaboration of people 

for taxes  payment of phayao municipality, phayao district, phayao province. Include 1) Perception 2) Attitude 3) 

Trust 4) Information-sharing 5) Interaction 6) Purposes 7) Appraisal 8)Transparency 9) Independence and 10) 

Onward-doing. 

 Approaches to increase the collaboration of people for taxes  payment of phayao municipality, phayao 

district, phayao province found that, need to strengthen the awareness of their rights and duties and are perceived 

news information of the organization clear create understanding and the attitude toward participation of the public to 

pay taxes. The strengthen confidence and trust between organizations, staff and the public promoting public are 

sincere in joining the exchange news information between them. To strengthen good relations have a good friendship 

with activities together to define the objectives or aims to contribute to a clear and systematic evaluation of the 

process. 
 

Keywords: Approaches To Increase The Collaboration of people , Taxes Payment ,Phayao Municipality  
 

บทนํา 

 แนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวยแนวทางที่สําคัญ 10 ประการ คือ การรับรู  

ทัศนคติ ความเช่ือมั่นและไววางใจ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การมีปฏิสัมพันธ ความประสงคหรือความมุงหมาย             

การประเมินผล ความโปรงใส ความเปนอิสระและกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง เปนแนวทางสําคัญท่ีเช่ือวา ถาการจัดเก็บภาษี

ทองถิ่น  มีการเสริมสรางความตระหนักในการรับรูบทบาทหนาท่ีของตน มีความชัดเจนในสวนขอมูลขาวสาร สรางทัศนคต ิ       

ที่ดีตอกัน มีความเช่ือมั่นและไววางใจซึ่งกันและกัน สามารถแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ระหวางประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษีกับ 



    

1058 

 

เจาหนาที่จัดเก็บภาษี มีการสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน กําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีชัดเจน มีความยุติธรรม            

มคีวามโปรงใส พรอมยินดีที่จะใหองคกรภายนอกและประชาชนเขามามีสวนรวม ในการตรวจสอบและประเมินผล

ของการใหบริการสาธารณะในการจัด เก็บภาษีทองถิ ่น  ใหความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นของ

ประชาชน และกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหเทศบาลมีบรรยากาศการทํางานที่ดี       มีการ

สงเสริมการมีสวนรวมระหวางบุคลากรและประชาชนแลว ยังสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใหบริการ

สาธารณะในการจัดเก็บภาษีทองถิ่น อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางความนาเชื่อถือ ปรับเปลี่ยนมุมมองที่ดีใหกับ

องคกรในการใหบริการและการดําเนินกิจกรรมตางๆของเทศบาล ดังนั ้น เพื่อใหการจัดเก็บภาษีทองถิ ่นของ

เทศบาลเปนไปตามวัตถุประสงคในการมีสวนรวมของประชาชน และทําใหการบริการสาธารณะเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชนอยางแทจริง ผูบริหารองคกรและบุคลากรที่เกี่ยวของ จําเปนตองนําการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน เขา

มาใชในการบริหารงานและการปฏิบัติงานดานบริการจัดเก็บภาษีทองถิ่นอยางเครงครัด เพื่อสงผลใหองคกรสามารถ

ปฏบัิตงิานไดตามบทบาทและอํานาจหนาท่ีไดอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล  

เทศบาลเมืองพะเยา ไดรับการตราราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 94 

ตอน 67  ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2520 มีเนื้อท่ีท้ังหมด 9 ตารางกิโลเมตร (5,625 ไร) ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ       

มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 17,585 คน แบงเขตการปกครองออกเปน 2 ตําบล คือ ตําบลเวียงและตําบลแมต๋ํา

(แผนพัฒนา 3 ป เทศบาลเมืองพะเยา, 2556) 

จากผลการปฏิบัติงานในปท่ีผานมา ผูศึกษาในฐานะบุคลากรของเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา      

ไดสังเกตและสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของในเบ้ืองตน พบวา รายไดจากการจัดเก็บภาษีทองถิ่นของเทศบาลเมืองพะเยามีรายได

เพิ่มขึ้นจริงตามขอบัญญัติการประมาณการรายรับ แตปญหาท่ีแทจริงพบอยูทุกป คือ ลูกหนี้คางชําระภาษีมีเพิ่มขึ้น  ซึ่งผูมี

หนาท่ีเสียภาษีบางรายไมทราบถึงวิธีการชําระและกําหนดการชําระภาษีทองถิ่นท่ีถูกตองและชัดเจน ทําใหเกิดปญหาลูกหนี้

คางชําระเพิ่มขึ้นทุกป และในสวนของงานท่ีเกี่ยวของ (ฝายแผนท่ีภาษีและฝายพัฒนารายได) ยังขาดประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิตงิาน เชน การออกสํารวจพืน้ท่ีอยางสม่ําเสมอ การชี้แจงในเร่ืองของขอมูลขาวสาร หรือการติดตามลูกหนี้คางชําระภาษี

ท่ีไมตอเนื่อง ทําใหเปนสาเหตุหลักๆท่ีเปนปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีทองถิ่นของเทศบาลเมืองพะเยา ถึงแม

บุคลากรฝายแผนท่ีภาษี ฝายพัฒนารายได ซึ่งมีหนาท่ีสํารวจพื้นท่ีและจัดเก็บภาษีทองถิ่นของเทศบาลเมืองพะเยา และ

ประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษี หรือองคกรภายนอกบางสวน มีการปฏิบัติหนาท่ีของตนตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย ในการชําระ

ภาษีทองถิ่น โดยนําแนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน แตก็ยังไมเกิดผลเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนและดีขึ้นมากนัก 

เชน การเสริมสรางการรับรูขอมูล ขาวสารขององคกร การสรางความเขาใจและปรับทัศนคติท่ีดีตอการมีสวนรวมของ

ประชาชน การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธอยางครอบคลุม 

การกําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจน ไดรับการประเมินผลจากการมีสวนรวมองคกรภายนอกและประชาชน สรางความโปรงใส 

เปดโอกาสใหประชาชนไดมสีวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น  เปนตน  

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการสรางความรวมมือของประชาชนใน  

การชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา ตลอดจนแนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาล

เมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลที่ไดเสนอตอผูบริหารในการนําไปกําหนดแนวทางการเสริมสราง
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การจัดการมีสวนรวมของประชาชน และสรางความตระหนักแกบุคลากรในองคกร ผูมีหนาท่ีเสียภาษี และองคกร

ภายนอกตอไป 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมือง

พะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

กรอบแนวคิด 

จากการศึกษาแนวคิด และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชน

ในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา

แนวคิดของ สมลักษณา ไชยเสริฐ,(2549) ไดกลาวไวในเร่ืองแนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน และไดนํามา

ประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการศกึษาคร้ังนี้ ซึ่งสามารถกําหนดกรอบแนวคิดการวจัิยได ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

แนวทางการจัดการการมสีวนรวมของประชาชน 

1. การรับรู (Perception)  

2. ทัศนคต ิ(Attitude)  

3. ความเช่ือม่ันและไววางใจ (Trust)  

4. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Information-sharing)  

5. การมปีฏสัิมพันธ (Interaction)  

6. ความประสงคหรือความมุงหมาย (Purpose)  

7. การประเมนิผล (Appraisal)  

8. ความโปรงใส (Transparency)  

9. ความเปนอสิระ (Independence)  

10. กาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Onward-doing)  

ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีทองถิ่น 

แนวทางการเสรมิสรางความรวมมอืของ

ประชาชนในการชําระภาษใีหกับเทศบาลเมอืง

พะเยา อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา  

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา” เปนการวจัิยเชงิคุณภาพ มรีายละเอยีดดังนี้ 
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ: ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ 1) กลุมผูบริหาร จํานวนรวม 4 คน 2) กลุม

สมาชกิสภาเทศบาลเมืองพะเยา จํานวนรวม 2 คน 3) กลุมหัวหนางาน จํานวนรวม 3 คน 4) กลุมผูปฏิบัติงาน จํานวนรวม 

6 คน 5) กลุมผูมีหนาท่ีเสียภาษี จํานวนรวม 19 คน 6) กลุมบุคคลและองคกรภายนอก จํานวนรวม 2 แหง รวมท้ังสิ้น

จํานวน 36 คน 

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล: ผูวจัิยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสัมภาษณเชงิลกึ 

การเก็บรวบรวมขอมูล: การวจัิยในคร้ังนี้ผูวจัิยรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชงิลกึ 

การวิเคราะหขอมูล: ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และความนาเชื่อถือของขอมูลที่ได

จากการสัมภาษณเชิงลึกแลวจัดระเบียบขอมูลโดยแบงขอมูลออกเปนหมวดหมูเรียงตามประเด็นคําถาม และทําการ

วิเคราะหขอมูล เพื่อหาคําตอบและขอสรุปในการตอบปญหาการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีตั้งไวโดยไดดําเนินการ

ไปตามกรอบแนวคิดท่ีใชในการศกึษาในลักษณะของการบรรยายเชงิพรรณนา (Descriptive) 

ผลการศึกษา 

จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูศึกษาไดขอมูลเกี่ยวกับ ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอความรวมมือของประชาชน

ในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา และแนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับ

เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งนําเสนอเปนลําดับดังตอไปนี้ 

1. ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมือง

พะเยา อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 6 กลุม ซึ่งประกอบดวย กลุมผูบริหาร ,กลุมสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองพะเยา ,กลุมหัวหนางาน ,กลุมผูปฏิบัติงาน ,กลุมผูมีหนาท่ีเสียภาษี ,กลุมบุคคลและองคกรภายนอก รวมทั้งสิ้น

จํานวน 36 คน เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมือง

พะเยา และแนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา  

1.1 การรับรู 

ประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษีทองถิ่น ไดรับรูขอมูล ขาวสาร กําหนดการชําระภาษีของเทศบาลเมือง

พะเยาท่ีไมเพียงพอและไมชัดเจน สงผลกระทบคือ ประชาชนไมมาชําระภาษีตามระยะเวลาที่ไดกําหนดไว ทําใหเกิดลูกหนี้

คางชําระภาษี และทางเทศบาลเมืองพะเยาขาดรายไดจากการเก็บภาษีทองถิ่น เพื่อนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาทองถิ่นใน

เขตพืน้ที่เทศบาลเมืองพะเยา  
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1.2 ทัศนคติ 

มุมมองทัศนคติของประชาชนผูเสียภาษีสวนใหญ มีอคติตอเทศบาลเมืองพะเยาและเจาหนาท่ีท่ี

ใหบริการจัดเก็บภาษีทองถิ่น เหตุผลท่ีสําคัญท่ีทําใหประชาชนผูเสียภาษีไมมาชําระภาษีทองถิ่น คือ ประชาชนผูเสียภาษี

ทองถิ่นไมอยากเสยีเงนิสวนตัวใหกับเทศบาลเมืองพะเยา  

1.3 ความเชื่อมั่นและไววางใจ 

ประชาชนผูเสยีภาษีไมมคีวามเช่ือมั่นในการจัดเก็บขอมูลทะเบียนทรัพยสิน สาเหตุเกิดจากเจาหนาท่ีฝาย

แผนท่ีภาษีไมไดไปออกสํารวจประเมินขอมูลทะเบียนทรัพยสินของประชาชนอยางสม่ําเสมอ จึงเกิดความเขาใจผิดทําให

ขอมูลทะเบียนทรัพยสินไมตรงตามความเปนจริง และทําใหเจาหนาท่ีจัดเก็บภาษี คํานวณภาษีท่ีจะจัดเก็บผิดพลาด    

ความเช่ือมั่นและไววางใจของประชาชนผูเสยีภาษีกับเทศบาล และเจาหนาท่ีของเทศบาลจงึขาดหายไป   

1.4 การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

  ประชาชนผูเสียภาษีไมมีความเขาใจขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่นท่ีดีพอ ทําใหการ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไมตรงกันระหวางประชาชนผูเสียภาษีกับเจาหนาท่ีจัดเก็บภาษี ตัวอยางเชน เร่ืองการแจงบาน

วาง กรณีที่บานหรืออาคารเปดใหผูอ่ืนเชาไมวาจะอยูอาศัยหรือใชประกอบการคา จะมีการคํานวณและเก็บภาษี ตามท่ี

เจาหนาท่ีแผนท่ีภาษีออกสํารวจเก็บขอมูลในพื้นท่ีและตามท่ีประชาชนผูเสียภาษีเจาของทรัพยสินไดแจงขอมูลไว            

มีประชาชนผูเสียภาษีบางรายท่ีบานหรืออาคารของตนเองถูกปดไมมีคนเชาหรืออาศัยอยู แตไมไดมาแจงบานวาง ซึ่งการ

แจงบานวาง เปนการปรับขอมูลทะเบียนทรัพยสินเพื่อใชคํานวณประเมินการเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ทําใหเจาหนาท่ี 

คํานวณเก็บภาษีเต็มจํานวนตามขอมูลเดิม ประชาชนผูเสียภาษีตองชําระภาษีตามขอมูลเดิม ซึ่งเปนขอมูลท่ีไมถูกตอง    

เปนตน 

1.5 การมปีฏสิัมพันธ 

 ประชาชนผูเสยีภาษีบางรายมอีคตสิวนตัวไมมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเจาหนาที่จัดเก็บภาษีหรือเทศบาล   ทํา

ใหบรรยากาศของการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีไมราบร่ืนเทาท่ีควร เกิดสภาวะทางอารมณท่ีไมดีนัก สงผลกระทบตอ

เจาหนาที่และประชาชนผูเสยีภาษี 

1.6 ความประสงคหรอืความมุงหมาย 

 ประชาชนผูเสียภาษีไมเขาใจ ในวัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษีทองถิ่นของเทศบาลเมืองพะเยา เชน 

ทําไมเทศบาลตองจัดเก็บภาษี ท้ังๆท่ีสนิทรัพยเหลานี้เปนทรัพยสนิสวนตัว  เปนตน  

1.7 การประเมินผล 

ประชาชนไมคอยใหความรวมมือในการประเมินแบบสอบถามในการใหบริการของเจาหนาที่และองคกร 

เทาท่ีควร เปนเพราะแบบประเมนิผลมคีวามยุงยาก ซับซอนมากเกนิไป ทําใหการประเมินผลในการใหบริการของเจาหนาท่ี

และองคกร ไมเกดิประสทิธิภาพ ผลท่ีได คือ ไมไดรับรูสภาพปญหาท่ีแทจริงในการใหบริการจัดเก็บภาษีทองถิ่น 

1.8 ความโปรงใส 

ประชาชนผูเสียภาษี มีทัศนคติทางความคิดเปนไปในดานลบอยูเสมอ โดยคิดวาเงินท่ีตนเองเสียภาษีไป

นัน้ เทศบาลนําไปใชอยางอ่ืนท่ีไมเปนประโยชนตอสวนรวม  
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1.9 ความเปนอสิระ 

ประชาชนผูเสียภาษี ใชความเปนอิสระทางดานความคิดในทางท่ีไมเหมาะสม ไมใหเกียรติเจาหนาท่ี

จัดเก็บภาษี โดยใชคําพูดและอารมณท่ีรุนแรง สงผลกระทบทางดานอารมณของเจาหนาท่ีจัดเก็บภาษี นําไปสูความขัดแยง

ระหวางกัน  

1.10 การพัฒนาและกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง  

ประชาชนผูเสียภาษีทองถิ่น ไมไดรับขาวมูล ขาวสาร ในระบบการจัดเก็บภาษีทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ 

และเทศบาลเมืองพะเยา ไมไดเปดโอกาสใหบุคลากรเรียนรูสิ่งใหมๆเทาที่ควร เนื่องจากงบประมาณที่จํากัดเทศบาลตองใช

ใหเกดิประโยชนสูงสุดแกประชาชน จนไมไดคํานงึถงึบุคลากรในองคกร สงผลใหเปนอุปสรรคและปญหาตอการพัฒนาและ

การกาวไปขางหนาเปนไปอยางไมตอเนื่อง 

 2. แนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา      

อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

กลุมผูใหขอมูลไดเสนอแนวทางทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาล

เมืองพะเยา เพื่อใหเกดิประสทิธิภาพ และเปนไปตามแนวทางการจัดการการมสีวนรวมของประชาชน มรีายละเอยีดดังนี้ 

2.1 การรับรู 

1) เสริมสรางความตระหนักในการรับรูบทบาทหนาที่ของตน ตองเขาใจวาตนและผูอ่ืนตางก็มีสิทธิหนาท่ีและ

สวนรวมเสมอกันตามหลักการเทาเทียมกัน  

2) สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ใหมีความชัดเจนมากขึ้นกวาเดิม เชน การประกาศเสียงตาม

สายใหประชาชนผูเสยีภาษีเขามาชําระภาษีตามเวลาท่ีกําหนด โดยมกีารประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการกระตุน

ใหประชาชนผูเสยีภาษีมาชําระภาษีใหตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด เปนตน 

3) สนับสนุนเจาหนาท่ีออกสํารวจความเขาใจในขอมูล ขาวสาร ของประชาชนผูเสียภาษีในเร่ืองของการ

ชําระภาษีทองถิ่น และชี้แจงขอมูล ขาวสารท่ีถูกตอง ตาม กฎ ระเบียบ และขอบังคับ  

2.2 ทัศนคติ 

1) เสริมสรางความเขาใจและปรับทัศนคติของบุคลากรในองคกรและประชาชน ใหมีทัศนคติท่ีดีตอการมี

สวนรวมของประชาชน 

2) สงเสริมบุคลากรในองคกรใหมีความผูรับผิดชอบดานการมีสวนรวม ตองมีทัศนคติท่ีดีตอประชาชน 

และกระบวนการมสีวนรวม มกีารปรับปรุงบทบาทและคานยิม ตลอดจนตองมคีวามอดทนในการทํางานกับประชาชน 

3) ตัดทัศนคติสวนตัวออกไปในขณะท่ีกําลังปฏิบัติหนาท่ี และมีการเตรียมพรอมกับสถานการณท่ีจะ

เกิดขึ้น เพื่อใหการใหบริการสาธารณะในการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางราบร่ืน และเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน ระหวาง

ประชาชนผูเสยีภาษีกับเจาหนาท่ีจัดเก็บภาษี 

2.3 ความเชื่อมั่นและไววางใจ 

1) สงเสริมการสรางความเช่ือมั่นและไววางใจซึ่งกันและกันภายในองคกร ตองแสดงใหประชาชนผูเสีย

ภาษีเห็นไดอยางชัดเจน กําหนดใหเปนรูปธรรมและเปนวัฒนธรรมขององคกร 



    

1063 

 

2) เสริมสรางความไววางใจท่ีทําไดโดย การแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร การดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวม

อยางตอเน่ืองและนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมาครบถวน  

3) สรางความนาเช่ือถือใหมากขึ้น โดยการปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ออกไปสํารวจขอมูล อยางสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบขอมูลท่ีแทจริง  

2.4 การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

1) สงเสริมการสรางกลไกเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ระหวางเจาหนาท่ีจัดเก็บภาษีกับประชาชนผู

เสยีภาษี ใหเขาใจถงึขอมูล ขาวสาร ท่ีถูกตองและชัดเจน 

2) สนับสนุนและเปดโอกาสใหประชาชนผูเสียภาษี มีความเขาใจขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการชําระภาษี 

และไดแสดงความคิดเห็นอยางถูกตอง เปนการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารระหวางกันท่ีถูกตอง เหมาะสม 

3) มีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการแจงขอมูล ขาวสาร เชน เว็บไซตของเทศบาลเมืองพะเยา เปนตน 

แนะนําใหประชาชนผูเสียภาษีเขาไปเว็บไซตของเทศบาล เพื่อรับขอมูล ขาวสาร การประชาสัมพันธ จากเทศบาลที่ถูกตอง

และสะดวกรวดเร็ว 

2.5 การมปีฏสิัมพันธ 

1) สงเสริมใหบุคลากรตองสรางการมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันภายในองคกรและประชาชน คือ จัดกิจกรรม

ตางๆรวมกัน เชน จัดกิจกรรมการจัดเก็บภาษีทองถิ่นนอกสถานท่ี ,จัดกิจกรรมรณรงคการชําระภาษีทองถิ่น หรือจัด

กจิกรรมเทศบาลพบปะประชาชน เปนตน ทําใหมกีารพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นของกันและกัน 

2) สงเสริมการสรางความสัมพันธท่ีดรีะหวางเจาหนาที่จัดเก็บภาษีกับประชาชนผูเสียภาษี ใหมีทัศนคติท่ีดี

ตอกัน  

3) ชวยปรับทัศนคติท่ีดีใหกับประชาชนผูเสียภาษี เพื่อเปนการเพิ่มบรรยากาศการทํางานท่ีดีขึ้น เชน ยิ้ม

แยมแจมใส ทักทาย พูดจาไพเราะ ออนหวาน สวัสดแีละขอบคุณโดยการยกมือไหว เปนตน 

2.6 ความประสงคหรอืความมุงหมาย 

1) ควรกําหนดวัตถุประสงค ความมุงหมายของการมีสวนรวมไวอยางครบถวน มีเปาหมายท่ีตองการ

บรรลุชัดเจน ทําใหประชาชนผูเสยีภาษีไดเขาใจตรงกันและเปนไปในทิศทางเดยีวกัน 

2) สนับสนุนการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อท่ีประชาชนไดรับขอมูลท่ีแทจริง และถูกตองเหมาะสม 

3) เสริมสรางความเขาใจใหกับประชาชนผูเสียภาษี ในเร่ืองของวัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษีทองถิ่น 

เชน การจัดกิจกรรมสัมมนากลุมผูนําชุมชน ในเร่ืองการชําระภาษีทองถิ่น ,จัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองพะเยา เพื่อเปนการใหนักเรียนเขาใจเร่ืองการชําระภาษีทองถิ่น และนําไปสื่อสารกับผูปกครองของตนเอง เปนตน 

2.7 การประเมนิผล 

1) สงเสริมการประเมนิผลการปฏบัิตงิานท่ีเปนธรรม โปรงใส และขจัดทัศนคติสวนตัวออกไดมากท่ีสุด ถือ

วาองคกรนัน้ใชเคร่ืองมือนี้อยางไดผลและเกดิประโยชน  

2) ปรับปรุงแกไขและพัฒนาผลการดําเนนิงานท่ีไดรับการประเมนิผลใหมปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
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3) จัดทําแบบสอบถามท่ีกระชับ และผูประเมินเขาใจเนื้อความของแบบสอบถาม ไมใหยุงยากตอการ

ประเมิน การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการควบคูกับการประเมินเพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เชน ใชเคร่ือง

ประเมินวัดระดับความพึงพอใจในการใหบริการ ซึ่งมีวิธีใชที่งายตอการประเมิน คือ การกดปุมวัดระดับการใหคะแนน 1 2 

3 4 5 อาจมเีทคโนโลยท่ีีทันสมัยมากกวานี้ , การประเมินผลเปนคําพูด โดยพูดความพึงใจหรือไมพึงพอใจอยางไร ลงไปใน

เคร่ืองบันทกึเสยีง แลวเคร่ืองประเมนิโดยรวมออกมาวาอยูในระดับใด เปนตน   

2.8 ความโปรงใส 

1) ปรับปรุงระบบการใหบริการสาธารณะในการจัดเก็บภาษีทองถิ่น โดยเสริมสรางการมีสวนรวมใหมี

ความโปรงใส ประชาชนมโีอกาสตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดเสมอ และรวดเร็ว 

2) องคกรยินดีท่ีจะใหประชาชนและองคกรภายนอก เขามาทําการตรวจสอบอยางเปนระบบ เพื่อลดการ

ทุจริตและขอผดิพลาดของนโยบาย 

3) เปดโอกาสใหประชาชนไดทําความเขาใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของภาษีทองถิ่น วาเปน

อยางไร และแสดงขอมูลท่ีแทจริงใหแกประชาชนไดรับรู วาองคกรไดนําเงินรายไดท่ีรับจากการเสียภาษีของประชาชน มา

ใชพัฒนาทองถิ่นและสรางประโยชนใหกับทองถิ่นอยางไรบาง  

2.9 ความเปนอสิระ 

1) สงเสริมใหประชาชนแสดงความเห็นอยางสรางสรรค ไมใชคําพูดท่ีรุนแรงในการแสดงความคิดเห็น 

2) เสริมสรางความตระหนักถึงหนาท่ีของเจาหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะ และเจาหนาท่ีควรใช

เหตุผลและควบคุมอารมณของตนเอง เพื่อนําไปสูการใหบริการสาธารณะท่ีด ี

2.10 การพัฒนาและกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง 

1) ของบประมาณในการสนับสนุนใหเจาหนาท่ีจัดเก็บภาษีทองถิ่น เขารวมรับการอบรม การสัมมนา ใน

เร่ืองเกี่ยวกับภาษีทองถิ่น เพื่อเปนการนํามาใชใหเกดิประสทิธิภาพในการปฏบัิตงิาน 

2) ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ใหแกประชาชนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทําใหประชาชนไดรับรู 

ขอมูล ขาวสารและทันสถานการณปจจุบัน เตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหมท่ีจะเกดิขึ้นไดเสมอ 

3) สงเสริมใหประชาชนและเจาหนาท่ีเปดรับการเรียนรูสิ่งใหมๆ เชน ระบบการชําระภาษีในอนาคต ถา

เปนไปไดในสวนของขอมูลท่ีถูกตองและสามารถมีการรับชําระเหมือนกรมสรรพกร ธนาคารตางๆ ในการรับชําระภาษี 

หรือจะเปนการชําระภาษีทองถิ่นแบบออนไลน เปนตน ถือเปนการกาวไปขางหนาของอนาคตอยางตอเนื่อง 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดคนพบขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการ

ชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยอภปิรายไดดังตอนี้ 

1. อภิปรายผลกับแนวคิดการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน 

จากการศึกษา พบวา กลุมผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชน

ในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการจัดการการมี

สวนรวมของประชาชน คือ ควรสงเสริมใหประชาชนและบุคลากรมีความตระหนักถึงสิทธิ หนาที่ของตนในการชําระภาษี
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ของผูมีหนาท่ีเสียภาษีและเจาหนาท่ีจัดเก็บภาษี โดยเขามามีสวนรวมในการรับรู ขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

ทองถิ่น เพื่อทําความเขาใจและปรับทัศนคติท่ีดีตอการมีสวนรวมของประชาชน มีแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันไดอยาง

ถูกตอง เสริมสรางความสัมพันธระหวางกันท้ังในองคกรและประชาชน กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการมีสวน

รวมใหชัดเจนมากขึ้น และจัดระบบการประเมินผลจากกระบวนการของการมีสวนรวม เพื่อใหระบบการทํางานเกิดความ

โปรงใส เกดิการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สิ่งที่สําคัญตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ

และตอเนื่อง เพื่อใหเกิดคุณภาพการทํางานท่ีดี นําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่องและย่ังยืน ซึ่งมีความสอดคลองกับ

แนวคิดของ สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549) ที่อธิบายวา แนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน มีแนวทางท่ี

สําคัญอยู 10 ประการ คือ 1) การรับรู 2) ทัศนคติ 3) ความเช่ือมั่นและไววางใจ 4) การแลกเปลี่ยนขอมูล 5) การมี

ปฏิสัมพันธ 6) ความประสงคหรือความมุงหมาย 7) การประเมินผล 8)ความโปรงใส 9) ความเปนอิสระ และ 10) การ

พัฒนาและกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง  

และยังสอดคลองคําอธิบายของ ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532) ท่ีกลาววา หลักการสําคัญ

ของการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก 1) หลักการสรางความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางทางราชการกับ

ประชาชน โดยยึดถือความศรัทธาของประชาชนท่ีมีตอหนวยงานหรือตอบุคคล 2) หลักการขจัดความขัดแยงในเร่ือง

ผลประโยชนและความคิด จะมอีทิธิพลตอการดําเนนิงานพัฒนาเปนอยางมากเพราะจะทําใหงานหยุดชะงักและลมเหลว 3) 

หลักการสรางอุดมการณและคานิยมในดานความขยัน ความอดทน การรวมมือ การซื่อสัตย และการพึ่งตนเอง เพราะ

อุดมการณเปนเร่ืองท่ีจะจูงใจประชาชนใหรวมสนับสนุนนโยบาย และเปาหมายการดําเนินงาน 4) การใหการศึกษาอบรม

อยางตอเนื่องเปนการสงเสริมใหคนมีความรูความคิด ของตนเอง ชวยใหประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น 5) หลักการ

ทํางานเปนทีมสามารถนํามาใชในการแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาได 6) หลักการสรางพลังชุมชนการรวมกลุมกัน

ทํางานจะทําใหเกดิพลังในการทํางานและทําใหงานเกดิประสทิธิภาพ  

2. อภปิรายผลกับงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษาพบวา แนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับ

เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการจัดการการมีสวนรวมของ

ประชาชน คือ ควรสงเสริมใหประชาชนและบุคลากร มีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการรับรู ขอมูล ขาวสาร 

เสริมสรางความเขาใจและปรับทัศนคติท่ีดีตอการมีสวนรวมของประชาชน และเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันได

อยางถูกตอง สรางปฏิสัมพันธระหวางกันท้ังในองคกรและประชาชน กําหนดวัตถุประสงคในการมีสวนรวมใหชัดเจน มี

ระบบการประเมินผลจากกระบวนการของการมีสวนรวม ปรับปรุงระบบการทํางานใหเกิดความโปรงใส มีการยอมรับ

ความคิดเห็นของกันและกัน เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหเกิดคุณภาพการ

ทํางานที่ดี มีแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน นําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่องและย่ังยืน สอดคลองกับผลการศึกษาของ สิทธิ

ศักดิ์ รูปขําดี (2545) ศึกษางานวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหแก

องคการบริหารสวนตําบลแมแวน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางเห็นวา แนวทางการ

เสริมสรางความรวมมือในการชําระภาษีใหกับองคการบริหารสวนตําบลแมแวน ที่ไดมีการทําเปนประจําทุกปนั้น เปน

แนวทางที่พอใชได ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแนวทางการเสริมสรางความรวมมือที่ อบต.ไดดําเนินการไมวาจะ

เปนการเชิญประชาชนมาเขารวมประชุม เพื่อประชาสัมพันธขอความรวมมือในการจัดเก็บภาษี การประชุมชี้แจงให
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ประชาชนทราบและเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดเก็บภาษี ตลอดจนการอธิบายชี้แจงใหชาวบานเขาใจถึงหนาท่ี

ของตนที่ตองชําระภาษีใหแก อบต.พรอมทั้งชี้แจงใหเห็นถึงความจําเปนที่รัฐตองเก็บภาษีและกําหนดแนวทางการชําระ

ภาษีใหแก อบต.มีการติดตามและตักเตือนใหชาวบานชําระภาษีใหตรงตามกําหนด พรอมชี้แจงถึงโทษที่จะไดรับตาม

กฎหมาย ถาไมเสียภาษี เมื่อพิจารณาถึงแนวทางการดําเนินการของอบต.แมแวนแลวจะเห็นไดวาเปนแนวทางที่เปนท่ี

ยอมรับของประชาชน  

และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธรรมรัตน กิตติวิบูลย (2550) เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ท่ีพบวา การจัดเก็บรายไดของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับดี ในสวนของปจจัยท่ีมีผล

ตอการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี พบวา ความรู ความเขาใจจิตสํานึก ความรวมมือ ความถี่ในการชําระภาษีของ

ประชาชนในเขตตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาร ประชาชนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับประเภทการเก็บภาษีของ อบต. และมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีตลอดจนความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการชําระภาษีอยูในระดับปานกลาง สวนปญหาและ

อุปสรรค พบวา องคการบริหารสวนตําบลหนองหาร ขาดการประชาสัมพันธท่ีดีพอเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการชําระภาษี

ของประชาชนถือเปนสาเหตุของปญหาและอุปสรรคตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาร 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “แนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอ

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา” ผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยาง

เปนรูปธรรมสําหรับเปนแนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา ดังนี้ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1. ควรสงเสริมความตระหนักและใหความสําคัญของการรับรู การเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ใหแก

ประชาชนไดรับทราบอยางหลากหลายชองทาง เชน การประกาศเสียงตามสายใหประชาชนผูเสียภาษีเขามาชําระภาษี

ตามเวลาที่กําหนด โดยมีการประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ ,การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการแจงขอมูล ขาวสาร เปดดู

เว็บไซตของเทศบาลเมืองพะเยา เปนตน  

2. สงเสริมใหบุคลากรในองคกร และประชาชน ตระหนักและใหความสําคัญในการมีสวนรวม เชน 

เปดโอกาสใหประชาชนผูเสียภาษี มีความเขาใจขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการชําระภาษี และไดแสดงความคิดเห็นอยางถูกตอง 

เปนการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารระหวางกันท่ีถูกตอง เหมาะสม การจัดกิจกรรมเช่ือมสัมพันธระหวางหนวยงาน และ

ชุมชน เปนตน 

  3. สงเสริมการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางเจาหนาท่ีจัดเก็บภาษีกับประชาชนผูเสียภาษี ใหมีทัศนคติท่ีดีตอ

กัน และสรางความเขาใจในระบบการจัดเก็บภาษี โดยการจัดกิจกรรมสัมมนากลุมผูนําชุมชน ในเร่ืองการชําระภาษีทองถิ่น 

,จัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเปนการใหนักเรียนเขาใจเร่ืองการชําระภาษีทองถิ่น และ

นําไปสื่อสารกับผูปกครองของตนเอง เปนตน 
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  4. สงเสริมและปรับปรุงระบบการใหบริการสาธารณะในการจัดเก็บภาษีทองถิ่น โดยเสริมสรางการมีสวนรวม

ใหมคีวามโปรงใส ประชาชนมโีอกาสตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดเสมอและรวดเร็ว 

  5. สงเสริมใหประชาชนและเจาหนาที่เปดรับการเรียนรูสิ่งใหมๆ เชน ระบบการชําระภาษีในอนาคต ถาเปนไปได

ในสวนของขอมูลท่ีถูกตองและสามารถมีการรับชําระเหมือนกรมสรรพกร ธนาคารตางๆ ในการรับชําระภาษี หรือจะเปน

การชําระภาษีทองถิ่นแบบออนไลน เปนตน ถือเปนการกาวไปขางหนาของอนาคตอยางตอเนื่อง 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ เลิศสมพร  อาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีไดใหคําแนะนํา

ปรึกษาตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร บุคลากรเทศบาลเมืองพะเยา ประชาชน หางราน 

ธนาคาร บริษัทจํากัด และหางหุนสวนจํากัด ท่ีอยูเขตเทศบาลเมืองพะเยา ตลอดจนองคกรภายนอกอยาง เทศบาลเมือง

ดอกคําใต และเทศบาลทาวังทอง ท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ดวย คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาอิสระเลมนี้ ผูศึกษาของมอบเปน

กตเวทิตาคุณแดบูรพาจารย พรอมกับมอบความดีนี้ใหแกบิดา มารดา และครอบครัวผูศึกษาท่ีเปนกําลังใจใหแกผูศึกษา

ตลอดมา 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

และเพื่อกําหนดแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา กลุมผูใหขอมูล

ที่ใชในการศึกษาคือ ผูบริหาร บุคลากร และประชาชน เทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จํานวน 32 คน เคร่ืองมือท่ีใช 

ไดแก แบบสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวา 1) ปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในเทศบาล

ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ไดแก ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส 

ดานหลักการมีสวนรวมดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา 2) แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล

ในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ไดแก สงเสริมใหประชาชนและบุคลากรเขามามีสวนรวม 

เสรมิสรางความสามัคคีในชุมชน แสดงความรับผิดชอบอยางจริงใจ และประชาสัมพันธขอมูลอยางตรงไปตรงมา เปดโอกาส

ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบในรูปของคณะกรรมการภาคประชาชนกระตุนใหบุคลากรในองคกรและ

ประชาชนทุกระดับทํางานเปนทีม และสรางความตระหนักใหประชาชนทุกระดับเห็นผลประโยชนของสวนรวม 
 

คําสําคัญ: แนวทางการเสริมสราง ธรรมาภบิาล เทศบาลตําบลหยวน 
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Abstract  

 This study was to identify the problem, obstacle, and guideline to implementation of the principles of 

good governance in Youn sub-district municipality, Chiangkham District, Phayao Province. The data were collected 

by structured depth interview from 32 key informants purposively sampled from management personnel and public 

municipal ChiangKham. Results showed that: 1) the issues and barriers that affect the implementation of the 

principles of good governance in Youn sub-district municipality, Chiangkham district, Phayao province. Including the rule 

of law The moral principles The Transparency The principles involved The primary responsibility And the primary 

value 2) the strengthening Good governance in Youn sub-district municipality, Chiangkham district, Phayao province 

promote public and staff participate Strengthen unity in the community Sincerely responsibility and Release 

information openly Opportunity for people to get involved in monitoring the Commission's public sector. 2.5) Urged 

people in the organization, and to all the team and Awareness to people at all levels to see the benefits of the 

collective. 
 

Keywords: Approach to Strengthening, Good Governance, Youn sub-district municipality 
 

บทนํา 

 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี หรือที่เรียกวา หลัก

ธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบดวยหลักสําคัญ 6 ประการคือหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรงใส

หลักการมสีวนรวม หลักความรับผดิชอบและหลักความคุมคา เปนหลักสําคัญที่เช่ือวา ถาการบริหารมีความยุติธรรม โปรงใส 

ตรวจสอบไดและใหประชาชนเขามามีสวนรวม เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหเทศบาล

มีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมแลว ยังสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเปน

การสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกรในการบริหารงานของเทศบาล ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของเทศบาล

เปนไปเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และเกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริง ผูบริหารจึงจําเปนตอง

นําเอาหลักธรรมาภิบาลเขามาใชในการบริหารงาน และการปฏิบัติงานอยางเครงครัด เพื่อสงผลใหองคกรสามารถ

ปฏิบัติงานไดตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะเช่ือวาหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทาง

สนับสนุนการกระจายอํานาจและสรางความเขมแข็งใหภาคสังคมท้ังในระดับชาต ิและระดับชุมชนทองถิ่น 

เทศบาลตําบลหยวน ไดรับการจัดตั้งจากองคการบริหารสวนตําบลหยวน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 

จัดตัง้องคการบริหารสวนตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เปนเทศบาลตําบลหยวน ลงวันท่ี 4 เมษายน 2555 มีเนื้อ

ท่ีท้ังหมด 7,181 ไร (11.5 ตารางกิโลเมตร) ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 3,759 คน แบงเขต

การปกครองออกเปน 13 หมูบาน (เทศบาลตําบลหยวน, 2555) 

จากผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา ผูศึกษาในฐานะบุคลากรของเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

ไดสังเกตและสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของในเบ้ืองตน พบวา บุคลากรในเทศบาลหยวน มีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ท่ียังไมเกิดผลเปนรูปธรรมมากนัก เชน การเปดโอกาสใหประชาชน ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนวทาง
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ในการพัฒนาทองถิ่น การใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ การเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของเทศบาล

อยางท่ัวถงึ เปนตน ดังนัน้ ผูศกึษาจงึมคีวามสนใจศกึษาถึงปญหาและอุปสรรค ท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตลอดจนแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในเทศบาลตําบลหยวน 

อําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลที่ไดเสนอตอผูบริหารในการนําไปกําหนดแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

และสรางความตระหนักแกบุคลากรในองคกรตอไป 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา

จังหวัดพะเยา 

2. เพ่ือกําหนดแนวทางการเสริมสรางธรรมาภบิาลในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา” 

เปนการวจัิยเชงิคุณภาพ มรีายละเอยีดดังนี้ 

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ: ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมสมาชิกสภาเทศบาล 

กลุมหัวหนางานกลุมผูปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหยวน กลุมผูนําชุมชนกลุมหนวยงาน/องคกร และ ประชาชนท่ีอาศัยอยู

ในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา รวมท้ังสิ้นจํานวน 32 คน 

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล: ผูวจัิยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสัมภาษณเชงิลกึ 

การเก็บรวบรวมขอมูล: การวจัิยในคร้ังนี้ผูวจัิยรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชงิลกึ 

การวิเคราะหขอมูล: ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และความนาเชื่อถือของขอมูล ที่ได

จากการสัมภาษณเชิงลึกแลวจัดระเบียบขอมูลโดยแบงขอมูลออกเปนหมวดหมูเรียงตามประเด็นคําถาม และทําการ

ปญหา อุปสรรค ที่สงผลตอการดําเนินงาน 

ตามหลักธรรมาภบิาลในเทศบาลตําบลหยวน  

อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา ไดแก 

1. ดานหลักนติิธรรม 

2. ดานหลักคุณธรรม 

3. ดานหลักความโปรงใส 

4. ดานหลักการมสีวนรวม 

5. ดานหลักความรับผดิชอบ 

6. ดานหลักความคุมคา 

แนวทางการเสรมิสรางธรรมาภบิาล         

ในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชยีงคํา 

จังหวัดพะเยา 
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วิเคราะหขอมูล เพื่อหาคําตอบและขอสรุปในการตอบปญหาการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีตั้งไวโดยไดดําเนินการ

ไปตามกรอบแนวคิดท่ีใชในการศกึษาในลักษณะของการบรรยายเชงิพรรณนา (Descriptive) 

ผลการศึกษา 

จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูศึกษาไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินงานตามหลักธรร

มาภิบาล และแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ซึ่งนําเสนอเปนลําดับ

ดังตอไปนี้ 

1. ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอ

เชยีงคํา จังหวัดพะเยา 

จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 7 กลุม ซึ่งประกอบดวย กลุมผูบริหาร กลุมสมาชิกสภาเทศบาล 

กลุมหัวหนางาน กลุมผูปฏิบัติงาน กลุมผูนําชุมชน กลุมหนวยงาน/องคกร และกลุมประชาชน เกี่ยวกับปญหา และ

อุปสรรค ที่สงผลตอการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ในเทศบาลตําบลหย

วน อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา ผลการวิเคราะหพบวา  

  1.1 ดานหลักนติธิรรม 

ในการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ พบวา เทศบาลออกกฎ ระเบียบเอง โดยไมมีการสํารวจ

ความคิดเห็นของประชาชน เชน การเก็บคาธรรมเนยีมท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ท่ีไมสอดคลอง/และคุมคากับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

และประชาชนสวนใหญไมรู และไมเขาใจ ในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติตางๆ ท่ีบังคับใชในเทศบาลตําบล   หยวน 

  1.2 ดานหลักคุณธรรม 

 ผูบริหารทุกระดับเปนตัวอยางท่ีดีแกประชาชน เสียสละ แตบางคร้ัง ประชาชนอยากไดผูบริหารท่ีมีความรู

ความสามารถ มารับใชประชาชน เนื่องจากปจจุบันนี้ พบวา สวนใหญในการแขงขัน/การเลือกผูแทน สวนใหญแลว ผูลง

สมัครที่มญีาตพิี่นองเยอะ หรือมฐีานเสยีงเยอะ จะไดรับการคัดเลือก โดยไมพิจารณาถึงคนที่มีความรูความสามารถแตฐาน

เสยีงนอย ทําใหคนท่ีมคีวามรูความสามารถเสยีโอกาสในการนําความรูมาใชในการพัฒนาชุมชน 

  1.3 ดานหลักความโปรงใส 

 การเขาถึงขอมูลขาวสารยังไมเปนรูปธรรม และยังไมท่ัวถึง เขาถึงเฉพาะกลุมผูนําชุมชนเปนสวนใหญ การ

ประชาสัมพันธไมชัดเจน ไมท่ัวถงึ และไมคอยมีการประชาสัมพันธ หากมีการแจงขอมูลขาวสารจะแจงโดยผานตัวแทนชุมชน 

เชน ผูใหญบาน หรือสมาชิกสภาเทศบาล เปนหลัก ในสวนของการตรวจสอบการทํางาน ยังไมชัดเจน ประชาชนไม

สามารถเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบในการดําเนินงานได เชน การจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะ  ไมมีการชี้แจงวาเอา

งบประมาณสวนนี้ไปทําอะไรท่ีกอใหเกดิประโยชนแกชุมชน เปนตน 

  1.4 ดานหลักการมสีวนรวม 

 บางคร้ังงบประมาณหรือโครงการท่ีดําเนินการหรือไดรับการจัดสรรก็ไมไดตรงตามความตองการของ

ชุมชนอยางแทจริง   
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1.5 ดานหลักความรับผิดชอบ 

 บางคร้ังเทศบาลไมคอยมีความจริงใจในการรับผิดชอบตอสังคม และไมคอยยอมรับผลของการกระทําท่ี

ผิดพลาด ทําใหเร่ืองหรือปญหาใหผานเลยไปโดยไมมีการแกไข หรือปดความรับผิดชอบ ทําใหประชาชนมองวาขาดความ

กระตือรือรนในการท่ีจะชวยแกไขปญหาของประชาชน สงผลทําใหการบริหารงานเกิดความลาชา ไมทันตอความตองการ

ของประชาชน 

  1.6 ดานหลักความคุมคา 

        ระบบการตรวจสอบไมมีประสิทธิภาพ ทําใหสูญเสียทรัพยากรและงบประมาณอยางมากแตสิ่งที่ไดกลับมา

ไมมีประโยชน และไมตรงตามความตองการของประชาชน เปนเพียงเพื่อตอบสนองตามนโยบายของผูบริหารเทานั้นเชน 

การกอสราง ขุดลอกคลอง ไมเสร็จสิ้นตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 2. แนวทางการเสรมิสรางธรรมาภบิาลในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา 

กลุมผูใหขอมูลไดเสนอแนวทางในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานในเทศบาลตําบลหยวน 

เพื่อใหเกดิประสทิธิภาพ และเปนไปตามแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล มรีายละเอยีดดังนี้ 

2.1 ดานหลักนิตธิรรม 

1) สงเสริมใหประชาชนและบุคลากรในเทศบาลตําบลหยวน มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็น ความตองการ 

หรือคัดคานการพิจารณาการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศตาง ๆ ท่ีไมเปนธรรมตอผูมีอํานาจท้ังในระดับหมูบาน

จนถงึผูมอีํานาจสูงสุด 

2) สงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม รับรู โดยผานการประชาคมเพื่อทําความเขาใจ ในการออกกฎ 

ระเบียบตาง ๆ และอธิบายใหประชาชนทุกระดับเขาใจ เชน กฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง เปนตน 

3) เสริมสรางความเขมแข็งและประสทิธิภาพของกลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

2.2 ดานหลักคุณธรรม 

     1) เสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ท้ังระดับผูบริหาร จนถึงประชาชนทุกระดับ โดยยึดธรรมะเปนแนวทางใน

การปฏบัิตงิาน 

  2) จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับจิตสํานึกรักองคกร การบริการประชาชนในพื้นท่ีแกบุคลากรภายในเทศบาล

ตําบลหยวน อยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง  

 3) เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลแกบุคลากรในองคกร 

และประชาชนในชุมชนทุกระดับ 

2.3 ดานหลักความโปรงใส 

 1) ควรแสดงความรับผิดชอบอยางจริงใจ และประชาสัมพันธขอมูลอยางตรงไปตรงมา เพื่อใหประชาชน

ไดรับรูอยางท่ัวถงึ 

 2) ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณ  มีการรายงานงบประมาณคงเหลือ แจงใหประชาชนทราบ 

เพื่อจะไดนํางบประมาณมาใชประโยชนตอไป 
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 3) ควรประชาสัมพันธใหมากขึ้นและหลากหลายรูปแบบ เชน ทําหนังสือแจงเวียนในทุกหมูบาน

เพื่อประกาศในหมูบานการประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย และรณรงคใหประชาชนใชเทคโนโลยีเพื่อใหเขาถึงขอมูลขาวสาร

ผานเว็ปไซตขององคกร 

 4) ควรมกีารชี้แจงเกี่ยวกับขอมูลวา ขอมูลไหนท่ีสามารถเผยแพรได/ไมได 

2.4 ดานหลักการมสีวนรวม 

 1) สงเสริมและกระตุนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียง

สวนใหญในการหาฉันทามตริวมกันระหวางประชาชน และผูบริหาร 

 2) เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามสีวนรวมในการตรวจสอบในรูปของคณะกรรมการภาคประชาชน 

               2.5 ดานหลักความรับผิดชอบ 

  1) การเสริมสรางใหเกิดการรับรูในบทบาทหนาที่ของผูนําชุมชน เพื่อใหเกิดความชัดเจน การอบรมให

ความรูในบทบาทหนาท่ีของผูนําชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบการปฏบัิตงิานของผูนําชุมชนอกีทางหนึ่ง 

 2) แสดงความรับผิดชอบอยางจริงใจ ประชาสัมพันธขอมูลอยางตรงไปตรงมา เพื่อใหประชาชนไดรับรู

อยางท่ัวถงึ 

 3) เสริมสรางและกระตุนใหบุคลากรในองคกรและประชาชนทุกระดับเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

และกลายอมรับผลของการกระทํา 

 4) เสริมสรางและกระตุนใหมกีารทํางานเปนทีม  

 5) สรางความตระหนักใหประชาชนทุกระดับเห็นผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 

 2.6 ดานหลักความคุมคา 

 1) ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณ และมีการรายงานงบประมาณคงเหลือ และแจงใหประชาชนทราบ 

เพ่ือจะไดนํางบประมาณมาใชประโยชนตอไป 
 2) มวีธีิการและขัน้ตอนในการจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับความตองการของประชาชน 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การศกึษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดคนพบขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยอภปิรายไดดังตอนี้ 

1. อภิปรายผลกับแนวคิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 จากการศึกษา พบวา กลุมผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ

เทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เพื่อใหเปนไปตามหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลคือ ควร

สงเสริมใหประชาชนและบุคลากรเขามามีสวนรวม รับรู โดยผานการประชาคม มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็น ความตองการ 

หรือคัดคานการพิจารณาการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศตาง ๆ ท่ีไมเปนธรรมตอผูมีอํานาจท้ังในระดับหมูบาน

จนถงึผูมอีํานาจสูงสุดเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ท้ังระดับผูบริหาร จนถึงประชาชนทุกระดับ โดยยึดธรรมะเปนแนวทาง

ในการปฏบัิตงิานแสดงความรับผดิชอบอยางจริงใจ และประชาสัมพันธขอมูลอยางตรงไปตรงมา เพื่อใหประชาชนไดรับรูอยางท่ัวถึง

รวมถงึการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามสีวนรวมในการตรวจสอบในรูปของคณะกรรมการภาคประชาชนกระตุนใหบุคลากร
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ในองคกรและประชาชนทุกระดับทํางานเปนทีม เคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และสรางความตระหนักใหประชาชนทุกระดับ

เห็นผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญสอดคลองกับ สํานักนายกรัฐมนตรี (2542) กลาววา หลักสําคัญของธรรมาภิบาล 

6 หลักคือ 1) หลักนิติธรรมไดแกการตรากฎหมายกฎขอบังคับใหทันสมัยและเปนธรรมเปนท่ียอมรับของสังคมและสังคม

ยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจ

หรืออํานาจของตัวบุคคล 2) หลักคุณธรรมไดแกการยึดมั่นในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้

ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพื่อใหคนไทย 

มีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 3) หลักความโปรงใส ไดแก 

การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส

มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา ดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร

ไดสะดวก และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 4) หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาส

ใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ เชน การแสดงความเห็น

การไตสวนสาธารณะ ประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 5) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาท่ี

ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการแกปญหา

ตลอดจน การเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง และความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน และ 6) หลักความคุมคา

ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทย

มีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคา และบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันในเวทีโลก และรักษา พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณย่ังยืน และสอดคลองกับ คณะกรรมการโครงการพัฒนาสหประชาชาติ (United Nations 

Development Programmer: UNDP) กลาววา องคประกอบในการเสริมสรางการบริการกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

ประกอบดวย การมีสวนรวมของประชาชนกฎหมายท่ียุติธรรม ความเปดเผยโปรงใส การมีฉันทานุมัติรวมในสังคม กลไก

การเมืองท่ีชอบธรรม ความเสมอภาค ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พันธะความรับผิดชอบตอสังคม และยังสอดคลองกับ 

สํานักมาตรฐานการบรหิารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น (2545, หนา 5-9) กลาววา กรอบแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี

ตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 1) ภาวะผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ตองมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีระบบการกํากับดูแล และมีความรับผิดชอบตอสวนรวมและชุมชน

จัดระบบการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันในทิศทางและความคาดหวัง การสื่อสารควรเปนไปในลักษณะสองทิศทาง 

มีการประชุมสม่ําเสมอเพื่อรับฟงปญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร จัดรายการพบผูบริหารอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการท่ีตองดําเนินการดานสัญญาใหกับผูมาขอรับบริการ 2) มีการกําหนดเปาหมายแผนการทํางาน 

ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่ตองใช และตองเผยแพรใหแกบุคลากรในองคกรและ

ประชาชนรับทราบโดยท่ัวกันเนนการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใหเกิดความคุมคา โดยจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหมั่นใจวา

สามารถปฏิบัติการตามแผนไดสําเร็จ รวมถึงการบริหารงบประมาณคาใชจายใหสามารถสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามแผนงานไดอยางเพียงพอ 3) การมุงเนนใหประชาชนผูรับบริการ ตองคํานึงถึงความตองการของประชาชน 

การสรางความสัมพันธท่ีดีกับประชาชน รวมถึงคํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางธรรมาภิบาล

ใหเกิดขึ้นในเทศบาลตําบลหยวน ผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับ ตองใหความสําคัญตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภบิาล โดยยดึการมสีวนรวมของประชาชน มีการบริหารงานแบบโปรงใส ตรวจสอบได นําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง
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และยั่งยืน เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน และจุดมุงหมายในการพัฒนาเทศบาลตําบลหยวน คือ “การใหเทศบาล

ตําบลหยวนมีการบริหารงานเปนระบบ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและกาวไกล 

เปนเทศบาลตําบลท่ีนาอยู ซึ่งพรอมไปดวยการบริการใหประชาชนอยางทั่วถึง ประชาชนไดรับความสะดวกในบริการ

มคีวามปลอดภัยในชวีติและทรัพยสนิ ชุมชนมคีวามเขมแข็ง” 

2. อภปิรายผลกับงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษาพบวา แนวทางในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหยวน อําเภอ

เชียงคํา จังหวัดพะเยา เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คือ ควรสงเสริมใหประชาชนและ

บุคลากรเขามามีสวนรวม รับรู โดยผานการประชาคม มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็น ความตองการ หรือคัดคานการ

พิจารณาการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศตาง ๆ ที่ไมเปนธรรมตอผูมีอํานาจ ทั้งในระดับหมูบาน 

จนถึงผูมีอํานาจสูงสุดเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ทั้งระดับผูบริหาร จนถึงประชาชนทุกระดับ โดยยึดธรรมะ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานแสดงความรับผิดชอบอยางจริงใจ และประชาสัมพันธขอมูลอยางตรงไปตรงมา 

เพื่อใหประชาชนไดรับรูอยางท่ัวถึง รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบในรูปของ

คณะกรรมการภาคประชาชน กระตุนใหบุคลากรในองคกรและประชาชนทุกระดับทํางานเปนทีม เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

และสรางความตระหนักใหประชาชนทุกระดับเห็นผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

ชํานาญ คงรอด (2555) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จของการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณี

เรือนจําและทัณฑสถานเขต 8 กรมราชทัณฑ ผลการศึกษา พบวา ผูบริหารควรตระหนักและใหความสําคัญในการนําหลัก

ธรรมาภบิาลไปปฏบัิต ิสนับสนุนใหบุคลากรยดึหลักความมสีวนรวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอน และสงเสริมการทํางานเปนทีม 

ตลอดจนฝกอบรมขาราชการใหมคีวามเขาใจในหลักธรรมาภบิาล สอดคลองกับผลการศกึษาของ จํารัส จิตรัตนอนันต (2548) 

ไดศึกษาเร่ือง แนวทางพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเถิน 

จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา แนวทางพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเถิน 

จังหวัดลําปาง ใน 6 ดาน ดังนี้ 1) หลักนิติธรรม พบวา ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางทั่วถึง 

บังคับใชกฎอยางเสมอภาค เทาเทียม มีการจัดทําประชาพิจารณเพื่อแสดงความคิดเห็น 2) หลักคุณธรรม พบวา 

ควรสงเสริมใหบุคลากรในองคกรรักองคกร สรางความตระหนักในความรับผิดชอบตอหนาที่ของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 

และมีการพิจารณาความดีความชอบอยางเปนธรรม 3) หลักความโปรงใสพบวา ควรใหตัวแทนจากชุมชนไดเขามามีสวนรวม

ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และประชาสัมพันธผลการดําเนินการใหแกประชาชนในชุมชนทราบ 4) หลักความมีสวนรวม

พบวา สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการบริหารงาน เชน การจัดประชุมประจําเดือน การทํางานเปนทีม 5) หลักความรับผิดชอบ

พบวา ควรสงเสริม ปลูกฝง กระตุนใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลมีจิตสํานึก และรับผิดชอบตอสังคม 

ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย และ 6) หลักความคุมคา พบวา ควรมีการกําหนดแผนการติดตาม ตรวจสอบ การใชจาย

งบประมาณอยางสม่ําเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในเปนผูติดตามตรวจสอบการปฏบัิตงิาน  
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ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา”ผู

ศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับเปน

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภบิาลในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา ดังนี้ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1. ผูบริหารเทศบาลตําบลหยวน ควรสงเสริมและใหความสําคัญตอการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ 

ใหแกประชาชนไดรับทราบอยางหลากหลายชองทาง เชน การเขารวมประชุมประจําเดือนของหมูบานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

เพื่อจะไดพบปะประชาชนอยางใกลชดิ การเปดเสยีงตามสาย “ผูบริหารพบประชาชน” โดยกําหนดอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 

2. สงเสริมใหบุคลากรในองคกร และประชาชน ตระหนักและใหความสําคัญในการมีสวนรวม และทํางานเปนทีมเชน 

การเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น การจัดประชาคมหมูบาน การจัดกิจกรรมเช่ือมสัมพันธระหวางหนวยงาน 

และชุมชน เปนตน 

3. เปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ และทราบขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ 

เชน การจัดตัง้คณะกรรมการในการทํางานรวมกันระหวางประชาชนและเทศบาล การจัดทําวารสารเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร

ของหนวยงานสําหรับแจกจายแกประชาชน เปนตน 

4. สงเสริมและกระตุนใหผูนําชุมชนทุกระดับใหความสําคัญตอปญหาและความตองการของประชาชน และแกไขปญหา

อยางรวดเร็ว และตรงความตองการ เชน การเปดชองทางรับเร่ืองรองทุกขตลอด 24 ช่ัวโมง การอบรมใหความรูแกบุคลากร

และผูนําชุมชน การนําเทคโนโลยท่ีีทันสมัยมาใชในการตดิตอประสานงาน เปนตน 
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บุคลากร และประชาชนเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา 
 

เอกสารอางอิง 

จํารัส จิตรัตนอนันต. (2548). การศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีขององคการ

บรหิารสวนตําบลในเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง. วทิยานพินธ ศศ.ม., มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, กําแพงเพชร. 

ชํานาญ คงรอด. (2555).ปจจัยที่มอีทิธิพลตอความสําเร็จของการนําหลักธรรมาภบิาล 

ไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจําและทัณฑสถานเขต 8 กรมราชทัณฑ. วิทยานิพนธ รป.ม., 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, อยุธยา. 

เทศบาลตําบลหยวน. (2555). แผนพัฒนา 3 ป เทศบาลตําบลหยวน. พะเยา: เทศบาลตําบลหยวน 

สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น. (2545). คูมือการจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมอืงที่ดขีององคกรปกครองสวนทองถ่ิน. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตร 

 แหงประเทศไทย.  



    

1077 

 

แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของสาํนักงานสภามหาวิทยาลยัพะเยา 

Approach to Strengthen the Efficiency of the Council Office of University of 

Phayao 

สุทธาทิพย  ยามจีน32

1* และวีระ เลิศสมพร 33

2 

Suthathip  Yamchin1* and Veera Lertsomporn2  

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพของ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาและเพื่อกําหนดแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

กลุมผูใหขอมูลท่ีใชในการศึกษา คือ กลุมผูบริหาร กลุมผูปฏิบัติงาน และกลุมหนวยงานท่ีขอรับบริการของสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวนทั้งสิ้น 21 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวา         

1) ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ไดแก (1) ดานการ

วางแผน พบวา บุคลากรไมมีความเชี่ยวชาญและความรูเกี่ยวกับการวางแผนเทาที่ควรกอใหเกิดความลาชา และไม

คลองตัว ทําใหผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามที่กําหนด (2) ดานการจัดองคกร พบวา  ในการมอบหมายงานใหกับ

ผูปฏิบัติ งานนั้น  บางครั้งมีการมอบหมายงานที่ไมคอยตรงกับความรูความสามารถทําใหงานที่ทําออกมาไมตรง

กับความตองการ (3) ดานการชี้นํา พบวา การสื่อสารภายในองคกรควรมีการปรับปรุงคอนขางมาก เนื่องจากการสื่อสารท่ีไม

ตรงกัน และการติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืนยังไมชัดเจน (4) ดานการควบคุมองคกร พบวา ควรมีการพูดคุยหรือ

ประสานงานระหวางหนวยงาน (กอง/คณะ)  ใหมากขึ้น 2) แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ประกอบดวย 1) ควรสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 2) ควรกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากรภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยาทุกคนและมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีการปรับปรุงทุกป 

3)  สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดเพิ่มพูนความรู โดยการเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อนําความรูท่ี

ไดมาพัฒนางานและสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตอในระดับที ่สูงขึ ้น และ 4) ควรมีการประเมินผล         

การดําเนินงาน ตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายและมีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรตามลําดับลดหลั่นลัน

กันไป แลวนํามาวเิคราะหเพื่อเปนแนวทางในการปฏบัิตงิานในคร้ังตอไป 

                                                 
1นสิติคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
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คําสําคัญ :  การเสริมสรางประสทิธิภาพ สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 
 

Abstract 

This research aims to study the problems and barriers that affect strengthen the efficiency the council office 

fo university of phayao. To specify the guidelines for strengthen the efficiency. The data for this research is from 21 

peoples who are in different position such the administrators, officer and clients of the office. The tools used in this 

study is interviewing. The result showed that the problems and barriers that effect strengthen efficiency the council 

office university of phayao are planning, organization management, directing and controlling. 

Guidelines for strengthen efficiency the council office University of Phayao 1) All personnel should be 

encouraged to participated in the preparation and operational plans of the office. (1) Planning Found personnel have 

the expertise and knowledge about the plan as it could cause delays and agile performance is not required.                   

(2) The organizing Found in assigning tasks to perform, it can sometimes be assigned a job does not quite match the 

job skills that do not meet the requirements. (3) Top cues internal communications should be improved quite a lot 

since asynchronous communication and coordination with other agencies is not clear. (4) The control of the 

organization should have a talk or coordination between agencies (Division / Corps) more. 2) Should define the 

responsibilities personnel within of the office and everyone has a manual. The performance of office which is 

updated every three year. 3) Support personnel to increase their knowledge by attending educational seminars and 

having study trip and promote them to continue to higher level for education and 4) Should evaluate the operation 

according to their assigned duties and find out the guideline how to perform in the future. 
 

Keywords: Approach to strengthen the Efficiency, The council office University of Phayao  
 

บทนํา  

 มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) ถือเปนมหาวิทยาลัยแหงใหมท่ีมีสถานะเปนหนวยงานของรัฐ         

แตไมไดมีการบริหารงานแบบระบบราชการท่ัวๆ ไป (ออกนอกระบบ) ทําใหมีความคลองตัว มีอิสระจากระบบระเบียบ 

ทางราชการตามปกติ อิสระในวิธีการคิดและการบริหารงานท่ีไมถูกจํากัดอยูในระบบวิธีการเหมือนดังเชนหนวยงาน

ราชการท่ีคุนเคยกัน ความเปนอิสระดังกลาวทําใหมหาวิทยาลัยสามารถวางแนวทางนโยบายทางวิชาการ ทางการบริหาร

ไดอยางเต็มท่ี โดยรัฐบาลมีหนาท่ีเพียงสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย                 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา (Council of University of Phayao) ตั้งขึ้นตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 โดยมีอํานาจและหนาท่ีตามมาตรา 21 ในการควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย และสนับสนุน      

การดําเนินงานมหาวิทยาลัย ใหบรรลุตามพันธกิจที่กําหนดไว สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Council of University of 

Phayao) ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 7(1) ใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัย          
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ทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการและขึ้นตรงตอสภามหาวิทยาลัย โดยมีการแบงหนวยงานภายในออกเปน 3 งาน คือ           

1) งานธุรการ 2) งานประชุมและประสานงาน 3) งานเลขานุการคณะกรรมการท่ีตัง้โดยสภามหาวทิยาลัย 

 จากผลการดําเนินงานในป ท่ีผานมา ผูศึกษาในฐานะบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา                  

ไดสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของในเบ้ืองตน พบวา บุคลากรในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีการดําเนินงานตามแนว

ทางการสงเสริมประสทิธิภาพของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยาท่ียังไมเกดิผลเปนรูปธรรมมากนัก เชน การเปดโอกาส

ใหผูบริหารและบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนวทาง

ในการพัฒนาองคกรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา การใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ การเปดโอกาสใหผูบริหาร 

บุคลากร และผูท่ีมาขอรับใชบริการใหไดรับรูกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาอยางท่ัวถึง 

เปนตน ดังนัน้ ผูศกึษาจงึมคีวามสนใจศกึษาถงึ ปญหา และอุปสรรค ท่ีสงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงาน

สภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนําขอมูลท่ีไดเสนอตอผูบริหารในการนําไปกําหนดแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของ

สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา และสรางความตระหนักแกบุคลากรในองคกรตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการเสริมสรางประสทิธิภาพของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

2. เพื่อกําหนดแนวทางการเสริมสรางประสทิธิภาพของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 

 จากการศึกษาแนวคิด และเอกสารงานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา ตามกรอบแนวคิดกระบวนการบริหาร

ประสิท ธิภาพนั้ น  จํ า เปนตองมีภารกิจการบ ริหาร  4  ประการ  ท่ี เ รี ยกว า  “Four Function of Management”                  

(กาญจนา เลิศวุฒิ, 2545,หนา 28) และ สมพงษ เกษมสิน (2519, อางอิงใน คฑาวุธ พรหมายน, 2545, หนา 14)            

ไดกล าวถึง  แนวคิดของ  Harring Emerson ท่ี เสนอแนวความคิดเกี่ ยว กับหลักการทํางานใหมีประสิท ธิภาพ                         

ในหนังสือ “The Twelve Principles of Efficiency” ผูวจัิยจงึนํามาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการศกึษาคร้ังนี้ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

  

ปญหาและอุปสรรคทีส่งผลตอการ

เสรมิสรางประสทิธิภาพของสํานักงาน

สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

5. ดานการวางแผน 

6. ดานการจัดการองคการ 

7. ดานการชี้นํา 

8. ดานการควบคุมองคกร  

แนวทางการเสรมิสรางประสทิธิภาพ    

 ของ 

สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา          
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วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา” เปนการวิจัย           

เชงิคุณภาพ มรีายละเอยีดดังนี้ 

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ : ผู ว ิจัยไดกําหนดผู ใหข อมูลสําคัญ ไดแก กลุมผูบริหาร  กลุมผูปฏิบัติงาน และ            

กลุมหนวยงานท่ีขอรับบริการของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา รวมท้ังสิ้นจํานวน 21 คน 

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล: ผูวจัิยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณเชงิลกึ          

การเก็บรวบรวมขอมูล: การวจัิยในคร้ังนี้ผูวจัิยรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชงิลกึ 

การวิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 

โดยนําขอมูลท่ีไดจากแหลงขอมูลปฐมภูม ิและทุตยิภูม ิมาทําการวเิคราะห ภายใตวธีิการท่ีสําคัญดังนี้ 

1) การจําแนกและจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) เปนการนําขอมูลท่ีได มาจําแนกและจัดหมวดหมู

ใหเปนระบบ เชน ขอมูลหมวดงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ ขอมูลหมวด การสัมภาษณ เปนตน 

2) การวเิคราะหสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห

เพ่ือหาบทสรุปรวมกันของเร่ืองนัน้ 

3) การวิเคราะหขอมูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เปนการนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหถึงเนื้อหาสาระ            

ในประเด็นหรือเร่ืองนัน้ 
 

ผลการศึกษา 

จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูศึกษาไดขอมูลเกี่ยวกับ ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพ

ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อกําหนดแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภา                

มหาวทิยาลัยพะเยา สามารถสรุปไดดังนี้     

1. ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการเสรมิสรางประสทิธิภาพของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา  

จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 5 กลุม ซึ่งประกอบดวย กลุมผูบริหาร กลุมผูปฏิบัติงาน และ         

กลุมหนวยงานท่ีขอรับบริการของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการ           

เสริมสรางประสทิธิภาพของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา ผลการวเิคราะหพบวา 

 1.1 ดานการวางแผน พบวา องคกรมีการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีโครงสรางขององคกร

และการแบงงานอยางเปนระบบ แตก็ยังคงมีปญหาและอุปสรรคบาง คือ บุคลากรไมมีความเชี่ยวชาญและความรูเกี่ยวกับ         

การวางแผนเทาที่ควร และการจัดประชุมมีการวางแผนกําหนดปฏิทินการประชุมประจําป แตถามีการเลื่อนการประชุมเกิดขึ้น 

ทําใหแผนที่วางไวไมเปนไปตามขั้นตอน การดําเนินงานกอใหเกิดความลาชา และไมคลองตัว ทําใหผลการปฏิบัติงานไมเปนไป

ตามที่กําหนด และองคกรยังไมมีการแสดงขั้นตอนการดําเนินงานใหหนวยงานอ่ืนรับทราบขอปฏิบัติในการติดตอ            

ขอรับบริการ  

1.2 ดานการจัดองคการ พบวา องคกรมีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน โดยมีการ

แบงแยกกลุมงานผูรับผดิชอบ ตามลําดับจากบนลงลาง และในการมอบหมายงานใหกับผูปฏิบัติ งานนั้น  บางครั้ง
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มีการมอบหมายงานที่ไมค อยตรงกับความรู ความสามารถ ทําใหงานที ่ทําออกมาไมตรงกับความตองการ                 

สั่งงานซ้ําซอน และไมชัดเจน ทําใหเกิดความเขาใจผิดขึ้นระหวางผูปฏิบัติงานกับผูปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการสื่อสาร                 

ที่ไมชัดเจน ภาระงานในหนวยงานยอยของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยายังไมมีความชัดเจน และองคกรยังไมมีการ

จัดการองคกรที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธหนวยงาน สรางความเขาใจ ชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงานและประสานงานกับ

หนวยงานอ่ืนๆ  

  1.3 ดานการชี้นํา พบวา ดานการชี้นําไมมีปญหาและอุปสรรคเนื่องจากผูบริหารมีการสงเสริมและ

ส น ับส น ุน ใ ห บ ุค ล า ก ร ไ ด ม ีส ว น ร ว ม ใ น กา ร แ ส ด ง ค ว าม ค ิด เ ห ็น แ ล ะ กา รบร ิห า ร ง าน ภ าย ใ น สํา น ัก ง า น                    

โดยใหบุคลกรดําเนินงานตามแผนที่วางไว การสื่อสารภายในองคกรควรมีการปรับปรุงคอนขางมาก เนื่องจากการ

สื่อสารท่ีไมตรงกัน และติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืนยังไมชัดเจน  

                  1.4 ดานการควบคุมองคกร พบวา ดานการควบคุมองคกรไมมีปญหาและอุปสรรค เนื่องจากมีบุคลากร

คอนขางนอย ควบคุมคอนขางงาย และมีกฎ ระเบียบ และขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานและการดําเนินงานและ       

การควบคุมองคกรภายในองคกรดีมาก บุคลากรทํางานเปนทีม มีความรับผิดชอบ แตควรมีการพูดคุยหรือ

ประสานงานระหวางหนวยงาน (กอง/คณะ) ใหมากขึ้น  

2. แนวทางการเสรมิสรางประสทิธิภาพของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา  

กลุมผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ผลจากการสัมภาษณสรุปได ดังนี้ 

2.1 ดานการวางแผน 

ดานการวางแผนการดําเนินงาน เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายของแผนที่กําหนดไวนั้น องคกรตอง

เนนการวางแผนจากระดับบนลงลาง และจากระดับลางขึ้นไปขางบน กลาวคือ ใหผูปฏิบัติงานทุกคนมีสวนรวมใน

การจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

2.2 ดานการจัดองคการ 

1) ในการพัฒนาบุคลากรในองคกรใหทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายนั้น ตองมีการกําหนดหนาท่ี

ความรับผดิชอบของบุคลากรแตละระดับอยางชัดเจน  

2) มีการกําหนดภาระหนาท่ีของบุคลากรภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

3) มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีการปรับปรุง            

ทุกป เพื่อใหรับทราบเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่ผานมา  เพื่อหาแนวทางในการแกไข

ปญหา 

2.3 ดานการชี้นํา 

 1) การสงเสริม สนับสนุนใหบ ุคลากรไดเพิ ่มพ ูนความรู  โดยการเข าร ับการอบรม ส ัมมนา           

ศึกษาดูงาน เพื่อนําความรูท่ีไดมาพัฒนางาน  

 2) สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น  
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 3) เมื ่อมีการประชุม บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและมีการลงมติ ใชเส ียงขางมาก              

ในการลงมติ กลาวคือ การเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น ถือวาเปนสิ่งสําคัญท่ีจะนําพาองคกรไปสู

เปาหมาย ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ ดังนั้น การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถของ

ตนเองอยางเต็มท่ีแลวนั้น ยอมจะทําใหงานท่ีทําออกมานั้นมีประสิทธิภาพ และทําใหเกิดความรักองคกร รักวิชาชีพ 

และพรอมจะทุมเทแรงกายแรงใจในการปฏบัิตงิาน 

2.4 ดานการควบคุมองคกร 

1) องคกรตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  

2) มีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรตามลําดับลดหลั่นลันกันไป  

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตองมีความโปรงใส ตรวจสอบได มีเกณฑมาตรฐานกําหนด

ชัดเจน เพ่ือเปนสิ่งจูงใจใหบุคลากรทุกระดับมขีวัญและกําลังใจในการปฏบัิตงิาน 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดคนพบขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภา

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยอภปิรายไดดังตอไปนี้ 

1. อภิปรายผลกับแนวคิดการเสริมสรางประสิทธิภาพ 

จากการศึกษา พบวา กลุมผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางประสิทธิภาพของ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา คือ ตองการใหมีการกําหนดขอบเขต การดําเนินงานที่ชัดเจน มีการกําหนดหนาท่ี

ความรับผิดชอบของแตละคนใหชัดเจน ลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัว บุคลากรไดรับการพัฒนาอยาง

เต็มศักยภาพและตามความตองการ เนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ สอดคลองกับ วิสัยทัศนขององคกรที่กําหนด

ไว คือ “สํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยาพรอมสนับสนุนการดําเนินงาน ของสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 

เปนที่ยอมรับของหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา” และสอดคลองกับ พันธกิจขององคกร  คือ                       

“(1) สนับสนุนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา (2) ดําเนินงานตามนโยบายและทิศทางการบริหารของ

มหาวิทยาลัยพะเยา (3) ประชาสัมพันธและเผยแพรผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยาและสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา” เนนเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี ่ยนขอมูลและความคิดเห็นระหวางกันอยางเปดเผยและ

ตรงไปตรงมาเพื ่อลดการเกิดความขัดแยงในเรื ่องของความคิด /การสื ่อสารไมตรงกัน สรางความสัมพันธอันดี                   

ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา เปดโอกาสหรือจัดเวทีเพื่อใหมีการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ               

เพื่อนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ีไดมาพัฒนา ปรับปรุงองคกรอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับ สมยศ นาวีการ 

(2544, หนา 14) กลาววา “มปีจจัย 7 ประการท่ีมอีทิธิพลตอประสทิธิภาพในการปฏบัิตงิานในองคการ คือ 

1) กลยุทธ (strategy) คือ กลยุทธเกี่ยวกับการกําหนดภารกิจ การพิจารณาจุดออน จุดแข็งภายใน

องคการ โอกาสและอุปสรรคภายนอก 

2) โครงสราง (structures) โครงสรางขององคการท่ีเหมาะสมจะชวยในการปฏบัิตงิาน 

3) ระบบ (systems) ระบบขององคการท่ีจะบรรลุเปาหมาย 

4) แบบ (styles) แบบของการบริหารเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ 



    

1083 

 

5) บุคลากร (staff) ผูรวมองคการ 

6) ความสามารถ (skill) 

7) คานยิม (shared values) คานยิมรวมของคนในองคการ” 

ซึ ่งม ีความเห็นสอดคลองกับ กาญจนา เลิศวุฒิ (2545, หนา 28) ได กลาวไว ว า “กระบวนการประสิทธิภาพ              

เปนกระบวนการท่ีดําเนินการท่ีมีลักษณะ ประหยัด ตามกําหนดเวลา และมีคุณภาพ ในกระบวนการบริหารนั้น                

ตองมภีารกจิ 4 ประการ นัน้คือ                   

   1) Planning คือ การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดเปาหมาย การกําหนดขั้นตอน การปฏิบัติงาน          

ท่ีเหมาะสม การวางแผนจึงเปนหัวใจสําคัญของการกําหนดเปาหมายและการกําหนดแนวทางเพื่อใหการทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีตัง้ไว  

2) Organizing คือ การกําหนดตัวบุคคล จัดสรรคนและวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมและกลมกลืนกับการ

ปฏิบัติงานตามแผนงาน ดังนั้น การจัดองคการจะแปรเปลี่ยนไปเพื่อใหเขากับศักยภาพในภารกิจท่ีปฏิบัติ รวมไปถึงการ

มอบหมายงานใหบุคลากรปฏบัิต ิและการจัดทรัพยากรสนับสนุนการปฏบัิตงิานดวย  

3) Leading คือ การชี้นําใหบุคลากรเกิดความมุมานะในการปฏิบัติงาน ท้ังการกําหนดแนวทาง                 

ที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติตามแผน และรวมไปถึงการสรางความเห็นชอบรวมกันและสนับสนุนการปฏิบัติงาน             

เพ่ือใหงานบรรลุตามจุดประสงคนัน้ 

4) Controlling คือ การติดตามการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบผลงานกับเปาหมายท่ีวางไว และทําการ

ปรับปรุงแกไขงาน เปนกระบวนการในการรวบรวมและสะทอนผลของการปฏบัิตงิานเพื่อปรับเปลี่ยน ตลอดจนสรางวิธีการ

ปฏิบัติงานใหม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเปนเร่ืองเดียวกับผลการปฏิบัติงาน นั่นคือ เมื่อผลการปฏิบัติงานดีก็ถือวา              

มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ถาผลการปฏิบัติงานไมดีก็ถือวามีประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา (พรรณพิลาศ สมศรี, 

2546, หนา 13)” 

2. อภปิรายผลกับงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

                  จากการศึกษาพบวา  กลุมผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอปญหาและแนะแนวทางในการเสริมสราง

ประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบงออกเปน 4 ดานไดแก 1) ดานการวางแผน 2) ดานการ

จัดการองคการ 3) ดานการชี้นํา 4) ดานการควบคุมองคกร พบวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยายังมี

จุดออนที่จะตองแกไขในเรื่องของ 1) ดานการวางแผน ซึ่งบุคลากรไมมีความเชี่ยวชาญและความรูเกี่ยวกับการ

วางแผนเทาที่ควร และการจัดประชุมมีการวางแผนกําหนดปฏิทินการประชุม เมื่อมีการเลื่อนวันการประชุมเกิดขึ้นทําใหแผนท่ี

วางไวไมเปนไปตามขัน้ตอนการดําเนนิงาน กอใหเกิดความลาชา สวนหนวยงานที่ขอรับบริการไดใหขอสังเกตไววา องคกรยัง

ไมมีการวางแผนการทํางานหรือแสดงแผนขั้นตอนการดําเนินงานใหหนวยงานอ่ืนรับทราบขอปฏิบัติในการติดตอขอรับ

บริการ ซึ่งยังถือวาเปนจุดออนของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาท่ียังตองคงปรับปรุงในอนาคตตอไป  สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ปทมา จักษุรัตน , ราตรี ใจสัตย และกนิษฐา ลีตระกลู (2554) ที่ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลกระทบ

ตอประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวามีแนวทางการ

ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพื่อในการเสริมสรางประสทิธิภาพการทํางานของบุคคลากร                                
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2) ดานการจัดองคการ พบวา บางครั้งมีการมอบหมายงานที่ไมคอยตรงกับความรูความสามารถ ทําใหงานที่ทํา

ออกมาไมตรง กับความตองการ สั่งงานซ้ําซอน และไมชัดเจน ทําใหเกิดความเขาใจผิดขึ้นระหวางผูปฏิบัติงานกับผูปฏิบัติงาน 

สวนหนวยงานที่ขอรับบริการไดใหขอสังเกตไววา องคกรยังไมมีการจัดการองคกรที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธหนวยงาน             

สรางความเข าใจ  ชี ้แจงขั ้นตอนการดําเน ินงานและประสานงานกับหนวยงานอื ่นๆ  3) ดานการชี้ นํา พบวา              

สวนหนวยงานที่ขอรับบริการไดใหขอสังเกตไววา องคกรยังไมมี การแนะนําหนวยงาน หรือขั ้นตอนในการติดตอ

ประสานงานที่ชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิสา โรจนรุงสัตย (2545) ท่ีศึกษาเร่ืองขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และ อาวุธ จุมปา (2550) ที่ทําการศึกษาขวัญและกําลังใจ

ของบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  จังหวัดพะเยา  พบวา  แนวทางในการปฏิบัติหรือการวางแผน          

ไวลวงหนาจะทําใหการทํางานมีระบบมากขึ้น  และบุคลากรหรือพนักงานจะมีขวัญในการทํางานดีขึ้น  ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปน

แรงผลักดันใหเกิดความสําเร็จกับกับองคกรมากขึ้นตามลําดับ ซึ่งปญหาทั้ง 3 ดานถือวาเปนเรื่องที่สํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาควรที่จะเรงแกไขและปรับปรุง อยางเรงดวน เพื่อเปนการสรางความมั่นคงและเสริมสราง

ประสิทธิภาพใหกับองคตอไปในอนาคตภายหนา 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา” ผูศึกษามี

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบจากผลการศึกษาเพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับแนวทางการ

เสริมสรางประสทิธิภาพของสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา ดังนี้ 

ขอเสนอแนะตอสํานักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยาในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช  มดีังนี้ 

1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ควรจัดทําคูมือขั้นตอนในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน  

2. สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง ท้ังดานความรู ทักษะการปฏิบัติงาน 

3. สงเสริมใหบุคลากรมสีวนรวมในการกําหนดเปาหมายขององคกร เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร .วีระ เลิศสมพร 

อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไข จนการศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สมบูรณ 

ขอขอบคุณ ผูเชี่ยวชาญทุกทานในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยใหคําแนะนําปรับปรุงเนื้อหาของเคร่ืองมือท่ีใช 

เพื่อใหมคีวามสมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอบคุณ คณาจารย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ท่ีไดประสิทธ์ิประสาทความรู และประสบการณ

ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา ผูบริหาร บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา และหนวยงานท่ีขอรับบริการของสํานักงานสภา

มหาวทิยาลัยพะเยาทุกทาน ท่ีกรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการศกึษาในคร้ังนี้ 

 สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่เปนกําลังใจใหศึกษาจนสําเร็จ 

 คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคร้ังนี้ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย         

และผูมพีระคุณทุกทานท่ีใหผูศกึษาไดมโีอกาสศกึษาจนสําเร็จ 
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แนวทางการอนุรักษภาษาและวฒันธรรมพ้ืนบานลานนาของปราชญทองถ่ิน: 

กรณีศึกษาตําบลทุงรวงทองอําเภอจุน จังหวดัพะเยา 

Approach for the Lanna language and culture conservation of local educations: 

a case study of Thungruangthong sub-district, Chun district, Phayao province 

อาทิตย ธงสิบเจ็ด34

1* และอรรถสิทธิ์ เมืองอินทร2 

Artit Thongsibjet1* and Atthasit Muang-In2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสภาพปจจุบัน และแนวทางการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบาน

ลานนาในตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนท่ี

อาศัยอยูในตําบลทุงรวงทองอําเภอจุน จังหวัดพะเยา จํานวน 7,773 คน โดยทําการสุมตัวอยางตามสูตรการคํานวณของทา

โร ยามาเน ในระดับความเช่ือมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 380 คน และปราชญทองถิ่น จํานวน 13 คน โดยสุมกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 393 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการศกึษาพบวา 1) สภาพปจจุบันในการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษภาษา วัฒนธรรมพื้นบาน

ลานนาของปราชญชาวบาน และประชาชน ตําบลทุงรวงทองอําเภอจุน จังหวัดพะเยาโดยรวมท้ัง 5 ดาน มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับปานกลาง 2) แนวทางการอนุรักษภาษา วัฒนธรรม พื้นบานลานนา ของปราชญทองถิ่นกรณีศึกษา ตําบลทุงรวงทอง 

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ประกอบดวย 2.1) ดานภาษาพื้นเมืองลานนา คือ สงเสริมการสอนภาษาพื้นเมืองลานนาใน

โรงเรียน และผูสนใจ 2.2) ดานการแตงกายพืน้เมืองลานนา ไดแก สนับสนุน และสงเสริมการแตงกายพื้นเมืองลานนา 2.3) 

ดานอาหารพื้นเมืองลานนา คือ จัดทําระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อรวบรวมสูตรอาหารพื้นเมืองลานนา 2.4) ดานดนตรี 

นาฏศิลปพื้นเมืองลานนาคือ สงเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุมดนตรี นาฏศิลปพื้นเมืองลานนาในชุมชน และ 2.5) ดาน

ประเพณ ีคานยิม และความเช่ือ คือ สงเสริม และกระตุนใหประชาชนเขารวมประเพณีของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

ขอเสนอแนะ ภาคสวนท่ีเกี่ยวของควรสนับสนุน สงเสริม ตามบทบาท เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สภา

วัฒนธรรม สถานศึกษา และสรางเครือขายกับองคกร หนวยงานตางๆ ในการอนุรักษและสืบทอดภาษาและวัฒนธรรม

พืน้เมืองสืบตอไป 
 

คําสําคัญ: ภาษา วัฒนธรรมพืน้บานลานนา 

                                                 
1นสิติคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : peoplemobile@yahoo.co.th 
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Abstract  

The objectives of this study are 1) to learn the current situation of Lanna language and culture of new 

generation in Thungruangthong sub-district, Chun district, Phayao province. 2) to search for the approach of their 

preservation.The sample group as 7,773 of local residents. The sampling based on the formula of Taro Yamane at the 

confidence level of 95% of the sample was 380 local and philosopher of 13 random samples of 393 persons. The data 

have been collected by Questionnaires the statistics used for data analysis were percentage, mean and standard 

deviation. 

The study’s results are saspects language and culture preservation of the local residents are on an average 

level. 2) The approach of preservation are 2.1) to support the Lanna language education at the school 2.2) to support 

the Lanna costume wearing 2.3) to establish the information technology network to collect the Lanna food recipe 2.4) to 

support establishing the Lanna musical bands in the community, and 2.5) to support more frequent public participation in 

the local traditional activities. 

The suggestion is that the sectors like the local government, the Culture council; the schools should support 

and enhance the cultural preservation. They should also establish the network with the other sectors in these 

activities. 
 

Keywords: lannalanguge, cultureand local educators 
 

บทนํา 

การพัฒนาประเทศเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปจจุบัน สงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสังคมไทย การรับวัฒนธรรมอ่ืนโดยขาดการเลือกสรรและคิดอยางรอบคอบ ทําใหละเลย

วัฒนธรรมไทยท่ีดงีาม เปนเอกลักษณของชาต ิท่ีควรอนุรักษไวเพื่อเปนมรดกทางดานวัฒนธรรมของไทยใหคนรุนตอไป 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มุงเนนและสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

เยาวชนใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข มุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตอง สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิ

ปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ซึ่งจากสภาพสังคมไทยในปจจุบัน พบวา มีความเสื่อมถอยทางดานวัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่น เปนอยางมาก สืบเน่ืองมาจากการไหลบาของขอมูลขาวสารท่ีไรพรมแดน ที่เปนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง     

เปนผลใหมกีารรับวัฒนธรรมอยางขาดการศกึษาและเลือกสรรใหเหมาะสมกับรากฐานวัฒนธรรมไทย เชน 

1. ดานภาษาลานนา พบวา ปจจุบันประชาชนสวนใหญโดยเฉพาะเยาวชนในทองถิ่นใชภาษากลางในการสื่อสารใน

ชวีติประจําวันแทนภาษาคําเมือง ใชภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ เปนตน 

2. ดานวัฒนธรรม พบวา  

2.1 ดานการแตงกายพืน้บานลานนาเชน ปจจุบันนยิมแตงกายตามสมัยนยิมท่ีรับวัฒนธรรมมาจากตางชาติ เชน 

ญี่ปุน เกาหลี หรือชาติตะวันตก ยกตัวอยางเชน การใสเสื้อผารัดรูป สั้น ไมเหมือนคนสมัยกอนท่ีนิยมสวมใสเสื้อผามิดชิด 

เปนตน 
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2.2 ดานอาหารพื้นบานลานนาสังคมไทยปจจุบัน นิยมปลูกฝงใหลูกหลานทานขนมปงท่ีเปนแปงแทนขาวนึ่ง 

รับประทานอาหารฟาสฟูด อาหารขยะ นิยมใหกินขนมกรุบกรอบท่ีทํามาจากแปง มากกวารับประทานขนมพื้นบานใน

ทองถิ่น 

2.3 ดานดนตรี นาฏศิลปพื้นบานลานนาปจจุบันวัยรุนท่ัวไปนิยมการเลน กีตาร เปยโน แทนการเลนเปาขลุย    

สะลอ ซอซึง และนิยมการเตนเพลงที่เปนจังหวะเร็ว มากกวาการฟอนรํา เชน การฟอนเล็บ ที่แสดงถึงวัฒนธรรมของ

ชาวลานนา เปนตน 

2.4 ดานประเพณี คานิยม และความเช่ือเชน การละเลนของเด็ก เพลง นิทาน และวรรณกรรมทองถิ่น 

ประเพณีตาง ๆ ที่กําลังจะถูกดัดแปลงไปสูสมัยนิยมมากขึ้น เชน ประเพณีรดน้ําดําหัว ประเพณีตานกวยสลาก เปนตน 

มีคานิยมในการท่ีคนมีเงินมักเปนผูมีอํานาจ และปจจุบันความเช่ือดานภูมิปญญาทองถิ่นในการรักษาพยาบาล ยอมเสื่อมถอยลง 

เนื่องจากปจจุบันวิทยาการทางการแพทยมีความเจริญกาวหนา การรักษาจึงเนนแพทยแผนปจจุบันมากกวาแพทยแผนโบราณ 

เปนตน ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลานี้จะทําใหเด็กและเยาวชนในชาติละเลยคานิยมอันดีงามของสังคมไทย จนสุดทายก็จะเปนคนไทย 

ที่ไมเขาใจ ไมเห็นคุณคา ไมภูมิใจในศักดิ์ศรีของภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่นของตน (สํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ, 2544, หนา 21) 

ตําบลทุงรวงทอง เปนตําบลหนึ่งท่ีอยูในเขตการปกครองของอําเภอจุน เดิมอยูในเขตพื้นท่ีการปกครองของ

ตําบลลอ ตอมาไดรับการตั้งเปนตําบลทุงรวงทอง โดยประชากรสวนใหญที่อาศัยอยูในตําบลทุงรวงทอง เปนบุคคลตางถิ่น

ท่ียายเขามาตั้งถิ่นฐานในพื้นท่ี จึงทําใหมีวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ ที่หลากหลาย ทําใหภาษาและวัฒนธรรมพื้นเมือง

ลานนาดั้งเดิมเร่ิมสูญหายไป และประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยสังคมออนไลนปจจุบันทําใหเกิดการเขาถึง

ขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วความเปนวัฒนธรรมทองถิ่นไดถูกลืมเลือนสูญหายไปกับการเวลาและการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว  

จากสภาพปญหาดังกลาว ตําบลทุงรวงทองไดมีการมีการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาของชุมชน 

โดยมีปราชญชาวบานที่มีความรู ความสามารถในดานตาง ๆ เขามามีสวนรวมในอนุรักษ ฟนฟู ประกอบดวย 

1) ครูอวน ขันทะวงศ นักอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ดานภาษาพื้นเมืองลานนา มีแนวทางการอนุรักษ คือ เปนครูผูสอนการเขียน

ภาษาคําเมือง ตั๋วอักษรเมือง คาว โคลง จอย ใหแกนักเรียนในโรงเรียน วัด และประชาชนทั่วไปในเขตตําบลทุงรวงทอง 

2) ประชาชนของชุมชนบานรองแมด หมู 4 ท่ีสงเสริมและอนุรักษดานการแตงกายดวยชุดไทลื้อ 3) นางศิริวรรณ ใจกลา 

และนางจมโปทาวี นายนงค และนางบุดดี ซอนกัน เปนปราชญดานอาหาร เชน น้ําพริกขาทรงเคร่ือง จิ้นสม (แหนมหมู,

แหนมเนื้อ) และน้ําปู 4) นางแสงพลอย ธงสิบเจ็ด เปนปราชญดานดนตรี นาฏศิลปพื้นเมืองลานนา เชน ซอพื้นบาน 

ฟอนสาวไหม 5) ดานประเพณี คานิยม และความเชื่อ เชน การบายศรีสูขวัญ ประเพณีบวชปาชุมชน หมู 1 ประเพณี

สืบชะตา และบวงสรวงเจาพอเสือ หมู 2 ประเพณีบ้ังไฟวสิาขะ และงานบ้ังไฟดอก เปนตน 

ดังนั้น เพ่ือการดําเนินการเพ่ืออนุรักษภาษา และวัฒนธรรมทองถิ่นพื้นบานลานนาของตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน 

จังหวัดพะเยา เปนไปอยางย่ังยืน และเปนรูปธรรม และชุมชนมสีวนรวม ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึงแนวทางการอนุรักษ

ภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาของปราชญทองถิ่น ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลท่ีไดจาก

การศกึษาไปใชเปนแนวทางในการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพืน้บานลานนาใหมกีารคงอยูสืบไป 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาของปราชญทองถิ่น ตําบลทุงรวงทอง 

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาในตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน 

จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 

              ตัวแปรตน              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษา “แนวทางการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาของปราชญทองถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาล

ตําบลทุงรวงทองอําเภอจุน จังหวัดพะเยา”เปนการวจัิยเชงิปริมาณ มรีายละเอยีดดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง: ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูใน

ตําบลทุงรวงทองอําเภอจุน จังหวัดพะเยา จํานวน 7,773 คน โดยทําการสุมตัวอยางตามสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน

ในระดับความเช่ือมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 380 คน และปราชญทองถิ่น จํานวน 13 คน โดยสุมกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง จํานวน 393 คน 

เครื่องมอืที่ใชในการรวบรวมขอมูล:การศกึษาคร้ังนี้ใชแบบสอบถาม ในการรวบรวมขอมูล 

สถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล:สถติท่ีิใชในการวเิคราะหขอมูล ประกอบดวย 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ และคารอยละ 

ตอนท่ี 2 และ 3 วเิคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ วเิคราะหและจัดกลุมขอมูลแลวเขยีนบรรยายเชงิพรรณนา 

 

 

 

สภาพปญหาการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรม

พื้นบานลานนาในตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน 

จังหวัดพะเยา 5 ดาน ไดแก 

1. ดานภาษาพืน้เมืองลานนา 

2. ดานการแตงกายพืน้เมืองลานนา 

3. ดานอาหารพืน้เมืองลานนา 

4. ดานดนตรี นาฏศลิปพืน้เมืองลานนา 

5. ดานประเพณี คานยิม และความเช่ือ 

แนวทางการอนุรักษภาษา วัฒนธรรมพื้นบานลานนา  

ของปราชญทองถ่ิน กรณศีกึษา ตําบลทุงรวงทอง  

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา  
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ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “แนวทางการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาของปราชญทองถิ่น: กรณีศึกษาตําบล

ทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา”สามารถสรุปผลการวจัิยดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพครอบครัว รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน และอาชีพพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 59.50มีอายุ 41-50 ป 

จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.50มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40.70 มีสถานภาพ

ครอบครัว สมรส จํานวน 267 คน คิดเปนรอยละ 67.90 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท จํานวน 123 คน 

คิดเปนรอยละ 31.30 และประกอบอาชพีเกษตรกร จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 50.60 

2. สภาพปจจุบันในการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษภาษา วัฒนธรรมพื้นบานลานนาของปราชญชาวบาน และ

ประชาชน ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

พบวา ปราชญชาวบาน และประชาชน ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา มีการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ

ภาษา วัฒนธรรมพืน้บานลานนา ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยรวมท้ัง 5 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับปาน

กลาง (คาเฉลี่ย 3.13)เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีการปฏิบัติท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานประเพณี คานิยม 

และความเช่ือ (คาเฉลี่ย 3.28) รองลงมา ไดแก ดานอาหารพื้นเมืองลานนา (คาเฉลี่ย 3.11) และดานท่ีมีการปฏิบัติท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานดนตรี นาฏศิลปพื้นเมืองลานนา (คาเฉลี่ย 2.58) เม่ือพิจารณาผลการวิจัยเปนรายดาน 

ปรากฏผลดังนี้ 

2.1 ดานภาษาพื้นเมืองลานนา พบวา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาการปฏิบัติเปน

รายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ทานใชภาษาพื้นเมืองลานนาในการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง คือ ทานศึกษา คนควา ประวัติความ

เปนมาของภาษาพืน้เมืองลานนา 

2.2 ดานการแตงกายพื้นเมืองลานนา พบวา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาการปฏิบัติเปน

รายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมากคือ ทานแตงกายพื้นเมืองลานนาเปนประจํา/เทศกาล

สําคัญตาง ๆ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง คือ ทานออกแบบชุดแตงกายพื้นเมือง

ลานนาใหมรูีปแบบท่ีทันสมัย และสวยงาม 

2.3 ดานอาหารพื้นเมืองลานนา พบวา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาการปฏิบัติเปน

รายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมากคือ ทานสงเสริม และปลูกฝงคานิยมการรับประทาน

อาหารพืน้เมืองลานนาแกเยาวชนในชุมชนและขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง คือ ทานเขา

รวมกจิกรรมที่สงเสริมเกี่ยวกับอาหารพืน้เมืองลานนา 

2.4 ดานดนตรี นาฏศิลปพืน้เมืองลานนาพบวา ภาพรวมมกีารปฏบัิตอิยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาการปฏิบัติเปน

รายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลางคือ ทานมีสวนรวมในการจัดตั้งกลุมดนตรี 

นาฏศิลปพื้นเมืองลานนาในชุมชน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับนอย คือ ทานเปนวิทยากร

ใหความรู เกี่ยวกับดนตรี นาฏศลิปพืน้เมืองลานนา 
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2.5 ดานประเพณี คานิยม และความเช่ือ พบวา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาการ

ปฏิบัติเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมากคือ ทานปลูกฝง และสงเสริมใหเยาวชนใน

ชุมชนเห็นคุณคาของ ประเพณี คานยิม และความเช่ือของทองถิ่น และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับ

ปานกลาง คือ ทานศกึษา คนควา ประวัตคิวามเปนมาของประเพณี คานยิม และความเช่ือ ของคนพืน้เมืองลานนา 

3. แนวทางการอนุรักษภาษา วัฒนธรรม พื้นบานลานนา ของปราชญทองถ่ินกรณีศึกษา ตําบลทุงรวงทอง 

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

3.1 ดานภาษาพื้นเมืองลานนา พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอแนวทางการอนุรักษภาษา 

วัฒนธรรมพื้นบานลานนา ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดานภาษาพื้นเมืองลานนา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด คือ สงเสริมการสอนภาษา

พื้นเมืองลานนาในโรงเรียน และผูสนใจ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูในระดับมาก คือ รวมมือกับ

โรงเรียนในการจัดทําหลักสูตรภาษาพืน้เมืองลานนา 

3.2 ดานการแตงกายพื้นเมืองลานนา พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอแนวทางการอนุรักษ

ภาษา วัฒนธรรมพื้นบานลานนา ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดานการแตงกายพื้นเมืองลานนา ภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด คือ สนับสนุน 

และสงเสริมการแตงกายพื้นเมืองลานนา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูในระดับปานกลาง คือ จัดทํา

ระบบเครือขายสารสนเทศดานวัฒนธรรมทองถิ่นลานนาดานการแตงกายพืน้เมืองลานนา 

3.3 ดานอาหารพื้นเมืองลานนา พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอแนวทางการอนุรักษภาษา 

วัฒนธรรมพื้นบานลานนา ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดานอาหารพื้นเมืองลานนาภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด คือ จัดทําระบบเครือขาย

สารสนเทศเพื่อรวบรวมสูตรอาหารพืน้เมืองลานนา และขอท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ซึ่งมคีาการแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด คือ 

ประชาสัมพันธอาหารพืน้เมืองลานนาท่ีโดดเดนของทองถิ่น 

3.4 ดานดนตรี นาฏศิลปพื้นเมืองลานนา พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอแนวทางการอนุรักษ

ภาษา วัฒนธรรมพื้นบานลานนา ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดานดนตรี นาฏศิลปพื้นเมืองลานนาภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด คือ สงเสริม 

และสนับสนุนการจัดตั้งกลุมดนตรี นาฏศิลปพื้นเมืองลานนาในชุมชน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูใน

ระดับมากที่สุด คือ รวมแลกเปลี่ยนความรู เกี่ยวกับดนตรี นาฏศลิปพืน้เมืองลานนา กับชุมชนใกลเคียง 

3.5 ดานประเพณี คานิยม และความเช่ือ พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอแนวทางการอนุรักษ

ภาษา วัฒนธรรมพื้นบานลานนา ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยาดานประเพณี คานิยม และความเช่ือ ภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือพจิารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูในระดับมากที่สุด คือ สงเสริม และ

กระตุนใหประชาชนเขารวมประเพณีของชุมชนอยางสม่ําเสมอ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูในระดับ

มาก คือ จัดทําระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ ประเพณี คานยิม และความเช่ือ ของทองถิ่น 
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4. ผลสรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขการอนุรักษภาษา วัฒนธรรม พื้นบาน

ลานนา กรณศีกึษา ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

              4.1 ดานภาษาพื้นเมอืงลานนา 

อุปสรรคและปญหา แนวทางแกไข 

1. ปจจุบันสวนใหญพอแม มาจากหลากหลายพื้นท่ี 

ภาษาท่ีใชในการสื่อสาร จึงมีหลากหลาย บางทีใช

ภาษาพูดพืน้เมืองผดิเพี้ยน และใชภาษากลางในการ

พูดคุยกับลูก/บุคคลท่ัวไป 

2. เด็กและเยาวชนสวนใหญใชภาษากลางในการพูด

จากสื่อสารกันมากกวาภาษาพืน้เมืองลานนา 

3. เยาวชนบางกลุมใชภาษาไปในแนวทางท่ีผดิ 

4. คนในชุมชนนิยมพูดภาษาตามสื่อ เลียนแบบ

ดารา นักรอง พูดคําทับศัพท  

1. ควรจะมคีรูผูสืบทอดภาษาลานนา 

2. จัดทําหลักสูตรภาษาลานนาอยางจริงจัง 

3. ใชภาษากลางในการสื่อสารเวลาไปตดิตอสถานท่ีราชการ 

4. จัดอบรมความรูเกี่ยวกับภาษาพื้นเมืองลานนาใหแกเยาวชน

รุนใหม ใหมจีติสํานกึและเห็นคุณคาในภาษาพื้นเมืองลานนา โดย

ใหโรงเรียน/สถานศกึษา มสีวนรวมในการปลูกฝงคานยิมท่ีด ี

5. โรงเรียนควรจัดทําสื่อเกี่ยวกับลานนา ใหเยาวชนไดศึกษา

วัฒนธรรม อันเกาแก เชน การทําเปนสื่อ CD หรือการจัด

กจิกรรมในหองเรียน 

6. ควรจัดตั้งกลุมภาษาถิ่นแตละพื้นท่ี เพื่อใหเยาวชนไดศึกษา 

เชน ในโรงเรียน หรือสถานท่ีสําคัญของทองถิ่น  

7. ครู ผูปกครอง รวมท้ังวิทยากร ตองใหความสําคัญ และ

สงเสริมการใชภาษาพืน้เมืองลานนาในการสื่อสาร เชน คําวา พอ

อุย แมอุย แทนคําเรียก ตา ยาย, คําวา ขัว แทนคําวา สะพาน 

เปนตน 

           4.2 ดานการแตงกายพื้นเมอืงลานนา 

อุปสรรคและปญหา แนวทางแกไข 

1. เด็กและเยาวชนไมเห็นความสําคัญของการแตง

กายพืน้เมืองลานนา 

2. บางคนยังไมเขาใจในการแตงกายพืน้เมืองของคน

ลานนาพอ 

3. ปจจุบัน คนนยิมทําตามแฟช่ัน นุงนอยหมนอย 

1. ควรสงเสริม อนุรักษ ใหแตงกายชุดพืน้เมืองในเทศกาลตางๆ 

2. ควรมีสถานท่ี/พิธีกร ในการอบรม/แนะนํา เพื่อใหเกิดความรู

ความเขาใจ 

3. โรงเรียนควรสงเสริม และกระตุนใหนักเรียน แตงกายชุด

พืน้เมืองลานนา ในเทศกาลตางๆ 

4. ควรนําผาพื้นเมืองลานนาไปประยุกตเปนแฟช่ันแนวใหม เพื่อ

ดงึดูดใหคนสนใจ  
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               4.3 ดานอาหารพื้นเมอืงลานนา 

อุปสรรคและปญหา 

1. อาหารบางอยางตองใช เวลาทํามาก ทําให

เยาวชนรุนใหมใหความสําคัญกับอาหารจานดวน 

เพราะรวดเร็ว 

2. บางคนยังไมเขาใจวาอาหารของคนพื้นเมือง

ลานนามคุีณคาอยางไร 

3. อาหารบางอยางสูญหายไป  

แนวทางแกไข 

1. บิดา-มารดา ควรทําใหทานท่ีบานเปนประจํา 

2. ควรจัดสถานท่ีฝกอบรม แนะนําใหรูประโยชนของอาหาร

พืน้เมืองลานนาแตละชนดิ 

3. นําเมนูอาหารพืน้เมืองดัง้เดมิมาเผยแพรใหเปนท่ีรูจัก 

               4.4 ดานดนตร ีนาฎศลิป พื้นเมอืงลานนา 

อุปสรรคและปญหา 

1. ขาดการฝกท่ีตอเน่ือง 

2. เยาวชนใหความสนใจกับดนตรีสากล 

 

แนวทางแกไข 

1. ควรจัดสถานท่ีสําหรับฝกสอนอยางจริงจังและตอเนื่อง 

2. โรงเรียน ควรมีการสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมเกี่ยวกับดาน

ดนตรี นาฎศิลป  พื้น เ มืองลานนา เชน ทํา เปนหลักสูตร

สถานศกึษา จัดเปนกจิกรรมเสริม เปนตน 

3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี นาฎศิลปใหกับเยาวชนไดเรียนรู 

และหันมาสนใจ โดยการผสมผสานความเปนอดีตและปจจุบัน

เขาดวยกัน 

               4.5 ดานประเพณ ีคานยิม ความเชื่อ  

อุปสรรคและปญหา 

1. ขาดการเอาใจใส 

2.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวนยังไม ให

ความสําคัญและไมใหการสนับสนุนเทาท่ีควร 

แนวทางแกไข 

1. ควรมีสถานท่ีจัดแสดงดาน ประเพณี คานิยม ความเช่ือ ของ

คนทองถิ่นตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม 

2. สงเสริม กระตุน ใหประชาชนทุกภาคสวนรวมกันอนุรักษ

ประเพณี คานิยม ความเช่ือ ภาษา ของทองถิ่นใหสืบทอดตอไป

ยังลูกหลาน 

3. จัดทําสื่อการเรียนการสอน เกี่ยวกับคานิยม ความเช่ือ 

ประเพณี ในทองถิ่นใหเยาวชนไดศกึษา 

4. จัดทําแผนประจําป เกี่ยวกับประเพณี คานยิม ความเช่ือ 

5. ภาคสวนท่ีเกี่ยวของควรใหการสนับสนุนตามบทบาท เชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนดานงบประมาณ เปนตน 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลการวิจัย “แนวทางการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาของปราชญทองถิ่น: กรณีศึกษาตําบล

ทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา” สามารถอภปิรายผลการวจัิยดังนี้ 

1. ดานภาษาพื้นเมืองลานนา พบวา สภาพสังคมปจจุบันใชภาษากลางในการสื่อสารกันท้ังในครอบครัว โรงเรียน 

หรือการติดตอสถานท่ีราชการเนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลทุงรวงทอง มาจากหลายพื้นที่ ทําใหภาษาที่ใชในการ

สื่อสารคือภาษาไทยภาคกลาง อีกท้ังการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกําหนดใหใชภาษากลางในการจัดการเรียนการ

สอน จึงทําใหมีการใชภาษากลางท้ังในและนอกชั้นเรียน รวมถึงในครอบครัวมากขึ้น อีกท้ังในสวนของทัศนคติของครูและ

นักเรียนบางคนเห็นวาภาษาทองถิ่นพืน้เมือง ไมทันสมัยเกดิความละอายท่ีจะพูดคุยหรือสื่อสารในท่ีสาธารณะ และบางคร้ัง

คนในชุมชนนยิมพูดภาษาตามสื่อ เลยีนแบบดารา นักรอง พูดคําทับศัพท แนวทางแกไข คือ ครู ผูปกครอง รวมท้ังวิทยากร 

ตองใหความสําคัญ และสงเสริมการใชภาษาพื้นเมืองลานนาในการสื่อสารจัดทําหลักสูตรภาษาลานนาอยางจริงจังรวมท้ัง

จัดอบรมความรูเกี่ยวกับภาษาพื้นเมืองลานนาใหแกเยาวชนรุนใหม ใหมีจิตสํานึกและเห็นคุณคาในภาษาพื้นเมืองลานนา 

โดยใหโรงเรียน/สถานศึกษา มีสวนรวมในการปลูกฝงคานิยมที่ดี สอดคลองกับงานวิจัยของ น้ําทิพย มณฑาทอง (2547) 

พบวาควรมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาลานนา และครูควรสรางและปลูกฝงทัศนคติ

ใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจและพูดภาษาพื้นเมือง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญนภา สุขคร (2549) พบวา แนว

ทางการธํารงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมลานนา คือ การสรางเครือขายและฟูมฟกจิตสํานึกทางดานวัฒนธรรม คือ ตอง

สงเสริมการสรางเครือขายวัฒนธรรมท่ีทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดูแลรักษา รวมทั้งฟูมฟกจิตสํานึกของทุกภาคสวนไม

วาจะเปนภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในทองถิ่นใหเห็นความสําคัญ คุณคา รูจักรัก และหวงแหน

วัฒนธรรมของตนเอง 

2. ดานการแตงกายพื้นเมืองลานนาพบวา เด็กและเยาวชนไมเห็นความสําคัญของการแตงกายพื้นเมืองลานนา

บางคนยังไมเขาใจในการแตงกายพื้นเมืองของคนลานนา และนิยมทําตามแฟช่ัน นุงนอยหมนอยจากสภาพปจจุบันสะทอน

ใหเห็นวาวัฒนธรรมตะวันตกเขามามีบทบาทและแทรกซึม โดยผานสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งนับวันจะพัฒนาใหโลกแคบเพียง

แคมือสัมผัส การเขาถึงงาย และรวดเร็วมากขึ้น สงผลใหวัฒนธรรมตะวันตกเขามาในสังคมและวัฒนธรรมไทยอยาง

งายดาย และฝงรากลึกอยางแยกไมออก จากสภาพสังคมในปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของสถาบันครอบครัว 

สังคม ผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับ ท้ังครู สถานศึกษา ควรสนับสนุน และสงเสริมการแตงกายพื้นเมืองลานนา กระตุนให

เยาวชนรวมทั้งประชาชนแตงกายพื้นเมืองลานนาในเทศกาลสําคัญตาง ๆ /ในชีวิตประจําวัน และสรางความตระหนักให

ประชาชนทุกภาคสวนเห็นคุณคา และใหความสําคัญตอการแตงกายพื้นเมืองลานนาสอดคลองกับงานวิจัยของ น้ําทิพย 

มณฑาทอง (2547) พบวา สถานศึกษาควรกําหนดใหมีวันแตงกายพื้นเมืองสัปดาหละ 1 วัน และกําหนดนโยบายในการ

สงเสริมใหครูแตงกายดวยผาพืน้เมืองลานนา เพื่อเปนแบบอยางแกนักเรียนดวย  

3. ดานอาหารพื้นเมืองลานนา พบวา จากสภาพการปฏิบัติท่ีไดขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม คือ มีการปฏิบัติ

ดานอาหารพื้นเมืองลานนาอยูในระดับปานกลาง โดยมีการปฏิบัติคือ สงเสริม และปลูกฝงคานิยมการรับประทาน

อาหารพื้นเมืองลานนาแกเยาวชนในชุมชน สวนปญหาท่ีพบ คือ อาหารบางอยางตองใชเวลาทํามาก ทําใหเยาวชนรุน

ใหมใหความสําคัญกับอาหารจานดวน เพราะรวดเร็ว อีกทั้งบางคนยังไมเขาใจวาอาหารของคนพื้นเมืองลานนามี
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คุณคาอยางไร และอาหารบางอยางสูญหายไป แนวทางแกไขปญหา คือ จัดทําระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อรวบรวมสูตร

อาหารพื้นเมืองลานนา ปลูกฝงคานิยมการรับประทานอาหารพื้นเมืองลานนาแกเยาวชนในชุมชน สงเสริม และกระตุนให

คนในชุมชนรับประทานอาหารพื้นเมืองลานนา พัฒนารูปแบบและรสชาติอาหารพื้นเมืองลานนาใหเปนท่ียอมรับ สงเสริม

การจัดทําสูตรอาหารพื้นเมืองลานนาเพ่ือเผยแพรแกผูสนใจ และ ประชาสัมพันธอาหารพื้นเมืองลานนาท่ีโดดเดนของ

ทองถิ่น สอดคลองกับการศึกษาของ ธเนศวร เจริญเมือง (2544 ข หนา 101) กลาววา ควรมีการร้ือฟนอาหาร และขนม

ทองถิ่นที่สูญหายไป รณรงคใหเห็นคุณคาของดีในทองถิ่น จัดรายการแนะนํา ประกวดการทําอาหารและขนมท่ีเปนของ

ทองถิ่น และสอดคลองกับงานวิจัยของ น้ําทิพย มณฑาทอง (2547) พบวา ในชีวิตประจําวันของครูทําอาหารพื้นเมือง

รับประทานในครัวเรือนเสมอ รวมท้ังปลูกฝงคานิยมและสนับสนุนใหนักเรียนรับประทานอาหารพื้นเมือง สนับสนุนใหมี

อาหารพื้นเมืองจําหนายในโรงเรียน และสนับสนุนใหมีอาหารพื้นเมืองในกิจกรรมจัดเลี้ยงของโรงเรียน รวมท้ังไดให

แนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมดานอาหารพื้นเมืองวา สถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรและนํามาบูรณาการกับทุกกลุม

สาระ จัดใหมกีารสอนทําอาหารพืน้เมืองอยางงายแกนักเรียน 

4. ดานดนตรี นาฎศิลป พื้นเมืองลานนา จากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

การปฏิบัติในการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมลานนา ของตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดานดนตรี นาฎศิลป 

พืน้เมืองลานนา อยูในระดับการปฏบัิตนิอย ปญหาท่ีพบคือ เยาวชนใหความสนใจกับดนตรีสากล ขาดการฝกที่ตอเนื่อง ไม

มีสถานที่และเคร่ืองดนตรี/อุปกรณ แนวทางแกไข พบวา ควรจัดสถานที่สําหรับฝกสอนอยางจริงจังและตอเนื่อง โรงเรียน 

ควรมีการสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมเกี่ยวกับดานดนตรี นาฎศิลป พื้นเมืองลานนา เชน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี 

นาฎศลิปใหกับเยาวชนไดเรียนรู และหันมาสนใจ โดยการผสมผสานความเปนอดีตและปจจุบันเขาดวยกัน ทําเปนหลักสูตร

สถานศึกษา จัดเปนกิจกรรมเสริม เปนตน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ขวัญนภา สุขคร (2549) กลาววา แนวทางการ

บริหารจัดการของภาครัฐในการธํารงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมลานนา ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและตอเน่ือง 

เชน การจัดการขอมูลสารสนเทศ การศึกษาคนควาวิจัย การเผยแพรประชาสัมพันธ การทํานุบํารุงรักษาวัฒนธรรม การ

พัฒนาวัฒนธรรม การเปดเวทีและเพิ่มพืน้ท่ีทางวัฒนธรรมใหกับทองถิ่น เนนกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณคาท่ีแทจริง เพื่อพัฒนา

จิตวิญญาณ จิตใจ และการอยูรวมกับชุมชนทองถิ่น และสอดคลองกับงานวิจัยของ น้ําทิพย มณฑาทอง (2547) พบวา 

โรงเรียนสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนดนตรี นาฏศิลปพื้นเมือง และสนับสนุนใหมีการนําดนตรีพื้นเมืองมาใชใน

กจิกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน และสนับสนุนใหจัดตั้งวงดนตรีพื้นเมืองในโรงเรียน และองคกรปกครองทองถิ่นควรสนับสนุน

อุปกรณดนตรีพื้นเมืองลานนา อีกท้ังโรงเรียนควรจัดทําหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาและกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีนาฎศิลปพื้นเมือง 

เชน จัดช่ัวโมงดนตรี นาฏศลิป เปนตน 

5. ดานประเพณี คานิยม และความเช่ือจากขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

การปฏบัิตใินการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมลานนา ของตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดานประเพณี คานิยม 

และความเช่ืออยูในระดับการปฏิบัติมาก คือ สงเสริม และกระตุนใหประชาชนเขารวมประเพณีของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

สวนปญหา อุปสรรค ไดแก หนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวนยังไมใหความสําคัญและไมใหการสนับสนุนเทาที่ควร ขาด

การเอาใจใส แนวทางแกไข คือ สงเสริม และกระตุนใหประชาชนเขารวมประเพณีของชุมชนอยางสม่ําเสมอ ปลูกฝง และ

สงเสริมใหเยาวชนในชุมชนเห็นคุณคาของ ประเพณี คานิยม และความเช่ือของทองถิ่นเผยแพรความรูเกี่ยวกับประเพณี 
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คานิยม และความเช่ือของทองถิ่นแกเยาวชน/ประชาชนท่ัวไป ภาคสวนที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนตามบทบาท เชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนดานงบประมาณ และจัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําป เกี่ยวกับประเพณี คานิยม 

ความเช่ือ ของทองถิ่น สอดคลองกับงานวิจัยของ จินตนา สนามชัยสกุล และคณะ (2552) พบวา อําเภอหลมเกาควร

กําหนดนโยบายใหหนวยงานทองถิ่นฟนฟูอนุรักษวัฒนธรรมโดยการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในงานประเพณีตางๆให

โรงเรียนจัดทําหลักสูตรวัฒนธรรมทองถิ่น และสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญนภา สุขคร (2549) พบวา ผูมีอํานาจใน

การกําหนดนโยบาย ตองเนนใหความสําคัญ และเห็นคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรมทองถิ่น กําหนดนโยบายท่ีมี

ความสอดคลองและความตองการของทองถิ่น เนนการมีสวนรวมในทุกระดับ เชน การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

กลยุทธ แผนวัฒนธรรม กระบวนการจัดการ การมีสวนรวมในการสรางเครือขายวัฒนธรรม มีสวนรวมในการสราง

จิตสํานึกท่ีดี จัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและตอเนื่อง เชน การจัดการขอมูลสารสนเทศ การศึกษาคนควาวิจัย การเผยแพร

ประชาสัมพันธ การทํานุบํารุงรักษาวัฒนธรรม การพัฒนาวัฒนธรรม การเปดเวทีและเพิ่มพื้นท่ีทางวัฒนธรรมใหกับ

ทองถิ่น เนนกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณคาท่ีแทจริง เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ จิตใจ และการอยูรวมกับชุมชนทองถิ่น รวมท้ัง

สงเสริมการสรางเครือขายวัฒนธรรมท่ีทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดูแลรักษา ฟูมฟกจิตสํานึกของทุกภาคสวนไมวาจะ

เปนภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในทองถิ่นใหเห็นความสําคัญ คุณคา รูจักรัก และหวงแหนวัฒนธรรม

ของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ น้ําทิพย มณฑาทอง (2547) พบวา ครูสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมตาม

ประเพณีพื้นเมืองลานนา ปลูกฝงคานิยมในประเพณีพื้นเมืองลานนาแกนักเรียน และเผยแพรประเพณีพื้นเมืองลานนาทาง

สื่อมวลชนตางๆ และสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมรวมกับทองถิ่นเพื่อเปนการสงเสริมประเพณีทองถิ่นตามฤดูกาล เพื่อ

ปลูกฝงใหนักเรียนมจีติสํานกึและภูมใิจในประเพณีทองถิ่นของตัวเอง 
ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ือง “แนวทางการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาของปราชญทองถิ่น: กรณีศึกษาตําบล

ทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา”ผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ (Fact Finding) จากผลการศึกษาท้ัง 5 ดาน 

คือ ไดแก 1) ดานภาษาพื้นเมืองลานนา 2) ดานการแตงกายพื้นเมืองลานนา 3) ดานอาหารพื้นเมืองลานนา 4) ดานดนตรี 

นาฏศิลปพื้นเมืองลานนา และ 5) ดานประเพณี คานิยม และความเช่ือ เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนสําหรับแนวทางการ

อนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาของปราชญทองถิ่น: กรณีศึกษาตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

จึงไดนํามาเปนขอเสนอแนะเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

 ขอเสนอแนะเชงินโยบาย 

1. ภาคสวนท่ีเกี่ยวของควรใหการสนับสนุน สงเสริม ตามบทบาท เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สภาวัฒนธรรม และสถานศกึษา เปนตน 

2. หนวยงานสวนทองถิ่นควรมนีโยบายท่ีชัดเจน เปนรูปธรรม มีกระบวนการดําเนินงานท่ีเนนการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 

3. ควรจัดทําหลักสูตรสถานศกึษาโดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระ 

4. ควรมกีารสรางเครือขายกับองคกร สถาบันการศึกษา ชุมชน วัด และหนวยงานตางๆในการอนุรักษและสืบทอด

วัฒนธรรมพืน้เมืองลานนา 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1. ผูบริหารเทศบาลตําบลทุงรวงทอง ควรสงเสริมการจัดตั้งกลุม/ชมรมดานภาษาพื้นเมืองลานนาท้ังในระดับ

หมูบาน และโรงเรียน มกีารจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษภาษาพืน้เมืองลานนาอยางนอย 3 เดือน/คร้ัง 

2. ผูบริหารเทศบาลตําบลทุงรวงทอง ควรรวมมือ/สงเสริม/สนับสนุน ปราชญชาวบาน ชุมชน และโรงเรียน 

ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาดานภาษาและวัฒนธรรมลานนา 

3. เปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดในการอนุรักษภาษา วัฒนธรรม

ลานนา 

4. จัดเวทีเพื่อเผยแพรประเพณี วัฒนธรรมพื้นเมืองลานนาอยางตอเนื่อง เชน เปดเปนขวงวัฒนธรรมรวมกับ

หนวยงาน/องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน สถานศกึษา 

ขอเสนอแนะเพื่อการวจัิยในครั้งตอไป 

1. ควรศกึษาเร่ือง การมสีวนรวมของชุมชนตอการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพืน้เมืองลานนา 

2. ควรศกึษาเร่ือง บทบาทของสภาวัฒนธรรมกับการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพืน้เมืองลานนา 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการดําเนินการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นเมืองลานนากับองคกร หรือ

หนวยงานอ่ืน 
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บทคัดยอ  

 สารนิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษา 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก เพื่อศึกษาบทบาทของเจาอาวาสใน

การพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8 ประการท่ีสอง เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนา

ชุมชนตามหลักมรรคมีองค และประการท่ีสามเพื่อศึกษาขอเสนอแนะตอบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชนตาม

หลักมรรคมีองค ประชากรท่ีศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวยพระภิกษุสงฆ ท่ีจําพรรษาอยูในวัดในตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน 

จังหวัดแพร  และพุทธศานิกชน จํานวน 7 หมูบาน เพื่อเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 354  คนโดยมีแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประชากรและไดทําการประมวลผลโดยใชสถิติพื้นฐาน 1.คารอยละ (Percentage) 2. 

คาเฉลี่ย (Mean) 3. คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson,1981:68) สถิติสําหรับวิเคราะหคุณภาพ

เคร่ืองมือ การหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ใชวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha –Coefficient)  โดยใชสูตรครอนบาค 

(Cronbach,1990:160) 
 จากการวิจัยบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8 กรณีศึกษา พระสังฆาธิการ  

ตําบลบานกาศ  อําเภอสูงเมน  จังหวัดแพร  พบวามีบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน  โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีบทบาทในการพัฒนาชุมชมตามหลักมรรคมีองค 8 อยูในระดับมากท่ีสุด 

คือ ดานสัมมาสังกัปปะ  ดานบทบาทในการพัฒนาชุมชมตามหลักมรรคมีองค 8 อยูในระดับมาก คือ ดานสัมมาสมาธิ 

และท่ีมีบทบาทในการพัฒนาชุมชมตามหลักมรรคมีองค 8 อยูในระดับปานกลาง  เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยคือ  

ดานสัมมาวายามะ ดานสัมมาอาชีวะ  ดานสัมมาสติ   ดานสัมมาทิฏฐิ  ดานสัมมากันมันตะและท่ีมีบทบาทในการพัฒนา

ชุมชมตามหลักมรรคมอีงค 8 อยูในระดับนอย คือ  ดานสัมมาวาจา 

                                                 
1นสิติคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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2School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
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ความคิดเห็นจากขอเสนอแนะตางๆ พบวา พระสังฆาธิการในตําบลบานกาศมีอายุมาก ความรูทางดาน

การศกึษาเกี่ยวกับการบริหารงานมีนอย และขาดประสบการณในการเทศน จึงควรท่ีจะตองเรียนรูเพิ่มเติมเนื้อหาทางดาน

ทางธรรม และทางโลก ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนพุทธศาสนิกชนตองการใหพระสังฆาธิการจาก

การเลกิสูบบุหร่ี ซึ่งมองวาเปนการผดิศลี  และเปนตัวอยางท่ีไมดีแกพุทธศาสนิกชน พระสังฆาธิการสามารถสรางสรรคสิ่ง

ท่ีดงีามเพ่ือเปนประโยชนกับการพัฒนาชุมชนได 
 

คําสําคัญ :บทบาทการพัฒนาชุมชน หลักมรรคมอีงค 8 

 

Abstract 

 The objectives of this are to 1) study Buddhist temple’s abbots roles in the development by Noble Eightfold 

Paths. 2) study the problems ,obstacles and suggestions of their roles. The sampling group of this study is 354, 

consisting of the leaders and the Buddhists from 7 villages. It has a questionnaire as  a tool and processes by SPSS 

program for computing the average of percentage, mean average and standard deviation (Ferguson,1981:68). Using 

Alpha – Coefficient for simulates reliability of the tools and content validity by Cronbach (Cronbach,1990:160)  

 The study has shown the results that the roles of the abbots overall is on the middle level. The highest level 

of development on fold eight paths is the Righteous Premeditation , high level is the Righteous concentration. In the 

medium level are Righteous perseverance, Righteous Concentration, Righteous Thinking, Righteous career.  

 The suggestions are the leaders are senile, so their secular affairs and knowledge of management are 

weak, lacking of teaching skills. Then they should study more in Dharma and the secular affairs for the development 

of community. Also the local Buddhists urge them to stop smoking. Those leaders can be inventive to develop 

community.   

 

Keyword : Noble eightfold paths, Buddhist monk, Buddhist temple, the monk leaders.  
 

บทนํา 

การท่ีพระสังฆาธิการมีบทบาทหนาท่ีในการปกครองบริหารกิจการคณะสงฆใหเปนไปดวยความสงบเรียบรอย

ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมและถูกตองตามพระธรรมวินัยบริหารกิจการคณะสงฆตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจได 

จะตองมีหลักธรรมท่ีสามารถนํามาใชในการบริหารงานคณะสงฆ นั้นคือมรรคมีองค 8 เร่ิมท่ีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมา

สังกัปปะดําริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากันมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียร

ชอบสัมมาสตริะลกึชอบสัมมาสมาธิตัง้ใจมั่นชอบ 

ซึ่งในปจจุบันจะเห็นไดวา พระสงฆระดับผูปกครองมีขาวในทางท่ีเสียหายหลายประการ กอใหเกิดความเสียหาย

และมีการปฏิบัติศาสนกิจหนักไปทางดานใดดานหนึ่ง อาจจะไมสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีของเจาอาวาสกับความ

ตองการในชุมชน เชน ชุมชนอาจจะตองการใหพระสงฆสงเสริมการศึกษา ฝกอบรมใหกับเยาวชน แตเจาอาวาสบางวัด
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อาจจะเนนไปทางดานการกอสรางวัตถุภายในวัดมากเกินไป ซึ่งในการศึกษาบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน จะ

เปนผลสะทอนใหเห็นความตองการของชุมชน วาตองการจะใหสงเสริมดานไหนบาง ผูทําวิจัยจึงสนในบทบาทหนาท่ีของ

เจาอาวาสวามีบทบาทอยางไรบาง โดยใชหลักธรรมมรรคมีองค8 เปนแนวทางในการศึกษาบทบาทของเจาอาวาสในการ

พัฒนาชุมชน ซึ่งจะไดมุมมองจากฆราวาสท่ีไดรับผลในการปฏิบัติหนาท่ีโดยตรงของเจาอาวาสวาเปนอยางไร มี

ขอบกพรองควรท่ีจะแกไขหรือไม หรือควรจะมวีธีิการพัฒนาชุมชนไปทางดานไหนใหเหมาะสมกับสังคมในปจจุบัน  

จากเหตุผลสําคัญดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจใครจะศึกษาบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน 

ตามหลักมรรคมีองค 8 กรณีศึกษา พระสังฆาธิการ ตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร เพื่อตองการทราบขอมูล

เปนกรณีศกึษาวาในฐานะท่ีเปนเจาอาวาสไดมีบทบาทในงานการพัฒนาชุมชนอยางไรและในการทํางานของ     เจาอาวาส

ยอมตองมีปญหาและอุปสรรคไมนอยในฐานะแกนนําทางความคิดและจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนาชุมชนอาจสรางความ

พอใจและไมพอใจบางกับคนบางกลุมจึงตองมีกุศโลบายและกลยุทธในการแกปญหาเพื่อมุงสูผลสําเร็จในการพัฒนาคน

พัฒนางานของชุมชนใหสําเร็จผลตามเปาหมาย 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพ่ือศกึษาบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมอีงค 8  

กรณศีกึษา พระสังฆาธิการ ตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 

 2. เพ่ือศกึษาปญหาและอุปสรรคของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมอีงค 8  

กรณศีกึษา พระสังฆาธิการ ตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 

 3. ขอเสนอแนะตอบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชนตามหลักมรรคมีองค 8 กรณีศึกษา          พระ

สังฆาธิการ ตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

การวิจัย เร่ือง บทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมอีงค 8 กรณีศกึษาพระสังฆาธิการ ตําบลบาน

กาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร เพื่อศกึษาบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมอีงค 8 เปรียบเทียบ

บทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามมรรคมอีงค 8 จําแนกตามเพศ สถานะ อายุ และ       วุฒิการศึกษา และ

ศกึษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตอบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชนตามหลักมรรคมอีงค 8 โดยมกีาร

กําหนดตัวแปร ดังนี้  
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ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 

 

การวจัิยคร้ังนี้ มวัีตถุประสงค  

1. เพื่อศกึษาบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมอีงค 8  

2. เพ่ือศกึษาปญหาอุปสรรคของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมอีงค 8 

3. ขอเสนอแนะตอบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชนตามหลักมรรคมอีงค  

จํานวน 7 หมูบาน เปนหนวยวเิคราะห โดยผูวจัิยไดดําเนนิการศกึษาคนควาตามลําดับขัน้ตอนดังตอไปนี้ 

  1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 

  2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4. การวเิคราะหขอมูล   

 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแกผูนับถือศาสนาพุทธท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน  

จังหวัดแพร จํานวน 1,048 หลังคาเรือน 7 หมูบาน 4 วัด ประชากรในเขตตําบลบานกาศ 3,472คน  

 2. เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

 สถติท่ีิใชในการวเิคราะหขอมูล 

     2.1 คารอยละ (Percentage)  

     2.2 คาเฉลี่ย (Mean) 

     2.3 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson,1981:68) 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ใชวิธีสัมประสทิธ์ิแอลฟา(Alpha – Coefficient)  โดยใชสูตรครอนบาค 

(Cronbach,1990:160) 

 4. การวเิคราะหขอมูล   

พระสงฆ 

              - เจาอาวาส 

              - พระลูกวัด 

ฆราวาส 

              - พุทธศาสนกิชน 

                ตําบลบานกาศ อําเภอ                 

                สูงเมน จังหวัดแพร 

 
 

 

 

 

 

 

 

บทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชนกรณศีกึษาพระสังฆาธกิาร

ตามหลักอรยิมรรคมอีงค8 ตําบลบานกาศ  อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 

จํานวน 8 ดาน ประกอบดวย 

1.ดานสัมมาทฏิฐ ิ

2.ดานสัมมาสังกัปปะ 

3.ดานสัมมาวาจา 

4.ดานสัมมากันมันตะ 

5.ดานสัมมาอาชีวะ 

6.ดานสัมมาวายามะ 

7.ดานสัมมาสติ 

8.ดานสัมมาสมาธิ 
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 การหาคุณภาพเคร่ืองมือการทดสอบความนาเช่ือถือ  

นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาที่ใชตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ แลวนําเสนอให

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา รวมถึงโครงสรางของชุดคําถามใหมีความชัดเจน 

เขาใจงาย ครอบคุมองคประกอบของตัวแปรอยางครบถวนตามวัตถุประสงคการวิจัย และนําแบบสอบถามที่หาความตรง

เชิงเนื้อหาแลวไปทดลองใช (Try-out) กับพุทธศาสนิกชนที่ไมใชกลุมตัวอยางแตมีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 

คน และนําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาคํานวณหาความเช่ือมั่น(Reliability)ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีของ ครอนบาค 

(Cronbach, 1990 : 202-204) หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.89 ซึ่งสามารถใชใน

การเก็บขอมูลได 
 

ผลการศึกษา 

1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน 354 คน  มีเพศชาย 188 คน รอยละ 53.10 เพศหญิง 166 

คน รอยละ 46.90 สถานภาพเปนพระสงฆ 10 คน รอยละ 2.82 พุทธศาสนิกชน 344 คน รอยละ 97.18  อายุต่ํากวา 20 ป 10 คน รอย

ละ 2.82 อายุ 21 - 30 ป 39 คน รอยละ 11.01 อายุ 31 – 40 ป 60 คน รอยละ 16.94  อายุ 41 – 50 ป 101 คน รอยละ 28.53 อายุ 51 – 

60 ป 79 คน รอยละ 22.31 อายุ 61 ปขึ้นไป 65 คน รอยละ 78.39 วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา 145 คน รอยละ 40.96  มัธยมศึกษา 

142 คน รอยละ 40.11 ปริญญาตรี/เทียบเทา 63 คน รอยละ 17.77 สูงกวาปริญญาตรี 4 คน รอยละ 1.14สังกัดหมูบาน หมูท่ี 1  47 คน 

รอยละ 13.27  หมูท่ี 2   51 คน รอยละ 14.40  หมูท่ี 3   59 คน รอยละ 16.66   หมูท่ี 4  53 คน รอยละ 14.97หมูท่ี 5  50 คน รอยละ 

14.12 หมูท่ี 6  46 คน   รอยละ 12.99  หมูท่ี 7  48 คน รอยละ 13.59 

 2. บทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมอีงค 8  

 จากการศกึษาพบวา มบีทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.24) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีบทบาทในการพัฒนาชุมชมตามหลักมรรคมีองค 8 อยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดาน

สัมมาสังกัปปะ ( X =3.92) ดานบทบาทในการพัฒนาชุมชมตามหลักมรรคมีองค 8 อยูในระดับมาก คือ ดานสัมมาสมาธิ(

X =3.50) และท่ีมีบทบาทในการพัฒนาชุมชมตามหลักมรรคมีองค 8 อยูในระดับปานกลางเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหา

นอย คือ ดานสัมมาวายามะ( X =3.46) ดานสัมมาอาชีวะ( X =3.40)  ดานสัมมาสติ ( X =3.36)   ดานสัมมาทิฏฐิ ( X

=3.21) ดานสัมมากันมันตะ( X 2.68 SD =0.74) และที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชมตามหลักมรรคมีองค 8 อยูในระดับ

นอย คือ ดานสัมมาวาจา ( X =2.46) เมื่อพจิารณารายดาน พบวา 

  ดานสัมมาทิฏฐิอยูในระดับปานกลาง ( X =3.24) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกการเทศนาสั่งสอนแก

ประชาชนโดยท่ัวไปใหตั้งอยูในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนประจํา(วันพระ) รองลงมาไดแก การเปนครูชวยสอน

วิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาตางๆตลอดจนสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธและคาเฉลี่ยต่ําสุดคือการจัดตั้งหองสมุด

ภายในวัดเพื่อประโยชนในการศกึษาแกพระภกิษุสามเณรและประชาชน 

ดานสัมมาสังกัปปะอยูในระดับมากท่ีสุด ( X =3.92) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก การสงเสริมการจัดงาน

ประเพณีในวันสําคัญๆ เชนวันวิสาขบูชา เทศนมหาชาติ ฯลฯรองลงมาไดแก ออกกฎ ระเบียบขอบังคับตางๆแก
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พุทธศาสนิกชน เชนการหามเลนการพนัน หามดื่มสุราภายในบริเวณวัดและคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การจัดหาหนังสือไหวพระ

สวดมนตเพื่อรักษาศลีธรรมไวเพยีงพอ             

ดานสัมมาวาจา ( X =2.46) อยูในระดับนอย โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกการแกไขปญหาเพื่อยุติเหตุความ

ขัดแยง หรือลงโทษปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในวัด  รองลงมาไดแก ใหคําปรึกษา แนะนํา พระภิกษุสงฆ-สามเณรและประชาชน

เม่ือเกิดปญหาในทุกๆดานและคาเฉลี่ยต่ําสุดคือจัดหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลและอบรมประชาชนในหลักของ

ศลีธรรม  

ดานสัมมากัมมันตะอยูในระดับปานกลาง( X 2.68) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก บริหารจัดการกิจการของ

วัด เชน บัญชี รายรับ-รายจายใหเปนไปดวยดีรองลงมาไดแกควบคุมดูแลการกอสรางถาวรวัตถุภายในวัดและที่พักสงฆ

เปนไปดวยความเรียบรอย และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือพัฒนาพื้นท่ีของวัดใหเปนลานวัด ลานใจ ลานกีฬาของเยาวชนและ

ประชาชน  

ดานสัมมาอาชีวะ ( X =3.40) อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกไมมีการเกี่ยวของกับสิ่ง

เสพติดท้ังหลาย รองลงมาไดแก วางตัวอยางเหมาะสมไมเบียดเบียนสิ่งท่ีทําใหประชาชน สามเณร พระสงฆ เดือดรอน มี

และคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มกีารเชญิผูเชี่ยวชาญมาเปนผูฝกสอนอาชพีแกประชาชนหรือ ใหสถานท่ีในการจัดอบรมใหความรู  

ดานสัมมาวายามะ ( X =3.46) อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก มีการสงเสริมจัดทําสวด

วัตรเชา วัตรเย็น ทุกวันและประชาชนมีโอกาสเขารวม และ สงเสริมใหมีการทําบุญในเทศกาลของทุกเดือน หรือ ประเพณี

วัฒนธรรมตางๆ เชน วันพระ วันสําคัญตางๆ รองลงมาไดแก มีการบริจาคปจจัยในการบูรณะโบราณสถานและวัตถุและ

สถานที่ในชุมชนท่ีตองการความชวยเหลือและคาเฉลี่ยต่ําสุดคือมีการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในชุมชนใหคงอยู

กับพระพุทธศาสนา 

ดานการสัมมาสติ ( X =3.36) อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกรับรูและเรียนรูสิ่งตางๆ

อยางถูกตอง ไมบิดเบือนดวยอดติโดยมีการวิเคราะหพิจารณาอยางถูกตองตามความจริงและ สามารถถายทอดความรู

หรือเทศนใหธรรมะ ตลอดจนขอมูลขาวสารตางๆ อยางมีประสิทธิภาพเขาใจงายรองลงมาไดแก สามารถนําความรูมา

ประยุกตใช เพื่อใชในการแกปญหาและสรางสรรคสิ่งท่ีดงีามและคาเฉลี่ยต่ําสุดคือจัดการ ดําเนินการ ทํากิจใหสําเร็จฉลาด

ในวธิกีารที่จะนําไปสูจุดหมาย และทํางานรวมกับผูนําชุมชน  

ดานสัมมาสมาธิ ( X =3.50) อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกใหความรู แนวคิด เกี่ยวกับการ

ดําเนินชีวิตในสังคมอยางไมประมาท เชน เทศนในวาระตางๆ รองลงมาไดแกบูรณาการหลัก ศีล สมาธิ ปญญา กับการใช

ในชีวิตประจําวัน โดยมีการประยุกตใชใหเขากับปจจุบัน และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือสามารถควบคุมอารมณใหสงบได ไมวาจะ

เจอสถานการณท่ีวุนวาย ยอมรับฟงเหตุผลของผูอ่ืน 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 บทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8  กรณีศึกษา พระสังฆาธิการ ตําบลบานกาศ  อําเภอสูง

เมน จังหวัดแพร พระสังฆาธิการไดมกีารตัง้กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ใหพุทธศาสนิกชนไดปฏิบัติ เมื่ออยูภายในบริเวณวัด 

หามมกีารสูบบุหร่ี หามมีการเลนการพนัน อบายมุข ทุกชนิด เพื่อไมใหเปนตัวอยางที่ไมดีแกเยาวชน ทางวัดไดมีการปฏิบัติ

ธรรม รักษาศีลในวันสําคัญตางๆ ทางพระพุทธศาสนา และวันพระ มีการจัดเตรียมหนังสือสวดมนตไวใหแก
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พุทธศาสนิกชน อยางเพียงพอ และท้ังนี้ทางวัดไดมีการสงเสริมการจัดประเพณีวันสําคัญตางๆ เชน วันวิสาขบูชา วันลอย

กระทง สวดมนตขามป อยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระพีระพล ปภากโร (สุขอาษา) (2550 : 25) 

ทําการศกึษาเร่ือง บทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาวัดและพัฒนาชุมชน ของวัดอาวุธวิกสิตาราม และวัดสรอยทอง ผล

การศึกษาพบวา พระราชปริยัติวิมล (ทองดี ฐิตายุโก) เจาอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม และพระเทพปริยัตยาจารย (จัด โกวิ

โท) เจาอาวาสวัดสรอยทองมีภาวะการเปนผูนําในการบริหารจัดการวัด และบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมได

ประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เพราะท้ังสองทานนี้มีบุคลิกลักษณะนาเลื่อมใส คือ มีเมตตาบารมีสูงมาก ใหโอกาส

พระภิกษุและสามเณร ไดศึกษาเลาเรียนจนมีโอกาสจบการศึกษาระดับสูงสุด ทานท้ังสองมีมนุษยสัมพันธดีมาก มี

วิสัยทัศนอันกวางไกล สรางแรงบันดาลใจใหกับนักเรียน และครูอาจารย ในสํานักเรียน โดยมีกองทุนเพื่อการศึกษาทุก

ระดับชัน้เรียน ไดมกีารพัฒนาวัดจนไดรับรางวัลประกาศเกยีรตคุิณตางๆ จากกรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธิการ 

 บทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8  กรณีศึกษา พระสังฆาธิการ ตําบลบานกาศ  อําเภอสูง

เมน จังหวัดแพร ดานสัมมาสติ มีบทบาทระดับ ปานกลาง โดยสามารถมีสติคิดพิจารณาในการดําเนินไดอยางถูกตอง มี

วิสัยทัศนในการพัฒนาโดยการใชเหตุและผล จัดการดําเนินการ ใหสําเร็จรวมถึงนําความรูที่มีมาประยุกตแกไขสรางสรรค

สิ่งที่ดงีามได แตเนื่องจากพระสังฆาธิการในตําบลบานกาศ สวนใหญมพีรรษาเยอะ วุฒิการศึกษาอยูในระดับปานกลาง จึง

ทําใหการถายทอดความรูขาวสารตางๆ บางคร้ังเกิดขอผิดพลาด ไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ พระครูสาครธรรม

ประสิทธ์ิ(2554 : 31) ท่ีทําการวิจัยเร่ืองหลักธรรมมรรคมีองค 8 ของเจาอาวาสวัดในเขตปกครองอําเภอเมืองสมุทรสาคร

ผลการศึกษา ดานสัมมาสติ พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมมรรคมีองค 8 ของเจาอาวาสวัดในเขตปกครองอําเภอ

เมืองสมุทรสาครดานสัมมาสติระลึกชอบโดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามความ

คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมคีวามสอดคลองไปในทางเดยีวกันเมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดเร่ืองทาน

มสีตรูิตัวอยูวาทานกําลังทําอะไรอยูรองลงมาเร่ืองทานมสีตรูิวาสิ่งนี้ดคีวรทําตํ่าสุดเร่ืองทานมสีตรูิวาสิ่งนี้ไมดไีมควรทํา 

จากแบบสอบถามท้ังหมด 354 ฉบับ มีผูตอบแบบสอบถามขอเสนอแนะ จํานวน 88 คน รอยละ 24.85        

ของแบบสอบถาม พบวา 

ดานสัมมาทิฏฐิ พระสังฆาธิการในตําบลบานกาศมีอายุมาก ความรูทางดานการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานมี

นอย และขาดประสบการณในการเทศน จงึควรท่ีจะตองเรียนรูเพิ่มเตมิเนือ้หาทางดานทางธรรม และทางโลก ใหมากยิ่งขึ้น 

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนสงเสริมใหพระเขาไปปฏิบัติหนาท่ีการเรียนการสอนทางดานศีลธรรมตามโรงเรียน

ตางๆ ของชุมชน อยางนอย 1 คร้ัง /สัปดาห      

ดานสัมมาสังกัปปะ ภายในวัดควรจะมกีารจัดระเบียบในเร่ืองของกฏระเบียบกตกิาขอตกลงในการกระทําความผดิของ

พระสงฆและสามเณรอยางเครงครัด จํานวนหนังสือการทําวัตรสวดมนต มจํีานวนไมเพยีงพอตอพุทธศาสนกิท่ีเขามารวม

สวดมนต ควรทําการจัดหาหนังสือสวดมนตเพิ่มเตมิใหพอเพยีงตอจํานวนพุทธศาสนิกท่ีเขารวมในการสวดมนตแตละคร้ัง  

การประชาสัมพันธในการทํากจิกรรมของวัดยังไมท่ัวถงึ ทําใหบางคร้ังพุทธศาสนกิขาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรมแตละ

คร้ัง   
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ดานสัมมาวาจาพระสังฆาธิการใชวาจาในการพูดในสถานการณท่ีไมสุภาพ การพูดจะไปในลักษณะเอาแตใจ

ตนเอง ซึ่งทําใหพุทธศาสนกิคิดวา เปนการใชคําพูดท่ีไมมคีวามเหมาะสม 

ดานสัมมากัมมันตะภายในวัดมีความขัดแยง ไมสนับสนุนสงเสริมการกีฬาในวัดการใชพื้นที่ภายในวัดในการจัด

กิจกรรมไมสะดวกและไมไดรับความรวมมือจากพุทธศาสนิกชนอยางเต็มท่ี  วัดไมคอยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพราะ

พระเณรสวนมาก จะบวชช่ัวคราว และวัดไมไดจัดระเบียบในเร่ืองของสภาพแวดลอมภายในวัดใหเหมาะสมตอการ

ประกอบศาสนพธีิ 

 ดานสัมมาอาชวีะ พุทธศาสนกิชนตองการใหพระสังฆาธิการจากการเลิกสูบบุหร่ี ซึ่งมองวาเปนการผิดศีล 5 และ

เปนตัวอยางท่ีไมดแีกพุทธศาสนกิชน  

 ดานสัมมาวายามะ  การสงเสริมการอนุรักษโบราณวัตถุ โบราณสถานในชุมชนยังไมยั้งยืน และเอกสารตําราทาง

วัฒนธรรมยังอยูในสภาพการท่ีใชงานไมได 

 ดานสัมมาสติ การดําเนินการในงานพิธีตางๆ ยังยึดติดในความคิดของพระสังฆาธิการมากเกินไป ขาดการ

เช่ือมโยงเครือขายความรู  ในการถายทอดความรูตางๆ ท่ีไดรับรูมา ยังมีรายละเอียดไมครอบคลุมกับปญหาท่ีตองการ

แกไข พระสังฆาธิการสามารถสรางสรรคสิ่งท่ีดงีามเพื่อเปนประโยชนกับการพัฒนาชุมชนไดในบางโอกาส 

 ดานสัมมาสมาธิพระสังฆาธิการไมสามารถที่จะควบคุมอารมณของตนเองได เมื่อเจอเหตุการณที่วุนวาย และไม

มกีารบูรณาการหลักของศลี สมาธิ ปญญา เพ่ือการดํารงชวีติไดอยางเหมาะสม 
 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา บทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8 กรณีศึกษาพระสังฆาธิการ  ตําบล

บานกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพรผูศกึษามขีอเสนอแนะการศกึษาคร้ังตอไปดังนี้ 

 1. ควรแยกทําการวจัิยเชงิลกึตามวัตถุประสงคของแตละเร่ือง เชน เร่ืองคุณลักษณะหรือคุณสมบัติความเปนผูนํา

ของเจาอาวาสตอการพัฒนาวัดเปนศูนยกลางชุมชน หรือ เร่ืองแนวทางการบริหารและการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลาง

ชุมชนของเจาอาวาส หรือเร่ืองปจจัยท่ีชวยสงเสริมดานการบริหารและการจัดการวัดใหเปนศูนยกลางชุมชนของเจาอาวาส  

2. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบท้ังในเร่ืองคุณลักษณะหรือคุณสมบัติความเปนผูนํา แนวทางการบริหารและการ

พัฒนาวัดและปจจัยท่ีชวยสงเสริมการบริหารและการจัดการวัดใหเปนศูนยกลางชุมชนระหวางเจาอาวาสท่ีวัดนัน้ๆ ตัง้อยู      

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบสังกัดหมูบานที่พุทธศาสนิกที่สังกัดอยู เพื่อไดทราบบทบาทของพระสังฆาธิการในการ

พัฒนาชุมชน ของแตละหมูบานเพื่อเปนการพัฒนาชุมชนใหถูกแนวทาง 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิจัยฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดี จากความเมตตาอนุเคราะหอยางดียิ่งของ ดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร อาจารยท่ี

ปรึกษา ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําระหวางการทําวิจัยดวยความเอาใจใสเปนอยางดียิ่งและยังชวยเหลือตรวจทาน

ปรับปรุงแกไข ทําใหสารนพินธฉบับนี้บรรลุความสําเร็จอยางสมบูรณ ผูวจัิยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาส

นี้ 



    

1107 

 

ขอขอบพระคุณ ดร.พงษสนิท คุณนะลา ดร.วีระ เลิศสมพร รองศาสตราจารยอุดม สุวรรณกาศ ท่ีกรุณาเปน

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของเคร่ืองมือวิจัย ตรวจทานความถูกตองและพิจารณาความตรง         เชิง

เนือ้หาของแบบสอบถาม ทําใหเคร่ืองมือวจัิยมคุีณภาพ สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอขอบพระคุณผูบริหารและเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ในการ

ดําเนินการทดลองใชเคร่ืองมือ และเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยในคร้ังนี้ขอขอบพระคุณพระสงฆ และพุทธศาสนิกชน ใน

ตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน  จังหวัดแพร ในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงทุกทาน ไดมาซึ่งขอมูลงานวิจัยใน

คร้ังนี้ 

 ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ในคณะบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา นโยบายสาธารณะ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีเปนกําลังใจและใหความชวยเหลือตลอดระยะเวลาดําเนินการวิจัย ทําใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวง

ไดดวยดี 

 ประโยชนและคุณคาของวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณแดบิดามารดา ครูบาอาจารย ตลอดจน
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Duangkamol Injinda1* and Kriengkrai Charoenphon2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการชุมชุนนิเวศอยางย่ังยืนของตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชียงใหมเทานั้น เนื่องจากพื้นท่ีนี้ไดรับการยกยองใหเปนชุมชนเชิงนิเวศตนแบบของจังหวัดเชียงใหม โดยใชเคร่ืองมือ คือ 

เอกสารการจัดการของชุมชนออนใตและการสัมภาษณเชิงลึกกับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการชุมชนเชิงนิเวศ ซึ่งไดแก  

ผูนําทองท่ี (กํานัน/ผูใหญบาน) ผูนํา ประชาคมหมูบาน/ตําบล จํานวนประชากรทั้งหมดจํานวน 20 คน โดยการสัมภาษณ

เจาะลึกแบบตัวตอตัว โดยวิเคราะหเนื้อหาเชิงบรรยายและสรุปตามขอเท็จจริง จากการศึกษาพบวาสภาพการจัดการ

ชุมชนมีกิจกรรมรักษาปาชุมชน ปลูกผักสวนครัวอินทรีย  นําเศษใบไมไปทําปุย ปุยอินทรีย มีการคัดแยกขยะขาย รีไซเคิล

เศษอาหารไปทําปุยหมัก การอบรมเยาวชนใหเยาวชนไดสืบทอดกิจกรรม ประเพณีตางๆในชุมชน และการจัดหมวดหมูให

ชาวบานรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย แบงหนาท่ีตามกลุมท่ีตนเองสนใจ ตามท่ีตนเองถนัด และจูงใจชาวบานให

เขามามีสวนรวมกับโครงการชุมชนนิเวศ และมีผูนําเปนผูควบคุมในการบริหารกิจกรรมตางๆ เพื่อใหสําเร็จตามแผนท่ีวาง

ไว เพ่ือสรางชุมชนใหเปนชุมชนเชงินเิวศอยางย่ังยืนของตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชยีงใหม 
 

คําสําคัญ : การจัดการชุมชน ชุมชนเชงินเิวศอยางย่ังยืน  
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Abstract 

 The study of the Refer of Leaders in sustainable Eco-village Management of ontai sub-district San 

Kamphaeng  District in to study of Because this area is regarded as a prototype eco-communities of the province. 

Using Document on the management of the community. In-depth interviews with those involved with the 

management of ecological communities, including local leaders (village leader / chief) community leaders, village /  

district. The total population of 20 people by face to face interviewing. The descriptive content analysis and 

conclusions based on facts. The study found that the treatment of community forest management community 

activities. Organic vegetables Remove fallen leaves to compost organic waste is sold. Recycling food scraps into 

compost. Training young children can be traced to the spanning activities. Tradition in the Community And the 

classification of the residents responsibility assigned. Divided into groups according to their interests. According to 

self-handedness And motivate people to get involved with the community house. And a leader who controls the 

administrative activities. To fulfill the plan. To create a community, a community of sustainable eco-tai San 

Kamphaeng district. Chiang Mai. 
 

Keywords : Community Management, Eco-sustainable community 
 

บทนํา 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555–2559 ไดจัดทําขึ้นในชวงเวลาท่ีประเทศไทยตอง

เผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางรุนแรง

กวาชวงท่ีผานมา จงึทําใหทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานํา

ทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อให

การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 จึงเปนการนําภูมิคุมกันท่ีมี

อยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน

และสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน

ธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการ

ผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน ยังจําเปนตองบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 11 ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพื้นท่ีภารกิจ และการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในสังคมไทย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ, ออนไลน) 

ชุมชนนิเวศ (Eco – Village) ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานตาง ๆ ดังนี้ ดานจิตวิญญาณ : เปาหมายชีวิตของ

คนในชุมชนไมไดอยูท่ีการสั่งสมความมั่งค่ัง อํานาจ และสถานะทางสังคม หากแตอยูท่ีการแสวงหาความสุข ความสงบ   

ทางใจ การทําบุญสุนทาน มีความสมดุลระหวางการแสวงหาประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ดาน
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นิเวศวิทยา : ประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีสอดคลองกลมกลืนกับระบบธรรมชาติ ดิน น้ํา ปา อากาศไดรับการทนุถนอมใหอุดม

สมบูรณ สะอาดจากมลภาวะตางๆ วิถีชีวิต การผลิตของชุมชนไมเพิ่มภาวะโลกรอนใหสูงขึ้น ชุมชนมีการจัดระบบ

หมุนเวียนทรัพยากรมาใชใหมอยางจริงจัง ดานวัฒนธรรม : ชาวบานมีความภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชน รูรากเหงาของ

ตนเอง ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไดรับการรักษาและสืบสาน อยางมีวิจารณญาณ คนรุนเกา รุนกลาง รุนใหม เขา

ใจความเปนมาของชุมชน เขาใจสภาพปจจุบัน และมีวิสัยทัศนที่จะกาวรวมไปสูอนาคตดวยกัน ดานการเมือง : ชาวบานมี

สวนรวมในการตัดสินอนาคตของชุมชนรวมกัน ท้ังชนิดท่ีเปนทางการ เชน ผานกลไกของการเมืองทองถิ่น และไมเปน

ทางการ เชน กลไกทางจารีตประเพณี การตั้งสมภารเจาวัด การรับฟงคําสอนของคนเฒาคนแกท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่น 

เปนตน เมื่อมปีจจัยภายนอกท่ีมากระทบความเปนไปของชุมชน ชาวบานจะไดรับขาวสารอยางรอบดาน และมีสิทธิมีเสียงท่ี

จะพิจารณาวาจะรับหรือปฏิเสธอยางแทจริง ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิท่ีจะกําหนดวาจะใชทรัพยากรอยางไร การสราง

โรงงาน โครงการบานจัดสรร การเปดศูนยการคา ฯลฯ ตองไดรับความเห็นชอบจากชุมชนท้ังหมด ดาน

เศรษฐกิจ : เศรษฐกิจเปนสวนหนึ่งของชีวิตและสิ่งแวดลอม มิใชวาสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ 

เกษตรกรรมปลอดสารพิษและงานหัตถกรรมเปนพื้นฐานหลักทางเศรษฐกิจ ถาในชุมชนมีการอุตสาหกรรม ควรเปน

อุตสาหกรรมท่ีสงเสริมงานดานการเกษตร ชาวบานมีการรวมกลุมกันแบบสหกรณ ท้ังในดานการซื้อและการขายเพื่อลด

การเอารัดเอาเปรียบของพอคาคนกลาง การผลิตเนนการซื้อขายในชุมชน และในทองถิ่นใกลเคียงเปนหลัก แทนการผลิต

เพื่อสงออกไปในท่ีไกลๆ ดานเทคโนโลยี : ประชาชนรูจักตอรองกับโลกสมัยใหม เชน การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม

ทํารายสิ่งแวดลอม เปนเทคโนโลยี ท่ีใชพลังงานทางเลือกแทนพลังงานหลักซึ่งมีอยู จํากัดนอยลงเ ร่ือยๆ ดาน

การศกึษา : ประชาชนมคีวามรูเทาทันวัฒนธรรมบริโภคนยิมท่ีไหลบาเขามาจากโลกสมัยใหม รูเทาทันสื่อ (Media Literacy) 

เขาใจและหวงแหนระบบนเิวศอันอุดมสมบูรณของทองถิ่น (ECO-Literacy) ประชาชนมสีวนรวมในการกําหนดหลักสูตรของ

การศึกษาทองถิ่น เพื่อใหเยาวชนรักและภูมิใจในภูมิปญญา วัฒนธรรม ระบบนิเวศ วิถีชีวิตและประเพณีของทองถิ่น 

เยาวชนพรอมท่ีจะอยูในชุมชน และสรางสรรคชุมชนใหนาอยูยิ่งๆขึ้นไป ดานความเปนธรรมทางสังคม : ชองวางระหวาง

รายไดและการเปนเจาของทรัพยสินของคนในชุมชน ไมมากจนเกินไป ชุมชนมีกลไกท่ีกอใหเกิดการแบงปนชวยเหลือซึ่งกัน

และกันในชุมชน เพื่อใหทุกคนอยูรวมกันดวยความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ (กรอบแนวคิด การขับเคลื่อน “ชุมชน

นเิวศ”(ECO Village), ออนไลน) 

บริบทของเมืองเชียงใหมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา และ

การลงทุน รวมถงึการเพิ่มขึ้นของประชากรท่ียายถิ่นฐานเขามาในพืน้ท่ี ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม

ดังกลาว ไดสงผลใหจังหวัดเชียงใหมกําลังประสบพื้นท่ีแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายเร่ิมลดลง เสื่อมโทรม ไม

เพียงพอตอความตองการ บางพื้นท่ีมีการบุกรุกทําลายปาและพื้นท่ีปาตนน้ํา ในขณะท่ีปญหาดานการการเปลี่ยนแปลง

ดานสังคม ภูมปิญญาพืน้บานและวัฒนธรรมทองถิ่นในหลาย ๆ พื้นที่เร่ิมสูญหาย ขาดการสงเสริมใหเยาวชนคนรุนใหมเขา

มาสืบทอด จึงทําใหจังหวัดเชียงใหมตองวางยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง ดานเศรษฐกิจในการสรางความมั่งค่ังอยางย่ังยืน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชากรอยูดีมีสุขบนฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ

พลังงานและสิ่งแวดลอมท่ีสมบูรณและย่ังยืน โดยใหความสําคัญกับการเขาถึงขอมูลและพัฒนาองคความรู เพื่อการ

บริหารเชิงปองกัน ปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตและการบริโภคใหเกิดความย่ังยืน ควบคูกับการร้ือฟนภูมิปญญาทองถิ่น

ในการจัดการฐานทรัพยากรของตนเองและสรางทางเลือกของการพัฒนาบนความหลากหลายทางชีวภาพและความ
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หลากหลายทางวัฒนธรรม ท่ีสะทอนถึงความเขมแข็งและภูมิปญญาของชุมชนทองถิ่น โดยในลําดับตอไปจังหวัดจะ

ดําเนินการจัดทําแนวทางการดําเนินงาน หรือแผนแมบทในการจัดตั้งตําบลนาอยู (Eco Village) เพื่อใชสําหรับจัดทําชุมชน

ตนแบบเชงินเิวศของจังหวัดเชยีงใหมในท้ัง 25 อําเภอตอไปในอนาคต  

 ซึ่งตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เปนชุมชนโบราณอายุกวา 600 ป และเปนตําบลขนาดเล็ก

ดานทิศตะวันออกของเชียงใหม ดวยลักษณะเดนหลายประการของตําบลนี้ จึงไดรับการคัดเลือกใหเปนพื้นที่ชุมชนนิเวศ 

ตนแบบของจังหวัดเชียงใหม โดยมีสภาพภูมิอากาศประเทศเปนพื้นท่ีราบทามกลางหุบเขา  11 หมูบานของชุมชนแหงนี้

บรรยากาศรมร่ืนดวยตนไมตลอดสองขางทางเขาหมูบาน มีโครงการพัฒนาพื้นท่ีหวยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตัง้อยูในเขตปาสงวนแหงชาตปิาแมออน รายลอมดวยทุงนาสเีขยีว สะทอนถงึการเปนวิถีเกษตรกรรมและระบบนิเวศท่ีอุดม

สมบูรณ ซึ่งเปนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ท่ีไดจัดทําโครงการแผนแมบทการพัฒนาเชียงใหม เพื่อพัฒนา

ชุมชนตามกระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ ท่ีมุงเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และยกระดับ

คุณภาพชวีติของชุมชน อกีท้ังประชาชนในพืน้ท่ียังมคีวามพรอม และยินดีท่ีจะสรางสรรคชุมชนใหเปนชุมชนเชิงนิเวศ อีกท้ัง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลออนใต ไดมียุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ไปสูความย่ังยืนและยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศอยาง

ย่ังยืน(เมืองนาอยู: เชยีงใหมพลกิ 25 อําเภอสูชุมชนนิเวศย่ังยืน ปน “ออนใต” โมเดลตนแบบ Eco Village, ออนไลน) ดังนั้น 

งานวิจัยนี้ผูวิจัยมุงเนนท่ีจะศึกษาสภาพการจัดการชุมชนเชิงนิเวศในเขตชุมชนตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชยีงใหม 
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

ในการวิจัยคร้ังนี้ไดตั้งสมมติฐาน คือ ผูนํามีบทบาทตอการจัดการชุมชนเชิงนิเวศอยางย่ังยืนของตําบลออนใต 

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชยีงใหมในระดับมาก 
 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กจิกรรมในชุมชน  

- แผนปลูกปา  

- การรีไซเคิล 

 - การอบรมเยาวชน  

- ความสัมพันธระหวางกัน 

2. การบรหิารทั่วไป 

 - การวางแผน  

 - การจัดองคการ 

 - การจูงใจ 

 - การควบคุม 

 

สภาพการจัดการชุมชนเชิงนิเวศอยาง

ย่ั ง ยืนของตํ าบล  ออนใต  อํ า เภอ       

สันกําแพง จังหวัดเชยีงใหม 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

ในการศึกษาตามวัตถุประสงค เพื่ออธิบายใหเห็นสภาพการจัดการชุมชนเชิงนิเวศอยางย่ังยืนของตําบลออนใต 

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยใชเคร่ืองมือ คือ เอกสารการจัดการของชุมชนออนใต การสัมภาษณเชิงลึก (In-

Depth Interview) กับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการชุมชนเชิงนิเวศ ของตําบล ออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชียงใหม ซึ่งไดแก  ผูนําทองท่ี (กํานัน/ผูใหญบาน) จํานวน 11 คน ผูนําประชาคมหมูบาน/ตําบล จํานวน 9 คน จํานวน

ประชากรทัง้หมดจํานวน  20 คน การวเิคราะหขอมูลใชการวเิคราะหเชงิเนือ้หา (Context Analysis) 
 

ผลการศึกษา 

สภาพการจัดการชุมชนเชิงนิเวศอยางย่ังยืนของตําบล ออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม พบวา ชุมชน

ตําบลออนใตไดมกีจิกรรมในชุมชน กจิกรรมรักษาปาชุมชน โดยความเปนมาการจัดตั้งปาชุมชนปาชุมชนดอยหวยโปง บาน

ปาตึง ในอดีตเปนปาท่ีอุดมสมบูรณมีตนไมขนาดใหญอยูเป นจํานวน มากเชนไมประดู เป นตน (ดอยกิ่วดู) และเปนปาท่ี

ใกลบานเปนแหลงทํามาหากินของคนในชุมชนอีกแหง หนึ่ง ปจจุบันจัดวาเป นปาท่ีเสื่อมโทรมหาตนไมขนาดใหญนั้นไมมี

เลย ตอมาในป 2549 นายสมศักดิ์ วงคแกวแปง ผูใหญบาน จึงไดประชุมหารือกับชาวบานวาขอผืนปาดอยหวยโปงไวเปน

ปาชุมชน โดยใหชุมชนรวมกันรักษาเพื่อใหปาไดกลับมาอุดมสมบูรณอีกคร้ัง ชาวบานก็เห็นดวยและไดรางกฎระเบียบการ

ดูแลรักษาปารวมกัน ตั้งคณะกรรมการปาชุมชน และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และพันธุไม จากภาครัฐ เชน จาก

ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนท่ี 1 (เชียงใหม) ตั้งแตป 2549 จนถึงป 2552 เทศบาล ตําบลออนใตและตอมาไดมีองคกร

เอกชนคือ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) สาขาเชียงใหม เขามาสนับสนุนอีกทางหนึ่ง รวมกับวัดและชุมชน การ

ดูแลรักษาปาชุมชน ปจจุบันชุมชนไดกําหนดใหทุกคนไดมีสวนรวม โดยไดแบงพื้นท่ีโดยรอบปา ชุมชนใหกลุมหมวดตาง 

จํานวน 13 หมวด แบงพื้นท่ีกันดูแล ทําแนวกันไฟ ปละ 1 คร้ัง ปลูกปาเสริม 1-2 คร้ัง/ ป หรือวันสําคัญตางๆ ชุมชนและ

คณะกรรมการจะตองมบีทบาทสําคัญในการดูและปาชุมชนแหงนี้ โดยการชวยเหลือตรวจสอบเปนหูเปนตาคนท่ีเขาบริเวณ

ผืนปาชุมชนแหงนี้ เปนพิเศษ ถาหากพบการกระทําผิดกฎระเบียบก็ตองมีการวากลาวตักเตือน ถาผิดก็จะทําการปรับตาม

กฎระเบียบตอไป 

การใชประโยชนจากปาชุมชน สามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย ดังนี้ 

 1. เปนแหลงอาหารธรรมชาติ สวนใหญเปนไมกินได หนอไม ผักหวาน เห็ดหลายชนิด เชน เห็ดไข เหลือง เห็ดไข

หาน เห็ดลม(เห็ดดาน) เห็ดแดง เห็ดนําแปง เห็ดขอนขาว เปนตน ชวงเวลาท่ีชาวบาน มักจะเขาไปเก็บเห็ดหาอาหารปาเปน

ชวงฤดูฝน  

 2. เปนแหลงเช้ือเพลงิ เนื่องจากเปนปาไมท่ีใกลบานชาวบานมักจะเขาไปเก็บเศษไม ปลายไมแหงๆ หรือไมยืนตนท่ี

ตายแลว ตลอดจนไมท่ีโคนลมหรือหักลงมาจากแรงลม เพื่อนํามาใชเปนเช้ือเพลิงในการหุงอาหาร ในครัวเรือน แตตอง

ไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการปาชุมชนเสยีกอน 

 3. เปนแหลงสมุนไพร จากสภาพปาชุมชนปจจุบันก็ยังมสีมุนไพรท่ียังมอียู เชน ตนมะเขือแจดิน จุงจา ลิง กระชาย 

เครือแขงมา ฮอสะพายควาย และกลวยไมชนดิตาง ๆ 
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 4. เปนแหลงปลอยสัตวเลี้ยง ในชวงฤดูการทํานาและฤดูการเก็บเกี่ยวพืชขาว ในชวงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน

ธันวาคม ของทุกป ชาวบานจะนําสัตวเลี้ยงเขาไปปลอยในปาเพื่อปองกันการไปรบกวน พืชผลทางการเกษตรของชาวบาน  

กฎระเบียบขอบังคับปาชุมชนดอยหวยโปง ซึ่งชุมชนไดตั้งกฎขอบังคับขึ้น เพื่อใหมีการจัดการไดงายขึ้น 

โดยมขีอบังคับ ดังตอไปนี้ 

1. กฎระเบียบของปาชุมชนดอยหวยโปงนี้ คณะกรรมการรวมกันรางกฎระเบียบออกประกาศบังคับใช เป นกฎขอ

หาม ดวยความเห็นชอบของคนในชุมชน  

2. ปาชุมชนดอยหวยโปงมคีณะกรรมการปาชุมชน / คณะกรรมการหมูบาน / ชุมชนดูแลรักษารวมกัน  

3. หามเขาไปตัดไมในพืน้ท่ีปาชุมชนดอยหวยโปง โดยมไิดรับอนุญาต เด็ดขาด  

4. หากผูใดมคีวามจําเปนตองการเขาไปตัดไมในพื้นที่ปาชุมชน จะตองไดรับอนุญาตและไดรับความ เห็นชอบจาก

คณะกรรมการปาชุมชนกอนทุกคร้ัง  

5. ผูใดเขาไปหาผลประโยชน ในพื้นท่ีเขตปาชุมชน โดยไมไดรับอนุญาต จะมีโทษปรับตามระเบียบขอหามปา

ชุมชนของหมูบาน  

6. การกระทําใด ๆ อันเกิดความเสียหายแกปาชุมชน โดยไมไดรับอนุญาต มีโทษปรับตามระเบียบขอ หามปา

ชุมชนของหมูบาน  

7. ถามผีูใดเขาไปตัดไมในพืน้ท่ีปาชุมชนดอยหวยโป ง จะตองถูกปรับเปนเงนิมูลคา 1,000 บาท ตอ นิ้ว / ฟุต  

8. หากพบการกระทําผิดจากการเผาปา จะตองถูกปรับตามระเบียบ คิดเปนเงิน ตารางเมตรละ 1,000 บาท / 

คร้ัง  

9. ผูใดเคลื่อนยายทําลาย กลวยไม สมุนไพร และพืชพันธุตางๆ อันที่เปนสิ่งหวงหามของปาชุมชนดอย หวยโปง 

จะตองถูกปรับเปนเงนิ 1,000 บาท / คร้ัง  

10. หามลาสัตวทุกชนิดภายในเขตปาชุมชนแหงนี้ ผูใดฝาฝ นจะตองถูกปรับเป นเงิน 1,000 บาท / คร้ัง (องค

ความรูชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาตบิานปาตงึ ม.7 ต.ออนใต อ.สันกําแพง จ.เชยีงใหม 

การดูแลรักษาปา โดยมกีารดูแลและจัดการดังนี้ 

1. การจัดเวรยามดูแลปา กลุมผูนําคณะกรรมการหมูบานจะผลัดเปลี่ยนกันไปทําหนาท่ีคอยดูแลการลักลอบตัด

ไมในเวลากลางคืน คืนละ 2 คน สําหรับในตอนกลางวัน ชาวบานทุกคนจะชวยกันสอดสองดูแลการลักลอบขโมยปาใน

พืน้ท่ีดังกลาว 

2. การทําแนวกันไฟรอบพื้นท่ีปาชุมชน ชวงกอนถึงฤดูไฟปาประมาณเดือนธันวาคมหรือเดือนมกราคม กรรมการ

หมูบานแตละคนและลูกบานท่ีตนเองรับผดิชอบจะไปชวยกันทําแนวกันไฟรอบพืน้ท่ีปาชุมชน 

3. ทําความสะอาดพืน้ท่ีบริเณปาชุมชน ซึ่งจะทําในชวงเดือนเดยีวกับการทําแนวกันไฟ เพื่อเปนการลดเช้ือเพลิงใน

พืน้ท่ีปา และมีการตัดแตงกิ่งไมท่ีถูกภัยธรรมชาติลมอยูนําไปใชประโยชน ถาเปนเศษไมหรือปลายไมทางคณะกรรมการจะ

อนุญาตใหนําไปทําพืน้ได แตถาเปนไมใหญจะชวยกันแปรรูปนําไปใชในการซอมแซมวัดและศาลากลางบานตอไป 

4. การรวมกันดับไฟปา สวนมากไฟปาจะลุกลามมาจากภายนอก ถามีปริมาณไมมากนัก คณะกรรมการหมูบาน

จะชวยกันดับ แตถาปริมาณมากจะรองขอชาวบานมาชวยกันดับ (องคความรูชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบาน

ปาแพะ ม. 10 ต.ออนใต อ.สันกําแพง จ.เชยีงใหม) 
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ความเช่ือถือ, พิธีกรรมกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยชุมชนนี้ตั้งแตตั้งหมูบานมา มีกิจกรรม

การเลี้ยงผีขุนน้ําเปนประจําทุกป จัดชวงเดือน 10 เหนือ หรือชวงเดือน มิถุนายน สัตวท่ีใชเลี้ยงบูชาผีขุนน้ํา คือ วัว 1 ตัว 

สถานที่เลี้ยงผีขุนน้ําตรงสองสบลําหวย การเลี้ยงผีปู บาน ทุกเดือน 9 แรม 9 คํ า ของทุกป(ตามป ปฏิทินคนเมือง ใน

ภาคเหนือ) การเลี้ยงหรือทําบุญบวงสรวงใจหลักเมืองหรือหลักหมูบาน ทุกวันที 18-19 เมษายน ของทุกป และมีงานฉลอง

พิธีการขอฝน สรงน้ําพระธาตุ ฟงเทศนและพิธีสืบชะตา การแหปลาจอน (โดยการนําไม ช่ือไมไหลนอง” มาทําเป นปลา

จอน) และสวนบริเวณจุดท่ีเปนตาน้ําชาวบานจะเรียกวา “หวยยุบ” หรือ “หวยน้ํารู” เช่ือกันวาพื้นท่ีบริเวณนี้เคยเปนท่ีตั้ง 

หมูบานวาหวยยุบมากอน เคยมีคนมาขุดพบสิ่งของมากมายและไดนําของไปเก็บไวที่บาน แตตองมีอันเปนไป ตางๆนานา 

จนตองนําของมีคาเหลานั้นกลับมาคืนท่ีเดิม และชาวบานยังมีความเช่ือวาการที่มีน้ําไหลออกมา เพราะวามีผีปาคอย

ปกปองรักษาอยู ดังนั้น ในชวงระหวางเดือนสิงหาคมของทุกป ชาวบานจะนําเคร่ืองเซนไหวไป บูชาไดแก ไกและหมู 

วัตถุประสงคเพื่อเปนการเลี้ยงผปีา และวงิวอนขอใหมนี้ําไหลอยูตลอดไป รวมท้ังเปนการขอใหฝนตกอกีดวย  

ดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม “ประชากรทุกคนนับถือศาสนาพุทธมีวัดเปนศูนยรวมจิตใจ และเปนศูนยกลาง

ในการทํากิจกรรม ตาง ๆ ยังคงมีความเช่ือและนับถือผีปู ยา เชน เมื่อจะแตงงานจะตองไปบอกผีปู ยา เพื่อเปนการบอก

กลาว บรรพบุรุษ มีพิธีสืบชะตาบาน หรือจัดขึ้นเมื่อมีคนปวยใหหายจากโรค หรืองานมงคลขึ้นบานใหม เปนตน พิธีเลี้ยงผี

ขุนน้ําในชวงเดือน 10 กอนท่ีจะเขาสูฤดูการทํานา เพื่อบอกกลาวเทวาอารักษ ธรณีเจาท่ี เจาปา เจาเขา และขุนน้ําตางๆ 

เพื่อใหมีน้ําใชตลอดป ฤดูการทํานา ตลอดถึงการทําพิธีตามความเช่ือในวันสําคัญตางๆ เชน วันยี่เปง ประเพณีแขงบ้ังไฟ 

วันสงกรานต รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ  แหไมก้ําสะหลี งานทําบุญประจําปของหมูบาน เปนตน เลี้ยงผีปูยา เดือน 9 

(กรกฎาคม) สงกรานตประเพณีดําหัวเยาชนกลุมหนุมสาวจะมีการแหตีกลองดําหัวแตละบาน เพื่อสานความสัมพันธและ

สืบทอดประเพณี ชาวบานไดมกีารปลูกผักสวนครัวอินทรีย ขายผักอินทรียที่ตลาดมหาวิทยาลัยแมโจ นําเศษใบไมไปทําปุย 

ปุยอินทรีย ทํารวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ มีการคัดแยกขยะขาย รีไซเคิลเศษอาหารไปทําปุยหมัก บางกลุมบางครอบครัวก็

เย็บผา ทอผา ปลูกยาสูบ” (นคิม ยะคําสัมภาษณ วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2558) 

จากการสัมภาษณผูนําท้ัง 20 คน ดานการบริหารท่ัวไปของชุมชน ผูนําและชาวบานตองมีการมีการกําหนด

เปาหมาย กลยุทธตาง ๆ และจัดทําแผนงานเพื่อประสานกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะกระทําในอนาคต เปนการเตรียมการเพื่อให

ประสบความสําเร็จ ลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการจัดการชุมชน เปนการพิจารณาถึงงานที่จะตองกระทํา 

ใครเปนผูทํางานนั้น ๆ ตองมีการจัดกลุมงาน มีการรายงาน และมีผูตัดสินใจ นั่นคือการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ 

กําหนดสายการงาน  โดยการจัดหมวดหมูใหชาวบานรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย แบงหนาท่ีตามกลุมท่ีตนเอง

สนใจ ตามท่ีตนเองถนัด เพราะชาวบานเปนปจจัยที่สําคัญในการจัดการ เพราะชาวบานเปนผูปฏิบัติงานทุกอยางของชุมชน 

หากชาวบานไมมีคุณภาพ การจัดการใหบรรลุเปาหมายของชุมชนยอมดําเนินไปไดยาก วัตถุประสงคของการจัดการงาน

บุคคลคือ เพ่ือเลือกสรรคนท่ีมีความรูความสามารถมาปฏิบัติงานและควบคุมดูแลใหชาวบานเหลานั้นปฏิบัติงานให

บรรลุผลสําเร็จของชุมชน  และการชักนํา  (Leading)  เปนการนําและจูงใจ การกระตุนใหชาวบานใชความพยายามอยาง

เต็มที่ ที่จะทําใหเกิดความสําเร็จ รวมท้ังแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ใหชาวบานเขามามีสวนรวมกับโครงการชุมชนนิเวศ 

การจูงใจเปนการนําคน นํางานไปสูความสําเร็จ ผูนําตองกระตุนใหเพื่อนรวมงานเห็นดีเห็นชอบ ยอมรับ ทํางานดวยความ

พอใจ หรือมีความเห็นพองตองกันท่ีจะทํางานสรางประโยชนสูงสุดใหกับชุมชน ผูนําตองเปนผูจุดประกายความคิดให
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ชาวบานมารวมคิดรวมทํา ทุมเทแรงกายแรงใจใหกับชุมชน การนํา คือการที่ผูนํามอบหมายใหชาวบานปฏิบัติงานอยางใด

อยางหนึ่ง โดยการสั่งดวยวาจาหรือแบบลายลักษณอักษร การสั่งงานที่ดีตองเปนคําสั่งที่ผูรับคําสั่งสามารถปฏิบัติได ผูรับ

คําสั่งจะตองมอีํานาจ เวลา และอุปกรณในการดําเนนิงานเพยีงพอท่ีจะปฏบัิตติามคําสั่งนั้น และคําสั่งท่ีดี คือ ตองเปนเร่ือง

ท่ีผูรับคําสั่งสนใจ เปนคําสั่งท่ีเกี่ยวของกับชุมชน เปนคําสั่งท่ีเหมาะสม ชัดเจน เขาใจงาย ปฏิบัติได และเปนคําสั่งท่ีเปนลาย

ลักษณอักษรกระบวนการของการออกคําสั่ง ควรมีขั้นตอน คือ การกําหนดงานท่ีจะสั่งใหปฏิบัติ การเลือกคนที่จะรับคําสั่ง 

การสั่งงานควรสั่งเปนลายลักษณอักษร การใหการสนับสนุนแกผูรับคําสั่งการตรวจสอบความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

การวัดความสําเร็จของงานเพื่อกระตุนการทํางานทําใหผูปฏิบัติงานมองเห็นความสําคัญของงาน การตัดสินใจ คือการ

เลือกทางปฏบัิต ิซึ่งมอียูหลายทางเปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายท่ีวางไวอยางดีท่ีสุด และบังเกิดผลประโยชนสูงสุดแกชุมชน

นั้น และผูนําเปนผูควบคุม  (Controlling) การควบคุม การติดตามตรวจสอบกิจกรรมงาน และการปฏิบัติงานของชาวบาน 

มีการดําเนินตามจุดมุงหมายท่ีไดกําหนดเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวหรือไม มีการจัดโครงสรางท่ีดีปฏิบัติตามอํานาจ

หนาท่ี มีการคัดเลือกคน โยกยายประเมินผลท่ีดีหรือไม หากมีขอบกพรองจะตองดําเนินการแกไข ตามวงจรของการ

ควบคุม คือการกําหนดมาตรฐาน การวัดผลปฏิบัติงาน เปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐาน หากผลการเปรียบเทียบต่ํากวา

มาตรฐานจะตองแกไขการปฏิบัติงาน   ตองมีการตั้งมาตรฐานใหม วางแผนใหมการจัดองคการใหมและการสั่งการใหม

เพ่ือสรางชุมชนใหเปนชุมชนเชงินเิวศอยางย่ังยืนของตําบล ออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชยีงใหม 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เปนชุมชนโบราณอายุกวา 600 ป และเปนตําบลขนาดเล็กดาน

ทิศตะวันออกของเชียงใหม ดวยลักษณะเดนหลายประการของตําบลนี้ จึงไดรับการคัดเลือกใหเปนพื้นท่ีชุมชนนิเวศ 

ตนแบบของจังหวัดเชียงใหม โดยมีสภาพภูมิอากาศประเทศเปนพื้นท่ีราบทามกลางหุบเขา 11 หมูบานของชุมชนแหงนี้

บรรยากาศรมร่ืนดวยตนไมตลอดสองขางทางเขาหมูบาน มีโครงการพัฒนาพื้นท่ีหวยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมออน รายลอมดวย    ทุงนาสีเขียว สะทอนถึงการเปนวิถีเกษตรกรรมและระบบนิเวศท่ี

อุดมสมบูรณ ซึ่งเปนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ท่ีไดจัดทําโครงการแผนแมบทการพัฒนาเชียงใหม เพื่อ

พัฒนาชุมชนตามกระบวนการพัฒนาชุมชนเชงินเิวศ ท่ีมุงเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และยกระดับ

คุณภาพชีวิตของชุมชน อีกท้ังประชาชนในพื้นท่ียังมีความพรอม และยินดีท่ีจะสรางสรรคชุมชนใหเปนชุมชนเชิงนิเวศ โดย

ความสัมพันธระหวางมิติสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอความสมดุลธรรมชาติ ภัยและอันตรายท่ีเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม การ

ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การใชประโยชนและการพัฒนา และอ่ืนๆ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ Hamdi and Goethert, 

1997 : 9 (อางในภนดิา  หอมช่ืน,2552,29) อธิบายถงึคุณลักษณะของแนวคิดเชิงนิเวศ คือการสรางความสมดุลและความ

ย่ังยืนของ 2 สวน คือ ความย่ังยืนเชิงนิเวศธรรมชาติ และความย่ังยืนทางสังคม เพื่อนําไปสูเปาหมายสําคัญคือ การอยู

อยางมีความสุขของมนุษย ดังนั้น ชุมชนเชิงนิเวศอยางย่ังยืนของตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จึงเปน

ความสัมพันธระหวางชุมชนและสิ่งแวดลอมชุมชนโดยใชกระบวนการ กลไก กฎเกณฑทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเปนการ

จัดการทางสังคมของชุมชนในการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีรากฐานมาจากการสั่งสมสืบทอดกันมาเปนองคความรูใน

การกําหนดแบบแผนการใชประโยชนทรัพยากรโดยการจัดความสัมพันธทั้งภายในและระหวางชุมชนที่สะทอนถึงความเอื้อ

อาทรตอกันระหวางคนในสังคมในการใชทรัพยากรโดยชุมชน โดยมผีูนําเปนผูบริหารจัดการชุมชน ตั้งแตการวางแผนชุมชน 
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การจัดหมวดหมูใหชาวบานรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และจูงใจชาวบานใหเขามามีสวนรวมกับโครงการชุมชน

นิเวศ และมีผูนําเปนผูควบคุมในการบริหารกิจกรรมตางๆในชุมชน เพื่อใหสําเร็จตามแผนที่วางไว เพื่อสรางชุมชนใหเปน

ชุมชนเชงินเิวศอยางย่ังยืนของตําบล ออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชยีงใหม 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ศึกษาบทบาทผูนําตอการจัดการชุมชนเชิงนิเวศอยางย่ังยืนของตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชยีงใหม 

2. ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการแสดงบทบาทผูนําตอการจัดการชุมชนเชิงนิเวศอยางย่ังยืนของตําบลออนใต อําเภอ

สันกําแพง จังหวัดเชยีงใหม  
 

กิตติกรรมประกาศ  

 ในการศึกษาบทบาทผูนําตอการจัดการชุมชนเชิงนิเวศอยางย่ังยืนของตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชียงใหม ฉบับนี้เกิดขึ้นจากความกรุณาและความชวยเหลือจากบุคคลหลายฝาย ผูเขียนขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง                     

ดร.เกรียงไกร  เจริญผล ประธานกรรมการท่ีปรึกษา ผศ.ดร.ปรารถนา ยศสุข ดร.นพวรรณ บุญธรรม อาจารยท่ีปรึกษา

รวม ในการใหคําปรึกษาแนะนําและชวยเหลืออยางดียิ่ง ขอขอบคุณผูนําทุกทานของตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชยีงใหมท่ีชวยใหขอมูลจนสําเร็จลุลวงดวยดี 

 สุดทายนี้ขาพเจาขอขอบพระคุณบิดา-มารดา ท่ีใหความรัก ความอบอุน คอยเปนกําลังใจสนับสนุนการศึกษา

ของผูเขียนมาโดยตลอด และพี่ๆเพื่อนๆทุกคนท่ีมีสวนชวยใหการศึกษาคร้ังนี้ผานลุลวงดวยดี ตลอดรวมถึงผูท่ีมีสวน

เกี่ยวของทุกทานท่ีไมไดระบุนามท่ีทําใหวทิยานพินธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี
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ประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายาเสพติด ของศูนยอาํนวยการพลัง

แผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 

The Effectiveness of Policies Implementation to tackle the Drugs Problem of the 

Command Center for Drugs Elimination Phayao Province for Fiscal Years 2012– 

2014 

เชาววฒัน รตันการุณจิต38

1* และอรรถสิทธิ์ เมืองอินทร39

2 

Chaowat Rattanakarunjit1* and Atthasit Muang-in2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายาเสพติด ของศูนย

อํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 (2) เพื่อศึกษาปญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะการจัดการปญหายาเสพติด ของศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา 

โดยนําแนวคิดแผนการแกไขปญหายาเสพติด 6 ดาน ไดแก (1) ดานการสรางพลังสังคมและพลังชุมชน (2) ดานการแกไข

ปญหาผูเสพและผูติดยาเสพติด (3) ดานการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด (4) ดานการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใช

กฎหมาย (5) ดานการสกัดกัน้ยาเสพตดิตามแนวชายแดน (6) ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ตามยุทธศาสตรพลัง

แผนดินเอาชนะยาเสพติด ป พ.ศ. 2555 – 2557 ของศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ เปนกรอบ

แนวคิดหลัก การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บขอมูลจากประชาชนในจังหวัดพะเยา จํานวน 400 คน โดยใช

แบบสอบถามในการเก็บขอมูล 

 ผลการวจัิยพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายท้ัง 6 ดาน คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการสรางพลังสังคมและพลังชุมชน รองลงมา คือ ดานการแกไขปญหาผูเสพและผูติดยา

เสพติด ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ดานการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด ดานการปราบปรามยาเสพติดและการ

บังคับใชกฎหมาย และนอยท่ีสุด คือ ดานการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน และประชาชนสวนใหญมีขอคิดเห็น

เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการดําเนินนโยบาย ดังนี้ (1) ประชาชนเขาถึงชองทางการแจงเบาะแสยาเสพติดไดยาก          

(2) นโยบายการจัดการปญหายาเสพติดถูกกําหนดมาจากสวนกลาง ทําใหไมสอดคลองกับปญหาในพื้นที่เทาที่ควร และมี

ขอเสนอแนะในการดําเนินนโยบาย ดังนี้ (1) ใหดําเนินการกับผูคายาเสพติดโดยเด็ดขาด ดวยการใชบทลงโทษสูงสุด       

                                                 
1นสิติคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Political and Social Science, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding anthor : m_emperor@hotmail.co.th 
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คือ การประหารชีวิตทุกราย (2) ควรใชกฎของประชาคมหมูบานดําเนินการกับผูท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด (3) ควรมีการ

สรางแรงจูงใจใหกับเจาหนาท่ีผูปฏบัิตงิานดานยาเสพตดิ  

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป (1) ควรเพิ่มการเก็บขอมูลในรูปแบบการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลในเชิง

คุณภาพ (2) ควรเพิ่มตัวแปรตนในเร่ืองของภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม เนื่องจากในพื้นท่ีท่ีอยูในเขตเทศบาลเมือง   

ไมมีกํานัน ผูใหญบาน ทําใหขาดผูนํา ในการแกไขปญหาตางๆ และอาจสงผลตอการดําเนินการตามของสั่งการหรือ

นโยบายของรัฐบาล ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ ควรนําผลการวิจัยในคร้ังนี้ ไปใชในการกําหนดแผนการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิของจังหวัดพะเยาใหมคุีณภาพ ท้ังประสทิธภิาพและประสทิธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

คําสําคัญ : ศูนยอํานวยการพลังแผนดนิเอาชนะยาเสพตดิจังหวัดพะเยา ประสทิธิผล 
 

Abstract  

The objectives of the research paper are: (1) To study the effectiveness of policies to tackle the drugs 

problem of the Command Center for Drugs Elimination Phayao Province for fiscal years 2012– 2014. (2) To study the 

problems and suggestion of management drug problems of the Command Center for Drugs Elimination Phayao 

Province. The concept plan to tackle drugs 6 models such as: (1) Social empowerment and power of community. (2) 

The solution of drug addiction. (3) Self-defense from drugs. (4) Drug enforcement and law enforcement. (5) Drug 

deprivation at border. (6) Integration of management in the strategy for Drugs Elimination for fiscal years 2012– 

2014 of the Command Center for Drugs Elimination Phayao Province. This study was a quantitative research. The 

data is collected from the public in Phayao Province of 400 people by questionnaire.  

 The results showed public opinion on the effectiveness of policies to all 6 models. Average in high level, the 

side with the highest average was the social empowerment and powers of community, next below was the solution 

of drug addiction, integration of management, Self-defense from drugs, drug enforcement and law enforcement and 

at least was drug deprivation at border. Most people had commented on the problems in the policy: (1) Public access 

channel to report drug was rare. (2) The policy of tackling the drug was determined from the centralized and didn’t 

correspond to the problems in the area. And the implementation of our recommendations: (1) to continue with the 

drug trafficking was strictly prohibited. Using the maximum penalties was the death penalty in all cases (2) should 

apply the rules of the community action against those involved with drugs (3) there should be the incentives to 

officer practitioner’s drugs. 

 Suggestions for further research were (1) should be added to the collection in the form of interviews to 

obtain information qualitatively. (2) Should be more variable in the domicile of the respondents. There weren’t any 

village leaders in municipality to solve problems and may affect the implementation of the order, or government 

policies. The results of this research should be used to formulate a plan to prevent and resolve the drugs of the 

Phayao province to high quality, efficient and more effective. 
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Keywords : Command Center for Drugs Elimination Phayao Province  Effectiveness 
 

บทนํา 

การแกไขปญหายาเสพติดของประเทศไทย เปนภารกิจที่รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยพยายามที่จะแกไขมาโดยตลอด 

แตไมสามารถแกไขปญหาได กลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้นท้ังผูคา และผูเสพ เห็นไดจากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดของศูนย

อํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ ดังนี้ ป พ.ศ. 2555 จับกุมผูกระทําความผิดไดมากถึง 393,973 คด ี

ผูตองหา 385,725 คน ยาบา ประมาณ 83 ลานเม็ด ไอซ 1,551 กิโลกรัม เฮโรอีน 25.23 กิโลกรัม กัญชา 18 ตัน สารซูโด

อีเฟรดรีน 4.5 ลานเม็ด และตรวจสอบทรัพยสินไดมากถึงกวา 5,058 คดี มูลคาทรัพยสิน 1,751 ลานบาท นําผูเสพ/ผูติด

ยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา จํานวนถึง 560,046 ราย ในป พ.ศ. 2556 จับกุมผูกระทําความผิดไดมากถึง 445,956 

คดี ผูตองหา 431,009 ราย รายสําคัญ จํานวน 44,925 ราย ของกลางยาบา ประมาณ 120.04 ลานเม็ด ไอซ 1,631.66 

กิโลกรัม เฮโรอีน 708.74 กิโลกรัม กัญชา 27,487.98 กิโลกรัม และตรวจสอบทรัพยสินไดมากกวา 2,395.41 ลานบาท   

ป พ.ศ. 2557 จับกุมผูกระทําความผิดคดียาเสพติดไดจํานวน 347,028 คดี ผูตองหา 365,918 คน ของกลางท่ีจับกุมได 

ไอซ 1,073.60 กิโลกรัม ยาบา 96,155,912 เม็ด เฮโรอีน 497.30 กิโลกรัม กัญชา 28,104.45 กิโลกรัม และดําเนิน

มาตรการดานทรัพยสนิไดมากกวา 1,454.44 ลานบาท 

การดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของจังหวัดพะเยา ก็ไดยึดถือตามยุทธศาสตรพลังแผนดิน

เอาชนะยาเสพติดของระดับชาติ โดยมีคําสั่งจังหวัดพะเยาท่ี 2009/2554 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เร่ืองจัดตั้งศูนย

อํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา เพื่อเปนหนวยงานบัญชาการการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ตดิภายในจังหวัดพะเยา มผีลการดําเนนิการในป 2555 จับกุมได 1,206 คด ีผูตองหา 1,321 คน ยดึ ยาบา 2,625,126 เม็ด 

ไอซ 49.7 กิโลกรัม กัญชา 182 กิโลกรัม โคเคน 102 กิโลกรัม ป 2556 จับกุมได 2,001 คดี ผูตองหา 2,122 คน สามารถ

ยึด ยาบา 2,271,556 เม็ด ไอซ 2.7 กิโลกรัม กัญชา 95 กิโลกรัม โคเคน 0.7 กิโลกรัม และในปจจุบัน ป 2557 จับกุมได 

1,444 คด ีผูตองหา 1,487 คน ยดึยาบา 2,000,126 เม็ด ไอซ1.5 กโิลกรัม กัญชา 670 กโิลกรัม โคเคน 0.5 กโิลกรัม  

จากผลการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ระหวางป 2555 – 2557 ทั้งในระดับชาติ และจังหวัด

พะเยา แสดงใหเห็นวาผลการดําเนินการดังกลาว สามารถบงชี้ไดวาบรรลุเปาหมายในเชิงปริมาณอยางแนนอน แตการ

วัดผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพจะตองสามารถแสดงถึงผลการดําเนินการในเชิงคุณภาพไดดวย ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดวา

ประชาชนมคุีณภาพชวีติดขีึ้นหรือไม เมื่อมปีฏบัิติการแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังตามแผนยุทธศาสตร ดวยเหตุนี้เอง

จึงทําใหผูศึกษาวิจัยมีความประสงคท่ีจะศึกษาถึงประสิทธิผลของการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ของ

ศูนยอํานวยการพลังแผนดนิเอาชนะยาเสพตดิจังหวัดพะเยา 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิผล ของการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายาเสพติด ของศูนยอํานวยการพลังแผนดิน

เอาชนะยาเสพตดิจังหวัดพะเยา ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557  

2. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการปญหายาเสพติด ของศูนยอํานวยการพลังแผนดิน

เอาชนะยาเสพตดิจังหวัดพะเยา 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 กรอบแนวความคิดที่ใชในการศึกษา 

 ไดศกึษาจากนโยบายยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด แผนงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

7 แผน จังหวัดพะเยาไดดําเนินการ 6 แผน ไดแก การสรางพลังสังคมและชุมชนเอาชนะยาเสพติด การแกไขปญหาผูเสพ

และผูตดิยาเสพตดิ การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใชกฎหมาย การสกัดกั้น

ยาเสพตดิตามแนวชายแดน และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ แสดงกรอบแนวคิดในการวจัิยได ดังนี้ 

ตัวแปรอสิระ(Independent Variable)        ตัวแปรตาม(Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายาเสพติดของ

ศูนยอํานวยการพลังแผนดนิเอาชนะยาเสพตดิจังหวัดพะเยา แยกเปนรายขอไดดังนี้ 

1. ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีเพศตางกัน  มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการปญหา

ยาเสพตดิ ของศูนยอํานวยการพลังแผนดนิเอาชนะยาเสพตดิจังหวัดพะเยาแตกตางกัน 

2. ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีอายุตางกัน  มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการปญหา

ยาเสพตดิ ของศูนยอํานวยการพลังแผนดนิเอาชนะยาเสพตดิจังหวัดพะเยาแตกตางกัน 

3. ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน  มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการ

จัดการปญหายาเสพตดิ ของศูนยอํานวยการพลังแผนดนิเอาชนะยาเสพตดิจังหวัดพะเยาแตกตางกัน 

4. ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีอาชีพตางกัน  มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการ

ปญหายาเสพตดิ ของศูนยอํานวยการพลังแผนดนิเอาชนะยาเสพตดิจังหวัดพะเยาแตกตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศกึษา 

4. อาชพี 

5. รายได 

ประสทิธิผลการดําเนนินโยบายการจัดการปญหายาเสพติด 

1. ดานการสรางพลังสังคมและพลังชุมชน 

2. ดานการแกไขปญหาผูเสพและผูตดิยาเสพตดิ 

3. ดานการสรางภูมคุิมกันยาเสพตดิ 

4. ดานการปราบปรามยาเสพตดิและการบังคับใชกฎหมาย 

5. ดานการสกัดกัน้ยาเสพตดิตามแนวชายแดน 

6. ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

(อางองิจาก ยุทธศาสตรพลังแผนดนิเอาชนะยาเสพตดิป 2555. 

(2555).ศูนยอํานวยการพลังแผนดนิเอาชนะยาเสพตดิแหงชาติ) 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ของการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายาเสพติด 
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5. ประชาชนในจังหวัดพะเยาท่ีมีรายไดตางกัน  มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการ

ปญหายาเสพตดิ ของศูนยอํานวยการพลังแผนดนิเอาชนะยาเสพตดิจังหวัดพะเยาแตกตางกัน 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การวิจัยนี้มุงศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายาเสพติด 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชน ท่ีมีภูมิลําเนาอยู

ในจังหวัดพะเยา จํานวน 400 คน โดยสอบถามขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งประชาชนกลุมตัวอยางไดมาจากประชาชนท่ีมี

ภูมิลําเนาในพื้นท่ี 9 อําเภอของจังหวัดพะเยา รวม 418,705 คน โดยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 

และนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สําหรับสถิติท่ีใชใน

การวเิคราะหขอมูลคือ  
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (x) 

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับบรรยายปจจัยสวนบุคคล 

 2.สถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบคาทีเทสต (t – test) การทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวธีิการของ LSD (Least - Significant Different) 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบาย ท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก    

โดยทุกดานคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการสรางพลังสังคมและพลังชุมชน รองลงมา คือ 

ดานการแกไขปญหาผูเสพและผูติดยาเสพติด ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ดานการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 

ดานการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใชกฎหมาย และนอยที่สุด คือ ดานการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 

และประชาชนสวนใหญมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการดําเนินนโยบาย ดังนี้ (1) ประชาชนเขาถึงชองทางการ

แจงเบาะแสยาเสพติดไดยาก (2) นโยบายการจัดการปญหายาเสพติดถูกกําหนดมาจากสวนกลาง ทําใหไมสอดคลองกับ

ปญหาในพื้นท่ีเทาท่ีควร และมีขอเสนอแนะในการดําเนินนโยบาย ดังนี้ (1) ใหดําเนินการกับผูคายาเสพติดโดยเด็ดขาด   

ดวยการประหารชีวิตทุกราย (2) ควรใชกฎของประชาคมหมูบานดําเนินการกับผูท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด (3) ควรมีการ

สรางแรงจูงใจใหกับเจาหนาท่ีผูปฏบัิตงิานดานยาเสพตดิ  
 

สรุปผลและอธิปรายผล  

 จากการทดสอบตามสมมติฐาน โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได

เฉลี่ยตอเดือน พบวา ปจจัยท่ีมีผลทําใหความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายา

เสพตดิของศูนยอํานวยการพลังแผนดนิเอาชนะยาเสพตดิจังหวัดพะเยาระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 ตางกัน คือ 

อายุ และอาชีพ สวนปจจัยท่ีไมทําใหความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายา

เสพตดิของศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 ตางกัน 

คือ เพศ และรายได และระดับการศกึษา   
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 จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชน ในภาพรวมท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก เนื่องจาก

นโยบายการจัดการปญหายาเสพติด ในชวงระยะเวลาป พ.ศ. 2555 – 2557 สามารถตอบสนองความตองการ และความ

คาดหวังของประชาชนไดตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของดันน Dunn,1981,อางใน สุรสิทธ์ิ 

วชิรขจร,2549:132 – 133 ซึ่งแสดงทัศนะไววา ประสิทธิผลเปนการพิจารณาถึงผลของนโยบายวาบรรลุวัตถุประสงค      

ท่ีหรือไม ซึ่งไมสามารถพิจารณาเฉพาะการลงทุนและผลท่ีไดรับเทานั้น แตตองพิจารณาถึงการบรรลุวัตถุประสงคดวย 

นอกจากนี้ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ไดมุงเนนประชาชน มีสวนรวมรวม โดยเรียกประชาชนเหลานี้วา 

“พลังแผนดิน” ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของไพรัตน เตชะรินทร(2527) แสดงทัศนะไววา การมีสวนรวมเปน

กระบวนการท่ีรัฐบาลสนับสนุนและสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชน เขามามีสวนรวมในดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคและนโยบาย 

จากการท่ีความคิดเห็นของประชาชน ท้ัง 6 ดาน แปลผลอยูในระดับมาก ยังอาจเปนผลมาจากการดําเนิน

นโยบายท้ัง 6 ดาน มีความเช่ือมโยงสัมพันธกัน คือ เมื่อประชาชนมีความคิดเห็น ตอดานการสรางพลังสังคมและพลัง

ชุมชนอยูในระดับมาก จะสงผลใหการดําเนินงานในดานอ่ืนๆ ไดรับความรวมมือจากประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงสงผลใหมี

ประสทิธิผลอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของทัตพงศ  เขื่อนธนะ (2547) เร่ือง ปจจัยในการ

ตอบสนองเอาชนะยาเสพติดในหมูบานแนวชายแดน: กรณีศึกษาตําบลแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา 

ผลกระทบจากนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของหมูบานแนวชายแดน ทําใหภายในหมูบานมีจํานวนผูคา

และผูเสพยาเสพตดิลดลง และยังสอดคลองกับการศกึษาของ อนิรุธ พิมพสราญ (2549) เร่ืองผลกระทบของการแกไข

ปญหายาเสพติดของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม พบวาการดําเนินงาน

แกไขปญหายาเสพตดิสงผลดานบวกทุกดาน ท่ีสําคัญคือ หมูบานมคีวามเขมแข็งมากขึ้น  

เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแปลผลอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการสรางพลังสังคม

และพลังชุมชน รองลงมาคือ ดานการแกไขปญหาผูเสพและผูติดยาเสพติด ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ดาน

การสรางภูมิคุมกัน ดานการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใชกฎหมาย และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการ

สกัดกัน้ตามแนวชายแดน ซึ่งสามารถอภปิรายผลการวจัิยได ดังนี้ 

1. ดานการสรางพลังสังคมและพลังชุมชน ประชาชนมีความคิดเห็น ในภาพรวมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ย

ของระดับความคิดเห็นสูงสุดใน 6 ดาน อาจเปนผลมาจากมีการดําเนินนโยบายมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2555 - 2557  

ซึ่งประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน และรับทราบนโยบายมาอยางตอเนื่อง อีกท้ังมีการจัดทําเวทีประชาคมคนหา  

ผูเสพยาเสพติดเขาสูการบําบัด และกดดันผูคาภายในชุมชน สงผลใหการดําเนินงานในดานนี้เปนท่ียอมรับของประชาชน 

เปนผลมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดสนับสนุนงบประมาณการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในคายปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมระดับอําเภอ  การจัดการกับปญหาผูคาและผูเสพยาเสพติดในหมูบานและชุมชนไดอยางเด็ดขาดและ

ความสัมพันธเช่ือมโยงจากการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ตามท่ีไดกลาวไปขางตน สงผลใหผูเสพลดลง และผูคาภายใน

ชุมชนไมสามารถขายยาเสพติดได ถูกกดดันจากการทําประชาคมหมูบาน ทําใหผูคาถูกจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมายและ

บางสวนหลบหนอีอกนอกชุมชน  
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 เมื่อพจิารณาแตละรายการพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือศูนยฯ สามารถชักนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมแกไขปญหายาเสพติดได ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไดสนับสนุนงบประมาณการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับอําเภอ 

รายการท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมาคือศูนยฯ สามารถจัดการกับปญหาผูคาและผูเสพยาเสพติดในหมูบานและชุมชนไดอยาง

เด็ดขาด ซึ่งแปลผลในระดับมาก อาจเปนผลมาจากความสัมพันธเช่ือมโยงมาจากการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ตามท่ีได

กลาวไปขางตน สงผลใหผูเสพลดลง และผูคาภายในชุมชนไมสามารถขายยาเสพติดได ถูกกดดันจากการทําประชาคม

หมูบาน ทําใหผูคาถูกจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมายและบางสวนหลบหนีออกนอกชุมชน สอดคลองกับการศึกษาของ     

ทัตพงศ  เขื่อนธนะ (2547) เร่ือง ปจจัยในการตอบสนองเอาชนะยาเสพติดในหมูบานแนวชายแดน: กรณีศึกษาตําบล  

แมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา ผลกระทบจากนโยบายและมาตรการควบคุมการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดของหมูบานแนวชายแดน ทําใหปญหายาเสพติดภายในหมูบานลดลง รายการท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือศูนยฯ สามารถ

สรางศักยภาพผูนําหมูบานและชุมชน ในการเฝาระวังปองกันยาเสพติด ผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูนําหมูบานและชุมชน เปนการพัฒนาศักยภาพบุคคลเฉพาะกลุม ประชาชนไมมีสวนรวม 

ประกอบกับผูนําหมูบานและชุมชน มีหนาท่ีหลากหลาย จึงไมสามารถนําความรูมาเผยแพรใหกับประชาชนไดอยางเต็มท่ี 

ประชาชนสวนใหญจงึไมเห็นผลการดําเนนิงานในดานนี้มากเทาท่ีควร 

2. ดานการแกไขปญหาผูเสพและผูติดยาเสพติด ประชาชนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยอาจ

เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผานการบําบัดรักษา เม่ือกลับสูครอบครัว ชุมชน และมีพฤติกรรมไปใน

แนวทางท่ีดีขึ้น เลิกใชยาเสพติด และมีทักษะในการประกอบอาชีพ ทําใหไดรับการยอมรับจากครอบครัว เพราะการ

ดําเนินงานในดานนี้ เปนการใหความรู อบรม และฝกอาชีพแกผูติดยาเสพติดท่ีผานการบําบัดรักษา จึงทําใหผูผานการ

บําบัด ไดฝกทักษะวิชาชีพตามความประสงคของตนเอง ถึงแมวาจะไมสามารถสรางอาชีพท่ีมั่นคงได แตก็สามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูผานการบําบัดใหมีพฤติกรรมในเชิงบวกมากขึ้น และไดรับการยอมรับจากครอบครัว ซึ่งจะทํา

ใหไมกลับมายุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก รวมท้ังสามารถตอยอดการทํางานในสถานประกอบการตอไปได รวมท้ังการติดตาม

คนหาผูติดยาเสพติด เขาสูการบําบัดรักษา โดยไดมีการจัดชุดปฏิบัติการเรงรัดคนหาผูเสพและผูติดยาเสพติดของจังหวัด

และของอําเภอ ตั้งจุดตรวจในหมูบานและชุมชน และการจัดตั้งศูนยคัดกรองผูเสพและผูติดยาเสพติด ทําใหสามารถคัด

กรองผูเสพและผูตดิยาเสพตดิ ตามระดับการเสพตดิไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 เม่ือพจิารณาแตละรายการพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือศูนยฯ สามารถใหความรู อบรม และฝกอาชีพแก

ผูติดยาเสพติดท่ีผานการบําบัดรักษา แปลผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากผูผานการบําบัด ไดฝกทักษะวิชาชีพตาม

ความประสงคของตนเอง ถึงแมวาจะไมสามารถสรางอาชีพที่มั่นคงได แตก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูผานการ

บําบัดใหมีพฤติกรรมในเชิงบวกมากขึ้น และไดรับการยอมรับจากครอบครัว ซึ่งจะทําใหไมกลับมายุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 

รวมท้ังสามารถตอยอดการทํางานในสถานประกอบการตอไปได (ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด

แหงชาติ: 2556,11) รายการท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมาคือศูนยฯ สามารถติดตามคนหาผูติดยาเสพติด เขาสูการบําบัดรักษา 

แปลผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากการติดตามคนหาผูติดยาเสพติด เขาสูการบําบัดรักษา ไดมีการจัดชุดปฏิบัติการ

เรงรัดคนหาผูเสพและผูติดยาเสพติดของจังหวัดและของอําเภอ ตั้งจุดตรวจในหมูบานและชุมชน และการจัดตั้งศูนยคัด
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กรองผูเสพและผูติดยาเสพติด ทําใหสามารถคัดกรองผูเสพและผูติดยาเสพติด ตามระดับการเสพติดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ: 2556,10) สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 

คือศูนยฯ สามารถแนะนําแนวทางในการประกอบอาชีพใหกับผูผานการบําบัดฟนฟู แปลผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมา

จากประชาชนมคีวามคิดเห็นวาผูผานการบําบัดรักษา สวนใหญไมมีการประกอบอาชีพเปนหลักแหลง ท่ีมีความมั่นคง จะมี

การเปลี่ยนงานอยูตลอด ประกอบกับการฝกทักษะดานวิชาชีพใหผูผานการบําบัด จะเปนการฝกทักษะเบ้ืองตน 

เปรียบเสมือนการจุดประกายความคิดใหผูผานการบําบัดรักษามีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินชีวิตตอไปขางหนา 

โดยไมกลับมาเกี่ยวของกับยาเสพตดิอกี ดังนัน้ ผูผานการบําบัดรักษาจะตองตอยอดทักษะดานวชิาชพีดวยตนเอง  

3. ดานการสรางภูมิคุมกัน ประชาชนมีความคิดเห็น ในภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจาก การสราง

ภูมิคุมกัน โดยเนนหนักไปท่ีเด็กและเยาวชน ท้ังในและนอก ใหไดรับรูถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด ปองกันผูเสพหนา

ใหม จึงทําให มีคาแปลผลอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของเฮเลน โนวลิส (Helen Nolis) อางในรัศม ี

วิศทเวทย (2546.หนา 12 - 13) ตามแนวคิดรูปแบบสุขอนามัย ท่ีมองปญหายาเสพติดเปนเร่ืองของสุขภาพอนามัยหรือ

โรคภัยไขเจ็บ จึงตองสรางภูมิคุมกันใหกับคน โดยใชมาตรการตางๆ เปนการดําเนินการโดยจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็ว (mobile 

Team) ของจังหวัดพะเยาลงพืน้ท่ีทํากจิกรรมรณรงคกับประชาชนในชุมชนเปนประจํา เดือนละ 3 คร้ัง ในคร้ังแรกประชาชน

จะมีพฤติกรรมตอตานไมเห็นดวย แตพอไดรับทราบถึงบทบาทภารกิจ และวัตถุประสงคของการดําเนินงาน สงผลใหไดรับ

ความรวมมือจากประชาชนในแตละอําเภอเปนอยางดี  

 เม่ือพจิารณาแตละรายการพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือศูนยฯ สามารถจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็ว (mobile Team) 

ของจังหวัดพะเยา เขาดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนไดอยางเด็ดขาด ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก อาจ

เปนผลมาจากชุดเคลื่อนท่ีเร็ว (mobile Team) ไดลงพื้นท่ีทํากิจกรรมรณรงคกับประชาชนในชุมชน โดยจะลงพื้นท่ีเปน

ประจําทุกเดือน เดือนละ 3 คร้ัง ในคร้ังแรกประชาชนจะมีพฤติกรรมตอตานไมเห็นดวย แตพอไดรับทราบถึงบทบาท

ภารกิจ และวัตถุประสงคของการดําเนินงาน สงผลใหไดรับความรวมมือจากประชาชนในแตละอําเภอเปนอยางด ี

สอดคลองกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม ในรูปแบบคอยเปนคอยไป (อางใน สมศักดิ์ เทศงามถวน 

2539 : 41 – 42) เปนการสรางความเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดลอมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล และ

ดําเนินไปพรอมกัน โดยใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมในลักษณะคอยเปนคอยไป รายการท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ศูนยฯ 

สามารถชักนําครอบครัวท่ีมีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดเขารับการอบรม เพื่อมิใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด เนื่องจากสิ่ง

สําคัญคือ การปองกันไมใหผูผานการบําบัดกลับมาเสพซ้ําอีก ดังนั้น จึงไดใหความสําคัญกับการใหการยอมรับ การให

โอกาสแกผูที่เคยหลงผิดไปใชยาเสพติด โดยเชิญผูปกครอง ของผูเขารับการบําบัดมาทํากิจกรรมรวมกัน ใหเกิดการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เกิดการยอมรับ การใหโอกาส กลับสูครอบครัว โดยกระบวนการสําคัญคือ จะตองปรับเปลี่ยน

สภาพแวดลอมเดิมท่ีผูติดยาเสพติดเคยดํารงชีวิตอยู ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น ท้ังในดานของบุคคลและ

สิ่งแวดลอมรอบขาง สอดคลองกับ ศ.พ.ญ. อุมาพร ตรังคสมบัติ (2545, หนา 159) อางในจารุวรรณ ใจลังกา พัชรี     

วิลาชัย ลดาวัลย สืบเครือ ศรีพรรณ สักลอ และเสรี ดอนศรีแกว กลาววาครอบครัวเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่จะผลักดัน

สมาชิกใหเขาสูวงจรของยาเสพติด เชนเดียวกับผลการศึกษาของกูเกียรติ ดํารงวิริยะนุภาพ(2546) เร่ือง การมีสวนรวม

ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิของประชาชน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา การมีสวนรวมในการปองกันและ
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แกไขปญหายาเสพติดจากครอบครัวทําใหคนใกลชิดไมใหหลงผิดไปติดยามากท่ีสุด สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ

ศูนยฯ สามารถตรวจตรา จัดระเบียบสังคมสถานบริการที่อยูในชุมชน และศูนยฯ สามารถจัดการแกไขปรับปรุงพื้นท่ีเสี่ยง

หรือแหลงมั่วสุมในหมูบานและชุมชน ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก ซึ่งอาจเปนผลมาจากจํานวนเจาหนาท่ีของรัฐ มีจํานวน

นอยไมสามารถตรวจตรา จัดระเบียบสังคมในสถานบริการ ไดอยางท่ัวถึง จึงอาจทําใหสถานบริการ หรือสถาน

ประกอบการตางๆ เปนแหลงมั่วสุมยาเสพติด สําหรับการแกไขปรับปรุงพื้นท่ีเสี่ยงหรือแหลงมั่วสุมในหมูบานและชุมชน 

จําเปนตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก ในชวงเวลาท่ีผานมามีการปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

แตละพื้นท่ี พัฒนาใหเปนลานกีฬา หรือสวนสาธารณะ ซึ่งตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก โดยจะสอดคลองกับทัศนะ

ของรัศมี วิศทเวทย (2546.หนา 10 - 11) ซึ่งกลาววาปญหายาเสพติดมีเหตุจากองคประกอบ 3 ประการ คือ คน ตัวยา 

และสิ่งแวดลอม ในประเด็นของสิ่งแวดลอม มีท้ังสิ่งแวดลอมทางสังคม และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ท่ีสงผลตอปญหายา

เสพติด เชนเดียวกับผลการศึกษาของรอยเอกอนุสรณ เชียงแรง (2546) เร่ืองการยอมรับในการปรับตัวของผูผานการ

บําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองคายฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดทหารบก

พะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ทัศนคตขิองนักเรียนสวนใหญท่ีไดรับการฟนฟูแลว ไมคิดจะกลับไปเสพซ้ํา แตมีสาเหตุมาจาก

ครอบครัว กลุมเพื่อชักชวน และชุมชนเปนแหลงคายาเสพตดิหรือแหลงผลติ สงผลตอการกลับไปเสพซ้ํา 

 4. ดานการปราบปรามยาเสพตดิและบังคับใชกฎหมาย ประชาชนมคีวามคิดเห็น ในภาพรวมอยูในระดับมาก อาจ

เปนผลมาจาก ประสิทธิผลดานการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใชกฎหมาย มีการจับกุมผูคายาเสพติดตั้งแตรายยอย 

จนถึงเครือขายรายใหญเปนประจําทุกเดือน ประกอบกับภูมิประเทศของจังหวัดพะเยา เปนเสนทางหลักในการลําเลียงยา

เสพติดเขาสูพื้นท่ีตอนใน โดยสามารถเปนทางผานออกสูจังหวัดอ่ืนๆ ไดหลายจังหวัด ประกอบดวย ลําปาง แพร นาน    

จึงทําใหจังหวัดพะเยามีผลการจับกุมคดียาเสพติดเปนจํานวนมาก สอดคลองกับการศึกษาของพลตํารวจตรีไชยยา   

รุจจนเวท กาญจน ทองใหญ และกรีฑา สพโชค (2555) เร่ืองการพัฒนากระบวนการสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงยา

เสพติดของประเทศไทย พบวา ผูคา ผูลักลอบลําเลียงยาเสพติด มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการลักลอบลําเลียง และใช

เสนทางใหมๆ  เพื่อหลกีเลี่ยงการตรวจจับของเจาหนาท่ี ทําใหเจาหนาท่ีตองเพิ่มความเขมขนในการตัง้ดานตรวจมากขึ้น 

เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือศูนยฯ สามารถปฏิบัติการปดลอม ตรวจคน 

จับกุม ผูคายาเสพติดในหมูบานและชุมชน ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากการกําหนดแผนปฏิบัติการกวาด

ลางอาชญากรรม และยาเสพตดิเปนประจําทุกเดือน โดยมีผลการดําเนินงานเผยแพรสูประชาชนอยูอยางตอเนื่อง รายการ

ที่มคีาเฉลี่ยรองลงมาคือศูนยฯ สามารถดําเนนิการสืบสวน ขยายผล จับกุมผูคายาเสพตดิรายใหญ แปลผลอยูในระดับมาก 

อภิปรายผลไดวา สงผลมาจากจังหวัดพะเยาเปนเสนทางหลักในการลําเลียงยาเสพติดเขาสูพื้นท่ีตอนใน อยูบนถนน

พหลโยธิน – เชียงราย – พะเยา – แพรหรือลําปาง ซึ่งจะพบการลักลอบลําเลียงมากท่ีสุด จึงทําใหมีการเพิ่มความเขมขน

ในการสืบสวน ขยายผล จับกุมผูคายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือศูนยฯ สามารถถายทอด

ความรูเกี่ยวกับมาตรการและบทลงโทษของเกี่ยวของกับยาเสพติดใหประชาชนในหมูบานและชุมชนไดรับรู ซึ่งแปลผลอยู

ในระดับมาก อาจเปนผลมาจากมีการเนนหนักไปในดานการจับกุมผูคายาเสพติด มากกวาการฝกอบรมเพื่อถายทอด

ความรูใหกับประชาชน จงึทําใหประชาชนมคีวามคิดเห็นตอประเด็นการถายทอดความรูใหประชาชน นอยกวาประเด็นอ่ืนๆ 
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 5. การสกัดกัน้ยาเสพติดตามแนวชายแดน ประชาชนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก แตมีคาเฉลี่ยของ

ระดับความคิดเห็นตํ่าสุดใน 6 ดาน ท่ีเปนเชนนี้ เนื่องจากจังหวัดพะเยามีพื้นที่ชายแดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว พบการลักลอบลําเลียงยาเสพติดผานเสนทางชายแดนดังกลาวนอยมาก แตอยางไรก็ตาม สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด คาดการณวา เครือขายยาเสพติดจะเปลี่ยนเสนทางลําเลียงยาเสพติด

จากชายแดนประเทศพมามาเปนชายแดนดานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มมากขึ้น (สถานการณปญหายา

เสพตดิประเทศไทยป 2555 และแนวโนม: 2555,1)  ทําใหมกีารเพิ่มความเขมขนในตรวจสอบแนวชายแดนมากยิ่งขึ้น  

 เม่ือพิจารณาแตละรายการพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือศูนยฯ สามารถจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพ

ติดตามแนวชายแดน ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากการคาดการณของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติดตามท่ีกลาวมาขางตน ทําใหมีการเฝาตรวจตามแนวชายแดนมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ

การศึกษาของวรพจน เลี้ยงหล่ํา(2553) เร่ืองปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของสํานักงาน

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 พบวาปญหาอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของภาคเหนือ คือเปน  

ถิ่นทุรกันดาร มีแนวชายแดนเปนปาเขาตลอดแนว ทําใหมีปญหาในการเฝาตรวจ จึงตองเพิ่มความเขมขนในการสกัดกั้น

พื้นท่ีตอนใน รายการท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมาคือศูนยฯ สามารถเสริมสรางศักยภาพของประชาชนตามแนวชายแดน ในการ

ปองกันยาเสพตดิดวยตนเอง ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากการจัดทําโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ภาคประชาชนปองกันตนเอง ทําใหภาคประชาชนมีความเขมแข็งสามารถจัดการปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง สวนรายการท่ี

มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือศูนยฯ สามารถเสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดตามแนวชายแดน มีผลอยูในระดับปานกลาง อาจเปนผลมาจากการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายาเสพติดตาม

แนวชายแดน ไดมีการเนนหนักไปในดานชายแดนท่ีติดกับประเทศพมา และการดําเนินการในดานความมั่นคงระหวาง

ประเทศ จะตองเปนการดําเนนิงานในรูปแบบคณะกรรมการระหวางประเทศ จงึจะสามารถขับเคลื่อนไดอยางเปนรูปธรรม 

6. ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ประชาชนมีความคิดเห็น ในภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ

จังหวัดพะเยา เปนจังหวัดท่ีมขีนาดเล็ก ทําใหสามารถอํานวยการการจัดการปญหายาเสพติดภายในจังหวัดไดท่ัวถึง และมี

ขอมูลยาเสพติดท่ีสมบูรณเปนปจจุบัน สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการไดสอดคลองกับปญหาในพื้นท่ี ซึ่งไดดําเนินการ

เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงสถานการณปญหายาเสพติด และผลของการจัดการปญหายาเสพติด

ของจังหวัดพะเยา โดยใชชองทางในการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานและรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน คือ 

www.drugphayao.co.th  

เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือศูนยฯ สามารถเผยแพรประชาสัมพันธให

ประชาชนไดรับทราบถึงสถานการณปญหายาเสพติด และผลของการจัดการปญหายาเสพติดของจังหวัดพะเยา ซึ่งแปล

ผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากมีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนยฯ เปนประจําทุกเดือน โดยจะตองสรุปผลงาน

นําเสนอตอคณะกรรมการ และมีชองทางในการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานและรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน คือ 

www.drugphayao.co.th สอดคลองกับการศึกษาของพลตํารวจตรีไชยยา รุจจนเวท กาญจน ทองใหญ และกรีฑา 

สพโชค (2555) เร่ืองการพัฒนากระบวนการสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงยาเสพติดของประเทศไทย พบวาการ

ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบอยางท่ัวถึงในความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ

http://www.drugphayao.co.th/
http://www.drugphayao.co.th/
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ตามยุทธศาสตร จะทําใหกลไกขององคกร และการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ รายการท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมาคือศูนยฯ 

สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการแกไขปญหายาเสพติด ไดสอดคลองกับสถานการณปญหายาเสพติดในระดับพื้นท่ี ซึ่งแปล

ผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากการมีระบบขอมูลสถานการณปญหายาเสพติดที่ครบถวนเปนปจจุบัน และมีการรับ

แจงเบาะแสยาเสพติดจากประชาชน จึงทําใหกําหนดแผนปฏิบัติการไดสอดคลองกับสถานการณในพื้นท่ี สวนรายการท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือศูนยฯ สามารถติดตามประเมินผลการดําเนินงาน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอ 

และหนวยงานภาคีเครือขาย ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากรูปแบบในการประเมินผลการดําเนินงานเพียง

รูปแบบเดียว คือ การประชุมเพื่อสรุปผลและติดตามผลประจําเดือน แตสําหรับในดานของการลงไปตรวจติดตามผลการ

ดําเนนิงานในพืน้ท่ียังไมสามารถดําเนนิการไดอยางครอบคลุมทุกพืน้ท่ี  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวจัิยครั้งตอไป 

 1. ควรเพิ่มการเก็บขอมูลในรูปแบบการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลในเชิงคุณภาพ จะทําใหการประเมินประสิทธิผล

นโยบายครอบคลุมมากขึ้น 

 2. ควรเพิ่มตัวแปรตนในเร่ืองของภูมลิําเนาของผูตอบแบบสอบถาม เนื่องจากในพืน้ท่ีท่ีอยูในเขตเทศบาลเมืองไมมี

กํานัน ผูใหญบาน ทําใหขาดผูนํา ในการแกไขปญหาตางๆ และอาจสงผลตอการดําเนนิการตามนโยบายของรัฐบาล 

 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวจัิยไปปฏบัิติ 

 ควรนําผลการวิจัยในคร้ังนี้ ไปใชในการกําหนดแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของจังหวัดพะเยาใหมี

คุณภาพ ท้ังประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารยท่ีปรึกษาดร.อรรถสิทธ์ิ เมืองอินทร 

และขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกทานท่ีทําใหงานวจัิยนี้สําเร็จดวยด ี 
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา 

Efficiency of Performance Assigned to Volunteer Guard of Phayao Province8’ 

สุรสิทธิ ์ลอยลม40

1* และ รกัษศรี เกียรตบิตุร2 

Surasit Loylom1* and Raksi Kiattibutra2
8’ 

บทคัดยอ 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ีตอภารกิจท่ีไดรับมอบหมายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

จังหวัดพะเยา  โดยศึกษาจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา แบงเปนกองรอยอาสารักษาดินแดน

จังหวัดพะเยาท่ี 2 และกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอจํานวน 9 อําเภอ ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อ

ศึกษาบทบาทภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา (2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลและปจจัยจูงใจท่ีมี

ผลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดพะเยา (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัด

พะเยา การวจัิยนี้เปนการวจัิยเชงิปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชไดแก แบบสอบถามกลุมตัวอยางในพืน้ท่ี 

ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ีตอภารกิจท่ีไดรับมอบหมายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

(อส.) จังหวัดพะเยา ในภาพรวม ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก ดานสภาพการทํางาน ดานความมั่นคงในงาน ซึ่งมีคาแปลผลเทากันอยูในระดับมาก ดานความรับผิดชอบ ซึ่งมีคา

แปลผลอยูในระดับมาก ดานลักษณะงาน ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดาน

คาตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง และจากการทดสอบสมมติฐานการศึกษาสมมติฐานท่ี 1 

พบวาปจจัยสวนบุคคล สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่มีเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณปฏิบัติงาน

ตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาในภาพรวม ไมแตกตางกัน จะ

ไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสมมติฐานท่ี 2 พบวาปจจัยจูงใจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด

พะเยาที่มีปจจัยจูงใจตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาใน

ภาพรวม แตกตางกัน 
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Abstract 

 The study about Efficiency of Performance Assigned to Volunteer Guard of Phayao province by study from 

the volunteer guard in Phayao province, there are the volunteer territorial defence division Phayao 2 and 9 the 

volunteer territorial defence division of districts. This study aimed (1) to study the role of the volunteer guard of 

Phayao province (2) to study personal factor and motivation factor that affect the efficacy of performance of the 

volunteer guard of Phayao province (3.) to study the relationship between personal factor and motivation factor and 

the Efficiency of Performance Assigned to volunteer guard of Phayao province. This research was quantitative 

research. Instrument used was the representative sample questionnaire in the area. 

The research results showed that the Efficiency of Performance Assigned to volunteer guard of Phayao 

province. The overall of 5 aspects were at a high level. When considering in each aspect, the aspect which had the 

highest average score was working condition and stability of work which is interpreted in much level. The second 

was Responsibility which is interpreted in much level. Feature of work is interpreted in much level. The lowest 

average score is compensation and welfare which is interpreted in moderate level. From Hypothesis testing, the 

study of the first hypothesis found that personal factor of the volunteer guard of Phayao province who has the 

different gender, age, education, work experience. The Efficiency of Performance Assigned to volunteer guard of 

Phayao province in overall wasn’t different and it didn’t affect the efficacy of performance. The second hypothesis 

found that the motivation factor of the volunteer guard of Phayao province was different. The Efficiency of 

Performance Assigned to volunteer guard of Phayao province in overall was different 
8’ 

Keywords: the volunteer guard of Phayao province, Efficiency 
8’ 

บทนํา 

กองอาสารักษาดินแดน เปนองคการท่ีจัดตั้งขึ้นภายใตการกํากับของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย     

ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 (พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497, 10 

กุมภาพันธ 2547, หนา 1) เปนหนวยงานเทียบเทากองทัพตางๆ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปน

ผูบังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดน ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูชวยผูบัญชาการ และมีอธิบดีกรมการปกครองเปน

หัวหนาฝายอํานวยการ ซึ่งมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อันไดแกราษฎรในทองถิ่นท่ีอาสาเขามาปฏิบัติหนาท่ี 

โดยผานกระบวนการ ขั้นตอน ตามระเบียบและกฎหมาย แตไมมีฐานะเปนขาราชการหรือลูกจางประจําของทางราชการ  

มีหนาท่ีในการบรรเทาภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติและการกระทําของขาศึก ทําหนาท่ีตํารวจรักษาความสงบภายในทองท่ี

รวมกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ รักษาสถานที่สําคัญและการคมนาคม ปองกันการจารกรรม ฟงและรายงานขาว

ของขาศกึ ชวยเหลือใหความสะดวกแกฝายทหารตามที่ทหารตองการ และตัดทอนกําลังขาศึก เปนกําลังสํารองสวนหนึ่งท่ี

พรอมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกําลังทหารไดเม่ือจําเปน แตในปจจุบันสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีบทบาทหนาท่ีเพิ่ม

มากขึ้นโดยไดรับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย มบีทบาทท่ีสําคัญ ไดแก (กรมการปกครอง, สื่อออนไลน) 
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 1. การบริการประชาชน โดยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจะทํางานรวมกับฝายปกครองจัดใหบริการแก

ประชาชน อาทิ การบริการดานจราจร ตรวจสอบการใชรถใชถนน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิตของ

ประชาชน การรักษาความสงบเรียบรอย 

2. การรักษาความสงบเรียบรอย ซึ่งกองอาสารักษาดนิแดนเปนหนวยขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย จงึมี

หนาท่ีหลักท่ีสําคัญในการปฏิบัตงิานดานการรักษาความสงบเรียบรอยใหบังเกดิผล โดยปฏิบัตภิารกจิรวมกับฝายปกครอง 

ทหารและตํารวจ 

3. การแกไขปญหายาเสพติด โดยสมาชิก อส. ปฏิบัติงานรวมกับฝายปกครองและตํารวจ เพื่อดําเนินการ

ปราบปรามยาเสพติด การตรวจสถานบริการเพื่อคนหายาเสพติด การเฝาระวังจุดตรวจ การบําบัดฟนฟูผูเสพและผูติดยา

เสพติด นําผูติดยาเสพติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐบาล สวนกลุมผูเสพจะตองนําเขาสูระบบ

การบําบัดรักษาและพัฒนาโดยใชชุมชนบําบัด กรมการปกครองไดรวมกับกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และการเฝา

ระวัง เลกิใชยาเสพตดิอยางย่ังยืน โดยดําเนนิการดานการสรางหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด ซึ่งสมาชิก อส. ทํา

หนาท่ีเปนผูประสานความรวมมือกับองคกร ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และกลุมพลังมวลชนในพื้นท่ี ในการดําเนินการตาม

ขัน้ตอนตาง ๆ ของหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะปญหายาเสพตดิ รวมปฏิบัติงานกับชุดปฏิบัติการประจําตําบล นอกจากนี้

ยังมี “โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนตานภัยยาเสพติด” เพื่อใชพลังเยาวชนอาสารักษาดินแดนในการเอาชนะยาเสพ

ตดิอยางย่ังยืน โดยอบรมใหเยาวชนเห็นภัยยาเสพตดิไมเขาไป เกี่ยวของและชวยกันสอดสองดูแลตานภัยยาเสพติดในสังคม

ของตน จะเปนผลทําใหเยาวชนมจีติสํานกึ ในการเปนเยาวชนท่ีด ีสงผลใหเปนผูใหญท่ีดใีนอนาคต  

4. การปองกันภัยฝายพลเรือน อาทิ จัดใหมีการฝกอบรมใหมีความรูในเร่ืองการปองกันภัยฝายพลเรือน    มีการ

ฝกซอม และจัดหนวยปฏบัิตไิวใหพรอมท่ีจะปฏบัิตหินาท่ีไดทันที  

5. การปฏบัิติการจิตวิทยา สมาชิก อส. มีบทบาทในการทํางานรวมกับประชาชน การพัฒนาชุมชน การอํานวย

ความเปนธรรม พัฒนาหมูบาน สรางและซอม สิ่งสาธารณประโยชน เชน ถนน เหมือง ฝาย การแสดงดนตรีในงานตาง ๆ 

การบริการตัดผม และการบริการดานอ่ืน ๆ  

6. การจัดระเบียบสังคม การตรวจสถานบริการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย เชนการ

สั่งใชสมาชกิ อส. ปฏบัิตงิานรวมกับฝายปกครองและตํารวจในการปองกันปราบปราม และแกไขปญหา ยาเสพติดในสถาน

บริการ การหาขาวอาชญากรรมและการกระทําผดิในพืน้ท่ี รวมท้ังผูมอีทิธิพลและแหลงอบายมุขตาง ๆ 

7. การสงเสรมิการทองเที่ยว ไดจัดชุด “อส. ทองเท่ียว” ดูแลสถานท่ีแหลงทองเท่ียวตาง ๆอํานวยความสะดวก

บริการขอมูลแนะนําสถานท่ี ทองเท่ียวภายในประเทศและรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว ฯลฯ 

 จากบทบาทหนาท่ีท่ีกลาวมาขางตนของสมาชกิกองอาสารักษาดนิแดน (อส.) จะเห็นวามภีารกิจหนาท่ีเพิ่มมากขึ้น

จากอดีต แตจํานวนสมาชิก อส. ยังคงมีจํานวนเทาเดิม ซึ่งปจจุบันกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดกรอบอัตราสมาชิก อส. 

ในจังหวัดพะเยา ใหมีไดเพียง 185 คน แตปจจุบันมีจํานวนท้ังสิ้น 228 คน และจะลดลงในทุกป เนื่องจากการเกษียณอายุ 

การตาย และลาออกของสมาชิก อส. ซึ่งในจํานวนเทานี้ไมเพียงตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางเรงดวนได ยิ่งในสภาวการณ

ปจจุบันในยุคของคณะ คสช. เปนรัฐบาล ท่ีไดใชกําลังสมาชิก อส. รวมกับตํารวจ ทหาร ในการปฏิบัติการรักษาความสงบ

เรียนรอยในจังหวัด เพราะจํานวนท่ีนอย ปริมาณงานที่มาก และสมาชิก อส. จํานวนมากอายุมากกวาหาสิบป เปนตน โดย
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จังหวัดพะเยามีโครงสรางการบังคับบัญชาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแบงเปนสองสวน คือ 1. กองบังคับการกอง

อาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา (บก.อส.จ.พ.ย.) โดยมีสมาชิก อส. กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาท่ี 2 เปน

กองกําลังในการบังคับบัญชาของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา มีภารกิจหนาท่ีครอบคลุมท่ัวท้ัง

จังหวัด ท้ังในการปฏิบัติหนาท่ี และการสนับสนุนอําเภออ่ืน ๆ ตามท่ีอําเภอรองขอการการสนับสนุน เนื่องจากการขาด

แคลนกําลังพล โดยมีผูวาราชการจังหวัดพะเยา เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในจังหวัด 2. กองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอ 

โดยมีสมาชิก อส. กองรอยอาสารักษาดินแดนของแตละอําเภอ เปนกองกําลังในการปฏิบัติภารกิจ มีนายอําเภอเปน

ผูบังคับบัญชา 

ดวยสาเหตุดังกลาวขางตนผูศึกษาในฐานะผูบังคับบัญชา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนโดยศึกษาปจจัยดานตาง ๆ ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานสมาชิกกองอาสา

รักษาดนิแดน เชน เพศ อายุ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ เปนตน ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษานี้จะนํามาวิเคราะหและพัฒนา

ประสทิธภิาพการปฏบัิตงิานของสมาชกิกองอาสารักษาดนิแดนจังหวัดพะเยา ตอไป 
8’ 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวจัิยนี้มวัีตถุประสงค  

1) เพื่อศกึษาบทบาทภารกจิของสมาชกิกองอาสารักษาดนิแดนจังหวัดพะเยา  

2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลและปจจัยจูงใจท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกกองอาสา

รักษาดนิแดน จังหวัดพะเยา  

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาท่ีของ

สมาชกิกองอาสารักษาดนิแดน จังหวัดพะเยา  
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ john D.Millet แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ของ Mcgregor และ Maslow และแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ Herzberg พรอมท้ังประวัติความเปนมา โครงสราง ลําดับ

ชัน้บังคับบัญชา กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ ของกองอาสารักษาดนิแดน และไดสรุปเปนกรอบแนวคิด ดังนี้ 
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ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานของการศกึษา  

 1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีผลตอ

ประสทิธภิาพในการปฏบัิตงิานของสมาชกิกองอาสารักษาดนิแดน จังหวัดพะเยา แตกตางกัน 

 2. ปจจัยจูงใจ ไดแก ลักษณะงาน ความรับผดิชอบ สภาพการทํางาน คาตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคง

ในงาน ที่แตกตางกันมผีลตอประสทิธิภาพในการปฏบัิตงิานของสมาชกิกองอาสารักษาดนิแดน จังหวัดพะเยา ตางกันกัน 
8’ 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ีตอภารกิจท่ีไดรับมอบหมายของสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย

คร้ังนี้ไดแก สมาชกิกองอาสารักษาดนิแดน (อส.) กองรอยอาสารักษาดนิแดนจังหวัดพะเยา จํานวน 228 คน กําหนดขนาด

ของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ, 2550, หนา 155) ได

กลุมตัวอยาง จํานวน 145 คน โดยมีวิธีเลือกกลุมตัวอยางโดยกําหนดสัดสวน (Quota Sampling)(บุญใจ ศรีสถิตนรากุล, 

2550, หนา 207) เพื่อเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยโดยใชอัตราสวน เปน 1: 1.6 ตอจํานวนสมาชิก อส. ในแตละ

กํ า ห นด ตั วแ ปรต นตา มแ นว คิด ท ฤษฎี

แรงจูงใจ ความพงึพอใจ 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศกึษา 

- ประสบการณปฏบัิตงิาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด

พะเยา  5 ประการ ตามทฤษฎีของ 

John D.Millet 

1. การบริการอยางเทาเทียม 

2. การใหบริการรวดเร็ว ทันตอเวลา 

3. การใหบริการอยางเพยีงพอ 

4. การใหบริการอยางตอเนื่อง 

5. การใหบริการท่ีมคีวามกาวหนา ปจจัยจูงใจ 

- ลักษณะงาน  

- ความรับผดิชอบ 

- สภาพการทํางาน  

- คาตอบแทนและสวัสดกิาร  

- ความมั่นคงในงาน  
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กองรอย และไดสุมคัดเลือกในแตละกองรอยอกีทีหนึ่งโดยพิจารณาจากความเหมาะสมและความสะดวกของบุคคลท่ีจะให

ขอมูล และพยายามใหมกีารกระจายของประชากรและกลุมตัวอยางของประชากรแตละกลุมใหมากท่ีสุด 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 1 ฉบับ 

ประกอบดวย 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ประกอบดวย 

เพศอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ชั้นยศ และประสบการณปฏิบัติงาน อยูลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจรายการ 

(Checklist) 

 ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประกอบดวย 5 

ดาน ไดแก ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ สภาพการทํางาน คาตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในงาน ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

 ตอนที่ 3 เปนคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบดวย 5 ดาน ไดแก การ

ใหบริการอยางเทาเทียม การใหบริการรวดเร็วทันตอเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางตอเนื่อง และ

การใหบริการท่ีมคีวามกาวหนาลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเตมิเกี่ยวกับปจจัยท่ีมผีลตอประสทิธิภาพการปฏบัิตงิาน 

 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่ง

ผูวิจัยไดมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม โดย ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สรางแบบสอบถามให

ครอบคลุมขอบเขตการศกึษาวจัิย จากนัน้นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง

แกไขปรับปรุงใหถูกตอง เหมาะสม คลอบคลุมตามขอบเขตของการศึกษาวิจัย และนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว 

เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงของเนือ้หา  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. ผูศึกษาทําการเก็บรวบขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามใหกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด

พะเยาและเก็บคืนแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 145 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 

  2. ผูศกึษานําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณเพื่อเตรียมวเิคราะหขอมูลตอไป 

 การวเิคราะหขอมูล  
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง มาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลสถิติเชิง

พรรณนา ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก T-test, One-

Way ANOVA เพื่อนําไปใชในการวเิคราะหแบบสอบถาม ดังนี้ 

 ขอมูลตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา วิเคราะหโดยใชสถิต ิ

ไดแก คารอยละ(Percentage) 

 ขอมูลตอนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใชสถิติไดแก การ

หาคาเฉลี่ย (Mean)  
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ขอมูลตอนที่ 3เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใชสถิติไดแก การ

หาคาเฉลีย่ (Mean) 

 ขอมูลตอนที่ 4 เกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเรียบเรียง

นําเสนอในรูปแบบการบรรยาย 
 

ผลการศึกษา 

 1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปน

เพศชาย จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 95.86 สวนมากมีอายุ 50 ป ขึ้นไป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 58.62 และ

ระดับการศกึษาสูงสุดสวนใหญ คือระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 60.69  

2. สรุปผลการวเิคราะหขอมูลประสทิธภิาพการปฏิบัติหนาที่ตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายของสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา ในภาพรวม ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตอภารกิจท่ีไดรับมอบหมายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา ท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก   

( X = 3.71) เมื่อพจิารณาแตละดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานสภาพการทํางาน ดานความมั่นคงในงาน ซึ่ง

มีคาแปลผลเทากันอยูในระดับมาก ( X = 3.88) ดานความรับผิดชอบ ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ( X = 3.59) ดาน

ลักษณะงาน ซึ่งมคีาแปลผลอยูในระดับมาก ( X = 3.58) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

ซึ่งมคีาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.45) 

 3. สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน การทดสอบสมมตฐิาน เปนการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร ใช

สถิติในการวิเคราะหขอมูลสําหรับปจจัยท่ีมีจํานวน 2 กลุม ไดแก การทดสอบคาที (t – test) และการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดยีว (One Way ANOVA) เพื่อหาคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม ไดผลดังนี้ 

เปรียบเทียบความแตกตางระดับประสทิธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา จําแนก

ตามเพศ อายุ การศึกษา และประสบการณปฏิบัติงาน พบวา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาท่ีมีเพศ อายุ 

การศึกษา และประสบการณปฏิบัติงาน ตางกัน มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไม

เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และการเปรียบเทียบความแตกตางระดับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา จําแนกตามปจจัยจูงใจ พบวา สมาชิก

กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาท่ีมีปจจัยจูงใจตางกัน มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี ในภาพรวมแตกตาง

กัน ซึ่งเปนไปตามสมมตฐิานขอที่ 2 อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

 4. สรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติม พบวา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา ไดเสนอ

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คือ ควรเพิ่มคาตอบแทน สวัสดิการใหมากขึ้น 

รวมถึงโอกาสในการเลื่อนตําแหนง เปนคาคิดเห็นสูงสุด จํานวน 14 คน รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาควรมีความยุติธรรม 

ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียม และมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน จํานวน 10 คน ผูบังคับบัญชาควรดูแล

เอาใจใส รับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา จํานวน 6 คน เวลาออกปฏิบัติหนาที่ ควรมีอาวุธประจํากายทุกคร้ัง จํานวน 5 คน 

ทํางานนอกเหนือภารกจิหนาท่ีของตนเอง ทําใหเปนภาระท่ีหนักเกนิไป จํานวน 2 คน 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

 การวิเคราะหการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด

พะเยา จําแนกตามเพศ อายุ การศกึษา ประสบการณปฏบัิตงิาน และปจจัยจูงใจ ท่ีแตกตางกัน พบความแตกตางดังนี้ 

 การเปรียบเทียบความแตกตางระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด

พะเยา จําแนกตามเพศ พบวา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาท่ีมีเพศตางกัน มีระดับประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิตหินาท่ี ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมตฐิานขอที่ 1 อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

 การเปรียบเทียบความแตกตางระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด

พะเยา จําแนกตามอายุ การศึกษา และประสบการณปฏิบัติงาน พบวา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาท่ีมี

การศึกษา และประสบการณปฏิบัติงาน ตางกัน มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไม

เปนไปตามสมมตฐิานขอที่ 1 อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 

 การเปรียบเทียบความแตกตางระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด

พะเยา จําแนกตามปจจัยจูงใจ พบวา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาท่ีมีปจจัยจูงใจตางกัน มีระดับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี ในภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

 จากผลการศึกษา ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

(อส.) จังหวัดพะเยา ผูวจัิยไดประยุกตใชแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากผูวิจัยไดศึกษาถึงตัวแปรท่ี

คาดวาจะมีอิทธิพลตอการทํางานในระบบราชการเปนสําคัญ ซึ่งประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานทําใหเกิดความ

พงึพอใจและไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติงานดังกลาว  (Millet, 1954, p.4) ซึ่งความพึงพอใจนั้นหมายถึง ความพึงพอใจใน

การบริการใหกับประชาชน ซึ่งสอดคลองทฤษฎปีระสทิธิภาพของ John D.Millet ดังนี้ 

 1. การใหบริการอยางเทาเทียมกัน (equitable service) โดยยึดหลักวาคนเราทุกคนเกิดมาทุกคนเทาเทียมกัน 

ความเทาเทียมกันนั้น หมายถึง ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเทาเทียมกันทั้งกฎหมายและทางการเมือง การใหบริการของรัฐ

จะตองไมแบงแยกเชื้อชาติ ผิวหรือความยากจน ตลอดจนสถานะทางสังคม นั้น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 

จังหวัดพะเยา มกีารใหบริการอยางเทาเทียม โดยไมมีการแบงแยกชนชั้นวรรณะ และพรอมใหบริการแกบุคคลทุกระดับชั้น 

ซึ่งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาในแตละกองรอยอาสารักษาดินแดน มีบทบาทในการทํางานรวมกับ

ประชาชน การพัฒนาชุมชน การอํานวยความเปนธรรม พัฒนาหมูบาน สรางและซอม สิ่งสาธารณประโยชน เชน ถนน 

เหมือง ฝาย การแสดงดนตรีในงานตาง ๆ การบริการตัดผม และการบริการดานอ่ืน ๆ ในการออกอําเภอเคลื่อนท่ีหรือ

จังหวัดเคลื่อนท่ี การรณรงคประชาสัมพันธการเลือกตั้ง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนตน  จากการศึกษา

ประสิทธิภาพการทํางานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกัน ซึ่งจากการวิเคราะห

ขอมูลพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การปฏิบัติ

ตอประชาชนทุกคนดวยความเต็มใจ โดยไมเลือกเพศ อายุ อาชีพ หรือสถานภาพอ่ืน ๆ ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก 

รองลงมา ไดแก การใหปฏบัิตงิานตอประชาชนทุกคนโดยเทาเทียมกันเสมอ ซึ่งมกีารแปลผลอยูในระดับมาก 
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 2. การใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา (timely service) จะไมมีผลงานสาธารณะใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพ หากไม

ตรงตอเวลาหรือทันตอเหตุการณ เชน รถดับเพลิงมาถึงหลังจากไฟไหมหมดแลว การบริการนั้น ก็ถือวาไมเปนสิ่งท่ีถูกตอง

และนาพอใจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา มีการตั้งหนวยเฉพาะกิจเคร่ืองท่ีเร็ว เพื่อออกพื้นท่ีท่ี

ไดรับมอบหมายในการใหบริการประชาชน อํานวยความสะดวก และการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน โดย

ปฏิบัติภารกิจรวมกับฝายปกครอง ทหารและตํารวจ จากการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน ในการใหบริการรวดเร็วทันตอเวลา ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา

แตละรายการ พบวา รายการท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูปฎบัิตสิามารถปฏิบัติงานไดทันทีเมื่อไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา

เสมอ ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ผูปฎิบัติสามารถปฏิบัติงานไดเสร็จตามเวลาท่ีไดรับมอบหมาย

เสมอ ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ผูปฎิบัติสามารถปฏิบัติงานไดทันตอเหตุการณ

หรือสามารถแกปญหาท่ีเกดิขึ้นไดทันเวลาเสมอ ซึ่งมกีารแปลผลอยูในระดับมาก เชนเดยีวกัน 

3. การใหบริการอยางเพียงพอ (ample service) นอกจากใหบริการอยางเทาเทียมกันและใหอยางรวดเร็วแลว 

ตองคํานึงถึงจํานวนคนท่ีเหมาะสม จํานวนความตองการในสถานท่ีท่ีเพียงพอในเวลาท่ีเหมาะสมอีกดวย นั้น สมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา มีการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ

ปฏิบัติงานรวมกับฝายปกครองและตํารวจ หนวยงานขางเคียงอ่ืน ๆ และปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดครบถวน

สมบูรณไดใหบริการท่ีมุงผลสําเร็จ และสามารถงานไดโดยลําพัง จากการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของสมาชิกกอง

อาสารักษาดินแดน การใหบริการอยางเพียงพอ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาแตละรายการ พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูปฎิบัติสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน เพื่อใหงานประสบ

ความสําเร็จเสมอ ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ผูปฎิบัติสามารถปฏิบัติงานไดครบตามท่ีไดรับ

มอบหมายเสมอ ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ผูปฎิบัติสามารถปฏิบัติงานเพียงลําพัง

ไดสําเร็จ ในสถานการณท่ีไมยากนัก ซึ่งมกีารแปลผลอยูในระดับมาก 

 4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (continuous service) คือการใหบริการตลอดเวลาตองพรอมและเตรียมตัวบริการ

ตอความสนใจของสาธารณะชนเสมอ มีการฝกอบรมอยูเปนประจํา เชนการทํางานของตํารวจจะตองบริการตลอด 24 

ช่ัวโมง นั้น ในการท่ีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา มีหนาท่ีในการปองกันภัยฝายพลเรือน จึงไดมีการ

จัดใหมีการฝกอบรมใหมีความรูในเร่ืองการปองกันภัยฝายพลเรือน มีการฝกซอม และจัดหนวยปฏิบัติไวใหพรอมท่ีจะ

ปฏิบัติหนาท่ีไดทันที และมีการฝกอบรมใหความรูเพิ่มศักยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอยางตอเนื่อง ได

ใหบริการอยางตอเนื่อง จากการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในดานใหบริการอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูปฎิบัติมีการเตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงานเสมอ ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา 

ไดแก ผูปฎิบัติเตรียมพรอมเพื่อปฏิบัติงานตลอดเวลา ถึงแมจะอยูนอกเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก 

และดานที่มคีาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ผูปฎบัิตแิสวงหาความรู เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏบัิตงิานใหดขีึ้นอยางสม่ําเสมอ 

ซึ่งมกีารแปลผลอยูในระดับมาก 

 5. การใหบริการอยางกาวหนา (progression service) เปนการบริการที่มีความเจริญคืบหนาไปทั้งทางดานผลงาน

และคุณภาพ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย แนวคิดเชิงปทัสถาน (Normative Concepts) แนวคิดเชิงประจักษ (Empirical Concepts) 
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นั้น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา ไดมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยในการรักษาความสงบของ

ประชาชน การบริการประชาชน และมีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นอยูเปนประจํา จากการศึกษา

ประสิทธิภาพการทํางานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ดานบริการท่ีมีความกาวหนา ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูล

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การปฏิบัติงาน

ของผูปฎิบัติมีการพัฒนาขึ้นอยางสม่ําเสมอ ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ผูปฎิบัติสามารถนํา

เทคโนโลยสีมัยใหมมาใหในการปฏบัิตงิานไดดเีสมอ ซึ่งมกีารแปลผลอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับปาน

กลาง และจากการใหความคิดเห็นเพิ่มเติมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา ไดเสนอความคิดเห็น

เพิ่มเตมิเกี่ยวกับปจจัยท่ีมผีลตอประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน โดยเสนอวาควรเพิ่มคาตอบแทน สวัสดิการใหมากขึ้น ซึ่งเปน

ความคดิเห็นสูงสุด รวมถงึโอกาสในการเลื่อนตําแหนง ผูบังคับบัญชาควรมีความยุติธรรม ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยาง

เทาเทยีม มคีวามคิดเห็นไปในทิศทางเดยีวกัน และควรดูแลเอาใจใส รับผดิชอบตอผูใตบังคับบัญชา และในเวลาออกปฏิบัติ

หนาท่ี ควรมีอาวุธประจํากายทุกคร้ัง พรอมท้ังไมทํางานนอกเหนือจากภารกิจหนาท่ีของตนเอง ทําใหเปนภาระท่ีหนัก

เกินไป โดยขอเสนอตาง ๆ เหลานี้ เปนการเสนอการจูงใจใหสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา มีการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งการจูงใจ หมายถึง ระดับความพรอมของพนักงานที่จะปฏิบัติงาน

ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ซึ่งระดับความพรอมเกิดจากปจจัยตางๆ เชนความสําเร็จ การท่ีผลงานเปนท่ียอมรับ ความ

รับผิดชอบ ความเจริญเติบโต สวนบุคคลและงานในตัวของมันเอง ภายหลังความตองการขั้นพื้นฐาน เชน เงินเดือน สภาพ

ความมั่นคงในงาน และสภาพการทํางานไดรับการตอบสนองแลว (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2535, หนา 258) ซึ่งการปฏิบัติงาน

จะมีประสิทธิภาพหรือไมขึ้นอยูกับผูปฏิบัติวา จะไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งภายในและภายนอก (external and 

internal) มากนอยเพียงใด ซึ่งถาหากวาผูปฏิบัติงานไดรับการตอบสนองมาก การปฏิบัติงานก็ยอมมีประสิทธิภาพมากดวย

เชนกัน (Zaleanick, 1958, p.40) 
8’ 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจาก ดร.รักษศรี เกียรติบุตร ทานอาจารยที่ปรึกษา 

ที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกไข ตรวจทานความถูกตองเรียบรอย และขอบกพรองตาง ๆ ตลอดถึงผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน ใน

การพิจารณาเคร่ืองมือ คือ 1. ดร.วีระ เลิศสมพร อาจารยมหาวิทยาลัยพะเยา 2. ดร.พงษสนิท คุณนะลา อาจารย

มหาวิทยาลัยพะเยา 3. คุณสุทิน จันทรงาม เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ ท่ีทําการปกครองจังหวัดพะเยา จน

การศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ ผูศกึษาขอขอบคุณเปนอยางสูง ไว ณ ท่ีนี้ 

 ขอกราบขอพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัวท่ีเปนผูใหกําลังใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณรุนพี่ เพื่อน ๆ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ทุกทาน ท่ีใหคําแนะนํา และแลกเปลี่ยน

ประสบการณท่ีดใีนระหวางการศกึษาดวยดมีาโดยตลอด 
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 ขอขอบคุณ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาทุกทาน ท่ีเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติหนาท่ีตอภารกิจท่ีไดรับมอบหมายในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ และขอขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมในงานศึกษา

คนควานี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 คุณคาและประโยชนอันพงึมจีากการศกึษาคนควาฉบับนี้ ผูศกึษาคนควาขอมอบแด  ผูมพีระคุณทุกทาน 

 การคนควาดวยตนเองครั้งนี้ หากมีสิ่งใดท่ีขาดตกบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยมา ณ ท่ีนี้

ดวย และหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ คงจะเปนประโยชนกับผูท่ีสนใจ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ตอไป 
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บทคัดยอ 

  การศึกษาคนควาดวยตนเองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทาง 

เสนทาง พะเยา-บานแมกานาไรเดียว (สายท่ี 2398) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะใน

การใชบริการรถโดยสารประจําทางเสนทางดังกลาว ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ ประชาการท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีอําเภอ

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จํานวน  127,242  คน กลุมตัวอยางจํานวน  399 คน  เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบสอบถาม สถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบการบรรยาย 

  ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทาง เสนทาง พะเยา-บานแมกา       นาไร

เดียว (สายท่ี 2398)  โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก และเมื่อแยกออกเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยเรียง

ตามลําดับมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารจัดการการบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ดานความปลอดภัย 

ดานอัตราคาบริการ และดานการอํานวยความสะดวก มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ท่ีกําหนดไว สําหรับปญหา พบวา 1) มีการบรรทุกผูโดยสารเกินจํานวนท่ีนั่ง 2) พนักงานขับรถเร็ว ทําใหผูใชบริการเกิด

ความรูสึกไมปลอดภัย 3) กลุมตัวอยางตองการใชบริการรถโดยสารประจําทางนอกเวลาท่ีกําหนด  แนวทางแกไขจาก

ผูตอบแบบสอบถาม คือ 1) ควรบรรทุกผูโดยสารใหพอดีกับท่ีนั่ง  2) ควรควบคุมอัตราความเร็วในการขับรถใหเปนไป

ตามที่กฎหมายกําหนด 3) ควรขยายระยะเวลาการเดนิรถใหมากกวาเดมิ 
 

คําสําคัญ:   ประสทิธิภาพการใหบริการ 
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Abstract  

 The self-study aimed to study about the service efficiency of bus service (No.2398) Route from Phayao to Ban Mae 

Ka Na Rai Diew Muang District Phayuo Province and to find out the problem and recommendation in the service of bus 

for abovementioned route. The 127,242 populations who stay in Mueng Phayao district were used in the study. The 

sample had 399 populations. The instrument used was a set of questionnaire. Statistic used    in data analysis was 

frequency, percentage, mean and standard deviation and presented in tabular form with narrative.  

The research results found that the service efficiency of bus service (No.2398) Route from Phayao to Ban Mae Ka Na 

Rai Diew  In all 4 aspects were at a high level. When separation in each aspect found that the aspect which had the average 

of descending sort was service management at the highest average. The secondary average was security, rate and 

facilitation and there was the interpretation of the result at a high level respectively did accord with the hypothesis. For 

the problem found that 1) the bus got the passenger more than seat 2) driver drive fast so the passenger felt 

insecure 3) the sample want to use the bus outside the time limit. The solution from the respondent was 1) the bus 

should get the number of passengers equal the number of seats 2) the bus should control the speed of the driving in 

compliance with the law 3) The bus should extend the duration of bus service more. 
 

Keywords: the service efficiency 
 

บทนํา 

 ประชาชนจังหวัดพะเยา สวนใหญจะตองเดินทางระหวางท่ีพักกับท่ีทํางาน  สถานศึกษา และสถานที่ตาง ๆ  โดย

ใชบริการรถโดยสารประจําทางและใชรถสวนตัว  จังหวัดพะเยาไดกําหนดเสนทางการเดินรถโดยสารประจําทางภายใน

จังหวัดพะเยา เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางแกประชาชนภายในจังหวัดพะเยา โดยผานมติท่ีประชุม

คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดพะเยา และนายทะเบียนประจําจังหวัดพะเยาเปนผูออกใบอนุญาต

ประกอบการขนสงประจําทางในแตละเสนทางภายในจังหวัดพะเยาใหแกผูย่ืนคําขออนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง

ดวยรถโดยสาร ซึ่งเปนผูดําเนินการจัดการเดินรถเพื่อบรรทุกผูโดยสารและสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทางท่ีประชาชน

ตองการไปตามเสนทางท่ีทางราชการกําหนด  และสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา เปนหนวยงานราชการสวนภูมิภาค  

สังกัดกรมการขนสงทางบก มีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบการขนสง การจัด

ระเบียบการขนสงบกภายในจังหวัดพะเยา โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การขนสงทางบก และกฎหมายวาดวยรถยนต กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการขนสง ทางบก รวมทั้งวางแผนการขนสงทาง

บกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายในจังหวัดพะเยา เพื่อใหระบบการขนสงทางบกภายในจังหวัดพะเยาเกิด

ความคลองตัว สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตทองที่อําเภอเมืองจังหวัดพะเยา เปนทองท่ีท่ีมี

ประชากรมากท่ีสุด  

 จังหวัดพะเยาไดกําหนดเสนทางการขนสงดวยรถโดยสารประจําทาง ภายในอําเภอเมืองพะเยา จํานวน 1 เสนทาง

คือ เสนทาง พะเยา – บานแมกานาไรเดียว (สายท่ี 2398) เปนเสนทางท่ีใหบริการรับและสงผูโดยสารทองท่ีชุมชนตําบล
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เวียง ตําบลแมต่ํา และตําบลแมกา ท่ีอยูในเสนทาง  โดยเร่ิมตนจากสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพะเยา ไปตามทางหลวง

แผนดนิหมายเลขท่ี 1  ผานโรงเรียนบุญสิษฐวิทยา บานแมต๋ํา บานหนองแกว บานโทกหวาก บานใหม บานหวยเคียน บาน

แมกาหวยหลวง  มหาวิทยาลัยพะเยา ไปสุดเสนทาง ณ จุดจอดรถโดยสารประจําทางบานแมกานาไรเดียว และมีเสนทาง

แยกชวง พะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเร่ิมตนจากสถานีขนสงผูโดยสายจังหวัดพะเยา ไปตามทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 1  ผานโรงเรียนบุญสิษฐวิทยา บานแมต๋ํา บานหนองแกว  บานโทกหวาก บานใหม บานหวยเคียน บานแมกา

หวยหลวง แยกขวาไปตามถนนไปสุดเสนทาง  ณ  จุดจอดรถโดยสารประจําทางบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา และ

เสนทางนี้มีผูใชบริการเปนจํานวนมาก  ในทางกลับกันผูประกอบการขนสงประจําทางเสนทางดังกลาวไดขอลดจํานวนรถ

โดยสารลงอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจจะสงผลใหประชาชนไมไดรับความสะดวกในการเดนิทางเทาท่ีควร  

  ดวยเหตุนี้ผูศึกษาในฐานะเปนบุคลากรสังกัดสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา ซึ่งมีหนาท่ีในการควบคุม กํากับดูแล 

และจัดระเบียบการขนสงทางถนนภายในจังหวัดพะเยา ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522 และกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารเสนทาง พะเยา –

บานแมกานาไรเดียว(สายท่ี 2398) เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการขนสงดวยรถโดยสารประจําทางของ

สํานักงานขนสงจังหวัดพะเยาตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

       1. เพื่อศกึษาถงึประสทิธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา- บานแมกานาไรเดยีว(สาย

ท่ี 2398) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

       2. เพ่ือศกึษาปญหาและขอเสนอแนะในการใชบริการรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา-บานแมกา          นา

ไรเดยีว (สายท่ี 2398) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

 สมมติฐาน 

ประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา- บานแมกานาไรเดียว (สายท่ี 2398)  

อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในแตละดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการการบริการ ดานความปลอดภัย ดานการอํานวย

ความสะดวกและดานอัตราคาบริการ  มปีระสทิธิภาพมาก 

 กรอบแนวคิดในการศกึษา 

 จากการศึกษาพระบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 31(อรุณ  วิชกิจ หนา 10)  เกี่ยวกับการกําหนด

เงื่อนไขไวในใบอนุญาตประกอบการชนสงประจําทาง และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 (2534) เกี่ยวกับความปลอดภัยของ

ผูโดยสารและความปลอดภัยในการขนสง (อรุณ  วิชกิจ หนา 161) และแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยในการประเมินคุณภาพของ

การบริการการ ของ Parasuraman et.al อางอิงในปนฑิตา  ศิริวัฒน.(2551:11 – 12 ) ผูศึกษาจึงไดนําแนวคิดดังกลาวมา

ประมวลเปนกรอบแนวคิดในการศกึษาดังตอไปนี้ 
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 ตัวแปรอสิระ                                 ปจจัยที่สงผลตอประสทิธิภาพ                     ตัวแปรตาม 

                                                                      

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  การศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทาง เสนทาง พะเยา-บานแมกานาไรเดียว (สายท่ี 

2398) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยกําหนดพื้นท่ีดําเนินการศึกษาในทองท่ีอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  จํานวน

ประชากร 127,242  คน   ประชากรท่ีศึกษาคร้ังนี้ ขอศึกษาจากประชาชนผูใชบริการรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา 

– บานแมกานาไรเดียว(สายท่ี 2398)  ในชุมชนท่ีอยูในเสนทางไดแกทองท่ีชุมชนตําบลเวียง ตําบลแมต๋ํา และตําบลแมกา 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  โดยการสุมตัวอยางแบบกําหนดสัดสวน(quota sampling)  ผูศึกษากําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ จํานวน 399 คน  ซึ่งไดมาจากการใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane,1973 อางใน ธีรวุฒิ เอ

กะกุล, 2543) ท่ีระดับความเช่ือมั่นเทากับรอยละ  95 และคาความคาดเคลื่อนท่ียอมรับไดเทากับ 0.05  

 2. เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม(questionnaire) ท่ีผูศึกษาสรางขึ้นตามวัตถุประสงคของ

การศกึษา ประกอบดวยคําถามเปนแบบปลายปด(close ended question)และคําถามแบบปลายเปด(open ended question) 

โดยแบงเปน 3 ตอน คือ  

  ตอนท่ี 1 เปนคําถามขอมูลสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ถิ่น

ท่ีอยูอาศัย  รายได วัตถุประสงคท่ีใชบริการ ความถี่ท่ีใชบริการ   

  ตอนท่ี 2 เปนคําถามขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทางพะเยา-บาน

แมกานาไรเดยีว(สายท่ี 2398)   

  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทาง

เสนทางพะเยา-บานแมกานาไรเดยีว(สายท่ี 2398) 

 3. การวเิคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D.  

  เกณฑการแปลผลความหมายของคาเฉลี่ยในการวเิคราะห ดังนี้ 

 

1.ดานการบริหารจัดการการ

บริการ 

2.ดานความปลอดภัย 

3.ดานการอํานวยความสะดวก 

4.ดานอัตราคาบริการ 

เพศ 

อายุ 

ท่ีอยูอาศัย 

รายได 

วัตถุประสงคในการเดนิทาง 

ประสทิธิภาพการ

ใหบริการ 

 



    

1146 

 

  คาเฉลี่ย 4.21 -  5.00 มปีระสทิธิภาพมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย 3.41 -  4.20 มปีระสทิธิภาพมาก 

  คาเฉลี่ย 2.61 –  3.40 มปีระสทิธิภาพปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.81 –  2.60 มปีระสทิธิภาพนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80   มปีระสทิธิภาพนอยท่ีสุด 
   

ผลการศึกษา 

 การศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา – บานแมกานาไรเดียว       

(สายท่ี 2398) ในคร้ังนี้ท่ีไดจากแบบสอบถามจํานวน  399 ตัวอยาง แลวนํามาวิเคราะหประมวลผลขอมูลเพื่อคํานวณหา

คาสถติติาง ๆ  ผลการศกึษาสามารถนําเสนอไดดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.10  

และเพศหญิง  จํานวน 295 คน คิดเปนรอยละ  73.90   กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 189 คน  คิด

เปนรอยละ 47.40  รองลงมาไดแก กลุมตัวอยางท่ีมอีายุระหวาง  20 – 29 ป จํานวน  169 คน คิดเปนรอยละ 42.40  อายุ

ระหวาง 30-39 ป จํานวน  21  คน  คิดเปนรอยละ 5.30 และอายุ 40 ป ชึ้นไป  ซึ่งมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ 20 คน  คิดเปน

รอยละ 5.00  เปนผูท่ีมีท่ีอยูอาศัยในเขตอําเภอเมืองพะเยา มากท่ีสุด จํานวน  241 คน      คิดเปนรอยละ 60.40 และผูท่ี

อยูอาศัยนอกเขตอําเภอเมืองพะเยามีจํานวนนอยกวาคือ 158 คน คิดเปนรอยละ 39.60  เปนผูท่ีมีรายไดตอเดือนระหวาง 

0-5,000 บาท จํานวนมากท่ีสุด 281 คน  คิดเปนรอยละ  70.40 รองลงมาไดแก รายไดระหวาง 5,001 – 10,000 บาท 

จํานวน  91 คน   คิดเปนรอยละ 22.80  รายไดตัง้แต 15,001 บาทขึ้นไป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.30 และนอยท่ีสุด

คือกลุมรายไดระหวาง 10,001 – 15,000 บาท  จํานวน 10 คน   คิดเปนรอยละ 2.50   มีวัตถุประสงคในการเดินทางกลับ

ภูมิลําเนามากท่ีสุด  จํานวน  150 คน  คิดเปนรอยละ  37.60 รองลงมาไดแก เรียนหนังสือ จํานวน  102 คน  คิดเปนรอย

ละ 25.60  ทองเท่ียว จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ21.30 ทํางาน  จํานวน  43 คน  คิดเปนรอยละ 10.80  ธุระ จํานวน  

18 คน  คิดเปนรอยละ 4.50 และวัตถุประสงคในการเดินทางที่นอยที่สุดคือ โรงพยาบาล จํานวน  1 คน  คิดเปนรอยละ 

0.30   

 ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา – บานแมกานาไรเดียว

(สายที่ 2398) ในภาพรวมท้ัง 4  ดาน ซึ่งไดแก  

 1. ดานการบรหิารจัดการการบรกิาร พบวา มปีระสทิธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92 และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.57   ท้ังนี้ จําแนกเปนรายขอและเรียงลําดับประสทิธิภาพการใหบริการดังนี้ 

  1.1 พนักงานขับรถจอดรับ-สงผูโดยสารตรงจุดรับ-สงผูโดยสาร เปนดานท่ีกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นสูงสุด มี

ประสทิธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 53.90 (คาเฉลี่ย 4.06)   

  1.2 พนักงานขับรถมีมารยาท อัธยาศัยไมตรี และเต็มใจในการใหบริการ  มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิด

เปนรอยละ 50.60 (คาเฉลี่ย 4.02) 

  1.3 พนักงานขับรถมบุีคลกิภาพในการใหบริการท่ีสุภาพเรียบรอย  มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก  คิดเปนรอย

ละ 52.60 (คาเฉลี่ย 3.99) 
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  1.4 พนักงานขับรถมีการแตงกายสุภาพเรียบรอย มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 52.10 

(คาเฉลี่ย 3.93) 

  1.5 รถโดยสารมีการดูแลรักษาความสะอาดท้ังภายนอกและภายในรถ มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก        

คิดเปนรอยละ 48.60 (คาเฉลี่ย 3.85)  

  1.6 พนักงานขับรถมคีวามกระตือรือรน มปีระสทิธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 43.60 (คาเฉลี่ย  3.67) 

 2. ดานความปลอดภัย พบวา มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  3.89 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.64 ท้ังนี้ จําแนกเปนรายขอและเรียงลําดับประสทิธิภาพการใหบริการดังนี้  

  2.1 พนักงานขับรถไมสูบบุหร่ีและดื่มสุราหรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหนาที่ มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 

คิดเปนรอยละ 44.90  (คาเฉลี่ย 4.14) 

  2.2 พนักงานขับรถปฏิบัติถูกตองตามกฎจราจร  มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 51.60 

(คาเฉลี่ย 4.05) 

  2.3 รถโดยสารประจําทางมีสภาพมั่นคงแข็งแรงพรอมใหบริการ  มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอย

ละ 47.60 (คาเฉลี่ย 3.92) 

  2.4 พนักงานขับรถขับรถดวยความเร็วตามท่ีกําหนดกําหนด  มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก  คิดเปน      รอย

ละ 48.60 (คาเฉลี่ย 3.87) 

  2.5 อุปกรณตาง ๆ ภายในรถโดยสารอยูในสภาพสมบูรณพรอมตอการใชงาน มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 

คิดเปนรอยละ 46.60 (คาเฉลี่ย 3.79) 

  2.6 การบรรทุกผูโดยสารจํานวนพอดีกับที่นั่ง มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 33.10  (คาเฉลี่ย 

3.54) 

 3. ดานการอํานวยความสะดวก พบวา มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  3.66  และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.73  ท้ังนี้ จําแนกเปนรายขอและเรียงลําดับประสทิธิภาพการใหบริการดังนี้ 

  3.1 จุดรอรับสงผูโดยสารมีความเหมาะสมกับความตองการของผูใชบริการ  มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 

คิดเปนรอยละ 42.90 (คาเฉลี่ย 3.98) 

  3.2 ความเหมาะสมของจํานวนรถท่ีใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ อยูในระดับที่มีประสิทธิภาพมาก  คิดเปน

รอยละ 46.60 (คาเฉลี่ย 3.82) 

  3.3 การเดนิรถตรงตามเวลาท่ีกําหนด มปีระสทิธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 27.60 (คาเฉลี่ย 3.97)  

  3.4 ตารางแสดงอัตราคาโดยสารมีขนาดและรายละเอียดท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอย

ละ 41.90 (คาเฉลี่ย 3.65) 

  3.5 ชวงเวลาของการเดินรถ(07.00 น. – 17.00 น.) มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก    คิด

เปนรอยละ 37.60 (คาเฉลี่ย 3.52) 

  3.6 มีการจัดชองทางสําหรับแสดงความคิดเห็นหรือคําติชมจากผูใชบริการ อยูมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 

คิดเปนรอยละ 38.10 (คาเฉลี่ย 3.51) 
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  3.7 ระยะเวลาในการรอรถโดยสารแตละเที่ยวไมนานเกินไป อยูในระดับที่มีประสิทธิภาพมาก  คิดเปน รอยละ 

34.10 (คาเฉลี่ย 3.47)  

 4. ดานอัตราคาบริการ พบวา มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  3.88 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.71  ท้ังนี้ จําแนกเปนรายขอและเรียงลําดับประสทิธิภาพการใหบริการดังนี้ 

  4.1 อัตราคาโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 46.60 

(คาเฉลี่ย 3.93)  

  4.2 มีการเก็บอัตราคาโดยสารตรงกับอัตราท่ีกําหนด มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 49.10 

(คาเฉลี่ย 3.91) 

  4.3 ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับการเดินทางรูปแบบอ่ืน  มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.40 

(คาเฉลี่ย 3.84) 

  4.4 จําแนกราคาตามประเภทของผูใชบริการมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปน รอยละ 

49.10 (คาเฉลี่ย 3.82)  

 เม่ือพิจารณาโดยรวม 4 ดานนั้น พบวา มีประสิทธิภาพการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  3.84    สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55   หากพจิารณาเปนรายดาน พบวา  

 ดานการบริหารจัดการการบริการ โดยรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ท้ังนี้ เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา 

พนักงานขับรถจอดรับ-สงผูโดยสารตรงจุดรับ-สงผูโดยสาร เปนดานท่ีกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นสูงสุด มีประสิทธิภาพ

อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 53.90 (คาเฉลี่ย 4.06)  รองลงมาไดแกพนักงานขับรถมีมารยาท อัธยาศัยไมตรี และเต็ม

ใจในการใหบริการ  มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.60 (คาเฉลี่ย 4.02)  พนักงานขับรถมีบุคลิกภาพใน

การใหบริการท่ีสุภาพเรียบรอย มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 52.60 (คาเฉลี่ย 3.99)  พนักงานขับรถมี

การแตงกายสุภาพเรียบรอย มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 52.10 (คาเฉลี่ย 3.93)  รถโดยสารมีการดูแล

รักษาความสะอาดท้ังภายนอกและภายในรถ มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก        คิดเปนรอยละ 48.60 (คาเฉลี่ย 3.85)  

พนักงานขับรถมีความกระตือรือรน มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 43.60 (คาเฉลี่ย  3.67)  ตามลําดับ 

เปนไปตามสมมุตฐิาน 

 ดานความปลอดภัย  โดยรวมมีประสิทธิภาพการใหบริการอยูในระดับมาก ท้ังนี้ เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา  

พนักงานขับรถไมสูบบุหร่ีและดื่มสุราหรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหนาท่ี มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก        คิดเปนรอย

ละ 44.90  (คาเฉลี่ย 4.14) รองลงมาไดแก พนักงานขับรถปฏิบัติถูกตองตามกฎจราจร  มีประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก 

คิดเปนรอยละ 51.60 (คาเฉลี่ย 4.05)  รถโดยสารประจําทางมีสภาพมั่นคงแข็งแรงพรอมใหบริการ  มีประสิทธิภาพอยูใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละ 47.60 (คาเฉลี่ย 3.92)  พนักงานขับรถขับรถดวยความเร็วตามท่ีกําหนดกําหนด  มี

ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 48.60 (คาเฉลี่ย 3.87) อุปกรณตาง ๆ ภายในรถโดยสารอยูในสภาพ

สมบูรณพรอมตอการใชงาน มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 46.60 (คาเฉลี่ย 3.79) การบรรทุกผูโดยสาร

จํานวนพอดกัีบท่ีนั่ง มปีระสทิธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 33.10  (คาเฉลี่ย 3.54) 

ตามลําดับ เปนไปตามสมมุตฐิาน 
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 ดานการอํานวยความสะดวก โดยรวมมีประสิทธิภาพการใหบริการอยูในระดับมาก  ท้ังนี้ เมื่อจําแนกเปนราย

ขอ พบวา  จุดรอรับสงผูโดยสารมีความเหมาะสมกับความตองการของผูใชบริการ  มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิด

เปนรอยละ 42.90 (คาเฉลี่ย 3.98) รองลงมาไดแก ความเหมาะสมของจํานวนรถที่ใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ อยูใน

ระดับท่ีมปีระสทิธิภาพมาก  คิดเปนรอยละ 46.60 (คาเฉลี่ย 3.82) การเดินรถตรงตามเวลาท่ีกําหนด มีประสิทธิภาพอยูใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละ 27.60 (คาเฉลี่ย 3.97)  ตารางแสดงอัตราคาโดยสารมีขนาดและรายละเอียดท่ีชัดเจน มี

ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 41.90 (คาเฉลี่ย 3.65)  ชวงเวลาของการเดินรถ(07.00 น. – 17.00 น.) มี

ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 37.60 (คาเฉลี่ย 3.52)  มีการจัดชองทางสําหรับแสดง

ความคิดเห็นหรือคําติชมจากผูใชบริการ อยูมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 38.10 (คาเฉลี่ย 3.51)  

ระยะเวลาในการรอรถโดยสารแตละเท่ียวไมนานเกินไป อยูในระดับที่มีประสิทธิภาพมาก  คิดเปน รอยละ 34.10 (คาเฉลี่ย 

3.47) ตามลําดับ เปนไปตามสมมุตฐิาน 

 ดานอัตราคาบรกิาร โดยรวมมปีระสทิธิภาพอยูในระดับมาก  ท้ังนี้ เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา  อัตรา       คา

โดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 46.60 (คาเฉลี่ย 3.93) รองลงมา

ไดแก มีการเก็บอัตราคาโดยสารตรงกับอัตราท่ีกําหนด มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 49.10 (คาเฉลี่ย 

3.91)  ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับการเดนิทางรูปแบบอ่ืน  มปีระสทิธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.40 (คาเฉลี่ย 

3.84) จําแนกราคาตามประเภทของผูใชบริการมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก        คิดเปน รอยละ 

49.10 (คาเฉลี่ย 3.82)  เปนไปตามสมมุตฐิาน 

     โดยรวมทั้ง 4 ดาน พบวา ประสิทธิภาพการใหบริการอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย  3.84  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.55 ท้ังนี้ เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการการบริการ มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 

3.92  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57  รองลงมาไดแก ดานความปลอดภัย  มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  

3.89 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64  ดานอัตราคาบริการ มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคา    เฉลี่ย 3.88 สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71 และดานการอํานวยความสะดวก มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.66 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.73 แสดงใหเห็นวาผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทาง

เสนทาง  พะเยา – บานแมกานาไรเดียว (สายท่ี 2398) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวาการใหบริการมีประสิทธิภาพอยู

ในระดับมากทุกดานซึ่งเปนไปตามสมมุตฐิาน  

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการดานความปลอดภัย ไดแก มีการบรรทุกผูโดยสาร

เกินจํานวนท่ีนั่งและพนักงานขับรถเร็ว และดานการอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยางตองการท่ีใชบริการรถโดยสาร

ประจําทางนอกเวลาท่ีกําหนด แนวทางแกไขตามความเห็นของตอบแบบสอบถาม คือ ควรบรรทุกผูโดยสารใหพอดีกับท่ี

นั่ง ควรควบคุมอัตราความเร็วในการขับรถใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และควรขยายระยะเวลาการเดินรถใหมากกวา

เดมิ 
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สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

 สรุปผล 

 การวเิคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูใชบริการรถโดยสารประจําทางเสนทาง     พะเยา – 

บานแมกานาไรเดยีว(สายท่ี 2398) สรุปผลการศกึษาไดดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนมากเปนเพศหญิง  มีอายุต่ํากวา 20 ป มีท่ีอยูอาศัยใน

เขตอําเภอเมืองพะเยา เปนผูท่ีมรีายไดตอเดือนระหวาง 0-5,000 บาท มวีัตถุประสงคในการเดนิทางกลับภูมลิําเนา   

 ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา – บานแมกานาไรเดียว(สายท่ี 

2398)  ในภาพรวมทุกดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน            การ

บริหารจัดการการบริการ รองลงมาไดแก ดานความปลอดภัย  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานการอํานวย            ความ

สะดวก 

 1. ดานการบริหารจัดการการบริการ พบวา ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92  เมื่อ

พิจารณารายขอแลว  ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ พนักงานขับรถจอดรับ-สงผูโดยสารตรงจุดรับ-สงผูโดยสาร(คาเฉลี่ย 

4.06) รองลงมาคือ พนักงานขับรถมีมารยาท อัธยาศัยไมตรี และเต็มใจในการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.02) และประเด็นท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ พนักงานขับรถมคีวามกระตือรือรน มปีระสทิธิภาพอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย  3.67)   

  2. ดานความปลอดภัย พบวา ในภาพรวมมปีระสทิธิภาพอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย  3.89   เมื่อพิจารณาเปน

รายขอแลว ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ พนักงานขับรถไมสูบบุหร่ีและดื่มสุราหรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหนาท่ี 

(คาเฉลี่ย 4.14) รองลงมาคือ พนักงานขับรถปฏบัิตถูิกตองตามกฎจราจร  (คาเฉลี่ย 4.05)  และประเด็นที่คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 

การบรรทุกผูโดยสารจํานวนพอดกัีบท่ีนั่ง (คาเฉลี่ย 3.54)  

 3.ดานการอํานวยความสะดวก พบวา ในภาพรวมประสิทธิภาพอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย  3.66             

เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว  ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ จุดรอรับสงผูโดยสารมีความเหมาะสมกับความตองการของ

ผูใชบริการ  (คาเฉลี่ย 3.98) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของจํานวนรถท่ีใหบริการเพยีงพอตอผูใชบริการ (คาเฉลี่ย 3.82)  

และประเด็นท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ระยะเวลาในการรอรถโดยสารแตละเท่ียวไมนานเกนิไป (คาเฉลี่ย 3.47)  

 4. ดานอัตราคาบริการ พบวา ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  3.88 เมื่อพิจารณาเปน

รายขอแลว  มีประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ อัตราคาโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง (คาเฉลี่ย 3.93) รองลงมาคือ 

มีการเก็บอัตราคาโดยสารตรงกับอัตราท่ีกําหนด (คาเฉลี่ย 3.91) และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ จําแนกราคาตาม

ประเภทของผูใชบริการมคีวามเหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.82) 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทาง  พะเยา – บาน

แมกานาไรเดียว(สายท่ี 2398) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวาการใหบริการมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากทุกดาน

เปนไปตามสมมุตฐิาน  

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ ในดานความปลอดภัย คือการบรรทุกผูโดยสารเกินจํานวนท่ีนั่งและขับรถเร็ว ทําให

ผูใชบริการเกิดความรูสึกไมปลอดภัย  และดานการอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยางตองการใชบริการรถโดยสารประจํา

ทางนอกเวลาท่ีกําหนด  
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 อภปิรายผลการศกึษา 

 จากการสรุปผลการศกึษา เร่ือง ประสทิธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทางพะเยา – บานแม

กานาไรเดยีว(สายท่ี 2398) ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการการบริการ  ดานความปลอดภัย ดานการอํานวยความ

สะดวก ดานอัตราคาบริการ  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

 การวเิคราะหประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา – บานแมกานาไรเดียว(สายท่ี 

2398) โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ประสิทธิภาพการใหบริการของ

รถโดยสารประจําทางในเสนทางดังกลาวโดยรวมมีประสิทธิภาพมาก  ตอบสนองความตองการของประชาชนทุกดาน และ

การจัดการเดินรถเปนไปตามกฎ ระเบียบ ซึ่งใชควบคุมและกํากับในการจัดการเดินรถโดยสารประจําทาง เปนไปตาม

นโยบายสาธารณะในการจัดใหมีบริการเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน สอดคลองกับงานวิจัย

ของปณฑติา ศริวัิฒน (2526,บทคัดยอ)  ไดศกึษาคุณภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเทศบาลนครเชียงใหม  

พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญมียานพาหนะสวนตัว สาเหตุที่ใชรถบริการรถโดยสารประจําทางคือตองการประหยัด  คุณภาพ

การใหบริการ 4 ดาน ไดแก ดานลักษณะภายนอก พนักงานท่ีใหบริการมีมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ  ดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก รถโดยสารมีความพรอมใชงาน   มีจุดรับ-สงความเหมาะสมตอการใหบริการ  ดานกระบวนการดําเนินงาน

สนองความตองการของผูใชบริการ  ดานอัตราคาบริการ มคีวามเหมาะสม  

  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประสิทธิภาพอยูในระดับประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสาร       

ประจําทางเสนทาง พะเยา – บานแมกานาไรเดียว(สายท่ี 2398) โดยรวมดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีคาตัวแปลผลอยูใน

ระดับที่มีประสิทธิภาพมาก คือดานการบริหารจัดการการบริการ รองลงมาคือ ดานความปลอดภัย ดานอัตราคาบริการ 

และดานท่ีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งมีคาตัวแปลผลอยูในระดับที่มีประสิทธิภาพมากคือ ดานการอํานวยความสะดวก แสดงใหเห็น

วา การใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา – บานแมกานาไรเดียว(สายท่ี 2398) ทุกดานมีประสิทธิภาพ

มาก สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนผูใชบริการไดมาก ตามสภาพของทางเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันใน

เขตพื้นท่ีอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา เปนไปตามวัตถุประสงคของกิจการคือการจัดใหมีการใหบริการสาธารณะท่ีอาศัย

ปจจัยที่สําคัญคือ คน เคร่ืองจักร เงินทุน และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการบริหารจัดการในการบริการสาธารณะใหมี

ประสทิธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎทีางการบรหิารของธงชัย สันติวงษ (2541:14) อางในสุพัตรา มหาวัน

(2555:31) ไดกลาวถึงปจจัยในการจัดการท่ีเปนมูลเหตุพื้นฐานที่สําคัญที่ผูบริหารทุกคนตองหันมาสนใจในงานดานการ

จัดการ เพ่ือใชดําเนินการตามวัตถุประสงคของกิจการจะประกอบดวยปจจัยคน(Man) คือทรัพยากรท่ีถือไดวาเปนปจจัยท่ี

สําคัญยิ่ง ท่ีจะกอผลสําเร็จใหกับกิจการไดอยางมาก  ท้ังในแงของปริมาณงานและคุณภาพงาน ปจจัยเคร่ืองจักร

(machine) คือ เคร่ืองจักร อุปกรณท่ีจัดหาและซื้อมาอยางพิถีพิถัน เพื่อใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา 

ปจจัยเงนิทุน (Money) นับวาเปนปจจัยท่ีสําคัญในการใหการสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพื่อหลอเลี้ยงและเอื้ออํานวย

ใหกิจกรรมขององคการดําเนินไปโดยไมติดขัด ซึ่งเงินทุนนี้มีท้ังระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงราคาตนทุนของเงินคือ

ดอกเบี้ยอีกดวย และปจจัยวัสดุสิ่งของ (material) ถือเปนปจจัย  ที่มีปริมาณและมูลคาสูงไมตางไปจากปจจัยอ่ืน ๆ เพราะ

วัตถุดบิและวัตถุสิ่งของเหลานี้จะตองมกีารจัดหามาใชดําเนนิการผลติหรือสรางบริการตลอดมา 
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การทดสอบสมมุตฐิาน 

 จากการศึกษา พบวา ประชาชนผูใชบริการไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสาร

ประจําทาง เสนทาง พะเยา – บานแมกานาไรเดยีว(สายท่ี 2398) ในแตละดาน มปีระสทิธิภาพมาก เปนไปตามสมมุตฐิาน 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศกึษานี้ ในการนําผลไปประยุกตใช ดังนี้ 

 1. ดานความปลอดภัย เกี่ยวกับการบรรทุกผูโดยสารเกนิจํานวนท่ีนั่งและขับรถเร็ว  ควรมกีารกําชับให

ผูประกอบการขนสงและพนักงานขับรถตระหนักถงึความปลอดภัยของผูโดยสารและประชาชนผูใชรถใชถนนรวมกัน  

 2. ดานการอํานวยความสะดวก เกี่ยวกับความตองการใชบริการรถโดยสารประจําทางนอกเวลาท่ีกําหนด ควรมี

การสํารวจขอมูลความตองการของผูโดยสารและความพรอมของผูประกอบการขนสงนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

ควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดพะเยา  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบริการรถโดยสารประจําทาง  อํานวยความ

สะดวก และสรางรายไดใหแกประชาชน 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 ควรมกีารศกึษาประสทิธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางภายในจังหวัดทุกเสนทางเพื่อนําผลมา

เปรียบเทียบและรวบรวมปญหาอุปสรรคในการจัดใหมบีริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการ

ใหบริการสาธารณะใหดยีิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร. รักษศรี  เกียรติบุตร อาจารย    ท่ี

ปรึกษา ท่ีใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกไขตรวจทานขอบกพรองใหความถูกตองเรียบรอย และผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีไดให

คําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควา

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ รวมถึงประชาชนทุกคนท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณ

เปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ดวย  คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนบุพการีและผูมี

พระคุณทุกทาน 
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ปจจัยที่นําไปสูการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด : ศึกษากรณีจังหวัดนาน 

Factors that Contribute to the Election of the Province Governor : A Case Study 

of Nan Province 

ชัยณรงค วงคใหญ43

1* และ พงษสนทิ คุณนะลา2 

Chainarong Wongyai1* and Pongsanit Koonnala2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด2.เพื่อศึกษาถึง

ปจจัยท่ีมีผลสนับสนุนตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด และ 3.เพื่อศึกษาทัศนะคติของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการ

เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม และสถิติท่ี

ใชในการวจัิยไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาที-เทส และคาเอฟ-เทส 

 ผลการวจัิย พบวา 

 1. รูปแบบการกระจายอํานาจโดยเฉพาะในเร่ืองความเปนไปไดในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพบวา 

สวนกลางยังไมมีการกระจายอํานาจเทาท่ีควร แตท้ังนี้พบวาความเปนไปไดในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดยังอยูใน

ระดับนอย เนื่องจากขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนท่ีเขมแข็งและมีความรูความเขาใจมากเพียงพอตอการเลือกตั้ง

ผูวาราชการจังหวัด 

 2. ปจจัยท่ีมีผลสนับสนุนตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด พบวา ปจจัยท่ีมีผลสนับสนุนตอการเลือกตั้ง เพศ 

อายุ ระดับการศกึษา และรายได อาชพี และรายไดตอเดือน มคีวามสําคัญอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05  

 3.เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด พบวา ดานการตอบ

สนองตอบตอการปกครองระบบประชาธิปไตย อยูในระดับมากที่สุด(�̅� = 4.54)ดานการพัฒนาความเจริญของจังหวัด อยู

ในระดับมาก(�̅� = 4.10) และดานรูปแบบการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัด อยูในระดับปานกลาง (�̅� = 3.80) 
 

คําสําคัญ: การเลือกตัง้, ผูวาราชการจังหวัด  
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Abstract  

 This study the purpose is to 1. To study aims to model the distribution of power, in particular the possibility 

of electing the governor 2. To study the affected factors that support for the election of the governor and 3. Nan. 

study the attitude of the respondents towards the election of the governor. The sample of 400 was used in this 

study were questionnaires and statistics used in this study were the frequency, percentage, mean, standard 

deviation, standard deviation and the f. 

 The results showed that 

 1. Decentralized model, in particular the possibility of electing the governor found no central power 

distribution as well. However, they found that the possibility of electing the governor is still at a low level. Due to the 

lack of participation from the public sector and strong enough to have a better understanding Gubernatorial Nan. 

 2. Factors contributing to support the election of the governor of the factors that have contributed to the 

election, gender, age, education and income, occupation and monthly income. A significant level of statistical 

significance. 05. 

 3. To study the attitudes of respondents towards the election, the governor found that the responses to the 

ruling democratic system. At the highest level (�̅�= 4.54) in the development of the province. At a high level (�̅�= 

4.10) and the form of the governorship election. Was moderate (�̅�= 3.80). 
 

Keywords: Election , the Governor  
 

บทนํา 

การบริหารราชการแผนดนิของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ไดกําหนดระเบียบบริหารราชการแผนดิน ออกเปน ๓ สวน คือ ๑) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ไดนําเอาหลักการ

รวมอํานาจปกครองมาใชเปนหลักสําคัญ หมายถึง การบริหารราชการท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร

สวนกลาง ไดแก กระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการอ่ืน ๆ ของสวนกลาง และมีอํานาจหนาท่ี ริเร่ิมกําหนดนโยบาย 

วินิจฉัยสั่งการ จัดทํางประมาณ และควบคุมดูแลใหราชการบริหารสวนอ่ืน ๆ ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และโครงการ

ทั้งหลาย ๒) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค เปนการนําเอาหลักการแบงอํานาจและมอบอํานาจปกครองมาใชเปน

หลักสําคัญ หมายถึง การบริหารราชการสวนกลางไปจัดตั้งหนวยงานของตนขึ้นในสวนภูมิภาคตาง ๆ และแบงอํานาจ

บางอยางไปใหปฏิบัติและรับผิดชอบแทนสวนกลาง โดยราชการบริหารสวนกลางยังคงมีอํานาจควบคุมบังคับบัญชาการ

ปฏิบัติงานอยู ซึ่งหนวยงานนี้ไดแก จังหวัด และอําเภอ ๓) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น เปนการนําเอาหลักการ

กระจายอํานาจปกครองมาใชเปนหลักสําคัญ หมายถึงการบริหารราชการท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการท่ีมาจาก

การเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ โดยองคการดังกลาว มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินงานตางๆ             

ท่ีเกี่ยวของกับประชาชนในทองถิ่นหรือเฉพาะในเขตชุมชนนั้นโดยมีผูบริหารหรือองคการบริหารท่ีเปนบุคคลในทองถิ่นนั้นๆ 

ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภบิาล กรุงเทพ และเมืองพัทยา เปนตน (กนฏิฐ ีสุนทรเกศ, ๒๕๓๘:หนา ๑) 
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เมื่อพิจารณาการจัดระเบียบราชการท้ัง ๓ สวนแลว จะเห็นไดวาประชาชนสวนใหญของประเทศและพื้นท่ีเกือบ

ท้ังประเทศอยูภายใตการบริหารราชการสวนภูมิภาค หรือแมแตในเขตที่มีรูปแบบการปกครองตนเองในรูปราชการบริหาร

สวนทองถิ่นนั้นก็มีราชการสวนภูมิภาคเขาไปชวยปฏิบัติงานหรือควบคุมดูแลอยางใกลชิด ดังนั้นการบริหารราชการสวน

ภูมภิาค จงึเปนลักษณะของการกระจายอํานาจบางสวน (Deconcentration) จากสวนกลางไปใหเจาหนาที่ที่เปนตัวแทนและ

ไดรับแตงตั้งใหไปประจําอยูในเขตปกครองสวนภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ ซึ่งบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีสุดคือ ผูวาราชการ

จังหวัด ซึ่งเปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มา

ปฏบัิตใิหเหมาะสมกับภูมภิาคในเขตจังหวัด รวมท้ังรับผดิชอบในการบริหารราชการจังหวัด และอําเภอ (กนิษฐ ประสานสุข

, ๒๕๓๘: หนา ๒) 

ในพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดไวโดย

สรุปดังนี้คือ ผูวาราชการจังหวัดจะตองบริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการตามท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ ผูวาราชการจังหวัดจะตองกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตามท่ี

รัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยสั่ งการภายในจังหวัดนั้ น  ๆ และยังตองประสานงานและรวมมือกับ 

ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการอัยการ ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู 

ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการดังกลาว นอกจากนี้ผูวาราชการจังหวัดยังมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมดูแลการ

บริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดในนามของรัฐบาลกลางอีกดวย จะเห็นไดวาตามรูปแบบการแบงสวนการบริหาร

ราชการออกไปเปนสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นแลวก็ตามโดยอํานาจหนาท่ีในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติแลว 

สวนกลางยังเปนผูกํากับควบคุมดูแลท้ังทางดานงบประมาณ และบุคคลากร อีกท้ังหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดบาง

หนวยงานไมไดอยูในความดูแลรับผิดชอบของผูวาราชการจังหวัด แตอยูในความดูแลโดยตรงจากหนวยงานตนสังกัดใน

สวนกลาง ดังนั้นตําแหนงผูวาราชการจังหวัดจึงไมไดมีฐานะเปนผูบริหารสูงสุดในจังหวัดอยางแทจริง เพราะหัวหนาสวน

ราชการในจังหวัดตางปฏิบัติตามคําสั่งของหนวยงานตนสังกัดในสวนกลางเปนสําคัญ ทําใหไมเห็นถึงความจําเปนท่ีจะตอง

ฟงคําสั่งจากผูวาราชการจังหวัด ทําใหเกิดปญหาความรวมมือประสานงานระหวางหนวยงานราชการในการปฏิบัติหนาท่ี

เพื่อใหเกดิผลประโยชนสูงสุดแกประชาชนในพืน้ท่ี 

ผูวาราชการจังหวัดเปนบุคคลสําคัญในจังหวัดที่มีอํานาจหนาท่ีและบทบาทสําคัญท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  มี

ประวัติความเปนมาชานานเคียงคูกับการบริหารราชการแผนดินของไทยตั้งแตกรุงสุโขทัยเปนราชธานี  แตเดิมนั้นเรียก

ตําแหนงผูวาราชการจังหวัดวา พอเมืองบางแบบพอปกครองลูก เจาเมืองบางตามระบอบศักดินา ขาหลวงประจําจังหวัด

บาง การดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดในอดตีเปนไปตามพระราชประสงคของพระมหากษัตริย  ซึ่งคัดเลือกญาติพี่นอง

หรือบุคคลที่ไววางใจออกไปครอบครองเมืองตางพระเนตรพระกรรณ  เปรียบเสมือนแขนขาของพระมหากษัตริย ในสมัย

ราชกาลที่ 5 การคัดเลือกผูวาราชการจังหวัดเปนไปดวยความรอบคอบยิ่งขึ้น  โดยเลือกจากบุคคลที่มีความสามารถและมี

คุณภาพจากหนวยงานตาง ๆ ในปจจุบันนี้ผูวาราชการจังหวัดมีฐานะเปนขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 10 (เทียบเทา

อธิบดี) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  มีฐานะเปนหัวหนาฝายบริหารของจังหวัด  เปนตัวแทนของรัฐบาลหรือ

คณะรัฐมนตรีในการบริหารงานระดับภูมิภาค  ผูวาราชการจังหวัดอยูภายใตการบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงมหาดไทย  

และอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยการแตงตั้งผูวาราชการจังหวัดเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2524 ซึ่งตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารงาน
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บุคคลระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย  กอนนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งการ  ระยะหลัง

เกดิแนวคิดจากบุคคลบางกลุมเสนอวาผูวาราชการจังหวัดควรมาจากหนวยงานอ่ืนบาง เชน สํานักนายกรัฐมนตรี กระทวง

ศึกษาธิการ แทนท่ีจะผูกขาดโดยกระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว เพื่อตองการมีสวนรวมในการปกครองประเทศ  

นอกจากนั้นยังมีแนวคิดจากนักการเมืองบางคนเสนอใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดในบางจังหวัดท่ีมีความพรอม

ดวยเหตุผลเพื่อใหประชาชนคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาบริหารงานในจังหวัดดวยตนเอง 

ผูวาราชการจังหวัดเปนขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เปนผูบริหารราชการตามที่ราชการบริหารสวนกลาง

มอบหมาย จะเห็นไดวาผูวาราชการจังหวัดตองรับผิดชอบงานราชการในจังหวัดทั้งหมดแทนทุกกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมี

ขอบเขตการปฏิบัติงานกวางขวางมาก และในการปกครองบังคับบัญชานั้น กฎหมายกําหนดใหมีอํานาจบังคับบัญชา

ขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดนั้น ๆ และในพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ได

กําหนดอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดไวโดยสรุปดังนี้คือ ผูวาราชการจังหวัดจะตองบริหารราชการตามกฎหมาย

และระเบียบแบบแผนของทางราชการตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ ผูวาราชการจังหวัดจะตองกํากับ

ดูแลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งการภายในจังหวัดนั้น ๆ และยังตอง

ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการอัยการ ขาราชการในสํานักงานตรวจเงิน

แผนดนิ และขาราชการครู ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการดังกลาว นอกจากนี้ผูวาราชการจังหวัดยังมีอํานาจหนาท่ี

ในการควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดในนามของรัฐบาลกลางอีกดวย จะเห็นไดวาตามรูปแบบการ

แบงสวนการบริหารราชการออกไปเปนสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นแลวก็ตามโดยอํานาจหนาท่ีในทางกฎหมายและในทาง

ปฏบัิตแิลว สวนกลางยังเปนผูกํากับควบคุมดูแลท้ังทางดานงบประมาณ และบุคคลากร ซึ่งเปนผลทําใหการพัฒนาทองถิ่น

การกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคไมสมบูรณและเจริญกาวหนาเทาท่ีควร ระบบการแตงตั้งผูวาราชการจังหวัด ถือวา

ผูวาราชการจังหวัดเปนขาราชของรัฐบาลกลาง ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด ประจําหนวยการ

ปกครองภูมิภาคตาง ๆ ผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับการแตงตั้งใหบริหารงานรับผิดชอบตอรัฐบาลกลาง ไมมีอํานาจอิสระท่ี

จะกําหนดนโยบายและตัดสนิใจไดเหมือนกับระบบเลือกตั้ง ผูวาราชการจังหวัดถือวาเปนตัวแทนของรัฐบาลกลางที่อาจถูก

แตงตัง้ โยกยาย ถอดถอน เมื่อไหรก็ได อกีท้ังหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดบางหนวยงานไมไดอยูในความดูแลรับผิดชอบของ

ผูวาราชการจังหวัด แตอยูในความดูแลโดยตรงจากหนวยงานตนสังกัดในสวนกลาง ดังนั้นตําแหนงผูวาราชการจังหวัดจึง

ไมไดมีฐานะเปนผูบริหารสูงสุดในจังหวัดอยางแทจริง เพราะหัวหนาสวนราชการในจังหวัดตางปฏิบัติตามคําสั่งของ

หนวยงานตนสังกัดในสวนกลางเปนสําคัญ ทําใหไมเห็นถึงความจําเปนที่จะตองฟงคําสั่งจากผูวาราชการจังหวัด ทําใหเกิด

ปญหาความรวมมือประสานงานระหวางหนวยงานราชการในการปฏบัิตหินาท่ีเพื่อใหเกดิผลประโยชนสูงสุดแกประชาชนใน

พืน้ท่ี  

กระแสแนวคิดท่ีจะใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด เปนกระแสหนึ่งท่ีเกิดขึ้นในวงวิชาการท่ีตองการให

ประเทศไทยมีระบบการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด เพราะคิดวาจะทําใหมีอํานาจในการบริหารจัดการไดมากขึ้น นั้นเปน

มุมมองที่ไมลกึซึ้ง โดยกลาวอางวาระบบผูวาราชการจังหวัดจากการแตงตัง้ มขีอเสยี คือไมมีอํานาจเปนของตนเอง ตองรอ

รับฟงคําสั่งจากสวนกลาง ทําใหจังหวัด ไมอาจจะแกไขปญหาไดดวยตนเอง แตสิ่งท่ีเปนขอเท็จจริงคือ แมปญหาดังกลาว

จะมีอยูจริงแตปญหาดังกลาวไมไดขึ้นอยูกับความรูความสามารถหรือคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด 

ท่ีมาจากการแตงตั้ง แตเปนปญหาทางดานโครงสราง กลาวคือขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาลหรือตัวบทกฎหมายวาจะให
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อํานาจแกจังหวัดมากนอยเพียงใด หากมีกฎหมายกําหนดใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจในการบริหารจัดการมาก ก็

สามารถบริหารจัดการไดมากขึ้น 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา78 (3) กําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการ

ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอด

ท้ังโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหท่ัวถึงและเทาเทียมกันท่ัวประเทศรวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญโดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้นแตเนื่องจากปจจุบันยังไมมี

กฎหมายรองรับหลักการดังกลาวอีกท้ังการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบปจจุบันตามท่ี

กําหนดในกฎหมายตางๆยังไมสงเสริมใหเกิดการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นอยางแทจริงดังนั้นเพื่อใหการปกครองสวน

ทองถิ่นบรรลุเจตนารมณของรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา281ท่ีตองการใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นภายใตหลักความเปนรัฐเดี่ยวตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตลอดจนเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นกับกลไกการปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน

อันจะนําไปสูการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและการมีสวน

รวมในการตัดสนิใจแกปญหาในพืน้ท่ีเพื่อประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่นตลอดจนการพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอม

ใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญตามเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนัน้ 

 ดังนัน้ ผูวจัิยจงึสนใจท่ีจะศกึษา เร่ือง ปจจัยที่นําไปสูกระบวนการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด: ศึกษากรณีจังหวัด

นาน เพื่อศกึษาถงึรูปแบบการกระจายอํานาจโดยเฉพาะในเร่ืองความเปนไปไดในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดปจจัยท่ีมี

ผลสนับสนุนตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด และทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการเลือกตั้งผูวาราชการ

จังหวัดตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพ่ือศกึษาถงึปจจัยท่ีมผีลสนับสนุนตอการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัด  

2. เพ่ือศกึษาความเปนไปไดในการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัด 

3. เพื่อศกึษาทัศนคตขิองผูตอบแบบสอบถามท่ีมตีอการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัด 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 กรอบแนวคิดการจจัิย 

      ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 สมมตฐิานของการศกึษา 

 สมมติฐานท่ี 1 ประชากรท่ีมีเพศตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวาราชการ

จังหวัด ตางกัน 

  สมมติฐานท่ี 2 ประชากรท่ีมีอายุตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวาราชการ

จังหวัด ตางกัน 

  สมมติฐานท่ี 3 ประชากรท่ีมีสถานภาพตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวา

ราชการจังหวัด ตางกัน 

  สมมติฐานท่ี 4 ประชากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวา

ราชการจังหวัด ตางกัน 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชพี 

6. รายไดตอเดือน 

ความรู ความเขาใจ ที่มตีอการ

เลอืกตั้งผูวาราชการจังหวัด 

1. ดานการตอบสนองตอบตอการ

ปกครองระบบประชาธิปไตย 

2. ดานการพัฒนาความเจริญของ

จังหวัด 

3. ดานรูปแบบการเลือกตัง้ผูวา

ราชการจังหวัด 

 

ปจจัยที่มผีลสนับสนุนตอการ

เลอืกตั้งผูวาราชการจังหวัด 

1. ปจจัยสวนตัว 

2. ปจจัยดานสังคม จติวิทยา และ

จริยธรรม 

3. ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย 
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  สมมติฐานท่ี 5 ประชากรท่ีมีอาชีพตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวาราชการ

จังหวัด ตางกัน 

  สมมติฐานท่ี 6 ประชากรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวา

ราชการจังหวัด ตางกัน 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรประชาชนชาวจังหวัดนาน ท้ังหมด 477,912 ราย  ท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไป ผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง เปนกลุม

ตัวอยาง 

 ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวจัิย 

ผูศึกษาไดใชวิธีโดยสุมตัวอยาง โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane,1973 อางในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) และการ

สุมแบบแบงชัน้ตามสัดสวน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 

การศึกษาคร้ังนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูศึกษาสรางขึ้นเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล โดย

แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลสนับสนุนตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด จําแนกออกเปน 3 ดาน 

ไดแก ปจจัยสวนตัว ปจจัยดานสังคม จติวทิยา และจริยธรรม และปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ปรับปรุงจาก

แบบสอบถามของ จําแนกออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานการตอบสนองตอบตอการปกครองระบบประชาธิปไตย ดานการ

พัฒนาความเจริญของจังหวัด และดานรูปแบบการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัด 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษา 

จากการศกึษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ ชาย จํานวน 266 

คน คิดเปนรอยละ 66.5 มีอายุ ระหวาง 21-30 ป จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.0 มีสถานภาพโสด จํานวน 172 คน 

คิดเปนรอยละ 43.0 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53.0 อาชีพ รับจาง จํานวน 172 คน 

คิดเปนรอยละ 43.0 และรายไดตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.0  

 จากการศกึษาปจจัยท่ีมผีลสนับสนุนตอการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัด ท้ัง 3 ดาน พบวา 

 ดานปจจัยสวนตัว โดยรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลวพบวา นโยบาย

ของพรรคการเมืองท่ีนาสนใจและเอื้อประโยชนตอทาน อยูในระดับ มากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58  รองลงมา พรรค

การเมืองที่ชอบและสนับสนุน อยูในระดับ มากท่ีสุด  มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.46  และความสัมพันธสวนตัวกับหัวคะแนน อยูใน

ระดับมากท่ีสุด มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.36 
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 ดานปจจัยสังคม จิตวิทยา และจริยธรรม โดยรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 เมื่อจําแนกเปน

รายขอแลวพบวา มสีวนรวมในการกําหนดทิศทางของสังคม อยูในระดับ มากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52  รองลงมา เปน

การเสนอความคิดเห็นผานทางการออกเสยีงเลือกตัง้ อยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48  และไดดําเนินการตาม

อุดมการณในการเลือกตัง้ อยูในระดับมากท่ีสุด มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.46 

 ดานการเมืองและกฎหมาย โดยรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลวพบวา 

สิทธิท่ีจะไดรับในการใชสิทธ์ิเลือกตั้ง อาทิเชน สามารถไปลงสมัครรับเลือกตั้งในการเมืองทองถิ่นได เปนตน อยูในระดับ 

มากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40  รองลงมา ความถี่ในการจัดการเลือกตั้งมีผลตอการออกไปใชสิทธิของทาน อยูในระดับ

มากที่สุด  มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และการใชสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิและหนาที่ที่ประชาชนทุกคนตองปฏิบัติ อยูในระดับมาก  

มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.86 

 อกีท้ังเม่ือศกึษาความรู ความเขาใจ ท่ีมตีอการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัด ท้ัง 3 ดาน พบวา 

 ดานการตอบสนองตอบตอการปกครองระบบประชาธิปไตย โดยรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.36 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลวพบวา ผูวาราชการจังหวัดท่ีมาจากการเลือกตั้งจะเปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง 

อยูในระดับ มากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44  รองลงมา การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดนับวาถูกตองตามหลัก

ประชาธิปไตย เพราะเปนการปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชน อยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41  และ

การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดนับวาถูกตองตามหลักประชาธิปไตย เพราะเปนการปกครองโดยประชาชนและเพื่อ

ประชาชน อยูในระดับมากท่ีสุด มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.37 

 ดานการพัฒนาความเจริญของจังหวัด โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 เมื่อจําแนกเปนราย

ขอแลวพบวา การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดเปนการทําใหเอกภาพและความมั่นคงของประเทศลดลง อยูในระดับ มาก

ที่สุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53  รองลงมา ผูวาราชการจังหวัดท่ีมาจากการเลือกตั้งคือผูเสนอตัวเขามารับใชและแกปญหา

ของประชาชน  และ การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดจะทําใหไดผูมีอิทธิพลเขามากอบโกยเอาผลประโยชนไปสูตนเองและ

พวกพอง อยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 และผูวาราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งจะทําใหการอนุมัติตอ

โครงการใด ๆ ของจังหวัดเร็วขึ้นเนื่องจากไมตองขอคําอนุมัตจิากสวนกลาง อยูในระดับมากท่ีสุด มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.38 

 ดานรูปแบบการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด โดยรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 เมื่อจําแนก

เปนรายขอแลวพบวา ตองเปนบุคคลผูซึ่งมีภูมิลําเนา อยูในจังหวัดไมนอยกวา 6 เดือน อยูในระดับ มากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.60  รองลงมา ผูวาราชการจังหวัดควรมีสัญชาติไทย  อยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 และมีระบบ

การแจงผลการเรียนใหกับผูปกครองทราบอยางรวดเร็วและชัดเจน  และควรเปดโอกาสใหบุคคลโดยท่ัวไป ไมจําเปนวา

จะตองเปนผูมภีูมลิําเนาอยูในจังหวัดนัน้ ๆ เพ่ือความเสมอภาคกัน อยูในระดับมากท่ีสุด มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.53 

และเมื่อทดสอบสมมตฐิาน พบวา 

สมมติฐานขอท่ี 1 ประชากรท่ีมีเพศตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวาราชการ

จังหวัดนาน ตางกัน ใน ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย  ปจจัยดานการตอบสนองตอบตอการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย  ปจจัยดานการพัฒนาความเจริญของจังหวัด  และปจจัยดานรูปแบบการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด อยาง

มนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05   
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สมมติฐานขอท่ี 2  ประชากรท่ีมีอายุตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวาราชการ

จังหวัดนาน ตางกัน ในปจจัยดานสังคม จิตวิทยา และจริยธรรม ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย ปจจัยดานการตอบ

สนองตอบตอการปกครองระบบประชาธิปไตย ปจจัยดานการพัฒนาความเจริญของจังหวัด และปจจัยดานรูปแบบการ

เลือกตัง้ผูวาราชการจังหวดั อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05   

สมมติฐานขอท่ี 3  ประชากรท่ีมีสถานภาพตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวา

ราชการจังหวัดนาน ตางกัน ในปจจัยสวนตัว ปจจัยดานสังคมจิตวิทยาและจริยธรรม และปจจัยดานการตอบสนองตอบ

ตอการปกครองระบบประชาธิปไตย อยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05   

สมมติฐานขอท่ี 4  ประชากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้ง

ผูวาราชการจังหวัดนาน ตางกัน ในปจจัยดานสังคมจิตวิทยาและจริยธรรม ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย ปจจัยดาน

การตอบสนองตอบตอการปกครองระบบประชาธิปไตย  และปจจัยดานรูปแบบการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด อยางมี

นัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05   

สมมตฐิานขอท่ี 5  ประชากรท่ีมอีาชพีตางกัน มกีารสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวาราชการ

จังหวัดนาน ตางกัน ในปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย ปจจัยดานการตอบสนองตอบตอการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย ปจจัยดานการพัฒนาความเจริญของจังหวัด และปจจัยดานรูปแบบการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด อยางมี

นัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05   

สมมติฐานขอท่ี 6  ประชากรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้ง

ผูวาราชการจังหวัดนาน ตางกัน ในปจจัยสวนตัว ปจจัยดานสังคมจิตวิทยาและจริยธรรม ปจจัยดานการเมืองและ

กฎหมาย และปจจัยดานการพัฒนาความเจริญของจังหวัด อยางมนีัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05   
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลสนับสนุนตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ท้ัง 3 ดาน สามารถอภิปรายผลไดวา 

ดานปจจัยสวนตัว โดยรวมอยูในระดับ มาก อาจเปนเพราะ นโยบายของพรรคการเมืองที่นาสนใจของผูวาราชการจังหวัด

เอื้อประโยชนตอประชาชนมาก จึงสนใจและสนับสนุน ท่ีจะเลือกบุคคลดังกลาวเปนผูวาราชการจังหวัด ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ เจนศิริ จันทรศิริ (2538) ไดทําการศึกษาเร่ือง ทัศนคติของกํานันและผูใหญบาน อําเภอดอยสะเก็ดตอการ

เ ลือกตั้ งผู ว าราชการจังห วัด เชียง ใหม  ไดกล าวว า  ประชาชนเปนตั วแปรสํ า คัญในการเ ลือกตั้ งดั งนั้ นถ า 

นโยบายของพรรคใดนาสนใจหรือมีผลประโยชนตอประชาชน จะทําใหประชาชนเลือกพรรคการเมืองดังกลาวในการดูแล

ชุมชน อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของพัฒนา พุตตาล (2537) ไดทําการศึกษาเร่ือง การกระจายอํานาจ: แนวโนมและ

ความเปนไปไดในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ไดกลาววา ระบบการเมืองที่เอื้อประโยชนใหกับประชาชนในทองถิ่น จะ

เปนตัวเรงในการทําใหเกดิการกระจายอํานาจ อกีท้ังยังสืบเนื่องทําใหระบบเศรษฐกจิพัฒนาเพิ่มขึ้น 

 ดานปจจัยสังคม จิตวิทยา และจริยธรรม โดยรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด อาจเปนเพราะประชาชนมีสวนรวมใน

การกําหนดทิศทางของสังคม เชน การไดเสนอความคิดเห็นผานทางการออกเสียงเลือกตั้ง และการไดดําเนินการติดตาม

อุดมการณในการเลือกตั้ง ของพรรคการเมืองดังกลาวจึงทําใหอยากท่ีจะสนับสนุนบุคคลดังกลาวเปนผูวาราชการจังหวัด 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนิษฐ ประสานสุข (2538) ไดทําการศึกษาเร่ือง ทัศนคติของขาราชการตํารวจตอการ
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เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด: ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดกลาววา การปกครองของผูวาราชการ

ท่ีมาจากความตองการของประชาชนจะทําใหประชาชนตองการที่จะสนับสนุนผูวาราชการคนดังกลาว อีกทั้งยังสอดคลอง

กับงานวิจัยของ พัฒนา พุตตาล (2537) ไดทําการศึกษาเร่ือง การกระจายอํานาจ: แนวโนมและความเปนไปไดในการ

เลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัด ไดกลาววา  ประชาชนมคีวามช่ืนชอบในการกระจายอํานาจในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด

จึงมีการสนับสนุน และติดตามอุดมการณของพรรคการเมืองดังกลาว และพรอมที่จะสนับสนุนบุคคลดังกลาวในพรรคนั้น

เขามาเปนผูวาราชการจังหวัด 

 ดานการเมืองและกฎหมาย โดยรวมอยูในระดับ มาก อาจเปนเพราะสิทธิท่ีจะไดรับในการใชสิทธิ์เลือกตั้งของ

ประชาชน อาทิเชน สามารถไปลงสมัครรับเลือกตั้งในการเมืองทองถิ่นได เปนตน ทําใหมีผลตอการออกไปใชสิทธิของของ

ประชาชน และนอกจากนั้นประชาชนยังเช่ือวาการใชสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิและหนาท่ีท่ีประชาชนทุกคนตองปฏิบัติ  ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนา พุตตาล (2537) ไดทําการศึกษาเร่ือง การกระจายอํานาจ: แนวโนมและความเปนไปได

ในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด  ไดกลาววาประชาชนมีการตื่นตัวในการรักษาสิทธิของตนเองมากขึ้น เห็นไดจากการ

ออกไปใชสทิธิเลือกตัง้ไมต่ํากวา 300,000 คน ท้ังนี้เพื่อ ขจัดปญหาการใชอํานาจเงินในการซื้อเสียงเขามาเปนผูวาราชการ 

อันเปนผลเสียตอการบริการได อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นงนภัส รัฐผไท (2538) ไดทําการศึกษาเร่ือง ทัศนคติ

ของอาจารยโรงเรียนมัธยมศกึษาในจังหวัดเชยีงใหมตอการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัด ไดกลาววา ตัวชี้วัดในการสนับสนุน

การเลือกตั้งผูวาราชการของประชาชน คือ ประชาชนมีความสนใจในผลประโยชนท่ีตนเองไดรับจึงปกปองสิทธิของตนเอง

โดยการไปใชสทิธ์ิเลือกตัง้ 

 อกีท้ังเม่ือศกึษาความรู ความเขาใจ ท่ีมตีอการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัด ท้ัง 3 ดาน สามารถอภปิรายผลไดวา 

 ดานการตอบสนองตอบตอการปกครองระบบประชาธิปไตย โดยรวมอยูในระดับ มาก อาจเปนเพราะ ประชาชน

คิดเห็นวาผูวาราชการจังหวัดท่ีมาจากการเลือกตั้งจะเปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง นับไดวา ถูกตองตามหลัก

ประชาธิปไตย เพราะเปนการปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชน อยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนิษฐ 

ประสานสุข (2538) ไดทําการศึกษาเร่ือง ทัศนคติของขาราชการตํารวจตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด: ศึกษาเฉพาะ

กรณี อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดกลาววา ผูวาราชการท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะตองมีบทบาท ความรู

ความสามารถการนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติไดอยางแทจริง อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นงนภัส รัฐผไท 

(2538) ไดทําการศึกษาเร่ือง ทัศนคติของอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมตอการเลือกตั้งผูวาราชการ

จังหวัด ไดกลาววา ประชาชนเห็นวาการเลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดจะตองสามารถแกไขปญหาตาง ๆ และเปนตัวแทนของ

ประชาชนไดอยางแทจริง 

 ดานการพัฒนาความเจริญของจังหวัด โดยรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด อาจเปนเพราะประชาชนเกรงวาการ

เลือกตัง้ผูวาราชการจังหวัดเปนการทําใหเอกภาพและความมั่นคงของประเทศลดลง เนื่องมาจาก ผูวาราชการจังหวัดท่ีมา

จากการเลือกตั้ง อาจไมไดเขามาเพื่อรับใชและแกปญหาของประชาชน  แตเขามาเพื่อกอบโกยเอาผลประโยชนไปสูตนเอง

และพวกพอง ก็เปนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไกรสร กองสอาด (2539) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของ

ขาราชการบริหารสวนภูมิภาคท่ีมีตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดขอนแกน ไดกลาววา 

ประชาชนสวนใหญยังไมแนใจตอแนวทางการกระจายอํานาจโดยการเลือกตั้งผูวาราชการเนื่องจากกลัววาผูวาราชการท่ี

เลือกมานั้นจะมากอบโกยผลประโยชนเขาสูตนเองและพวกพอง อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  เจนศิริ จันทรศิริ 
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(2538) ไดทําการศึกษาเร่ือง ทัศนคติของกํานันและผูใหญบาน อําเภอดอยสะเก็ดตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด

เชียงใหม ไดกลาววา ควรเปดโอกาสใหบุคคลอ่ืนเขามาบริหารไมวาจะเปนนักพัฒนา นักเศรษฐศาสตร นักบริหารงาน

บุคคล นักอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปะ วัฒนธรรม นักประชาสัมพันธ ท่ีไมเปนผูมีอิทธิพลในจังหวัดมาบริหารเพื่อปองกัน

นักการเมืองท่ีเขามาเพื่อกอบโกยเอาผลประโยชนท่ีนําไปสูตนเองและพวกพอง 

 ดานรูปแบบการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด โดยรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด อาจเปนเพราะประชาชนเห็นวา

ตองการบุคคลทองถิ่นมีภูมิลําเนาในจังหวัดนาน ไมนอยกวา 6 เดือน มีสัญชาติไทย  เนื่องจากจะไดทราบความตองการ

และแกไขปญหาของประชาชนไดอยางรวดเร็วและชัดเจน  และนอกจากนั้นเพื่อความเสมอภาคกัน ทางราชการควรเปด

โอกาสใหบุคคลโดยท่ัวไป ไมจําเปนวาจะตองเปนผูมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขามาบริหารงานดวยเนื่องจากท่ัวไป

อาจจะมีมุมมองท่ีแตกตางในการบริหารจังหวัดไดทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนิษฐ ประสานสุข 

(2538) ไดทําการศึกษาเร่ือง ทัศนคติของขาราชการตํารวจตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด: ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอ

เมือง จังหวัดเชยีงใหม ไดกลาววา รูปแบบการปกครองทองถิ่นทุกรูปแบบ สามารถตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น

และการกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทางการเมือง นอกจากนั้นยังสอดสอดคลองกับงานวิจัยของ เจนศิริ จันทร

ศิริ (2538) ไดทําการศึกษาเร่ือง ทัศนคติของกํานันและผูใหญบาน อําเภอดอยสะเก็ดตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด

เชียงใหมไดกลาววา ประชาชนสวนใหญเห็นวาผูวาราชการท่ีมาจากการเลือกตั้งจะดีกวาการแตงตั้ง เพราะจะทํางาน

ตอบสนองประชาชนไดดีกวา นอกจากนั้นประชาชนยังเห็นวาในทศวรรษหนาวาควรเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปท่ีมีบทบาท

เปนนักพัฒนา นักเศรษฐศาสตร นักบริหารงานบุคคล นักอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปะ วัฒนธรรม นักประชาสัมพันธ ท่ี

สําคัญตองไมเปนผูมอีทิธิพลในจังหวัดมาชวยดูแลจังหวัด 

ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะจากการศกึษา 

 จากการศึกษาพบวาประชาชนมีความตองการอยากไดตัวแทนของจังหวัดในการเปนผูวาราชการอยางแทจริง จึง

ตองการอยากไดคนในพื้นท่ีท่ีอยูในภูมิลําเนามาดูแล เพื่อที่บุคคลดังกลาวจะไดทราบความตองการและปญหาของทองถิ่น

ท่ีแทจริง  และในอนาคตควรสงเสริมใหผูมคีวามรูทักษะในดานตาง ๆ เขามาดูแลดวย เชน นักพัฒนา นักเศรษฐศาสตร นัก

บริหารงานบุคคล นักอนุรักษสิ่งแวดลอม ศลิปะ วัฒนธรรม และนักประชาสัมพันธ ท่ีไมเปนผูมีอิทธิพลในจังหวัดมาชวยกัน

พัฒนาเพื่อเสริมจุดบกพรองของจังหวัด และพัฒนาเศรษฐกจิของจังหวัดตอไป 

  อีกทั้งประชาชนยังกังวลวาผูวาราชการที่เลือกมาดังกลาวนั้นจะเขามาเพื่อกอบโกยผลประโยชนและ ไมไดเขามา

เพื่อรับใชและแกปญหาของประชาชนอยางแทจริงจงึตองการท่ีไดคนท่ีตัง้ใจทํางาน และรับใชจังหวัดจริง ๆ  

2. ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป 

     2.1  ควรทําการศึกษา ปญหาของทองถิ่นท่ีควรแกไข เพื่อใหผูวาราชการทราบปญหาท่ีแทจริงของประชาชน

และนํามาพัฒนาปรับปรุงปญหาของจังหวัดตอไป 

      2.2  ควรทําการศึกษาบทบาทของผูวาราชการ นักพัฒนา เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดนํามาเปนแนวทางในการ

ปฏบัิตงิานและพัฒนาควบคูกันไป 

 



    

1164 

 

กิตติกรรมประกาศ 

จากการศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจาก ดร.พงษสนิท คุณนะลา ทานอาจารยท่ี

ปรึกษา ท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา แกไข ตรวจทานความถูกตองเรียบรอยและขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส จน

การศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ผูวจัิยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 
            ขอกราบขอบพระคุณบุพการีอยางสูง ท่ีไดอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและสนับสนุนใหไดรับโอกาสทาง

การศึกษา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ทุกทานท่ีให

คําแนะนําและเปนกําลังใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีดใีนระหวางการศกึษาดวยดมีาโดยตลอด 

           ขอขอบคุณประชาชนในจังหวัดนานมี่ใหขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด รวมถึงทานท่ีมีสวน

เกี่ยวของที่มไิดกลาวนามไวท่ีใหความรวมมือชวยเหลือและใหกําลังใจ 

คุณคา และประโยชนท่ีเกดิจากผลงานการศกึษาคนควาฉบับนี้ ผูศกึษาคนควาขอมอบแดผูมพีระคุณทุกทาน 
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ระบบและกลไกการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุมน้ําแบบมีสวนรวมเพ่ือการใชประโยชน 

อยางยั่งยืน กรณีศึกษา: พ้ืนที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม อาํเภอแมจัน และอําเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย 
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บทคัดยอ 

 พื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม เปนพื้นท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับทองถิ่นท่ีถูกคุกคามและอาจสูญเสียสภาพความ

เปนพื้นท่ีชุมน้ําอันเน่ืองมาจากการกระทําของมนุษยและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ บทความนี้เปนผลของการศึกษาท่ีให

ความสําคัญกับระบบและกลการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําแบบมีสวนรวมเพื่อการใชประโยชนอยางย่ังยืนโดยมี

วัตถุประสงคในการศึกษา 2 ประการ ประกอบดวย 1) เพื่อศึกษาสถานการณของการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนอง

หลม และ2) เพื่อเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมแบบมีสวนรวมเพื่อ การใชประโยชน

อยางย่ังยืน โดยผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมขาดการบริหารจัดการอยางเหมาะสม ซึ่งนําไปสู

การถูกคุกคามและสูญเสียไปจากสาเหตุหลักอันเนื่องมาจากการเกษตรและการออกเอกสารสิทธ์ิในพื้นท่ีชุมน้ํา ในการนี้

ประเด็นท่ีเปนขอเสนอตอระบบและกลไกการบริหารจัดการพืน้ท่ีชุมน้ําเวยีงหนองหลมประกอบดวย (1)การจัดการเขตพื้นท่ี

เพื่อการใชประโยชน (2) การกําหนดองคกรท่ีภารกิจหลักในการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ํา (3) การกําหนดมาตรการ 

ขอกําหนดหรือสิ่งท่ีควรดําเนินการและไมควรดําเนินการในพื้นท่ีชุมน้ํา และประการสุดทายซึ่งเปนกลไกในการขับเคลื่อน

การดําเนินการ ไดแกคณะกรรมการท้ังในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น การประสานงาน รวมถึงการเขาถึง

แหลงงบประมาณ ตามลําดับ 
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Abstract  

 Wieng Nong Lom (WNL) wetland is one of the local important wetlands are threatened by human activities 

and others changes. This article focuses on system and mechanism of the participatory wetland administration and 

management for sustainable utilization, and two objectives: 1) study to situation of WNL wetland administration and 

management, and 2) to propose system and mechanism of the participatory wetland administration and 

management for sustainable utilization. The result shows that WNL wetland lack of administration and management 

lead to wetland loss and degradation causes of changed including agriculture and private property regime. Within 

this context, this article proposes four alternatives administration and management guidelines. First, should take area 

zoning for wetland management. Second, should be organizing to wetland administration. Third, it should set to 

wetland code of conduct. Lastly, it should mechanism of the participatory wetland administration and management 

by wetland committee, coordination and budget available. 
 

Keywords: Wetland, System and Mechanism, The Participatory Administration and Management, The Wise Use, 

Sustainable Utilization.   
 

บทนํา 

พื้นท่ีชุมน้ํา (Wetland) เปนพื้นท่ีท่ีประชาชนสวนใหญของโลกใชประโยชนในการดํารงชีวิตมานาน จากการ

ใหบริการทางนิเวศของพื้นท่ีชุมน้ําท้ังในดานการเปนแหลงน้ํา แหลงอาหาร สมุนไพร และไมฟน รวมไปจนถึงการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ปรับสมดุลใหกับสภาพแวดลอม การหมุนเวียนธาตุอาหาร การหมุนเวียนของน้ํา 

เปนตน   จากบทบาทความสําคัญดังกลาวนี้เอง นานาประเทศจึงไดลงนามรวมกันในอนุสัญญาวาดวยพื้นท่ีชุมน้ํา หรือ

อนุสัญญาแรมซาร ซึ่งมีการรับรองในวันท่ี 2 กุมภาพันธพ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) ณ เมืองแรมซาร ประเทศอิหราน มีผล

บังคับใชในป ค.ศ. 1975 โดยเปนกลไกสําคัญในการรักษาคุณคาและความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ําตามวัตถุประสงคหลักคือ

การอนุรักษและการใชประโยชนอยางชาญฉลาดตอพื้นท่ีชุมน้ํา (ยนต มุสิก และคณะ, 2543: 15) ซึ่งไมไดหมายถึงการ

อนุรักษ ท่ีเนนปกปองรักษา (หามใชประโยชน) แตหมายรวมถึงการพัฒนาพื้นท่ีชุมน้ําใหมีความย่ังยืนตามแนวคิดหลักของ

การพัฒนาท่ีย่ังยืนจนถงึรุนลูกหลาน (C.Max Finlayson, et al. (2005:183-275)  

 สําหรับประเทศไทยท่ีไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยพื้นท่ีชุมน้ํา มาตั้งแตปพ.ศ. 2541 ท้ังนี้ผลจากการประชุม

คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา ครั้งที่ 1/2557 (วันที่11 มีนาคม 2557 ณ หองประชุมชั้นที่ 17 อาคารกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เวลา 13.30 – 16.30 น.) ไดระบุวาระยะเวลากวา 2 ทศวรรษท่ีผานมา พื้นท่ีชุมน้ําใน

ประเทศไทยสวนใหญกลับถูกคุกคามอยางหนัก การใชประโยชนในพื้นที่ชุมน้ําเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ไมถูกตอง ไม

เหมาะสม   ทั้งๆ ท่ีพื้นท่ีชุมน้ํามีความสําคัญและมีบทบาทหนาท่ีมากมาย แตองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไปท้ังในเมืองและชนบท ยังขาดความรู ความเขาใจท่ีถูกตองและเพียงพอ ประเด็นสําคัญ

คือการดูแลพื้นท่ีชุมน้ํา ซึ่งเปนพันธกิจหลักของอนุสัญญาพื้นท่ีชุมน้ําในประเทศไทยท่ีผานมุงใหความสําคัญกับพื้นท่ีชุมน้ํา       

ท่ีขึ้นทะเบียนเปนพื้นท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับชาติและนานาชาติ (Ramsar Site) ไมรวมถึงพื้นท่ีชุมน้ําท่ียังไมไดรับการ
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ขึ้นทะเบียนและพืน้ท่ีชุมน้ําในระดับทองถิ่น ดวยเหตุนี้เองท่ีสงผลใหพื้นท่ีชุมน้ําระดับทองถิ่นถูกบุกรุก คุกคาม เปลี่ยนแปลง

สภาพจนกลายเปนพื้นท่ีเสื่อมโทรมและสูญเสียความเปนพื้นที่ชุมน้ําไปในที่สุด จึงเปนความทาทาย ที่สําคัญอีกดานหนึ่ง

ของประเทศไทยในเวลานี้คือจะบรรลุซึ่งจุดมุงหมายของการเขาเปนภาคีของอนุสัญญาฯท่ีจะตองมีแนวทางการใชประโยชน

จากพื้นที่ชุมน้ําอยางชาญฉลาดและย่ังยืนดวยการดูแลพื้นท่ีชุมน้ําตามกรอบแนวทางการขึ้นทะเบียนพื้นท่ีชุมน้ํา รวมท้ัง

การใชประโยชน การพัฒนา ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังจะสามารถดูแลรักษาพื้นท่ีชุมน้ํา 

ในระดับทองถิ่นเอาไวไดอยางไร 

 พืน้ท่ีชุมน้ํา “เวียงหนองหลม” เปนพื้นท่ีชุมน้ําระดับทองถิ่น ตั้งอยูระหวางรอยตอของอําเภอแมจันกับอําเภอเชียง

แสน จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเปนหนองน้ําสลับกับท่ีลุมช้ืนแฉะอยูในลุมน้ําสาขาหนึ่งของลุมน้ํากก และเช่ือมโยงกับ

แมน้ําโขง ในอดีตรวมกวา 30,000 ไร ปจจุบันเหลือเพียงประมาณ 15,000 – 20,000 ไรหรือนอยกวานี้ ซึ่งเปนผลมาจาก

การตกอยูภายใตสถานการณถูกบุกรุก คุกคาม เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศใหเสื่อมสภาพอันเปนสถานการณท่ีเกิดขึ้นและมี

ลักษณะเชนเดียวกับพื้นท่ีชุมน้ําอ่ืน ๆ ประกอบดวย (1) การขยายตัวของพื้นท่ีเกษตรกรรมการนําพื้นท่ีหนองน้ําสาธารณะ

ไปจัดสรรเปนท่ีทํากิน นําไปสูการออกโฉนดใหเปนกรรมสิทธ์ิเอกชนในพื้นที่ชุมน้ํา (2) โครงการพัฒนาตาง ๆ ท่ีสงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงระบบนเิวศทําลายโครงสรางพืน้ฐานความเปนพืน้ท่ีชุมน้ํา (3) การดึงน้ําออกจากหนองน้ําธรรมชาติ  ไปใช

มากเกินไปโดยเฉพาะการใชน้ําทําการเกษตรในฤดูแลง (นาปรัง)  (4) การใชประโยชนจากพื้นท่ีชุมน้ํามากเกินกวาขีด

ความสามารถในการเกดิขึ้นใหมไดเองทางธรรมชาติ รวมไปจนถึง (5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ลวนแลวแตมี

ผลตอการเสื่อมโทรมและสูญเสยีพืน้ท่ีชุมน้ําท้ังสิ้น 

ผูวิจัยไดพิจารณาตามมุมมองทางรัฐประศาสนศาสตรแลวพบวา พื้นท่ีชุมน้ํามีลักษณะเปนทรัพยสินสวนกลาง

หรือ สาธารณสมบัติของแผนดิน ตามท่ีระบุไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตร 1304 ที่มีไวเพื่อประชาชนไดใช

ประโยชนรวมกัน และเปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองบริหารจัดการใหเกิดการควบคุม คุมครองปกปองและใชประโยชนอยาง

ย่ังยืน ในขณะท่ีปญหาการบุกรุกคุกคามทําใหพื้นที่ชุมน้ําตองสูญเสียไปลวนมีสาเหตุหลักที่มาจากการกระทําของมนุษย

แทบท้ังสิ้น ดังนั้นการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําจึงมีความจําเปนตองนําฐานคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมา

ประยุกตใช โดยเฉพาะกรณีการบริหารจัดการท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลงและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดวยเหตุนี้

ผูวิจัยจึงตั้งคําถามตอการวิจัยในคร้ังนี้วา การบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมในอดีตท่ีผานมาจนถึงปจจุบันเปน

อยางไร ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมตอการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมท่ีจะนําไปสูการใชประโยชนอยางชาญฉลาดและ

ย่ังยืนควรเปนอยางไร 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาสถานการณของการบริหารจัดการพืน้ท่ีชุมน้ําเวยีงหนองหลม 

2. เพ่ือเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมแบบมีสวนรวมเพื่อการใชประโยชน

อยางย่ังยืน 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  

จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยสรุปไดวา การบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําเปนประเด็นท่ีทา

ทายอยางมาก เมื่อพิจารณาจากหัวใจสําคัญของแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 

คือการยึดประชาชนเปนหลัก (Customer Oriented) การมีระบบการบังคับบัญชาที่สั้น คลองตัว และเนนการทํางานแบบ

แนวราบมากกวาแนวดิ่ง และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายมีสวนรวมกันในการบริหารจัดการเพื่อใหการปรับปรุงคุณภาพการ

บริการ และมีการพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมท้ังแนวคิดการมีสวนรวมตอการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําท่ีควรจะเปนการริเร่ิม

กระทําโดยประชาชน (Citizen Action) หมายถึง ประชาชนเปนผูริเร่ิมและควบคุมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ประชาชน

เปนผูกําหนด  จึงเปนท่ีนาสนใจวาการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําแบบมีสวนรวมจะมีระบบหรือการนําปจจัยตางๆ มา

ผสมผสานการทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายไดอยางไร รวมถึง กลไก หรือขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ท่ีมี

ความสัมพันธและเช่ือมโยงกันใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายไดอยางไร ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย

โดยมีปจจัยนําเขาท่ีประกอบดวย แนวคิดพื้นท่ีชุมน้ํา แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม การมีสวนรวมของ

ประชาชนรวมท้ังเนื้อหาจากการตรวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เขาสูกระบวนการในการศึกษาใหทราบถึง

สถานการณการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําในพื้นท่ีวิจัย มุงคนหาการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําแบบมีสวนรวม ซึ่งเกี่ยวของ

กับ ระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ํา การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อใหทราบถึง

แนวทางในการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําแบบมีสวนรวมนําไปสูการใชประโยชนจากพื้นท่ีชุมน้ําอยางย่ังยืน ดังแสดงใน

แผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวจัิย 

Input Process Output Outcome 

แนวคิดและการทบทวนเอกสาร              

ที่เกี่ยวของ 

- พืน้ที่ชุมน้ํา ระบบนเิวศและสิงแวดลอม 

- อนุสัญญาวาดวยพืน้ท่ีชุมน้ํา มาตรการ 

กฎหมายและแนวทางการบริหารจัดการ

พืน้ท่ีชุมน้ํา  

- การใชประโยชนจากพืน้ท่ีชุมน้ําอยาง

ชาญฉลาด 

- แนวคดิการจัดการภาครัฐแนวใหม 

- การมสีวนรวม 

- งานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

พื้นที่ชุมนํ้า              

เวยีงหนองหลม 

สภาพทางกายภาพ 

ชวีภาพ ระบบนิเวศและ

สิ่งแวดลอม 

 

การบริหารจัดการ          

พืน้ท่ีชุมน้ําเวยีงหนองหลม         

ในอดตี และการ

เปลี่ยนแปลงท่ีนํามาสูการ

บริหารจัดการในปจจุบัน 

 

 

ระบบและกลไก

การบรหิาร

จัดการ                   

พื้นที่ชุมนํ้า            

เวยีงหนองหลม               

แบบมสีวนรวม 

การใช

ประโยชน

อยางยั่งยนื 
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ท่ีมา: แผนภาพปรับปรุงมาจากแนวคิดองคประกอบของระบบ โดยโวน เบอรทาเลนฟ (Von Bertalanffy,1968) 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ 

และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยบทความนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเปนการรวบรวม

ขอมูลเพื่อศึกษาสถานการณของการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมและเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการ

พืน้ที่ชุมน้ําเวยีงหนองหลมแบบมสีวนรวมเพื่อการใชประโยชนอยางย่ังยืน วิธีการวิจัยประกอบดวย การรวบรวมขอมูลดวย

การศึกษาเอกสารการเขารวมประชุมวิชาการเนื่องในวันพื้นท่ีชุมน้ําโลก และการสัมภาษณกลุมตัวอยางจากผูมีสวน

เกี่ยวของภาคสวนตาง ๆ จํานวน 50 คน ประกอบดวย (1) ผูใหขอมูลสําคัญในภาคประชาชนที่เปนผูใชประโยชนจากพื้นท่ี

ชุมน้ําเวียงหนองหลม จํานวน 25 คน (2) ผูแทนจากภาคสวนราชการ จํานวน 22 คน และ (3) ผูแทนจากองคกรพัฒนา

เอกชน จํานวน 3 คน (สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลความคิดเห็นจากประชาชนรอบพื้นท่ีชุม

น้ําเวียงหนองหลมซึ่งมีประชากรรวมท้ังสิ้น 27,005 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % ตามตาราง               

ทาโร ยามาเน ไดจํานวน 400 คน ในขณะท่ีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการจัดสนทนากลุมรวมกับการสังเคราะหตัวแบบ

การบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําแบบมีสวนรวมเพื่อการใชประโยชนอยางย่ังยืน โดยมีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 3 ทาน โดยจะได

นําเสนอผลการวจัิยในโอกาสตอไป) 
 

ผลการศึกษา 

1. สถานการณของการบรหิารจัดการพื้นที่ชุมนํ้าเวยีงหนองหลม 

การรวบรวมขอมูลสถานการณของการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือ

การวิจัยประกอบดวย การศึกษาเอกสาร การเขารวมประชุมวิชาการเนื่องในวันพื้นท่ีชุมน้ําโลก และการสัมภาษณกลุม

ตัวอยาง จํานวน 50 คน ซึ่งผลของการวิจัยมุงประมวลใหเห็นถึง สภาพทางกายภาพ ชีวภาพ ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม

ของพื้นที่ชุมน้ํา เวียงหนองหลม การบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมในอดีต และการเปลี่ยนแปลงท่ีนํามาสูการ

บริหารจัดการในปจจุบัน ตลอดจนรูปแบบการบริหารจัดการท่ีจะทําใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหารและ                   

การจัดการพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมท่ีจะนําไปสูความสมดุลระหวางการอนุรักษและการพัฒนา ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

1.1 สภาพทางกายภาพและระบบนเิวศของพื้นที่ชุมนํ้าเวยีงหนองหลม 

     พื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมเปนสวนหนึ่งของแองเชียงแสน มีลักษณะโดยรวมเปนท่ีราบลุมลอมรอบ               

ดวยเนินเขา สําหรับบริเวณท่ีเรียกวาพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมตั้งอยูในบริเวณรอยตอระหวางอําเภอแมจันกับอําเภอ                  

เชียงแสน ประกอบดวยพื้นท่ี 3 ตําบลของอําเภอแมจัน ไดแกตําบลจันจวา ตําบลจันจวาใต  และตําบลทาขาวเปลือก 

สําหรับพื้นท่ีของอําเภอเชียงแสนคือตําบลโยนก ตามลําดับ ภายในพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมประกอบดวย                                 

หนองน้ําธรรมชาติเปนจํานวนมาก เชน หนองยาว หนองแสนตอ หนองผึ้ง หนองหลวง หนองเกาหาบ หนองมด หนองไคร 

ฯลฯเปนตน แหลงน้ําตนทุนของพืน้ท่ีชุมน้ําเวยีงหนองหลมมาจาก 4 แหลง ไดแก 
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    1.1.1 พื้นที่ปาธรรมชาติบนเนินเขาที่ตั้งอยูรอบพื้นที่ชุมนํ้าเวียงหนองหลม ซึ่งประกอบดวยบริเวณ       

ที่สําคัญ ดังนี้  

 1) ลําหวย 6 สายจากเนินเขาในพื้นที่ชุมชนบาน ปาสักหลวง บานกิ่วพราว ตําบลจันจวาใต และลําหวย

อกีไมนอยกวา 13 สายในเขตชุมชนบานหวยน้ําราก ตําบลจันจวา 

 2) ลําน้ําจากปาธรรมชาตจิากเนนิเขาในบริเวณตําบลทาขาวเปลือก ไดแก ลําน้ําแมหะ และลําน้ําแมลาก  

 3) น้ําหลากจากแมน้ําโขงและแมน้ํากกเขามาในพืน้ท่ีชุมน้ําเวยีงหนองหลมผาน ลําน้ําแมลัว 

 4) น้ําฝนจากอทิธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉยีงใต โดยจะเร่ิมมีฝนตกในเดือนเมษายน จนถึงเดือนตุลาคม 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยท้ังปมีคา 1,702 มิลลิเมตร จํานวนวันท่ีฝนตกตลอดท้ังปโดยเฉลี่ย 140 วัน/ป สวนใหญ จะตกในชวง

เดือนพฤษภาคมถงึเดือนกันยายน  

 5) การระบายน้ําเพื่อการเกษตรจากหนองเขียวและหนองมโนราหตําบลจันจวาใตเขาสูพื้นที่การเกษตร

ในชุมชนบานปาสักหลวง บานดง บานตนยาง และไหลเขาสูพื้นที่เมืองหนองบริเวณบานหวยน้ํารากกลับไปยังบานปาสัก

หลวง และกระจายลงสูบานปาถอน บานแมหะ (ตําบลทาขาวเปลือก) ตามลําดับ 

ความสําคัญของพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมประกอบดวย (1) การเปนแกมลิงทางธรรมชาติท่ีทําหนาท่ีเก็บกักน้ํา

จากลุมน้ํายอยตาง ๆ ในลุมน้ําแมกก และแมน้ําโขง (2) เปนแหลงท่ีอยูอาศัยของพืชและสัตวท่ีพบความหลากหลายทาง

ชีวภาพเปนจํานวนมาก อาทิ พืชอยางนอย 214 ชนิด ปลาอยางนอย 23 ชนิด นกอยางนอย 78 ชนิด สัตวอ่ืน ๆ อีกจํานวน

มาก (3) พบแหลงโบราณคดีท้ังโบราณสถานประเภท วัดเกา กูเกา อีกกวา 77 แหลง โบราณวัตถุอีกเปนจํานวนมาก ซึ่ง

สอดคลองกันกับเร่ืองราวตามพงศาวดารโยนกนครอาณาจักรโบราณท่ีกลาวไววาตั้งอยูในบริเวณนี้กอนการตั้งเมืองเชียง

แสนและเชียงราย และไดกลายเปนเอกลักษณเฉพาะรวมถึงเปนภูมินามท่ีเรียกกันวา “เวียงหนองหลม” มาจนถึงปจจุบัน 

(4) เปนแหลงเลี้ยงควายท่ีผูเลี้ยงปลูกเพิงพักรวมกันหรือเรียกวา “ปางควาย” ท่ีใหญท่ีสุดในจังหวัดเชียงราย ตลอดจน (5) 

เปนแหลงที่อยูอาศัยของนกน้ํานกอพยพนกหายาก และนกประจําถิ่นหลายชนิด นกท่ีสําคัญคือ นกเหยี่ยวทุงดางดําขาว 

นกอโีกง (ไกฮอม) เปนตน (6) ปจจุบันยังเปนแหลงท่ีประชาชนกวา 7 กลุมชาติพันธุอาศัยอยูรวมกันมานานโดยใชประโยชน

จากพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลม เปนแหลงอาหาร แหลงเลี้ยงควายรวมกันนับเวลามากกวา 100 ป (ศูนยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2552: 10 ) นับไดวาพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมเปนท้ังแหลงสั่งสมความ

หลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ตลอดจนเปนแหลงโบราณคดีท่ีสําคัญของจังหวัด

เชยีงราย  

  1.1.2 การบริหารจัดการในพื้นที่ชุมนํ้าเวียงหนองหลมในอดีต สภาพการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการ

บรหิารจัดการในปจจุบัน 

 สืบเนื่องมาจากพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมเปนแหลงน้ําขนาดใหญครอบคลุมพื้นท่ีเปนบริเวณกวาง และ

เปนพืน้ท่ี “หนาหมู” ท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกันไดโดยเสรี ใชแนวลําน้ําแมลัวเปนเกณฑการแบงเขตพื้นท่ีระหวางตําบล

จันจวากับตําบลทาขาวเปลือก ในอดีตการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม ประกอบดวย การประมง หาของปา 

และลี้ยงสัตว ซึ่งใชทักษะ และเคร่ืองมือจากภูมิปญญาทองถิ่นเปนหลัก เชน ไซ ตุม ยอ แหลน เปนตน ประกอบกับ                     

พื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมมีความอุดมสมบูรณ มีขีดความสามารถในการฟนฟูตนเองไดตามธรรมชาติอยูในระดับสูง  
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ดังนัน้ท่ีผานมาจงึไมมรีะบบ กฎเกณฑ กตกิาใด ๆ ท่ีมลีักษณะเปนการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ํา พบเพียงความเช่ือเร่ืองเจา

ที่ และเจาของทรัพยากรตาง ๆ ท่ีอยูในพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลม เชน การหาปลาตองบอกกลาวเจาหนอง เจาที่เสียกอน 

และยังเช่ืออีกวาพื้นท่ีบริเวณนี้เคยเปนเมืองเกาท่ีลมสลายลงไป เมื่อพบของเกา อิฐเกา จะไมเก็บนําติดตัวกลับมาบาน

เด็ดขาด เปนตน  

 อยางไรก็ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันเปนผลมาจากการแบงเขตการปกครองเปน

ตําบล และยกระดับเปนเทศบาลซึ่งตองมีการสอบเขตเพื่อระบุขอบเขตพื้นท่ีอยางชัดเจนในแตละตําบลจึงนําไปสูกรณี

พิพาท พื้นท่ีทับซอน และการระบุตําแหนงขอบเขตของแตละตําบลกลายเปนกรณีความขัดแยงแนวเขตระหวางตําบล                    

จันจวากับตําบลโยนก และตําบลจันจวาใตกับตําบลทาขาวเปลือก   

 “ปญหาของพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมมาจากไมไดมีการออกเอกสารราชการแสดงเนื้อท่ีและขอบเขตท่ี

ชัดเจนเอาไวตั้งแตตน ... ในสวนของจันจวาออกไปแลวประมาณ 4,000 ไร มีพื้นท่ีบริเวณท่ียังมีแนวเขตทับซอนกันกับ

เทศบาลตําบลทาขาวเปลือก ซึ่งเปนท่ีนาตกใจวาพื้นท่ีของเขตเทศบาลตําบลทาขาวเปลือกกลายเปนพื้นท่ีเอกสารสิทธ์ิ 

หรือ โฉนด ซึ่งเทากับวาพื้นท่ีท่ีจะเปนพื้นท่ีสาธารณะจริง ๆ จะถูกออกโฉนดไปแทน ... สําหรับพื้นท่ีของตําบลทา

ขาวเปลือกก็พบวามีการบุกเบิกปรับพื้นท่ีหนองน้ําเปนพื้นท่ีทํานาใหกับประชาชน มีการออกเอกสารสิทธ์ิและมีนายทุนเขา

มาซื้อที่ดินและบุกเบิกจับจองพื้นท่ีใหมไปเร่ือย ๆ แม ปปป. (หรือ ปปช.) จะมีมติชี้มูลความผิดในการออกเอกสารสิทธ์ิแต

ยังไมไดเพิกถอนอยางจริงจัง และมีการบุกเบิกพื้นท่ีทํานาเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ทุกป จึงทําใหขอบเขตของพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนอง

หลมเปลี่ยนไปจากอดีตมาก และจํานวนเนื้อท่ีก็กลายเปนเอกสารสิทธ์ิพื้นท่ีทํากินมากขึ้นดวยนั่นเอง” (จาเอกปรีดา                 

ลาภใหญ นติกิรประจําเทศบาลตําบลจันจวา, สัมภาษณ, 27 กุมภาพันธ 2558) 

 จากคํากลาวขางตน สะทอนใหเห็นถึงผลกระทบของ แนวคิดเร่ืองระบอบทรัพยสินท่ีรัฐรับรองทรัพยสิน

ของชาวบานเพียงระบบเดียว ไดแก ทรัพยสินเอกชน ในขณะท่ีสมบัติชุมชนท่ีเคยมีมา มีสภาพเปนสมบัติเปดใหใครเขาไป

ใชไดอยางเสรี แนวคิดนี้สงผลใหเกิดกระบวนการบุกเบิกพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมเปนท่ีทํากินแลวนําไปออกเปนเอกสาร

สทิธ์ิครอบครองพืน้ท่ีท่ีเคยเปนพื้นท่ีสาธารณะอยางกวางขวางโดยเฉพาะเขตตําบลทาขาวเปลือกและตําบลโยนก สงผลให

พืน้ท่ีบางสวนท่ีเปนสมบัตสิาธารณะเปลี่ยนมาเปนสมบัติเอกชนหรือสมบัติสวนบุคคลเพื่อปลูกพืชพาณิชยและการขยายตัว

ของพื้นท่ีเกษตรท่ีในบริเวณพื้นท่ีราบลุมและเนินเขาโดยรอบสงผลกระทบตอประชาชนท่ีใชประโยชนจากพื้นท่ีชุมน้ําใน

รูปแบบในอดตีท่ีทํามา   

 ตอกรณีนี้ แมวาเมื่อป พ.ศ. 2538 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในวงราชการ (ปจจุบันคือ ปปช.) มีมติชี้มูลความผิดในการออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดินในบริเวณพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมเขต

ตําบลทาขาวเปลือกมีท่ีดินท่ีเขาขายตองถูกเพิกถอนจํานวน 124 แปลงเนื้อท่ีรวมกวา 3,000 ไร แตท่ีผานมากวา 20 ป 

จนถงึป 2558 นี้ไดดําเนนิการเพิกถอนไปเพียง 24 แปลงเนื้อท่ีราว 900 ไร สวนท่ีเหลือยังอยูในระหวางการดําเนินการโดย

กรมที่ดิน โดยประเด็นนี้นายศักดิ์ณรงค พิชัยณรงค เจาพนักงานชํานาญการ สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงราย สาขาแมจัน 

ไดกลาวในท่ีประชุมอําเภอแมจันสัญจร (การประชุมอําเภอแมจันสัญจร,19 กุมภาพันธ 2558) สรุปไดวา 

 “การเพิกถอนท่ีดินท่ีออกโฉนดในเขตตําบลทาขาวเปลือก ซึ่ง ปปป.ในขณะนั้นชี้มูลความผิดวาพื้นท่ี

บริเวณที่ออกโฉนดนั้นเปนพื้นท่ีชุมน้ําท่ีดินท่ีออกเอกสารไปอยูบนหนองน้ําธรรมชาติ จึงมีมติชี้มูลความผิด ทําให                  

กรมท่ีดินตองทําการเพิกถอนจํานวนรอยกวาแปลง แตที่เพิกถอนยังไมครบเนื่องจากเปนระบบขั้นตอนของราชการท่ีเมื่อ
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ออกโฉนดไปแลวการเพิกถอนยอมกระทบตอผูไดรับประโยชน การดําเนินการจึงตองมีระเบียบขั้นตอนท่ีลาชา ...ในอดีตท่ี                  

ผานมาการออกโฉนดมีความไมชัดเจน ไมสามารถระบุตําแหนงท่ีแนชัดไดวาหลักเขต แนวเขตเปนอยางไร เพราะในอดีต

เปนหนองน้ํา อยางไรก็ตามเมื่อการดําเนินการเพิกถอนแลว ประชาชนตองรวมกันรักษาและใชประโยชนรวมกัน ตลอดจน

ควรออกเปนเอกสารหนังสือสําคัญท่ีหลวงเปนลําดับตอไป”  

 การขาดการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําจนนําไปสูการออกเอกสารสิทธ์ิท่ีทํากินและยังไมสามารถ        

เพิกถอนได ยังสงผลกระทบไปยังกลุมอาชีพประมงและกลุมอาชีพเลี้ยงควายในเขตตําบลจันจวาและจันจวาใต                 

อันเน่ืองมาจากการดงึน้ําจากหนองน้ําธรรมชาติมาใชในฤดูแลงมากเกินไปจนหนองน้ําหลายแหงแหงจนดินแตกระแหง พืช

น้ําท่ีเปนหญาอาหารของควายไมสามารถเจริญเติบโตได และเปนสภาพท่ีทําใหไมยราบยักษซึ่งเปนชนิดพันธุตางถิ่น                  

แพรขยายพันธุเปนบริเวณกวาง ดังตัวอยางการใหสัมภาษณในกรณีนี้ เชน  

 “...ชวงหลังสัก 20 -30 ปท่ีผานมาทุกอยางเปลี่ยนแปลงไปมาก น้ําแหงจนดินแตกระแหง ควายไมมี

หญากิน พื้นท่ีขางเคียงก็บุกเบิกทํานา ขอบเขตพื้นที่ติดตอกันก็กลายเปนนา ตอนนี้แนวเขตยังทับซอนกัน หาขอตกลงยัง

ไมได ... ปญหาเวยีงหนองหลมเปนปญหาใหญ เกินขีดความสามารถของอปท. ตองใหหนวยงานระดับท่ีสูงขึ้นมาชวยเหลือ

...” (นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลจันจวา, สัมภาษณ 28 กุมภาพันธ 2558) 

 “...ทุกวันนี้น้ําแหง ปงแตก ตั้นอั้นตาย และถูกเผาเอาของปาทุก ๆ ป เวียงหนองหลมจึงแหงแลงและทํา

มาหากินไดยากลําบากมาก ตอนนี้ผมจับกุงขาย และตองเชานาทํากิน เพราะพอไมมีท่ีดิน รายไดประจําวันมาจากการจับ

กุงไปขายสงลูกเรียนหนังสือ เม่ือกอนได 300 – 500บาท ทุกวันนี้จับไดอยางมากกิโลกวา ขายได 100 – 150 บาท ไมทําก็

ไมมกีนิ...” (นายไกรทอง รินตา, สัมภาษณ 17 กันยายน 2557) 

 “...คนเลี้ยงควายใชเมืองหนองเลี้ยงควายมานาน เมื่อกอนน้ํา หญา อุดมสมบูรณ เลี้ยงควายไดสบาย 

ไมมีการทํานา พื้นท่ีเลี้ยงจึงกวาใหญท้ังโยนก ทาขาวเปลือก เอาควายไปเลี้ยงรวมกันได ชวงน้ําเยอะมาก ๆ อยางกลาง

พรรษานี่ก็ปลอยควายขึ้นไปหากนิเนินเขา น้ําลดจึงนํากลับมาเลี้ยงในหนอง  แตพอมีการทํานาหนอง คือเอาหนองไปทํานา

กันมากขึ้น ประกอบกับท่ีดินเชิงเขาถูกขายใหกับนายทุน มาทําสวนสม ยางพารา การเลี้ยงควายก็ลําบากมากขึ้น ... พื้นท่ี

หนองลดลงทุก ๆ ป” (นายผัด แกวรากมุก, สัมภาษณ 17 กันยายน 2557) 

 จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวาพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมยังขาดระบบการบริหารจัดการอยาง

เหมาะสม โดยมีกรณีความขัดแยงแนวเขตระหวางตําบล ตลอดจน การออกเอกสารสิทธิ์ที่ทํากินในพื้นที่ชุมน้ําที่แมจะมี

การชี้มูลความผิด แตก็ยังไมสามารถดําเนินการบังคับใชกฎหมาย หรือแนวทางในการบริหารจัดการใด ๆ ไดทวาไดสงผล

กระทบการใชประโยชนของประชาชนกลุมผูใชประโยชนดานประมง และเลี้ยงสัตว ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพความ

เปนพืน้ท่ีชุมน้ําท่ีอาจเสื่อสภาพและสูญเสยีพืน้ท่ีชุมน้ําไปในท่ีสุด 

2. ขอเสนอระบบและกลไกการบรหิารจัดการในพื้นที่ชุมนํ้าเวยีงหนองหลม 

    จากการศึกษาถึงระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทยซึ่งสาระสําคัญจากการประชุม

เนื่องในวันพื้นท่ีชุมน้ําโลกประจําป 2558 จัดขึ้นในวันท่ี 2-3 กุมภาพันธ 2558 ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร 

จังหวัดเพชรบุรี ไดขอสรุปรวมกันวาท่ีผานมาประเทศไทยยังขาดระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําอยางมี

ประสิทธิภาพแมประเทศไทยจะเขารวมเปนภาคีและตองปฏิบัติตามพันธกรณีในการอนุรักษ ฟนฟูและดูแลรักษาพื้นท่ีชุม

น้ํา ตามอนุสัญญาวาดวยพื้นท่ีชุมน้ํา หรืออนุสัญญาแรมซาร จากการศึกษาเอกสารรายงานการติดตามประเมินผลการ
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บริหาจัดการพื้นท่ีชุมน้ําในประเทศไทย (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2557) ผูวิจัยได

พบวา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2543 โดยเห็นชอบกับการขึ้นทะเบียนรายช่ือพื้นท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญ

ระดับนานาชาติและระดับชาติ รวมท้ังมาตรการอนุรักษ ซึ่งยังไมครอบคลุมกับพื้นที่ชุมน้ําที่อยูในระดับทองถิ่น จึงไดมีการ

เสนอใหมีการปรับปรุงใหมีการสํารวจตรวจสอบขอบเขตพื้นท่ีชุมน้ําในระดับทองถิ่นและมีมาตรการอนุรักษเพิ่มขึ้นรวม

ท้ังสิ้น 17 ประการซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 ในดานองคกรและหนวยงานรัฐท่ี

มอีํานาจหนาท่ีและภารกจิเกี่ยวของกับการบริหารจัดการพืน้ท่ีชุมน้ํานั้นคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีมติเมื่อวันท่ี 

12 กุมภาพันธ 2547 แตงตัง้คณะอนุกรรมการจัดการพืน้ท่ีชุมน้ําเปนองคกรหลักเพื่อทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและแผนการ

จัดการพื้นที่ชุมน้ําของประเทศ โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําหนาท่ีเปนฝาย

เลขานุการ พรอมกันนี้ ยังไดมีการแตงตั้งคณะทํางานวิชาการพื้นท่ีชุมน้ําขึ้นในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 เพื่อทําหนาท่ีใน

การพิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการพื้นท่ีชุมน้ําในแตละพื้นท่ีกอนนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 

แนวทางท่ีกลาวมานี้ไดกระจายอํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นท่ีใหกับหนวยงานตาง ๆ 

จํานวน 18 หนวยงาน และมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของอีกจํานวนท้ังสิ้น 12 ฉบับ ซึ่งมีเพียง 4 ฉบับท่ีกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ

การอนุรักษพื้นท่ี ระบบนิเวศและพื้นท่ีชุมน้ําและสิ่งมีชีวิตไวโดยตรง ประกอบดวย (1) พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาต ิ

พ.ศ. 2504 (2) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 (3) พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2528 และ 

(4) พระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535  

ประกอบกับการบริหารจัดการตามแนวทางท่ีกลาวมาขางตนได  มุงไปยังพื้นท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับ

นานาชาติเปนหลัก ในขณะท่ีพื้นท่ีชุมน้ําระดับทองถิ่นอยูภายใตองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไมมีภารกิจหลักในการ

บริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ํา แมจะมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของหลายหนวยงานแตหนวยงานเหลานั้นยังขาดการบูรณาการภารกิจ

ดําเนินการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ํารวมกัน นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับงบประมาณท่ีหนวยงานตาง ๆ ยังมีขอจํากัดในการ

บริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําเนื่องจากไมไดมีภารกิจโดยตรงจึงไมสามารถจัดสรรงบประมาณหรือไมไดรับงบประมาณในการ

ดําเนนิการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการพืน้ท่ีชุมน้ํา 

สําหรับประเด็นท่ีเกี่ยวของกับระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม รวมถึงพื้นที่ชุมน้ําอ่ืน 

ๆ ในประเทศไทย ผูวจัิยไดรวบรวมจากผูมสีวนเกี่ยวของแบงออกเปนแนวทางๆไดดังนี้  

1. การขึ้นทะเบียนพื้นท่ีชุมน้ําใหเปนพื้นท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ หรือระดับชาติโดยใชเกณฑตาม

อนุสัญญาวาดวยพื้นท่ีชุมน้ํา ซึ่งกรณีพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมนั้น นางศิริกุล บรรพพงศ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแสดงความคิดเห็นตอการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมไว

ความวา  

“จากการลงพื้นท่ีติดตามสถานการณพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลม ซึ่งพบวามีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพลง

ไปมาก แนวทางการแกไขปญหาท่ีควรจะเปนคือการประกาศใหพืน้ท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมเปน Ramsar Site สวนขยายจาก

พื้นท่ีชุมน้ําหนองบงคายซึ่งไดประกาศใหเปนพื้นท่ีชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ หรือ Ramsar Site ไปกอนหนานี้ 

เมื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพแลวพื้นท่ีชุมน้ําท้ังสองแหงนี้มีขอบเขตติดตอกัน ซึ่งอาจตองศึกษาปริมาณของนกน้ํา

หรือสัตวน้ําเพื่อใชเปนเกณฑการขึ้นทะเบียนตามท่ีอนุสัญญาวาดวยพื้นท่ีชุมน้ํากําหนดไว นอกจากนี้ยังตองประสานความ

รวมมือใหองคการบริหารสวนทองถิ่นท้ัง 3 แหงบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมรวมกัน นอกจากนี้ สผ.ยังไดทํา
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หนังสือถึงจังหวัดเชียงรายเพื่อใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการพื้นท่ีชุมน้ําจังหวัดเชียงรายและเสนอใหมีคณะทํางานใน

ระดับพื้นที่ชุมน้ํา โดยพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมก็มีคณะทํางานของพื้นท่ีชุมน้ํา เวียงหนองหลม เพราะหากไมมีการ

ดําเนินการเตรียมการ เตรียมความพรอมพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมอาจเสียหายไป ทั้งจากการเขามาของกลุมทุน

โดยเฉพาะจากประเทศจีน หรือแมกระท่ังจากหนวยงานของรัฐท่ีเขามาใชประโยชนและดําเนินการพัฒนา เชน บึงกะโลง 

จังหวัดอุตรดิตถ ก็ไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนา เปนตน...” (นางศิริกุล บรรพพงศ, กลาวในการประชุม 20 

สงิหาคม 2557)  

2. การบริหารจัดการโดยประกาศใหเปนพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียว เปนแนวคิดท่ีเสนอโดย คุณสมประสงค 

โขมพัศ ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)โดยไดกลาวในการประชุม (20 สิงหาคม 2557) โดย

แนะนําใหหนวยงานภาครัฐมุงใหความสนใจกับ พระราชบัญญัติการทองเท่ียว พ.ศ. 2551 โดยภาครัฐควรเปนหลักในการ

จัดทําแผนการพัฒนาการทองเท่ียวเวียงหนองหลมภายใตนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ มุงใหเกิดยุทธศาสตรการใชพื้นท่ี

ชุมน้ํา การพัฒนาพื้นท่ีเชียงแสนและพื้นท่ีเกี่ยวเนื่อง เปนพื้นท่ีพิเศษสําหรับการทองเท่ียว การพัฒนา และการอนุรักษ  ซึ่ง

หากดําเนินการในลักษณะนี้พื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมจะเกิดการจัดการพื้นท่ีเพื่อการใชประโยชน (Land Use Zoning) 

อยางชัดเจน ไดแก (1) เขตบริการ (Intensive  Use Zone )(2) เขตการทองเที่ยว ศึกษาหาความรูและนันทนาการ ( Outdoor 

Recreation Zone) (3) เขตอนุรักษพิเศษ (Special  Nature Zone or Special Conservation Zone) (4) เขตสงวนสภาพ

ธรรมชาติ (Primitive Zone) (5) เขตกิจกรรมพิเศษ ( Special Use Zone) และ (6) เขตฟนฟูสภาพทางธรรมชาติ ( Recovery 

Zone) 

3. การบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําโดยกําหนดใหมีกฎหมายท่ีใหอํานาจกับองคกรท่ีมีภารกิจโดยตรงกับพื้นท่ีชุมน้ํา 

และมีกระบวนการบริหารจัดการท่ีเปนการบูรณาการอยางมีสวนรวมจากทุกฝายในประเด็นนี้ ดร.อนุวัฒน นทีวัฒนา 

ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการพืน้ท่ีคุมครองทางทะเลและชายฝง ไดแสดงความคิดเห็นไวดังนี้  

“ปญหาของพื้นท่ีชุมน้ําคือไมมีเจาภาพในการดําเนินการบริหารจัดการ สผ.เองทําไดเพียงกําหนดนโยบายท่ี

หนวยงานท่ีเกี่ยวของตองนํานโยบายไปจัดทําเปนแผนปฏิบัติงาน แตท่ีผานมาไมมีเจาภาพท่ีรับผิดชอบ ตรงนี้มีบทเรียนจาก

การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยมีปญหาในลักษณะเดียวกันกับการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ํา โดยท่ี

ผานมาขาดหนวยงานท่ีเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการ การแกไขปญหาจึงไดเสนอใหมีพระราชบัญญัติสงเสริมการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงขึ้นเพื่อใหม ีคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงแหงชาต ิรวมท้ังบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการคุมครองทรัพยากรฯ ใหอํานาจแกหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ และมีบทลงโทษท่ีชัดเจน ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมในลักษณะของเครือขายชุมชนเพื่อบริหารจัดการ

รวมกัน ท่ีสําคัญการมีหนวยงานระดับกรมเกิดขึ้นคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีอธิบดีกรมทําหนาท่ีเปน

กรรมการเลขานุการ ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญในการประสานงานและการสั่งการใหเกิดการบริหารจัดการในทุกระดับ

ตามลําดับ” (ดร.อนุวัฒน นทีวัฒนา, สัมภาษณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558) 

4. การประกาศใหพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมเปนพื้นที่คุมครองทางสิ่งแวดลอม เปนขอเสนอจากการประชุมเนื่อง

ในวันพื้นท่ีชุมน้ําโลก 3 กุมภาพันธ 2558 ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โดยไดกลาวถึง พื้นท่ี

อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดขึ้นตามพระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 2535 โดยเนื้อหา

กลาวถึงพื้นที่ท่ีไมเปนเขตอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตว เขตสงวนเพื่อการทองเท่ียว หรือพื้นท่ีคุมครองอยางอ่ืน ท่ีมีลักษณะ
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เปนตนน้ําลําธาร มีระบบนิเวศตามธรรมชาติท่ีอาจไดรับผลกระทบจากกิจกรรมใด ๆ ตลอดจนพื้นท่ีท่ีมีความวิกฤติซึ่ง

หนวยงานราชการไมมีอํานาจแกไขได แตจําเปนตองไดรับการแกไขอยางทันที พื้นท่ีลักษณะดังท่ีกลาวมานี้สารถเสนอให

เปนพื้นที่คุมครองทางสิ่งแวดลอมได และพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมก็เปนพื้นท่ีท่ีอยูในขายท่ีสามารถเสนอช่ือเพื่อให

รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตเิพื่ออกกฎกระทรวงกําหนดเขตคุมครองซึ่งจะนําไปสู (1) 

การกําหนดรูปแบบการใชประโยชนท่ีดนิ (2) กําหนดหามประกอบกจิกรรมท่ีกระทบตอสภาพแวดลอม (3) กําหนดประเภท

หรือขนาดโครงการท่ีตองศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (EIA) กอนดําเนินโครงการ (4) กําหนดวิธีการเฉพาะเพื่อการ

บริหารจัดการพื้นท่ี และ (5) กําหนดมาตรการที่จําเปน เชน มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม มาตรการควบคุมอาคาร เปน

ตน อกีทัง้ยังสามารถยืนเสนอขอรับงบประมาณดําเนนิการจากกองทุนสิ่งแวดลอมไดอกีดวย 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการวจัิย 

การวิจัยในคร้ังนี้สรุปไดวา จากการรวบรวมขอมูลในพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมเปนพื้นที่ชุมน้ําระดับทองถิ่นท่ีมี

บทบาทสําคัญในการเปนแหลงน้ํา แหลงอาหาร แหลงท่ีพักอาศัยของนกอพยพ อีกท้ังยังเปนแหลงเลี้ยงควายแบบปาง

ควายท่ีสําคัญของภาคเหนือ แตสถานการณท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมสะทอนใหเห็นวายังขาดการบริหาร

จัดการอยางเหมาะสม ท้ังจากรณีการออกเอกสารสิทธ์ิที่ทํากินในพื้นที่ชุมน้ําเขตตําบลทาขาวเปลือก ความขัดแยงแนวเขต

ระหวางตําบลจันจวากับตําบลโยนก และตําบลจันจวาใตกับตําบลทาขาวเปลือก รวมถึงผลกระทบจากการดึงน้ําไปใชทํา

นาในฤดูแลงทําใหพื้นท่ีทําการประมง และเลี้ยงสัตวลดลง เปนตน ผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูลในประเด็นนี้ดวยการเขารวม

ประชุมวิชาการเน่ืองในวันพื้นท่ีชุมน้ําโลกเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 ท่ีผานมา และพบขอสรุปตรงกันวาประเทศไทยยัง

ขาดการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําอยางชาญฉลาดและย่ังยืนตามพันธกิจในการเขารวมเปนภาคีในอนุสัญญาพื้นท่ีชุมน้ํา  

แมพื้นท่ีชุมน้ําท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนพื้นท่ีชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ (Ramsar Site) เองยังคงประสบปญหา

การถูกคุกคามและไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ในขณะที่พื้นที่ชุมน้ําระดับทองถิ่นหลายแหง

ตางถูกคุกคมและมแีนวโนมสูญเสยีพืน้ท่ีชุมน้ําไปดวยเชนกัน 

สําหรับขอเสนอท่ีเกี่ยวของกับระบบและกลไกในการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมแบบมีสวนรวมเพื่อ

การใชประโยชนอยางยืนนัน้ ประกอบดวยทางเลือก 4 แนวทาง ประกอบดวย 

1. การขึ้นทะเบียนพื้นท่ีชุมน้ําใหเปนพื้นท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ หรือระดับชาติโดยใชเกณฑตาม

อนุสัญญาวาดวยพืน้ท่ีชุมน้ํา โดยเปนสวนตอขยายจากพืน้ท่ีชุมน้ําหนองบงคาย และแตงตั้งคณะกรรมการพื้นท่ีชุมน้ําระดับ

จังหวัด และในระดับพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลม เปนเปนกลไกการขับเคลื่อนใหบรรลุผลในการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ํา

อยางย่ังยืน  

2. การบริหารจัดการโดยประกาศใหเปนพื้นท่ีพิเศษเพื่อการทองเท่ียว โดยใชพรบ.การทองเท่ียว ป พ.ศ. 2551 

ประกาศใหพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมเปนพื้นท่ีพิเศษสําหรับการทองเท่ียว การพัฒนา และการอนุรักษ เพื่อใหเกิดการ

จัดการพื้นท่ีเพื่อการใชประโยชน (Land Use Zoning) ไดแก (1) เขตบริการ/เขตการใชพื้นท่ีเขมขน (2) เขตการทองเท่ียว 

ศึกษาหาความรูและนันทนาการ (3) เขตอนุรักษพิเศษ (4) เขตสงวนสภาพธรรมชาติ (5) เขตกิจกรรมพิเศษ และ (6) เขต

ฟนฟูสภาพทางธรรมชาต ิ 
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3. การบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําโดยกําหนดใหมีกฎหมายท่ีใหอํานาจกับองคกรท่ีมีภารกิจโดยตรงกับพื้นท่ีชุมน้ํา 

และมีกระบวนการบริหารจัดการท่ีเปนการบูรณาการอยางมีสวนรวมจากทุกฝาย โดยดําเนินการจัดทําพรบ.พื้นท่ีชุมน้ํา มี

องคกรระดับกรมท่ีมีภารกิจโดยตรงกับพื้นท่ีชุมน้ําและมีคณะกรรมการพื้นท่ีชุมน้ําแหงชาติท่ีมีอธิบดีกรมทําหนาท่ีเปน

เลขานุการเพื่อเปนกลไกการกํากับและประสานงานท้ังในระดับชาตแิละระดับทองถิ่น  

4. การประกาศใหพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมเปนพื้นท่ีคุมครองทางสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิด การกําหนดรูปแบบ

การใชประโยชนท่ีดิน การกําหนดสิ่งท่ีควรและหามดําเนินการในพื้นท่ีชุมน้ํา รวมท้ังการขอรับงบประมาณดําเนินการจาก

กองทุนสิ่งแวดลอม ตามลําดับ 

จากขอเสนอท้ัง 4 ประการจะเห็นไดวาระบบการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมนั้นเกี่ยวของกับระบบ

การบริหารจัดการดังนี้คือ (1)การจัดการเขตพื้นที่เพื่อการใชประโยชน (2) การกําหนดองคกรท่ีภารกิจหลักในการบริหาร

จัดการพืน้ท่ีชุมน้ํา (3) การกําหนดมาตรการ ขอกําหนดหรือสิ่งท่ีควรดําเนนิการและไมควรดําเนินการในพื้นท่ีชุมน้ํา รวมถึง

กลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินการ ไดแกคณะกรรมการท้ังในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น การ

ประสานงาน รวมถึงการเขาถึงแหลงบประมาณ เชน กองทุนสิ่งแวดลอม ตามลําดับ ซึ่งผูวิจัยอยูระหวางการดําเนินการ

วจัิยคนหาตัวแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมแบบมีสวนรวมเพื่อกาใชประโยชนอยางย่ังยืน

เสนอตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและขยายผลสูพืน้ท่ีชุมน้ําอ่ืน ๆ ตอไป 

อภปิรายผลการวจัิย 

จากสถานการณท่ีพบในพื้นท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลม เปนปรากฏการณท่ีสอดคลองกันกับยนต มุสิก และคณะ 

(2543: 51 – 94) ท่ีไดกลาวถงึปญหาในพืน้ท่ีชุมน้ําเกดิขึ้นสืบเนื่องมาจากการใชประโยชนของมนุษยท้ังสิ้น และสิ่งท่ีควบคุม

ไดยากคือ ความตองการท่ีไมมท่ีีสิ้นสุดของมนุษย ขณะท่ีการขยายตัวองประชากรยังคงเพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติยังมีอยู

เทาเดมิ และเกดิความเสื่อสลายลง ประเด็นปญหาท่ีพบไดบอยในพืน้ท่ีชุมน้ํา คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชน การบุกรุก คุกคาม ใชทรัพยากรอยางไมระมัดระวัง  

2. การสูญเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ สูญเสยีแหลงแพรขยายพันธุ คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม ขาดแคลนแหลงน้ํา  

3. ปญหาเศรษฐกิจของชุมชนเปลี่ยนแปลงจากการเนนผลิตเพื่อบริโภคไปสูการผลิตเพื่อขาย เนนสงเสริมการ

ผลติสมัยใหม  

4. ภาครัฐและองคกรประชาชนขาดความรูความเขาใจในระบบนิเวศ การจัดทําแผนการพัฒนาที่เหมาะสม ขาด

การประสานงานระหวางภาครัฐกับภาครัฐ ภาครัฐกับประชาชน และภาครัฐกับเอกชน ขาดการเช่ือมโยงศาสตรสาขา      

ตาง ๆ ในการพัฒนา  

5. ขาดระบบการบริหารจัดการ การประสานงานท่ีมปีระสทิธิภาพ ไมมกีารควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการควบคุมความตองการของมนุษยอยางมีระเบียบแบบแผน รวมกันสราง

กระบวนการเรียนรูรวมกัน และนําไปสูการบริหารจัดการพืน้ท่ีชุมน้ํารวมกัน  

ประเด็นสําคัญท่ีพบอีกประการหนึ่งคือความขัดแยงแนวเขตระหวางตําบล ซึ่งพบขอเสนอของ วิชาภรณ สุทธิ

ประภา (2552: บทคัดยอ) จากการวิจัยคนหาแนวทางในการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ํากรณีศึกษา:พื้นท่ีชุมน้ําหนองปลา

คูณ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งก็พบวาพื้นท่ีชุมน้ําหนองปลาคูณจัดเปนพื้นท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับชาติท่ีกลัง

เผชิญปญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอมและเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อีกท้ังยังพบ
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ความขัดแยงในการแบงเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของหนวยงานที่ยังไมชัดเจน ทําใหไมสามารถบริหารจัดการหรือพัฒนาพื้นท่ี

รวมกันไดอยางเต็มท่ี จึงไดเสนอใหการใชหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน 4 ประเด็น คือ (1) การบริหาร

จัดการทรัพยากรแบบองครวมคํานึงถึงความสัมพันธกันในระบบนิเวศ (2) การบริหารจัดการทรัพยากรโดยคํานึงถึงความ

หลากหลายทางชีวภาพ (3) การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีลักษณะกระจายอํานาจสูชุมชนโดยประชาชนมีสวนรวม

โดยตรงในการจัดการเพื่อประโยชนสวนรวม และ (4) การบริหารจัดการทรัพยากรโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

บทบาทในกาสรางความตระหนักแกชุมชนใหมพีลังสําหรับการรักษาและบริหารทรัพยากรธรรมชาต ิ

อีกทั้งยังพบรูปแบบการจัดการเขตพื้นท่ีเพิ่มเติมจากผลการวิจัยของ อภินันท สีมวงงาม (2553: บทคัดยอ) ได

เสนอแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีโดยวางอยูบนหลักการของศักยภาพในการพัฒนาและความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี 

โดยแบงพื้นท่ีออกเปน 5 สวนคือ (1) พื้นท่ีอนุรักษทางนิเวศภูมิทัศน (2) พื้นท่ีอนุรักษเพื่อการอยูอาศัย  (3) พื้นท่ีอนุรักษ

เพื่อการเกษตร (4) พืน้ท่ีกันชน และ (5) พืน้ท่ีท่ีมศัีกยภาพในการพัฒนา  

แตเมื่อยอนกลับไปพิจารณาถึงประเด็นดานการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําของประเทศไทยซึ่งยังไมบรรลุผลตาม

พันธกิจของอนุสัญญาวาดวยพื้นท่ีชุมน้ํานั้น พบงานวิจัยของ สุชาดา วัฒนา (2550: บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง 

การเมืองของพื้นท่ีธรรมชาติในทองถิ่น ภายใตวาระนโยบายสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา พื้นท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระหวาง

ประเทศ ในประเทศไทย ซึ่งพบวา ชุมชนนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ (Epistemic Community) มีบทบาทสําคัญในการใช

ภาษา และความรูของผูเชี่ยวชาญนิยามความหมายของพื้นท่ีธรรมชาติในทองถิ่น ใหเปนทรัพยากรประเทศตาง ๆ ตองใช

รวมกัน (International Commons) นอกจากนี้การเมืองและกระบวนการนโยบายในการจัดการพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ

ระหวางประเทศแบบมีสวนรวม ยังเปนการเมืองของผูเชี่ยวชาญ (Politics of Expertise) หรือการท่ีชุมชนผูเชี่ยวชาญมี

อทิธิพลในการครอบงํา ควบคุมชวีติ และการตัดสนิใจนโยบาย  

ดวยเหตุนี้เองท่ีตองพจิารณาตอไปวาทําอยางไรประชาชนผูใชประโยชน องคกรภาครัฐ และผูเชี่ยวชาญจะรวมกัน

เปนเจาของ ตัดสินใจ และขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นท่ีชุมน้ําใหบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกันกับแนวคิดการ

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ที่ภาครัฐตองปรับตัวการบริหารจัดการใหทันกับการ

เปลี่ยนแปลง ยึดประชาชนเปนศูนยกลางและสรางเครือขายและทํางานรวมกับประชาชนและภาคเอกชนแบบพันธมิตร

รวมทั้งเปดโอกาสให ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายมีสวนรวมกันในการบริหารจัดการเพื่อใหการปรับปรุงคุณภาพการบริการ 

และมีการพัฒนาท่ีย่ังยืนนําสูการเปนเคร่ืองมือสําคัญในการทบทวนบทบาทและภาระหนาท่ีใหมและสรางเครือขายเปน

พันธมติรประสานงานใหเกดิการบูรณาการบทบาทของภาคสวนท่ีเกี่ยวของ(วันชาติ นภาศรี , 2557: 31 – 32) ซึ่งมีผูมีสวน

เกี่ยวของกับพื้นท่ีชุมน้ําอยู 6 สวนหลัก ๆ คือ (1) องคกรภาคประชาชนในฐานะผูใชประโยชนและไดรับผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลง (2) องคกรภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีชุมน้ํา (3) องคกรเอกชน นักธุรกิจ ผูประกอบการ ที่มีสวนไดเสียในการ

ไดรับประโยชนจากพื้นท่ีชุมน้ํา (4) องคกรพัฒนาเอกชน ที่มีสวนในการดูแลอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา (5) นักวิชาการ และ

สถาบันการศึกษาในระดับตาง ๆ และ (6) สื่อมวลชน  ที่จะตองรวมกันดูแลอนุรักษและใชทรัพยากรพื้นที่ชุมน้ําอยางชาญ

ฉลาดและมีความรับผิดชอบ โดยการวิจัยในคร้ังนี้ยังไมพบวาภาคสวนท่ีเกี่ยวของขางตนเขามามีสวนรวมในการบริหา

จัดการพืน้ท่ีชุมน้ําเวียงหนองหลมอยางชัดเจน จึงมีความจําเปนท่ีตองสรางกลไกการเช่ือมรอยให 6 ภาคสวนนี้ไดเช่ือมโยง

รวมมือกันอยางชัดเจนเปนรูปธรรมตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณ อาจารยดร.วันชาติ นภาศรี และคณาจารยวิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจท่ีกรุณา

ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินการวิจัย รวมท้ังภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของซึ่งใหการ

สนับสนุนการดําเนินการวิจัยเปนอยางดียิ่ง โดยเฉพาะสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(สผ.) องคการระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) มูลนิธิ

พื้นที่ชุมน้ําไทย ตลอดจนประชาชนผูใหสัมภาษณทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง ขอขอบคุณครอบครัวและ                

พี่นองประชาชนกลุมคนรักษเมืองหนองท่ีใหกําลังใจดวยดตีลอดมา    
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การใชกจิกรรมการเลานทิานภาษาอังกฤษเพือ่พัฒนาทักษะการฟง-พูดของนักเรยีน 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนบานแมมา 

Using Storytelling Activity for Listening and Speaking Development of  

Prathom Suksa 6 Students at Ban Maema School 

จิราภรณ วญิญกูล0

1* และสนทิ ยนืศักดิ์2 

Jiraporn Winyakool 1* and Sanit Yeunsak 2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนบานแมมา และศึกษาผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังจากการใชกิจกรรม

การเลานิทาน  

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานแมมา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 4 คน ทําการทดลองแบบ 

One Group Pretest-Posttest Design 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคอื 1) แผนการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการเลานิทาน 

จํานวน 5 แผนแผนละ 1 เร่ือง แตละแผนใชเวลา 3 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 15 ช่ัวโมง 2) แบบทดสอบท่ีใชวัดความสามารถใน

การฟง-พูดภาษาอังกฤษ โดยวเิคราะหขอมูลท่ีไดโดยการหารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา T-Test  

 ผลการศึกษาพบวา 

 1. ความสามารถดานทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเลา

นิทานภาษาอังกฤษมกีารพัฒนาดขีึ้น จากคะแนนทดสอบหลังแผนการจัดการเรียนรูในแตละแผนท่ีสูงขึ้นตามลําดับ ตั้งแต

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 จนถงึแผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 

 2. นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเลานิทานภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการฟง-พูดสูงขึ้น

กวากอนเรียน พบวานักเรียนไดคะแนนในดานการฟงเฉลี่ย(x̄) กอนเรียนมีคา 5.25คะแนนคะแนนเฉลี่ย(x̄) หลังเรียนมีคา 

8.00 คะแนน มคีาความตางของคะแนนกอนและหลังเรียนของนักเรียนท้ังหมดอยูท่ี 2.75 คะแนน คิดเปนรอยละ27.5 และ
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คะแนน ในดานการพูดเฉลี่ย(x̄) กอนเรียนมีคา 11.00 คะแนนคะแนนเฉลี่ย(x̄) หลังเรียนมีคา 16.50 คะแนน มีคาความตาง

ของคะแนนกอนและหลังเรียนของนักเรียนท้ังหมดอยูท่ี 5.50 คะแนน คดิเปนรอยละ 27.5  
 

คําสําคัญ: กจิกรรมการเลานิทาน ทักษะการฟง ทักษะการพูด นักเรียน 
 

Abstract  

The purposes of this study were to develop listening and speaking skills by using storytelling activity of 

Prathom Suksa 6 students and to study learning achievement of listening and speaking skills in English before and 

after learning English through storytelling. 

 The population was 4 Prathom Suksa 6 students at Ban Maema School, Wangnua District, Lampang 

Province, Lampang Primary Educational Service Area Office 3 in the first semester of academic year 2014. The 

research design was one group pretest-posttest design. 

 The instruments used to collect data in this study were 1) five lesson plans based on using 

storytelling activity and English listening-speaking abilities test. The data obtained were analyzed by 

using percentage, mean and standard deviation. 

 The findings revealed that 

 1. Listening and speaking skills of Prathom Suksa 6 students has improved after using storytelling activity. 

 2. The learning achievement of listening and speaking skills in English of Prathom Suksa 6 students after 

being taught by storytelling was higher than before with the mean score at 8 or 27.5 percent in listening test and 

the mean score at 16.50 or 27.5 percent in speaking test. 
 

Keywords: Storytelling Activity, Listening Development, Speaking Development, Students 
 

บทนํา 

 ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาอังกฤษเปนสิ่งท่ีจําเปนและสําคัญย่ิง เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือ

สําคัญท่ีใชในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศักราช 2551,2551,หนา1) ประเทศไทยถือวาใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ(สํานักงานสถิติแหงชาติ

2549,หนา 4) จงึสงผลใหสภาพชีวติของคนไทยในปจจุบัน มสีวนเกี่ยวของกับภาษาอังกฤษอยางหลกีเลี่ยงไมไดท้ังการใชใน

การติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติ และเพื่อใชในการประกอบอาชีพ 

ในการเรียนรูภาษาอังกฤษน้ัน ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยใชทักษะท้ังสี่ ไดแก ทักษะการฟง 

ทักษะการพูด ทักษะการอาน และทักษะการเขียนการฝกฝนทักษะท้ังสี่ สวนใหญจะกําหนดใหผูเรียนฝกในระดับ

ประถมศึกษาขึ้นไป ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551ในบรรดาทักษะท้ังสี่ ทักษะการฟงเปนทักษะท่ีสําคัญ เพราะ

เปนทักษะท่ีใชมากกวาทักษะอื่น(สุมติรา อังวัฒนกุล,2539,หนา73) ทักษะการฟงในระดับเร่ิมตน เนนการฟงเสียง พยางค 

คําศัพท วลี แลวสามารถออกเสียงไดถูกตอง (กุศยา แสงเดช,2548,หนา132) ทักษะการฟงถือวาเปนทักษะแรกของการ
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สื่อสาร ถาฟงไมรูเร่ืองก็จะไมสามารถพูดโตตอบได (ธูปทอง กวางสวาสดิ์,2549,หนา27) สงผลใหทักษะการพูดเปนทักษะ

ตอมาท่ีใชในการถายทอดความคิด ความเขาใจและความรูสึกใหผูฟงไดรับรูและเขาใจจุดมุงหมายของผูพูด การพูดเปน

ทักษะดานการแสดงออก (Productive Skills) ในการพูดผูพูดตองมีความสามารถทางภาษาทุกดาน เพื่อทําใหผูฟงเขาใจ

ตองถายทอดความคิด ความรูสึกของตนเองออกมาเปนคําพูดใหผูอื่นเขาใจ (พรสวรรค สีปอ,2540,หนา162)  ซึ่ง

ความสําคัญของทักษะการฟงและพูด สอดคลองกับกรมวิชาการ(กรมวิชาการ,2539,หนา 8-9)ท่ีกลาววา ทักษะการฟง

และการพูดเปนทักษะแรกท่ีผูเรียนจะไดฝกกอนในระยะเร่ิมเรียน ตอมาจึงเร่ิมฝกทักษะการอานและการเขียนตามลําดับ  

เมื่อผูเรียนมคีวามรูพื้นฐานแลว สามารถบูรณาการทุกทักษะเขาดวยกันในการจัดการเรียนการสอน  

 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความสําเร็จในการเรียนรูและการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของผูเรียนในระดับช้ัน

ประถมศึกษาในประเทศไทยแลว ครูสวนมากมักเนนการสอนทักษะการอานและการเขียนแกนักเรียนโดยเฉพาะอยางย่ิง

ความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษนักเรียนจงึรูกฎเกณฑทางภาษามากกวาการฝกฝนทักษะการฟง-พูด(อารีญา เช่ียวจอ

หอ,2551,หนา 14)ครูจึงมีปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะดานการฟง พูด มากกวาทักษะการอานและ

เขยีน ท้ังน้ีเพราะนักเรียนฟงครูพูดภาษาอังกฤษแลวไมเขาใจ เนื่องจากครูไมใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน นักเรียน

จงึไมเกดิทักษะในดานการฟงและการพูด (กัญญา กอบกาญจนสนิธุ,2545,บทคัดยอ) 

 จากประสบการณของผูวจิัยท่ีสอนภาษาอังกฤษนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานแมมา อําเภอวังเหนือ 

จังหวัดลําปาง พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษคอนขางตํ่า โดยในปการศึกษา 2556 ท่ีผานมา 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปลายปวชิาภาษาอังกฤษรอยละ 46.5 อยูในระดับตํ่ากวาเกณฑเปาหมายของโรงเรียนท่ี

กําหนดไวท่ีรอยละ 60 โดยเฉพาะความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษ จากการสอบถามจากครูประจําช้ัน ตั้งแต

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวาเมื่อครูถามคําถามเปนภาษาอังกฤษ นักเรียนฟงไมเขาใจจึงตอบ

คําถามไมได และสวนมากครูเนนสอนทักษะการอานและการเขยีนมากกวาสอนทักษะการฟง-พูดรวมถงึการสังเกตจากช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 ของผูวิจัยเอง ก็พบปญหาเชนเดียวกันจึงสงผลใหนักเรียนขาดความคุนเคยกับการฟง-พูด

ภาษาอังกฤษ ทําใหไมกลาพูด ไมกลาแสดงออก กลัวพูดผิด จึงเกิดปญหาเกี่ยวกับการฟงคําส่ังและไมสามารถบอก

สาระสําคัญ หรือตอบคําถามของเร่ืองท่ีฟงได ปญหาเหลาน้ีมผีลกระทบตอทักษะทางภาษาดานอื่นๆ ปจจัยสวนใหญนาจะ

มาจากครูไมใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและสื่อสารกับนักเรียน ซึ่งในการเรียนการสอนโดยเฉพาะในหองเรียน 

ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรใชภาษาอังกฤษกับเด็กนักเรียนตลอดเวลาเพื่อใหเกิดทักษะการใชภาษาท้ังทักษะการพูดและ

ทักษะการฟงควรสนทนานอกเร่ืองกับนักเรียนไปดวยเพื่อใหสามารถใชภาษาไดจริงในชีวิตประจําวัน ตลอดจนในการฝก

ทักษะฟง-พูดในหองเรียน ยังขาดสิ่งเราท่ีจะจูงใจใหผูเรียนเกดิความสนใจ กระตอืรือรนและมคีวามเพลดิเพลนิระหวางการ

ฝก เพราะกจิกรรมสวนใหญเปนเพยีงการพูดเลียนเสียงจากครู หรือเทปบันทึกเสียงเทาน้ัน (พร้ิงพงษ ไชยซาววงค,2535,

หนา 4) 

 ดังน้ันการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมในหองเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ

โดยเฉพาะทักษะการฟง-พูด ควรเปนกจิกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียนและไมยากจนเกินไปเปนกิจกรรมท่ีทําใหผูเรียน

เกดิความสุข สนุกสนาน ไมเครงเครียด เกิดความสนใจและมีความกระตือรือรน เอื้ออํานวยตอการฝกทักษะการฟง-พูด

ของผูเรียนระดับน้ี มกีจิกรรมหน่ึงท่ีมคีวามเหมาะสม คอื กจิกรรมการเลานิทาน (Zaro and Salaberri,1995,p.2) 
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 นิทานเปนสิ่งท่ีพัฒนาทักษะการฟงของนักเรียนไดเปนอยางดี เมื่อนักเรียนฟงเขาใจดีแลว ก็สามารถถายทอดให

ผูอื่นในลักษณะของการเลา ซึ่งก็คอื ทักษะการพูดโดยการเลานิทานมปีระโยชนในการเรียนรูภาษาของนักเรียน สอดคลอง

กับทฤษฎกีารเรียนรูภาษาของ Krashen(1985) เนื่องจากการมีสวนรวมในกิจกรรมเลานิทานน้ัน เปนโอกาสท่ีผูเรียนไดรับ

ตัวปอนท่ีเขาใจได (Comprehensible Input) ซึ่งเกิดจากการท่ีผูเลาใชกลวิธีหลายอยางเพื่อใหผูฟงเขาใจเร่ืองท่ีเลา ไมวาจะ

เปนการเนนเสยีง พูดซ้ํา พูดเพื่อใหความกระจาง การสรางจังหวะการพูด ซึ่งตัวผูเรียนท่ียังอยูในวัยท่ียังสนใจฟงนิทานก็จะ

เกิดอารมณรวมไดงาย เปดโอกาสรับประสบการณทางภาษาอยางไมรูตัว ไมวาจะเปนการสื่อสารรับ-สงขอมูลท่ีเหมือน

เกดิขึ้นอยางเปนธรรมชาติและมคีวามหมาย นอกจากน้ีผูเรียนไมตองเครงเครียดกับการเรียน เกดิแรงจูงใจและมเีจตคติท่ีดี

ตอการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยการใชนิทานในการสอนภาษาอังกฤษยังสอดคลองกับทฤษฎีโครงสรางความรูเดิมซึ่งเปน

แนวคดิของ Bartlett (1969)ไดกลาวเกี่ยวกับโครงสรางความรูในสมอง น่ันคอื ภายในสมองของมนุษยจะมีระบบจัดความรู

และประสบการณเดิม  ซึ่งสามารถนําเอาความรูและประสบการณเดิมน้ันมาปรับใชกับประสบการณใหมการท่ีผูเรียน

สามารถนําความรูเดิมมาคาดคะเนขอมูลใหมจะชวยใหเรียนเร่ืองน้ันๆไดเร็วย่ิงขึ้นนิทานท่ีนํามาใชวิจัยจึงถือไดวาเปน

ประสบการณเดิม หรือความรูเดิมของผูเรียน ซึ่งถึงแมวาความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานท่ีนักเรียนเคยฟง หรือเคยอานจะเปน

ภาษาไทย แตจะชวยใหนักเรียนสามารถคาดคะเนคําศัพทใหม หรือรูปประโยคได 

 ไดมีผูศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการใชการเลาเร่ืองหรือเลานิทาน เชน เทเลอร (Taylor,1990,pp.4-15) ไดกลาววา

นิทานสามารถใชในการจัดการเรียนรูและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพไมวาจะนํามาสอนแบบ

บูรณาการทักษะท้ังสี่หรือแยกสอนแตละทักษะก็ตามท้ังน้ีเพราะเนื้อเร่ืองในนิทานมีการเรียงลําดับเหตุการณซึ่งนักเรียน

สามารถคาดเดาเหตุการณการใชคําเหตุการณท่ีคลายๆกันชวยใหนักเรียนจําคําศัพทประโยครวมท้ังโครงสรางทาง

ไวยากรณ สมปอง หลอมประโคม(2544,หนา77) กลาววากจิกรรมการเลานิทานประกอบไปดวยคุณลักษณะท่ีเอื้อตอการ

เรียนรูท้ังในดานคําศัพทของนักเรียน ใหความบันเทิง เรียนรูคําศัพทไดโดยไมนาเบ่ือดังน้ันกิจกรรมการเลานิทานเหมาะ

สําหรับการนําไปใชเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเพิ่มพูนทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษและมคีวามคงทนในการเรียนรูคําศัพทได

เปนอยางดี พันธณีย วิหคโต(2536,หนา11) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตอ

การเรียนรูของผูเรียน พบวา การเลานิทานเปนกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ถาผูสอน

นํามาใชจัดกจิกรรมไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียน 

 นอกจากการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใชนิทานเปนกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด

ของนักเรียนแลวน้ัน ผูวจิัยสังเกตเห็นวานักเรียนมคีวามสนใจเกี่ยวกับกจิกรรมการเลานิทานภาษาอังกฤษอยูแลว เพราะใน

แตละป การศึกษา ทางโรงเรียนไดสงตัวแทนนักเรียนเขารวมแขงขันการเลานิทานภาษาอังกฤษในระดับกลุมเครือขาย 

ตลอดจนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา นักเรียนแตละระดับช้ันใหความสนใจในกิจกรรมน้ีเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ กิจกรรมการเลา

นิทานจงึเปนสิ่งท่ีนักเรียนคุนเคยและช่ืนชอบ ผูวิจัยจึงนํานิทานมาใชเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ

การฟง-พูด ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6โรงเรียนบานแมมา อ.วังเหนอื จ.ลําปางโดยมคีวามมุงหวังวากจิกรรม

การเลานิทานภาษาอังกฤษ จะชวยใหผูเรียนมพัีฒนาการดานทักษะการฟง-พูดมากขึ้น อันจะเปนพื้นฐานท่ีดีตอการพัฒนา

ทักษะทางภาษาท้ังสี่ดาน และการศึกษาภาษาอังกฤษตอไปในระดับท่ีสูงขึ้น  
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานแมมา อ.วังเหนือ 

จ.ลําปาง 

 2. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการฟง-พูดของนักเรียนกอนและหลังจากการใชกิจกรรมการเลานิทาน

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานแมมา อ.วังเหนอื จ.ลําปาง 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 การศึกษาคร้ังน้ีจะทําใหทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนพัฒนาดีขึ้นและนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดาน

ทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมเลานิทานและเปนแนวทางสําหรับครูผูสอน

ภาษาอังกฤษในการสอนทักษะการฟง-พูดใหมปีระสทิธิภาพมากขึ้นจากการใชกจิกรรมการเลานิทาน 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวจิัยในคร้ังน้ีเปนการวจิัยเชิงทดลอง ทําการทดลองแบบ One Group Pretest- Posttest Design ประชากรท่ี

ใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานแมมา อําเภอวังเหนอื จังหวัดลําปาง จํานวน 4 คน 

ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 ซึ่งช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีจํานวน 1 หองเรียน โรงเรียนบานแมมาเปนโรงเรียนเรียน

รวม และนักเรียนในแตละช้ันจะมีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ถึงคอนขางออน โดยดู

จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปลายปวชิาภาษาอังกฤษ ต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถงึช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย แบงออกเปน 2 ประเภทดังน้ี  

 1. แผนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชกิจกรรมการเลานิทานจํานวน 5 เร่ือง

เร่ืองละ 1 แผนการสอน แตละแผนใชเวลา 3 ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้น 15 ช่ัวโมง โดยคัดเลือกนิทานภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก

ประถมศึกษาตอนปลายท่ีมวีงคําศัพทเนื้อหาและโครงสรางภาษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช

2551 สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงช้ันท่ี 2 ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6 และใชเกณฑการคัดเลือก

นิทานของ Zaro and Salaberri(1995) และของ Wright(1995) ท่ีเสนอใหเลอืกนิทานท่ีเหมาะสมกับวัย ความสนใจและระดับ

ความสามารถทางภาษาของผูเรียน  นิทานไมควรสัน้หรือยาวจนเกนิไป มโีครงเร่ืองและภาษาท่ีเหมาะสมกับระดับความคิด

และระดับ ความสามารถทางภาษาของผูเรียน สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนการสอนและเปนนิทานท่ีผูเลาชอบ 

เพราะจะทําใหการเลานิทานมีชีวิตชีวาและสมจริง รวมถึงเปนนิทานท่ีนักเรียนชอบและเคยฟงหรืออานมาแลวนิทานท่ี

ผูวจิัยเลอืก ม ี5 เร่ือง มาจากการคัดเลอืกนิทานรวมกันของผูวจิัยและนักเรียน ซึ่งผูวจิัยจะเปนผูเลาเอง ไดแก 

 1).The frog and the ox                  มเีนื้อหาใหขอคดิ คติสอนใจ 

 2).Ghost                         มเีนื้อหาท่ีสรางจนิตนาการ เร่ืองเหนอืธรรมชาติ 

 3).The enormous turnip           มเีนื้อหาท่ีมคีวามเคลื่อนไหวอยูในเร่ืองและใหขอคดิ 

 4).The little red riding hood           สรางจนิตนาการ การสังเกต 

 5).Three little pigs and the big bad wolf   มเีนื้อหาท่ีใชปญญาไหวพริบแกปญหา 
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 โดยแผนการสอนไดอิงกับขอกําหนดตางๆ เชน ตัวช้ีวัด และคําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ซึ่ง

แผนการสอนแตละแผนมขีัน้ตอนในการสอน 3 ขัน้คอื 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้กอนเลานิทาน เปนการเตรียมความพรอมของนักเรียน มีการแนะนําตัวละครในนิทาน การสอน

คําศัพทและความหมาย การจับคูคําศัพทและความหมาย หรือคําศัพทและรูปภาพ 

 ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้เลานิทาน เปนการฝกทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชนิทานภาษาเปนสื่อการสอน มรูีปแบบ

การเลานิทานคือ ครูเปนผูเลา มีรูปภาพประกอบการเลาและครูแสดงทาทางนํ้าเสียงประกอบดวย มีการถามและตอบ

คําถามเปนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเหตุการณท่ีนักเรียนไดฟง 

 ขั้นตอนท่ี  3 ขั้นสรุปและประเมินผลหลังกิจกรรมการเลานิทาน โดยทดสอบความเขาใจในการฟง-พูดของ

นักเรียนดวยการฟงและตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษจากนิทานท่ีไดฟง มกีารเรียงลําดับเหตุการณและรูปภาพ ใหนักเรียน

เลาเร่ืองจากภาพซึ่งเปนตอนใดตอนหน่ึงของนิทานเปนภาษาอังกฤษ ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ เลนเกมและรองเพลง

รวมดวยซึ่งผูวิจัยไดประเมินผลโดยใชเคร่ืองมือการใหคะแนนตามเกณฑท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยปรับเกณฑการประเมินการ

ฟง-พูดท่ีเสนอโดยหฤทัย กาศวบูิลย (2549)ดังน้ี 
 

ตาราง 1 เกณฑการใหคะแนนทักษะการฟงภาษาอังกฤษ 

เกณฑ คะแนน คุณภาพ 

1.ความเขาใจใน

การฟงและปฏบิัติ

ตามคําสัง่ 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

เขาใจคําถามหรือคําสัง่หลังการฟงเพยีงคร้ังเดยีว ไมลังเล ไมเสยีเวลาคดิ พรอมกับแสดงทาทางหรือ

ปฏบิัตติามคําสัง่ไดถูกตอง 

เขาใจคําถามหรือคําสัง่หลังการฟง 2 คร้ัง และลังเล ใชเวลาในการคดิอยูเล็กนอย แสดงทาทางหรือ

ปฏบิัตติามคําสัง่ไดถูกตอง  

เขาใจคําถามหรือคําสัง่หลังการฟง 3 คร้ังและยังมคีวามลังเล ใชเวลาในการคดิคําตอบอยูบาง  

แสดงทาทางหรือปฏบิัตติามคําสั่งไดถูกตองเปนสวนใหญ  

เขาใจคําถามหรือคําสัง่หลังการฟงซ้าํๆ มากกวา 3 คร้ัง และยังมคีวามลังเล ใชเวลา 

คอนขางนานในการคดิคําตอบ แสดงทาทางหรือปฏบิัตติามคําสัง่ไดถูกตองเปนบางสวน  

เขาใจคําถามหรือคําสัง่หลังการฟงซ้าํๆ มากกวา 3 คร้ัง และมคีวามลังเล ใชเวลามาก ในการคดิคําตอบ 

บางคร้ังครูตองทําทาทางหรือใหคําแปลเปนภาษาไทย  แสดงทาทางหรือปฏบิัตติามคําสัง่แทบไมได  

2.ความสามารถ

ในการฟงและการ

โตตอบเพื่อการ

สื่อสาร 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 ฟงแลวสามารถถายทอดเนื้อหาไดอยางถูกตองสมบูรณในระดับรอยละ 80-100 โดยการพูดและออก

เสยีงไดอยางถูกตอง 

ฟงแลวสามารถถายทอดเนื้อหาไดถกูตองในระดับรอยละ70-79 โดยการพูดและออกเสยีง 

ไดอยางถูกตอง 

ฟงแลวสามารถถายทอดเนื้อหาไดคอนขางถกูตองในระดับรอยละ60-69 โดยการพูดและออกเสยีงได

คอนขางถูกตอง  

ฟงแลวถายทอดเนื้อหาโดยการพูดและออกเสยีงไดไมคอยถกูตองในระดบัรอยละ50-59 

ฟงแลวถายทอดเนื้อหาออกมาโดยการพูดไดนอยมากหรือไมไดเลยและออกเสยีงไมถกูตอง 
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ตาราง 2 เกณฑการใหคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

เกณฑ คะแนน คุณภาพ 

1.ความสามารถ

ในการสื่อสาร 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

สามารถพูดสื่อสารไดอยางถกูตองและครอบคลุมเนื้อเร่ืองทัง้หมด 

สามารถพูดสื่อสารไดถกูตอง และครอบคลุมเนื้อเร่ืองคอนขางมาก 

สามารถพูดสื่อสารไดดพีอสมควร มคีวามถกูตอง และครอบคลุมเนื้อเร่ืองพอสมควร 

สามารถพูดสื่อสารไดนอย มคีวามถกูตองนอยและไมคอยครอบคลุมเนื้อเร่ือง 

สามารถพูดสื่อสารไดนอยมาก หรือไมไดเลย และไมครอบคลุมเนื้อเร่ือง 

2. ความถกูตอง

ของคําศัพท 

5 

 

4 

 

3 

2 

1 

ใชคําศัพทไดถูกตองตามหนาทีข่องคาํ และเปนคําศัพทที่ปรากฏในบทเรียนแตละเร่ือง รอยละ80-100 

และมคีําศัพทอื่นๆทีห่ลากหลายมาเสริมรวม 

ใชคําศัพทไดถูกตองตามหนาทีข่องคาํและเปนคําศัพทที่ปรากฏในบทเรียนแตละเร่ือง รอยละ 70-79 

และมคีําศัพทอื่นๆทีห่ลากหลายมาเสริมรวมบาง 

ใชคําศัพทไดถูกตองตามหนาทีข่องคาํและเปนคําศัพทที่ปรากฏในบทเรียนแตละเร่ืองรอยละ 60-69 

ใชคําศัพทไดถูกตองบางตามหนาที่ของคําและเปนคําศัพทที่ปรากฏในบทเรียนแตละเร่ืองรอยละ 50-59 

ใชคําศัพทในเนื้อเร่ืองไดนอยมากและใชหนาที่ของคําผิด 

3.ความถกูตอง

ของไวยากรณ 

 

5 

 

4 

3 

 

2 

1 

มขีอผิดพลาดนอยมากหรือไมมใีนเร่ืองโครงสรางไวยากรณ สามารถพูดประโยคไดถูกตองสมบูรณตาม

ไวยากรณ 

มขีอผิดพลาดนอยในเร่ืองโครงสรางไวยากรณ สามารถพูดประโยคไดถูกตองตามไวยากรณ 

มขีอผิดพลาดหลายแหงในเร่ืองโครงสรางไวยากรณ สามารถพูดประโยคไดถูกตองบาง แตสวนใหญเปน

ประโยคแบบงาย 

มขีอผิดพลาดมากในเร่ืองโครงสรางไวยากรณ และการพูดประโยคผิดหลายประโยค 

พูดประโยคโดยใชโครงสรางไวยากรณผิดมาก ทําใหสื่อความไมได 

4. ความ

คลองแคลวและ

การออกเสยีง 

5 

 

4 

3 

 

2 

 

1 

พูดไดเสยีงดังชัดเจน ราบร่ืน คลองแคลวออกเสยีงถูกตอง เหมาะสมกับเนื้อหา พูดประโยคไดถูกตอง 

และจบประโยค สามารถสนทนาและสื่อความหมายไดดมีาก 

ออกเสยีงไดถูกตอง มกีารหยุดเพื่อเรียบเรียงคําพูด และสื่อสารเนื้อหาไดระดับปานกลาง 

ออกเสยีงคําศัพทมคีวามผิดพลาดในระดับปานกลาง มกีารหยุดพูดเพื่อเรียบเรียงคําพูดนาน การสื่อสาร

มคีวามเขาในระดับปานกลาง 

ออกเสยีงคําศัพทมคีวามผิดพลาดมาก มกีารหยุดคดินาน ขาดความคลองแคลว การสื่อสารไมชัดเจน

ครบถวน 

ออกเสยีงไมถูกตอง ตะกกุตะกกั หยุดเปนชวงๆและนาน ไมมคีวามคลองแคลว พูดเปนประโยคไมได  

ไมสามารถสนทนาและสื่อความหมายได 
 

 2. แบบทดสอบความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบกอนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 ซึ่งแบบทดสอบไดนําเนื้อหามาจากนิทาน 1 เร่ือง ท่ีไมไดใชสอนในแผนการสอน แตมโีครงสรางไวยากรณ

และคําศัพทคลายคลึงกับนิทานท่ีไดเรียน โดยแบบทดสอบประกอบไปดวย 2 สวน สวนท่ี 1 เปนแบบทดสอบการฟงแบบ

ปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืกโดยฟงคําถามจากครู มท้ัีงหมด 10 ขอ มคีะแนน 10 คะแนน และสวนท่ี 2 เปนแบบทดสอบ

การพูดของนักเรียน โดยใหบรรยายภาพท่ีเปนตอนหน่ึงของเนื้อเร่ืองในนิทานใหนักเรียนจับสลาก 1 ภาพจาก 4 ภาพคะแนน
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เต็ม 20 คะแนน ซึ่งการใหคะแนนน้ันผูวจิัยประเมนิดวยเคร่ืองมอืการใหคะแนนตามเกณฑท่ีผูวจิัยสรางขึ้น ดังตาราง 2 โดย

ปรับเกณฑการประเมนิการพูดท่ีนําเสนอโดย หฤทัย กาศวบูิลย(2549) 

ดําเนินการทดลองแบบกลุมเดียว โดยผูเรียนทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดย

สอบเปนรายบุคคลเมื่อทดสอบแลวผูวจิัยไดประเมนิการฟงจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประเมินการพูดโดยใชแบบประเมิน

ทักษะการพูดท่ีผูวจิัยสรางขึ้น มคีะแนนเต็ม 20 คะแนน ตอมาไดทําการสอนตามขั้นตอนการสอนตามแผนการสอนโดยใช

กจิกรรมการเลานิทานภาษาอังกฤษจํานวน 5 เร่ือง เร่ืองละ 1 แผนการสอน แตละแผนใชเวลา 3 ช่ัวโมง และนําแบบทดสอบ

หลังเรียนไปประเมินนักเรียนเปนรายบุคคล โดยทําการทดสอบและประเมินการฟง-พูด ทดสอบหลังสิ้นสุดการเรียนการ

สอนแตละคร้ัง สถติิท่ีใชในการวเิคราะห ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคา T-Test 
 

ผลการศึกษา 
 

ตาราง 3 ผลการวเิคราะหคะแนนเพื่อเปรยีบเทยีบการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษหลังการสอนโดยใช 

  กิจกรรมการเลานทิานจํานวน 5 แผนการสอน 

คะแนนฟงหลังเรยีน คาเฉลี่ย  

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) 

แผนการสอนท่ี 1 6.75 67.5 0.96 

แผนการสอนท่ี 2 7 70 1.15 

แผนการสอนท่ี 3 8.25 82.5 0.96 

แผนการสอนท่ี 4 9 90 0.82 

แผนการสอนท่ี 5 9.5 95 0.58 

 

ตาราง 4 ผลการวเิคราะหคะแนนเพื่อเปรยีบเทยีบการพัฒนาทักษะการพดูภาษาอังกฤษหลังการสอนโดยใช 

  กิจกรรมการเลานทิานจํานวน 5 แผนการสอน 

คะแนนพดูหลังเรยีน คาเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) 

แผนการสอนท่ี 1 12 60 1.63 

แผนการสอนท่ี 2 13 65 1.41 

แผนการสอนท่ี 3 13.5 67.5 1.29 

แผนการสอนท่ี 4 15.25 76.25 0.96 

แผนการสอนท่ี 5 17 85 0.82 
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ตาราง 5 ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิด์านการฟงภาษาอังกฤษในการทาํแบบทดสอบของนักเรยีน 

  กอนและหลังการสอนโดยใชกิจกรรมการเลานทิาน 

การทดสอบ คะแนน 

เต็ม 

คาเฉลี่ย 

(x̄) 

รอยละ สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน(S.D) 

ผลตางเฉลี่ย 

(D) 

T-Test Sig. 

กอนการสอน 10 5.25 52.5 0.96 2.750 -11.000 .002 

หลังการสอน 10      8 80 0.82    
 

ตาราง 6 ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิด์านการพูดภาษาอังกฤษในการทาํแบบทดสอบของนักเรยีน 

 กอนและหลังการสอนโดยใชกิจกรรมการเลานทิาน 

การทดสอบ คะแนน 

เต็ม 

คาเฉลี่ย 

(x̄) 

รอยละ สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน(S.D) 

ผลตางเฉลี่ย 

(D) 

T-Test Sig. 

กอนการสอน 20 11 55 1.41 5.500 -19.053 .000 

หลังการสอน 20    16.5 82.5 1.29    

**มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ.01 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการวเิคราะหขอมูลปรากฏดังน้ี 

 1. ความสามารถดานทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนมีการพัฒนาดีขึ้นหลังการใชกิจกรรมการเลา

นิทาน จากคะแนนเฉลี่ยการฟงหลังเรียนท่ีสูงขึ้นในแตละแผนการสอนตามลําดับ ต้ังแตแผนการสอนท่ี1 ท่ีมีคะแนนการฟง

เฉลี่ย(x̄) 6.25 คะแนน ถงึแผนการสอนท่ี5 มีคะแนนการฟงเฉลี่ย(x̄)9.5 คะแนน คะแนนเฉลี่ยจากการพูดหลังเรียน ตั้งแต

แผนการสอนท่ี 1 ท่ีมคีะแนนการพูดเฉลี่ย(x̄) 12 คะแนน จนถงึแผนการสอนท่ี 5 ท่ีมคีะแนนการพูดเฉลี่ย(x̄) 17 คะแนน 

 2. ผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมเลานิทานหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนโดยคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการฟงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียนแตกตางจากกอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Sig =.002< 0.01) โดยคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเทากับ 8 ซึ่งสูงกวา

คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน เทากับ 5.25 คะแนนผลตางเฉลี่ย (D) กอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 2.750 คาสถิติ t 

เทากับ -11.000 คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการพูดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียนแตกตางจากกอน

เรียน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ0.01 (Sig =.000< 0.01) โดยคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเทากับ 16.50 ซึ่งสูงกวา

คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน เทากับ11 คะแนนผลตางเฉลี่ย (D) กอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 5.500 คาสถิติ t เทากับ  

-19.053 ดังน้ัน แสดงวาความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเลานิทาน

ภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียน 
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 อภปิรายผลการวจัิย 

 การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา  

ปท่ี 6 โรงเรียนบานแมมา อ.วังเหนอื จ.ลําปาง และศึกษาผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการฟง-พูดของนักเรียนกอนและหลังจาก

การใชกจิกรรมการเลานิทานภาษาอังกฤษ ผูวจิัยขอนําเสนอการอภิปรายผลดังน้ี 

จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการเลานิทาน มีการ

พัฒนาดานทักษะการฟง-พูด ดังจะเห็นไดจากคะแนนเฉลี่ยการฟงหลังเรียนในแตละแผนการสอน ต้ังแตแผนการสอนท่ี 1 

ท่ีมีคะแนนการฟงเฉลี่ย(x̄) 6.25 คะแนน จนถึงแผนการสอนท่ี5 มีคะแนนการฟงเฉลี่ย(x̄) 9.5 คะแนน คะแนนเฉลี่ยจาก

การพูดหลังเรียน ต้ังแตแผนการสอนท่ี 1ท่ีมีคะแนนการพูดเฉลี่ย(x̄) 12คะแนน จนถึงแผนการสอนท่ี5 ท่ีมีคะแนนการพูด

เฉลี่ย(x̄)17 คะแนน จะเห็นไดวาความสามารถดานทักษะการฟงและทักษะการพูดของนักเรียนต้ังแตแผนการสอนท่ี 1 

จนถึงแผนการสอนท่ี 5 มีการพัฒนาดีขึ้น ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถดาน

การฟง หลังเรียนแตกตางจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Sig =.002< 0.01) โดยมีคะแนนดาน

ทักษะการฟงภาษาอังกฤษกอนเรียนเฉลี่ย(x̄)เทากับ 5.25คะแนนคะแนนเฉลี่ย(x̄)หลังเรียนเทากับ 8.00 คะแนนผลตาง

เฉลี่ย(D)กอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 2.750 คดิเปนรอยละ 27.5 คาสถติิ t เทากับ -11.000 คะแนนเฉลี่ยความสามารถ

ดานการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนแตกตางจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.01 (Sig =.000< 0.01) โดย

มีคะแนนในดานทักษะการพูดเฉลี่ย(x̄) กอนเรียนเทากับ 11.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ย(x̄) หลังเรียนเทากับ16.50 คะแนน

ผลตางเฉลี่ย (D) กอนเรียนและหลังเรียน เทากับ5.500 คิดเปนรอยละ 27.5 คาสถิติ t เทากับ -19.053 โดยท่ีนักเรียน

กลุมน้ีมคีวามสามารถพื้นฐานในทักษะการฟง-พูดไมแตกตางกันมาก 

นัก ท้ังน้ีผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมเลานิทานหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 

 จากผลการวิจัยดังกลาวพบวาการใชกิจกรรมการเลานิทานภาษาอังกฤษสงผลใหนักเรียนมีทักษะการฟง-พูด

ภาษาอังกฤษท่ีดขีึ้น ดวยเหตุผลหลายประการ ดังน้ี 

 ประการแรก นิทานเปนสิ่งท่ีนักเรียนสนใจและชอบฟงมาก เนื่องจากนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษายังอยูในวัย

ท่ีอยากรูอยากเห็น มีแรงจูงใจท่ีจะฟงนิทานสูง นักเรียนแสดงความกระตือรือรนท่ีจะฟงนิทานและพรอมท่ีจะรับรู

ประสบการณตางๆท่ีไดรับในระหวางการฟงนิทาน จากการสังเกตจากความต้ังใจในการฟงนิทานและความรวมมือในการ

ทํากิจกรรมในระหวางการเรียนการสอน การท่ีนักเรียนมีแรงจูงใจท่ีจะฟงนิทานเชนน้ี เปนไปตามคํากลาวของ 

Krashen(1985)ท่ีวา เมื่อนักเรียนมแีรงจูงใจในการเรียนสูง ผูเรียนจะมคีวามพยายามท่ีจะแสวงหาและรับตัวปอนทางภาษา 

ชวยใหการเรียนรูเปนไปไดงายขึ้น สงผลใหนักเรียนไดฝกการฟง พูดภาษาอังกฤษโดยไมรูตัว และทําใหการนําเสนอภาษา

ใหมของผูสอนเปนไปอยางมีความหมาย  นักเรียนใหความสนใจและใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหเกิดการสื่อสารใน

หองเรียนท่ีเปนไปตามธรรมชาติ 

 ประการท่ีสอง การฟงนิทานทําใหเกดิความเพลดิเพลนิ นักเรียนจะจินตนาการไปตามเร่ืองราวในนิทาน สงผลให

บรรยากาศในการเรียนการสอนผอนคลาย ไมเครงเครียด ทําใหผูเรียนรับรูสิ่งท่ีเรียนไดงายขึ้น ซึ่งสอดคลองกับหลักการ

เรียนรูภาษาของ Krashen (1985) ท่ีเนนวา ผูเรียนจะเรียนไดดเีมื่อปราศจากความวติกกังวลท่ีคอยสกัดกัน้การรับรูสิ่ง 
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ท่ีเรียน และชวยใหผูเรียนกลาเสี่ยงในการใชภาษาใหมซึ่งมผีลตอการพัฒนาทักษะในการสื่อสารของผูเรียน ตลอดจนผูวิจัย

พยายามไมพูดภาษาของนักเรียนในหองเรียน ซึ่งก็คอืภาษาไทย แตจะใชวธีิการออกทาทาง กิริยา พูดชาๆ การแลกเปลี่ยน

คําถามระหวางผูวิจัยและผูเรียนจะเนนภาษาพูดเปนหลักสําคัญ จึงสงผลใหผูเรียนสามารถพูดโตตอบกับครูและเพื่อนได

ถูกตองมากขึ้น และกลาพูดมากขึ้น ไมอาย เนื่องจากผูวิจัยไดจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนใหผอนคลาย เปนกันเอง

เมื่อพูดผิด นักเรียนจะไมไดรับการลงโทษ แตจะมีการแกไขใหถูกตอง ทําใหนักเรียนไมรูสึกกลัวและกดดันท่ีจะฝกการ

เรียนรูการฟง พูดภาษาอังกฤษ 

ประการท่ีสาม ดานเนื้อหาในนิทาน ผูวิจัยไดเลือกนิทาน โดยสํารวจความสนใจของนักเรียนกอน และใหตรงกับ

ความชอบของผูเลาดวย เพื่อกระตุนใหนักเรียนอยากฟงเร่ืองท่ีชอบและผูเลาจะเลานิทานท่ีชอบอยางมีชีวิตชีวาและสมจริง

เปนนิทานท่ีนักเรียนเคยอาน หรือเคยฟงมาแลวบางเร่ือง จงึถอืไดวาเปนประสบการณเดมิ หรือความรูเดิมของผูเรียน การ

ท่ีจะนําเอาขอมูลพื้นความรูท่ีมอียูออกมาคาดคะเน ตีความขอมูลใหมได จะชวยใหเกิดการเรียนรูไดรวดเร็วย่ิงขึ้น ผูวิจัยได

มกีารปรับเปลี่ยนคําศัพทท่ียากแกการจําใหงายขึ้น และเรียบเรียงเนื้อเร่ืองใหไมซับซอน เพื่องายตอการเขาใจและในการ

ทดสอบความสามารถในการฟง-พูดของนักเรียนในแตละแผนการจัดการเรียนรู มีการบันทึกผลการทดสอบ จํานวน 5 

คร้ัง ซึ่งผลท่ีไดคือนักเรียนมีความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษดีขึ้นเร่ือยๆ นักเรียนกลาแสดงออก ท้ังในการพูด

และการแสดงบทบาทสมมุติ แมคะแนนจะไมสูงมากนัก แตผูวิจัยเช่ือวาในอนาคต นักเรียนจะสามารถฟง-พูด

ภาษาอังกฤษดขีึ้นเร่ือยๆ เพราะนักเรียนมเีจตคติท่ีดตีอการเรียนภาษาอังกฤษจากการใชกจิกรรมการเลานิทาน 

จากเหตุผลท้ังสามประการขางตน กลาวสรุปไดวา กิจกรรมการเลานิทานภาษาอังกฤษไดชวยใหนักเรียนมีทักษะการฟง-

พูดภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะกิจกรรมการเลานิทานทําใหเกดิแรงจูงใจในการเรียน ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดี ชวย

สรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน   

 การวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยอื่นๆ ท่ีไดทําการทดลองโดยการใชกิจกรรมการเลานิทาน เชน สมปอง 

หลอมประโคน(2544) ท่ีใชกิจกรรมการเลานิทานเพื่อสงเสริมทักษะฟง-พูดภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู

คําศัพทของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ซึ่งปรากฏผลวา กิจกรรมการเลานิทานประกอบไปดวยคุณลักษณะท่ีเอื้อตอ

การเรียนรูท้ังในดานคําศัพทของนักเรียน ใหความบันเทิง เรียนรูคําศัพทไดโดยไมนาเบ่ือดังน้ันกจิกรรมการเลานิทานเหมาะ

สําหรับการนําไปใชเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเพิ่มพูนทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษและมคีวามคงทนในการเรียนรูคําศัพทได

เปนอยางดี เทเลอร(Taylor,1990,pp.4-15)ไดกลาววานิทานสามารถใชในการจัดการเรียนรูและพัฒนาทักษะทาง

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพไมวาจะนํามาสอนแบบบูรณาการทักษะท้ังสี่หรือแยกสอนแตละทักษะก็ตามท้ังน้ี

เพราะเนื้อเร่ืองในนิทานมกีารเรียงลําดับเหตุการณซึ่งนักเรียนสามารถคาดเดาเหตุการณการใชคําเหตุการณท่ีคลายๆกัน

ชวยใหนักเรียนจําคําศัพทประโยครวมท้ังโครงสรางทางไวยากรณ พันธณีย วิหคโต(2536,หนา 11) ไดศึกษาเกี่ยวกับการ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตอการเรียนรูของผูเรียน พบวาการเลานิทานเปนกิจกรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ถาผูสอนนํามาใชจัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการเรียน 

ดังน้ันจึงกลาวโดยสรุปไดวาการใชกิจกรรมการเลานิทานสามารถพัฒนาทักษะการฟง-พูดของนักเรียน  เปน

วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวิธีหน่ึงซึ่งจะชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษไดดี ท้ังน้ี
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นักเรียนจะตองอาศัยระยะเวลาและการฝกฝน ซึ่งจะตองเปนไปอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอเปนประจําเพื่อใหเกิดทักษะและ

ความชํานาญขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษามขีอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใชและการพัฒนาผลงานในคร้ังตอไป ดังนี้ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

 1. ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของควรใหการสนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเลานิทาน 

ในทุกรายวิชาและทุกช้ันเรียนนอกเหนือจากการสอนเนื้อหาวิชาในบทเรียนปกติเพราะนอกจากนิทานจะนาสนใจสําหรับ

นักเรียนแลว ยังไดฝกทักษะการพูด อาน เขยีน และนักเรียนยังจะไดรับขอคดิในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมจากนิทานดวย 

 2. สงเสริมใหครูทุกช้ันเรียนท่ีสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ใชภาษาอังกฤษท้ังในและนอกหองเรียนกับนักเรียน

ต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาตอนตน จะทําใหนักเรียนเกดิทักษะและความเคยชินในการฟง พูดภาษาอังกฤษ โดยอาจจะเร่ิม

จากบทสนทนางายๆในชีวติประจําวัน หรือการเรียนการสอนจากนิทานภาษาอังกฤษงายๆ 

  3. ครูผูสอนควรเปนแบบอยางทางภาษาท่ีดใีหแกนักเรียนในการออกเสยีงพูดภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง เพราะการ

เลานิทานเปนการจัดประสบการณทางภาษาวิธีหน่ึง นักเรียนจะไดฟงการออกเสียงท่ีถูกตองจากครูผูสอนแลวนําไปใชได

ถูกตองตอไป 

 ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 
 

 1. ควรมกีารทดลองนําวธีิการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมเลานิทานไปชวยพัฒนาทักษะ

ทางภาษาดานอื่นๆเชนทักษะการอานและการเขยีน 

 2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ท่ีมีผลตอการพัฒนาทักษะการฟง พูด ภาษาอังกฤษ เชน ความรูดานคําศัพท 

แรงจูงใจดานการเรียน ประสบการณทางภาษา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาของ ผศ.สนิท ยืนศักดิ์อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษา

คนควาอิสระและ ดร.ดารินทร อินทับทิม อาจารยท่ีปรึกษารวมการศึกษาคนควาอิสระ ท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษา ตรวจ

แกไข และใหขอคดิเห็นตางๆจนสําเร็จ ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี  

 ขอขอบพระคุณดร.สิงหคํา รักปา  ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล และ ดร.อนงนาฎ เพชรประเสริฐท่ีไดให

ความกรุณาใหคําแนะนําและตรวจสอบเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย  

 ขอขอบพระคุณ ผอ.สมคิด สืบแจ ผูอํานวยการโรงเรียนทุงฮั้ววิทยา และคุณครูโรงเรียนทุงฮั้ววิทยาทุกทาน ท่ี

กรุณาใหความอนุเคราะหในการทดลองใชเคร่ืองมอืและเก็บขอมูล และขอขอบคุณนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน

ทุงฮัว้วทิยา ท่ีใหความรวมมอืเปนอยางดใีนการวจิัย 

 ขอขอบพระคุณ ครูสมหมาย พงษกองเงิน รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนบานแมมา และคณะครู

โรงเรียนบานแมมาทุกทาน ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลตลอดระยะเวลาในการวิจัยคร้ังน้ี และขอขอบคุณ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานแมมา ท่ีใหความรวมมอืเปนอยางดเีย่ียมในการวจิัย 
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การใชแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาความรูคําศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรยีนชัน้

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรยีนวังเหนอืวิทยา อําเภอวังเหนอื จังหวัดลําปาง 

Utilization of Skills Training Module for English Vocabulary Knowledge Development of 

Muttayom Suksa 3 Students, Wangnua Wittaya School, Lumpang 

ปยธดิา คนเกง1

1* และสุกัญญา เกาะววิัฒนากุล2 

Piyathida Khonkeng 1* and Sukanya Kaowiwattanakul 2 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอก

ความถี่ และคําคุณศัพท ตามเกณฑมาตรฐาน.80./.80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน

โดยใชแบบฝกทักษะเรื่อง คํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพทและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ

แบบฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท กลุมตัวอยางที่ใชคือนักเรียนจํานวน 34 คน จาก ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3/7 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สุมโดยวิธีสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 2) แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 3) แบบฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และ

คําคุณศัพท และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คารอยละ 

คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา t (t-dependent) และ คาประสิทธิภาพของกระบวนการและ

ประสิทธิภาพของผลลัพธ( E1/E2)   

 ผลการวิจัย พบวา 1).ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะเปรียบเทียบกับผลการทดสอบหลังเรียน.คา E1/E2 เทากับ 

82.3/80.1 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไวคือ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะเร่ือง คํากริยาวิเศษณบอก

ความถี่ และคําคุณศัพท จากการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3)ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะเร่ือง

คํากริยาวเิศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพทในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.24)  
 

คําสําคัญ: การใชแบบฝกทักษะ ความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษ  
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Abstract  

The purposes of this study were to 1) construct and examine the efficiency of the Adverb of Frequency and 

Adjective exercises according to the standard criteria 80/80, 2) compare the achievement between pretest and 

posttest after using the exercises and 3) study students’ satisfaction toward the exercises. The samples were 

Muttayom Suksa 3 students at Wangnua Wittaya school selected by purposive sampling. The research instruments 

were 1) lesson plans, 2) pretest and posttest, 3) exercises of Adverb of frequency and Adjectives, 4) the satisfaction 

assessment of Muttayom Suksa 3 students to the created exercises. The data was analyzed by means of descriptive 

statistics, percentage, mean ( X ), the standard deviation (S.D.), T-Test, and the efficiency of the learning (E1/E2).  

Results indicated that 1) the efficiency of the exercises was at 82.3/80.1 in theoretical achievement which 

was higher than the criteria set at 80/80, 2) students’ learning achievement after using the exercises showed the 

difference between the means of the pretest and posttest was significant at .05, 3) the average score of students’ 

contentment to the exercises was at a high level (4.24) overall. 
 

Keywords: Utilization, English Vocabulary  

 

บทนํา 

การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงในชีวิตประจําวันเนื่องจากเปนเคร่ืองมือสําคัญใน

การติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวสัิยทัศนของชุมชนโลก 

และตระหนักถงึความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมติรไมตรีและความรวมมอืกับประเทศ

ตางๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นไดดี เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีการคดิ สังคม เศรษฐกจิ การเมอืง การปกครอง มเีจตคติท่ีดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใช

ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมท้ังเขาถึงองคความรูตางๆไดงายและกวางขึ้น อีกท้ังยังมีวิสัยทัศนในการดําเนิน

ชีวติท่ีกวางไกล  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 น้ัน การเรียนภาษาตางประเทศมีสาระสําคัญใน

การเรียนรูอยูท้ังสิ้น สี่สาระ อันประกอบดวย สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม สาระท่ี 3 

ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และสาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก โดยในดาน

คุณภาพของผูเรียนตามความมุงหมายของหลักสูตร สําหรับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรไดระบุให

ผูเรียนมีทักษะการใชภาษาตางประเทศ เนนการฟง พูด อาน และเขียน สื่อสารตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เคร่ืองดื่ม เวลาวาง และนันทนาการ สุขภาพ และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา อากาศ 

การศึกษาและอาชีพ การ เดนิทางทองเท่ียว การบริการ สถานท่ี ภาษา และวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพท

ประมาณ 2,100-2,250 คํา (คําศัพทท่ีเปนนามธรรมมากขึ้น) (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,2552,หนา7) 
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จากผลการติดตามการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบวากระบวนการจัดการ

เรียนรูสวนใหญยังไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพตามเจตนารมณของหลักสูตรได ซึ่งหน่ึงในผลการรายงานคือ

ทักษะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการศึกษาหาความรู ท้ังดานการฟง การพูด การอาน และ

การเขียน (สํานักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ,2555,หนา 7) ในขณะท่ีกระแสสังคมในปจจุบันท่ีกําลังตื่นตัวในดานนโยบายท่ีสมาชิกกลุมอาเซียนได

กําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการติดตอสื่อสาร ระหวางประเทศกลุมสมาชิก และกระทรวงศึกษาธิการได

ต้ังเปาหมายใหพัฒนาการเรียนการสอนแบบ English for Integrated studies (EIS) โดยบูรณาการสอนภาษาอังกฤษในวิชา 

วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ท้ังน้ีเพื่อใหนักเรียนสามารถเช่ือมโยงและพูดคุยกับเพื่อนตางชาติในประชาคมอาเซียนได

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,2554,หนา 20-21) 

แตจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติโดยสํานักทดสอบทางการศึกษา องคการมหาชนพบวา

คะแนนของการสอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3โรงเรียนวังเหนอืวทิยา ในปการศึกษา 2554จากจํานวนผูเขาสอบท้ังสิ้น 301 

คน คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนสูงท่ีสุดคือ 48 คะแนน คะแนนตํ่าสุดคือ 8 คะแนน คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยูท่ี 

26.60 ซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศคือ 30.49 มีความแตกตางกัน 3.89 คะแนน (สํานัก

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน),2556,หนา 1) โดยมาตรฐานท่ีโรงเรียนวังเหนือวิทยาควรเรงพัฒนา

เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศไดแกสาระท่ี 2 ภาษากับวัฒนธรรมในทุกมาตรฐาน  

และสาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสารในมาตรฐาน ต 1. 2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดง

ความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนอยูท่ี 27.41 ในขณะท่ีคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ คือ 31.30 ในมาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเร่ืองท่ีฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆและแสดงความ

คดิเห็นอยางมเีหตุผล มคีะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนคอื 28.26 แตคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอยูท่ี 32.26 และมาตรฐาน  

ต1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคดิรวบยอดและความคดิเห็นในเร่ืองตางๆโดยการพูดและการเขียน มีคะแนนเฉลี่ยของ

ระดับโรงเรียนอยูท่ี 26.33 สวนคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศน้ันอยูท่ี 26.88 (สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  

(องคการมหาชน),2556,หนา 4) จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยเห็นวาปญหาท่ีคะแนนของการทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ

หรือ ONET อยูในระดับตํ่า นาจะมาจากสาเหตุท่ีนักเรียนมีความรูในเร่ืองคําศัพทในระดับตํ่า จากการสอบถามนักเรียนใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งผูวจิัยไดทําการสอนทุกปการศึกษา นักเรียนไดพูดถงึปญหาในการทําแบบทดสอบ ONET วา

นักเรียนไมรูจักคําศัพท อานไมออก ไมรูเร่ืองหรือไมเขาใจคําถาม และไมสามารถคาดเดาจากคําสําคัญในแตละขอได และ

จากประสบการณในการสอนเปนระยะเวลา 10 ปพบวาความรูความจําในเร่ืองคําศัพทของนักเรียนมนีอยมาก โดยนักเรียน

ไมสามารถจดจําคําศัพทท่ีไดเรียนไปแลว แมวาจะทบทวนซ้ําหรือใหเขยีนตามคํา บอก ผลปรากฏวานักเรียนยังจําไมไดซึ่ง

รอยละ 60 ของนักเรียนไดคะแนน ไมถงึรอยละ 50 ซึ่งสงผลกระทบตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมาก ทําให

ทักษะในการสื่อสาร ฟง พูด อาน และเขียน ของนักเรียนไมพัฒนาเทาท่ีควร เมื่อนักเรียนไมรูคําศัพท อานไมออก จํา

ความหมายไมได จงึขาดความม่ันใจในการใชภาษา 

ผูวิจัยจึงเห็นวาการพัฒนาความรูในดานคําศัพทแกผูเรียน เปนสิ่งจําเปนพื้นฐานท่ีสําคัญสําหรับการเรียน

ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการเรียนรูคําศัพทเปนพื้นฐานของการเรียนภาษา เมื่อรูคําศัพทก็จะสามารถสื่อสารไดอยางม่ันใจ 

และถูกตองมากขึ้น ทักษะทางภาษาน้ันจะเร่ิมตนท่ีระดับ คํา วล ีประโยค แลวพัฒนาตอเนื่องเร่ือยไปจนถงึอนุเฉท ดังน้ัน  
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คํา จงึเปนปจจัยสําคัญพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรูภาษา จากทฤษฎี Lexical Functional Grammar ของ Bresnan และ

Kaplan (วิโรจน อรุณมานะกุล,2555, หนา 226) ไดกลาวถึงคําไววา คําเปนหนวยพื้นฐานท่ีเล็กท่ีสุดในวากยสัมพันธ 

ความสัมพันธระหวางประโยคเกิดจากกฎของคํา (Lexical Integrity Principles) ทฤษฎีน้ีมองวา คลังคําศัพท (Lexicon) มี

บทบาทสําคัญในวากยสัมพันธ นอกจากน้ี ในทฤษฎไีวยากรณศัพทการกยังมองคําเปนหนวยพื้นฐานหลัก โดยคําประกอบ

ดวยสามสวนคอื ความหมาย เสยีง และการใช โดยมีเงื่อนไขขอบังคับดานคําคือ ไมมีสุญรูป ไมมีคําหลายความหมาย ซึ่ง

หากคําใดปรากฏหลายรูป หรือหลายการปรากฏจะถือเปนคนละคํา ทฤษฎีน้ีมองวาทุกอยางขยายจากคํา (pan lexicalist) 

เพราะถือวาไวยากรณทุกอยางอยูท่ีคํา และถือวาประโยคท่ีถูกไวยากรณคือประโยคท่ีสรางจากคลังคํา (lexicon) โดยคํา

ตางๆท่ีอยูในประโยคมคีวามสัมพันธแบบพึ่งพา ตอบสนองความตองการหนวยพึ่งพาไดครบ (วิโรจน อรุณมานะกุล,2555,

หนา 183-185) 

คํา คอื เสยีงท่ีเปลงออกมาคร้ังหน่ึงๆ เสยีงพูด หรือลายลักษณอักษรท่ีเขียนหรือพิมพขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดย

ปกติถอืวาเปนหนวยท่ีเล็กท่ีสุด หรือมคีวามหมายในตัว ใชประกอบคํานําหนาอื่น มคีวามหมายเชนน้ัน เชนคํานามคํากริยา 

คําบุรพบท (ราชบัณฑิตยสถาน ,2556,หนา 258) ศัพท คือ เสียง เชน โทรศัพท หรือ คํา เชนศัพทบัญญัติ, คํายากท่ีตอง

แปล (ราชบัณฑติยสถาน ,2556,หนา 1139) สวน Morris (1979) ไดใหความหมายของคําศัพทไววา คําศัพทหมายถึง คําทุก

คําในภาษาท่ีบุคคล วงสังคม วงการอาชีพ เช้ือชาติ ใช และเปนท่ีเขาใจ สวน Richard (1985) ไดใหความหมายของคําศัพท

ไววา คําท้ังหมดซึ่งเปนไดท้ังคําโดด คําผสม และสํานวนตางๆท่ีปรากฏในภาษา ถือเปนการสื่อนําความหมายท่ีมิใชเปนแต

เพียงคํานาม คํากริยา หรือคําคุณศัพทเทาน้ัน แตหมายรวมไปถึงขอมูลทุกอยางท่ีถูกถายทอดออกมาไดมาจากคําศัพท 

นอกจากน้ี ในงานวจิัยตางๆในประเทศไทย ไดมีผูใหความหมายของคําศัพทตางๆไวดังน้ี คําศัพทหมายถึง ถอยคําทุกคําท่ี

มนุษยใชในการถายทอดความหมายท่ีแสดงถงึความรู ความคดิ ตลอดจนสิ่งของหรือลักษณะอาการตางๆ และความหมาย

ของคําศัพทน้ัน ก็เปนท่ีเขาใจไดในกลุมคนท่ีมคีวามเกี่ยวของกันในทางใดทางหน่ึง (นราวด ีหลมิศิริ, 2553) และ คําศัพทคือ 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการถายทอดความคดิ ความรู ความคดิของคําศัพท และเปนองคประกอบท่ีสําคัญของความเขาใจในกลุม

ผูเรียน อีกท้ังคํา และแนวความคิดของคําศัพทควรจะตองสอนควบคูกันไปเสมอ (วิภาพรรณ รักษาศิลป,2545) ดังน้ัน

คําศัพทจึงเปนเสียงท่ีมีความหมาย เปนเคร่ืองมือในการถายทอดความรู ความคิด เพื่อสรางความเขาใจในกลุมคนท่ี

เกี่ยวของกัน 

จากความหมายและความสําคญัท่ีปรากฏดังกลาว ผูวจิัยเห็นวาหากนักเรียนมคีวามรูพื้นฐานทางดานศัพทดแีลว 

การเรียนภาษาอังกฤษยอมดขีึ้น เพราะผูเรียนจะมคีวามม่ันใจและจะสามารถนําความรูเร่ืองคําศัพทไปใชในการสราง

ประโยค หรือใชในการสื่อสารไดมากขึ้น จตุพร เพชรแกว,(2546) ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ในประเทศไทยน้ัน ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรูคําศัพทอยางจริงจังและควรมกีารเพิ่มวงความรูคําศัพท

ของผูเรียนในช้ันเรียนท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ จงึนาจะเปนวถิทีางหน่ึง ท่ีสามารถชวยในการเพิ่มวงความรูคําศัพท 

ใหผูเรียนไดมากขึ้น ดังน้ัน ผูวจิยัจงึตองการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูคําศัพทของนักเรียน เพื่อนําไปสูการเขยีนซึ่ง

เปนทักษะในการถายทอดหรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คอื เพื่อนําไปสูการใชไดอยางถกูตอง เหมาะสม เพราะการเรียนรูคําศัพท

ยังมปีระโยชนตอการอาน และการใชภาษาดานอื่นๆอีกดวย (พะเยา พรหมเทศ, 2549)   
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การวจิัยเร่ืองการใชแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาความรูคําศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนวังเหนอืวทิยา อําเภอวังเหนอื จังหวัดลําปาง จงึเปนอีกกระบวนการหน่ึงท่ีผูวจิัยเช่ือวาจะชวยพัฒนาความรูในการ

ใชคําศัพท และการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนใหดขีึ้น 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อสรางและหาประสทิธิภาพของแบบฝกทักษะเร่ืองคํากริยาวเิศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท ตาม 

 เกณฑมาตรฐาน.80./.80  . 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะเร่ือง คํากริยาวเิศษณ 

 บอกความถี่ และคําคุณศัพท 

3. ศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมตีอแบบฝกทักษะเร่ืองคํากริยาวเิศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

  

 

  

 สมมุติฐาน 

1.  แบบฝกทักษะเร่ืองคํากริยาวเิศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ม ี

ประสทิธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 (E1/E2) 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการใชแบบฝกทักษะ มผีลคะแนนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยาง มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนมคีวามพงึพอใจตอการเรียนการสอนโดยใช แบบฝกทักษะเร่ืองคํากริยาวเิศษณบอกความถี่ และ 

 คาํคุณศัพท สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 อยูในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ

เร่ืองคํากริยาวเิศษณบอกความถี่ และคาํคุณศัพท  

จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 

1. Adverb of Frequency 

2. Adjective  

- Appearance 

- Character 

- Feelings 

 

ประสทิธิภาพของแบบฝกทักษะเร่ืองคํากริยา

วเิศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 

ความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมตีอแบบฝก

ทักษะเร่ืองคํากริยาวเิศษณบอกความถี่ และ

คําคุณศัพท 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

การวจิัยในคร้ังน้ีเปนการวจิัยเชิงทดลอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/7 

โรงเรียนวังเหนอืวทิยา จํานวนท้ังสิ้น 34 คน สุมโดยวิธีสุมแบบเจาะจง เนื่องดวยเปนนักเรียนหองท่ีผูวิจัยไดรับมอบหมาย

ใหปฏบัิติการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี3 โรงเรียนวังเหนือวิทยาท้ังหมด 7 หอง 

จํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 226 คน ซึ่งนักเรียนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนหองคัดพิเศษ คัดโดยการสอบเพื่อจัดกลุมการเรียน

เมื่อแรกเขาศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  โดย นักเรียนในหองน้ีมคีะแนนสอบเปนลําดับท่ี 1 ถงึ ลําดับท่ี 34 จากนักเรียน

ท้ังระดับช้ัน และนักเรียนกลุมดังกลาว มผีลการเรียนเฉลี่ยอยูในเกณฑท่ีด ี(3.00-4.00) แตสําหรับในรายวชิาภาษาอังกฤษ

พื้นฐานของระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 น้ัน จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ และจากผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนพบวานักเรียนโดยสวนมากขาดความรูความจําเกี่ยวกับคําศัพทพื้นฐานสําหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เคร่ืองมือท่ี

ใชในการวจิัยคอื 

1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 4 แผน แผนละ 4 คาบ แตละแผนจะประกอบดวยองคความรู

เกี่ยวกับคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท ประเภทตางๆซึ่งปรากฏในหนังสือเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รวมจํานวนท้ังสิ้น 16 คาบ เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บขอมูลคอื1)แบบฝกทักษะท่ีผูวจิัยออกแบบเอง โดยการคัดเลือกคําศัพท

จากหนังสือเรียน การพิจารณาคําศัพทน้ันไดสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนถึงความประสงคในกลุมคําศัพทท่ีตองการ

การพัฒนา แลวนําคําศัพทเหลาน้ันมาสรางแบบฝกทักษะ ซึ่งประกอบดวยสวนของใบความรู และแบบฝกหัด ทบทวน

คําศัพทและการใชคําศัพทประเภทคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท ประเภทตางๆ (Appearance , Character 

and Feelings) และในตอนทายของแบบฝกทักษะแตละสวนจะกําหนดกจิกรรมการเขยีนในระดับประโยคจํานวน 5 ประโยค 

เนื่องจากประโยคดังกลาวเปนจํานวนท่ีเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งแผนการ

จัดการเรียนรูน้ีไดผานการประเมนิคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง

เทากับ 1 ทุกแผน 

2) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ประเภทปรนัยแบบเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก จํานวนท้ังสิ้น 60 ขอ (กอน

เรียน 30 ขอ และหลังเรียน 30 ขอ) ไดมาโดยการแตงขอสอบแบบคูขนาน ผานการตรวจหาคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) 

จากผูเช่ียวชาญจาํนวน 3 ทาน จากน้ันจงึคดัเลอืกขอท่ีมคีา IOC สูงสุดจํานวน 30 ขอ (ทุกขอท่ีคัดเลอืกมคีาดัชนีความ

สอดคลองเทากับ 1) เพื่อใชทดสอบกอนเรียน แลวนําแบบทดสอบน้ันไปสลับขอ สลับตัวเลอืก เพื่อใชทดสอบหลังเรียน 

3) แบบประเมนิความพงึพอใจตอการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะเร่ืองคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และ

คําคุณศัพท เปนแบบ 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด จํานวน 15 ขอซึ่งผานการตรวจประเมิน

คุณภาพจากผูเช่ียวชาญท้ัง 3ทานแลว ขั้นตอนการเก็บขอมูลคือ ผูเรียนจะไดรับการทดสอบความรูทางดานคํากริยา

วเิศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพทประเภทตางๆ กอนเรียน จากน้ันผูเรียนจะไดรับการพัฒนาผานกระบวนการเรียนการ

สอน และการใชแบบฝกทักษะเสริมทายคาบเรียนเปนเวลาท้ังสิ้น 15คาบเรียน หลังจากน้ันผูเรียนจะไดรับการทดสอบหลัง

เรียนดวยแบบทดสอบหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจหลังสิ้นสุดการทดลองในคาบเรียนท่ี 16 สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหไดแก รอยละ คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา t (t-dependent) และ คาประสิทธิภาพของ

กระบวนการและประสทิธิภาพของผลลัพธ ( E1/E2)   
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ผลการศึกษา 
 

ตาราง 1 แสดงประสทิธภิาพของของแบบฝกทักษะเรื่องคํากรยิาวเิศษณบอกความถี่ และ 

 คําคุณศัพท วชิาภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3   

การทดสอบ 

จํานวน 

นักเรยีน 

(คน) 

คะแนน

เต็ม 
∑X X  รอยละ 

การทํากจิกรรมตามแบบฝกกจิกรรม (E1) 34 200 5595 165 82.3 

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ (E2) 34 30 817 24.03 80.1 

 

จากตาราง 1 พบวารอยละของคะแนนการทํากจิกรรมตามแบบฝกกจิกรรมระหวางเรียนในแบบฝกทักษะ 

มคีาเทากับ 82.3 และรอยละของคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมคีาเทากับ 80.1 

(82.3/80.1) ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด (80/80)  

 

ตาราง 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระหวางการทดสอบกอนเรยีนและหลังเรยีน ของนักเรยีนที่เรยีน 

 ดวยแบบฝกทักษะเรื่อง คํากรยิาวเิศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท วชิา ภาษาอังกฤษช้ัน 

 มัธยมศกึษาปที่ 3 

การทดสอบ จํานวนนักเรยีน (คน) คะแนนเต็ม X  S.D. t-test 

กอนเรียน 34 30 12.7 2.65 
-17.583 

หลังเรียน 34 30 24.03 3.61 

** มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 (p<.001) 
 

จากตาราง 2 พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน มีคาเทากับ 12.7 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานมีคาเทากับ2.65             และเมื่อเรียนดวยแบบฝกทักษะเร่ืองคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท วิชา 

ภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 แลว คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีคาเทากับ 24.03 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 3.61 เมื่อนําไปทดสอบความแตกตาง (t-dependent) พบวา คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนมคีวามแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05   



 

1200 

 

ตาราง 3 แสดงผลการศกึษาความพงึพอใจของนักเรยีนที่มีตอแบบฝกทักษะเรื่องคํากรยิาวเิศษณบอก 

 ความถี่ และคําคุณศัพท วชิา ภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 

ที ่ รายการ X  S.D. แปลผล 

1. เนื้อหาในแบบฝกทักษะ นาสนใจและกระตุนใหเกดิความสนใจในการเรียน 4.37 0.78 มาก 

ตาราง 3 (ตอ) 

ที ่ รายการ X  S.D. แปลผล 

2. ภาษาท่ีใชในแบบฝกทักษะเปนภาษาท่ีงาย และเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 4.15 0.74 มาก 

3. เวลาในการจัดกจิกรรมเหมาะสมกับงานท่ีมอบหมาย 4.28 0.75 มาก 

4. คําช้ีแจงการเรียนชัดเจน ปฏบัิติได 4.22 0.88 มาก 

5. การวัดและประเมนิผล เหมาะสมกับกจิกรรมและผูเรียน 4.21 0.86 มาก 

6. กจิกรรมการเรียนกระตุนใหอยากเรียนรู 4.27 0.85 มาก 

7. กจิกรรมการเรียนมกีารปฏบัิติเปนขัน้ตอน 4.21 0.83 มาก 

8. ครูใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 4.27 0.77    มาก 

9. ครูใหขอมูลยอนกลับในการเรียน ทําใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น 4.04 0.83 มาก 

10. ครูใหโอกาสผูเรียนปรับปรุง พัฒนางานของตนเอง 4.19 0.76 มาก 

11. นักเรียนมทัีกษะในการเขยีนภาษาอังกฤษดขีึ้น 4.18 0.86 มาก 

12. นักเรียนมคีวามรูเกี่ยวกับคําศัพทภาษาอังกฤษมากขึ้น 4.45 0.73 มาก 

13. นักเรียนสามารถนําความรูเร่ืองคําศัพทท่ีไดรับไปใชในชีวติประจําวันได 4.32 0.76 มาก 

14. นักเรียนรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น 4.19 0.79 มาก 

15. นักเรียนมเีจตคติท่ีดตีอการเรียนภาษาอังกฤษ 4.32 0.86 มาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.24 0.80 มาก 
  

 จากตาราง 3 พบวา ความพงึพอใจของนักเรียนในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.24) เมื่อพิจารณาตาม

รายการ พบวา รายการ นักเรียนมคีวามรูเกี่ยวกับคําศัพทภาษาอังกฤษมากขึ้นมีคาเฉลี่ยมากกวารายการอื่น ๆ คืออยูในระดับ

มาก ( X = 4.45) รองลงมา คอื รายการ องคความรูในแบบฝกทักษะ นาสนใจและกระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียน อยู

ในระดับมาก ( X = 4.37) สวนรายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น. .ๆคอืรายการครูใหขอมูลยอนกลับในการเรียน ทําใหนักเรียน

เขาใจมากขึ้นอยูในระดับมาก ( X = 4.04)  



 

1201 

 

สรุปและอภปิรายผล 

การวจิัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบ

ฝกทักษะเร่ืองคํากริยาวเิศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท ตามเกณฑมาตรฐาน.80./.80  .2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน โดยใชแบบฝกทักษะเร่ือง คํากริยาวเิศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท และ 

3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะเร่ืองคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท โดยกําหนด

สมมุติฐานทางการวจิัยวา 1) แบบฝกทักษะเร่ืองคํากริยาวเิศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 มปีระสทิธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 (E1/E2) 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลัง

การใชแบบฝกทักษะ สูงกวากอนเรียนอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนมคีวามพงึพอใจตอการเรียน 

การสอนโดยใช แบบฝกทักษะเร่ืองคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 อยูใน

ระดับมากขึ้นไป ผูวจิัยขอนําเสนอการอภิปรายผลดังน้ี 

1. ผลการตรวจสอบสมมุติฐานขอท่ี 1 พบวา ผลการหาประสิทธิภาพของของแบบฝกทักษะเร่ืองคํากริยาวิเศษณ

บอกความถี่ และคําคุณศัพท วิชา ภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 แสดงใหเห็นวารอยละเฉลี่ยของคะแนนการทํา

กิจกรรมระหวางเรียนในแบบฝกทักษะมีคาเทากับ 82.3 และรอยละเฉลี่ยของคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนมคีาเทากับ 80.1 (82.3/80.1) ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด (80/80) แสดงวาแบบฝกทักษะท่ี

ผูรายงานสรางและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนตาง ๆดําเนินการอยางเปนระบบ โดยเร่ิมจาก การวิเคราะหหลักการ 

ทฤษฏี เอกสารหลักสูตร เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบบฝกทักษะ เอกสารเกี่ยวกับการสอนกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน อยางละเอียดถี่ถวน กอนดําเนินการสรางชุดการสอนแตละชุด ศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของแบบฝกทักษะ ดานเนื้อหา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสื่อการสอน รวมท้ังดานการวัดและ

การประเมนิผล. ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยอื่นๆท่ีพัฒนาผูเรียนในลักษณะเดยีวกันคอืงานวิจัยของ สายพร นาละออง (2553) 

ซึ่งไดใชชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ วิชา ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวังเหนือ

วิทยา ประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารญาณ วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี.4.

โรงเรียนวังเหนอืวทิยา ชุดท่ี 1-4.โดยรวมคา E1/E2 เทากับ 83.61/81.75 เมื่อพจิารณารายชุด ปรากฏวา ชุดการสอนท่ีสราง

ขึ้น มคีะแนนรอยละสูงกวา 80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะเร่ือง

คํากริยาวเิศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท วชิา ภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคาเฉลี่ยเทากับ 12.7 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานมคีาเทากับ 2.65 และเมื่อเรียนดวยแบบฝกทักษะเร่ืองคํากริยาวเิศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพทแลว คาเฉลี่ย

ของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน มคีาเทากับ 24.03 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมคีาเทากับ 3.61 เมื่อนําไป

ทดสอบความแตกตาง (t-dependent) พบวา คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน มีความแตกตาง

กันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผลจากการพัฒนาความรูทางคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน

โดยใชแบบฝกทักษะ สงผลใหนักเรียนมีความรูความจําในคําศัพทภาษาอังกฤษมากขึ้น ผานการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 

และจากมวลประสบการณท่ีไดรับในแบบฝกทักษะดังกลาว แบบฝกทักษะเร่ืองคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และ

คําคุณศัพท วชิา ภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนแบบฝกทักษะท่ีมีกิจกรรมในการสอนมีความหลากหลายนาสนใจ

อาทิ สวนท่ี 1 จะเปนใบความรูเร่ืองกริยาวิเศษณบอกความถี่(Adverb of frequency) และแบบฝกหัด 5 ขอใหญ ซึ่ง
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หมายความรวมถงึ แบบฝกทักษะการเขียนระดับประโยค ดวย สวนท่ี 2 เปนใบความรูเร่ืองคําคุณศัพท (Adjective)ซึ่งแบง

เนื้อหาออกเปนสามสวน คือ คุณศัพทบอกรูปรางหรือขนาด ( Appearance) คุณศัพทบอกคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ 

(character) และคุณศัพทบอกความรูสกึ (Feelings หรือ Verbal Adjective)โดยมแีบบฝกหัดเร่ืองละ 5 ขอใหญ ซึ่งมีแบบฝก

ทักษะการเขยีนระดับประโยค อยูดวยทุกสวน รวมท้ังหมดเปน 20 ขอใหญ คะแนนเต็ม 200 คะแนน นอกจากน้ีในแบบฝก

ทักษะดังกลาว ยังมีการใชภาษาและความยากงายท่ีเหมาะสม เนื้อหาท่ีเรียนเปนเร่ืองท่ีนาสนใจและมีความเช่ือมโยงกับ

เนื้อหาท่ีจะทําการเรียนตอไป นักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง มีสื่อการเรียนการสอนและภาพประกอบท่ีหลากหลาย 

ชัดเจน เหมาะสมกับวัย ประสบการณ และความสนใจของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีทักษะการใชคําศัพทเพิ่มขึ้น และมี

ความรูความจําคําศัพทท่ีเกดิจากการเนนยํ้าซ้ําทวนในการทําแบบฝกทักษะ สามารถ นําความรูจากการเรียนผานแบบฝก 

ทักษะชุดน้ีไปใชใหเปนประโยชนในการเรียนและชีวิตประจําวันได โดยสามารถสังเกตไดจากคาเฉลี่ยของผลการทดสอบ

หลังเรียนท่ีมากกวาคาเฉลี่ยผลการทดสอบกอนเรียนถึง 11.33 คะแนน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพะเยา พรหมเทศ 

(2550)ท่ีไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความรูคําศัพท และความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนกอน และหลัง

การสอนภาษาท่ีเนนคําศัพท โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบทดสอบกอนเรียน 

และหลังเรียนในการวัด โดยหลังการพัฒนา นักเรียนมีความรูคําศัพทและคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ สูง

กวากอนไดรับการสอนโดยใช การสอนภาษาท่ีเนนคําศัพท และ งานวจิัยของ จตุพร เพชรแกว (2546) ไดทําการศึกษาการ

ใชกลวิธีลินซ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรูคําศัพท ความคงทนในการจํา และความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา นักเรียนท่ีไดรับการทดลองมีความรูทาง

คําศัพทภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และในงานวิจัยของ วิภาพรรณ รักษาศิลป (2545)ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคําศัพท

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยการสอนดวยคําคลองจองพบวาคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 และ นราวด ีหลมิศิริ (2553) ไดทําการวจิัยในการเปรียบเทียบคําศัพทภาษาอังกฤษ 

ความคงทนในการเรียนรูคําศัพท และความคดิเห็นของนักเรียนโดยใชแนวการสอนโดยตรงกับแนวการสอนโดยออม พบวา

นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยออมมีความรูในคําศัพทและความคงทนในการเรียนรูสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยตรง 

จากผลการวจิัยดังกลาวน้ี แสดงใหเห็นวาการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนคําศัพทน้ัน ไมวาจะใชกลวธีิหรือการใชแบบ

ฝกทักษะ ยอมสามารถทําใหผูเรียนมคีวามรูความจําในคําศัพทภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะเร่ืองคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท 

วิชา ภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวาความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.24) 

เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 เมื่อพจิารณาตามรายการ พบวา รายการ นักเรียนมคีวามรูเกี่ยวกับคําศัพทภาษาอังกฤษมากขึ้นมี

คาเฉลี่ยมากกวารายการอื่น ๆ คืออยูในระดับมาก ( X = 4.45) รองลงมา คือ รายการองคความรูในแบบฝกทักษะ นาสนใจ

และกระตุนใหเกดิความสนใจในการเรียนอยูในระดับมาก ( X = 4.37) สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น.ๆ.คือรายการครู

ใหขอมูลยอนกลับในการเรียน ทําใหนักเรียนเขาใจมากขึ้นอยูในระดับมาก ( X = 4.04) ซึ่ง จากการสอบถามนักเรียน ได

รับคําช้ีแจงวาสาเหตุท่ี รายการครูใหขอมูลยอนกลับในการเรียนทําใหนักเรียนเขาใจมากขึ้นมีคะแนนตํ่ากวารายการอื่นๆ 

เพราะ นักเรียนอยากใหครูใหขอมูลยอนกลับในงานเขยีน และอธิบายเพิ่มเติมนอกบทเรียน แตเนื่องดวยจํานวนนักเรียนท่ีมี

มากถึง 34 คน ทําใหการดูแล และตรวจสอบงานเขียนน้ันไมสามารถกระทําไดในระยะเวลาท่ีจํากัด ครูจึงใชวิธีการสุม

ตัวอยาง ใหนักเรียนออกมาเขียนงานของตนเองหนาช้ันเรียน แลวครูจึงใหคําแนะนําในภาพรวมท้ังช้ันเรียน ทําใหนักเรียน
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บางคนอาจไมไดรับขอมูลยอนกลับเทาท่ีควร สวนในดานขอเสนอแนะเพิ่มเติมน้ัน นักเรียนไดใหขอเสนอแนะวาครูควรสอน

แตละเนื้อหาใหชาลง หรือใหใชเวลากับแตละเนื้อหาใหมากขึ้น แตในภาพรวมนักเรียนหลายคนไดแสดงความคิดเห็นวาพึง

พอใจกับการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะดังกลาว เพราะสามารถนําไปศึกษาดวยตนเองท่ีบานได สามารถเรียนรูรวมกับ

เพื่อนได เพราะมีใบความรู และมีกิจกรรมฝกปฏิบัติอยางหลากหลาย แสดงวานักเรียนมีความสนใจ ความต้ังใจ มีความ

สนุกสนานในการทํากจิกรรมตางๆ ท่ีกําหนดในแบบฝกทักษะแตละชุด สอดคลองกับงานวิจัยของ สายพร นาละออง (2553) 

ท่ีไดใชชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ วิชา ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวังเหนือ

วิทยาซึ่งลักษณะของชุดการสอนดังกลาว มีความคลายคลึงกับแบบฝกทักษะมาก หากแตตางกันท่ี แบบฝกทักษะไมมี

เฉลยสําหรับแตละกจิกรรม อีกท้ังไมมแีบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเปนองคประกอบ ซึ่งในงานวจิัยดังกลาว ความ 

พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี.4.ใน

ภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.61) 
 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูวจิัยมขีอเสนอแนะดังน้ี 

 ขอเสนอแนะสําหรับการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ 

 1. แบบฝกทักษะในงานวิจัยชุดน้ี เปนแบบฝกทักษะท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยการศึกษาคําศัพทท่ีปรากฏใน

บทเรียน ดังน้ัน ผูเรียนจงึไดรับการฝกฝนแบบทวนซ้ํา ผานการทําแบบฝกทักษะ จึงทําใหนักเรียนสามารถจดจําคําศัพทได

งาย และสามารถประยุกตใชในการเรียนได เนื่องจากเปนคําศัพทท่ีนักเรียนคุนเคย ดังน้ันครูผูสอนทานอื่น หรือนักเรียน

กลุมอื่นในระดับเดียวกัน สามารถนําไปใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดโดยครูผูสอนควรดูแลและให

คําอธิบายประกอบ 

 2. แบบฝกทักษะชุดน้ีมีสวนเนื้อหาเพิ่มเติม และขอสังเกตสําหรับการใชคําศัพทแตละประเภท ดังน้ัน ครูผูสอน

ควรเนนและช้ีใหนักเรียนเห็นถึงขอสังเกตดังกลาว เชน การใช Perceptive verb ถาอยูในประโยคปกติ จะแปลวา “ทําให” 

แตหาก 

เติม –ed หรือ-ing จะแปลวา “รูสึก” หรือ “นา…” กลาวคือ หนาท่ีคําจะเปลี่ยนเปนคําคุณศัพท ดังน้ันครูผูสอน

ควรแนะนํานักเรียนถงึการสังเกตบริบท เพื่อการแปลเนื้อความท่ีถูกตอง 

 3. ครูผูสอนควรอธิบายวธีิการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะใหผูเรียนเขาใจกอนการจัดการเรียนรู 

4. ครูผูสอนควรตรวจสอบพิจารณาหาขอมูลของผูเรียน หลังจากทดสอบกอนเรียน เพื่อดูวาเร่ืองใดหรือ

กจิกรรมใดท่ีผูเรียนมคีวามรูแลว ครูอาจผานกจิกรรมน้ันไปหรือทบทวนเพยีงเล็กนอย เพื่อใหการจัดกจิกรรมการเรียนการ

สอนเปนไปตามขัน้ตอนและครบกระบวนการ 

 5..ครูผูสอนควรอธิบายเพิ่มเติม กรณีท่ีพบวานักเรียนสวนใหญยังไมเขาใจ หรือมีความผิดพลาดในกิจกรรมใด

ของแบบฝกทักษะ เพื่อเสริมสรางความม่ันใจ และความเขาใจท่ีถูกตองแกนักเรียน เพราะจากผลการประเมินความพึง

พอใจ พบวารายการครูใหขอมูลยอนกลับในการเรียน ทําใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น มคีาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น. .ๆ 
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 6. ครูผูสอนควรบันทึกปญหา อุปสรรคและขอสงสัยท่ีนักเรียนซักถาม เพื่อเก็บขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และควรติดตามผลการใชเพื่อจะไดนําขอมูลไปปรับปรุงให

เกดิผลด ีมปีระสทิธิภาพย่ิงขึ้นในการนําไปใชคร้ังตอไป 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป   

 1. ควรมกีารสรางแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาคําศัพทประเภทอื่นๆในระดับช้ันน้ี หรือระดับช้ันอื่นๆตอไป 

 2.ควรมีการทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่สอนโดยใช แบบฝกทักษะกับการสอน

ปกตขิองครู เพื่อใหเกดิการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมปีระสทิธิภาพ 

 3. ควรศึกษาในเร่ืองเวลาท่ีเหมาะสม สําหรับใชในการเรียนและทําแบบฝกทักษะตลอดจนความยากงายของ

คําศัพทและกจิกรรมใหเหมาะสมและสัมพันธกัน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 รายงานผลการใชแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาความรูคําศัพทภาษาอังกฤษ(เร่ืองคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และ

คําคุณศัพท) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวังเหนือวิทยา.ฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก นาย

ภูริต คันธชุมภูผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ.โรงเรียนวังเหนอืวทิยา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ท่ีอํานวยความสะดวกในการ

ใหขอมูลและชวยเหลอืในการรายงาน และดร.ผะอบ พวงนอย ผศ.บุปผา เสโตบล คณาจารยจากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ รอยตํารวจโทสมชาติ เลิกบางพลัดอาจารยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ดร.บรรจง ไชยรินคํา ดร.สงิหคํา รักปา และดร.อนงคนาฏ เพชรประเสริฐ ผูเช่ียวชาญ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.

ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล  อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาดวยตนเอง มหาวิทยาลัยพะเยา คณาจารยคณะศิลปศาสตร สาขา

ภาษาอังกฤษมหาวทิยาลัยพะเยาทุกทาน นายบุญสง นาละอองผูอํานวยการโรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

นางสายพร นาละออง ครูชํานาญการพิเศษ.วิชาภาษาไทย โรงเรียนลําปางกัลยาณี อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญท่ี

ไดใหความกรุณา ในการใหคําปรึกษา ขอแนะนํา ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง.ๆ.ดวยความเอาใจใสอยางย่ิงจนรายงาน

ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 

 ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกทานท่ีไดใหขอมูลและชวยเหลือในการ

รายงานในคร้ังน้ี 

 ประโยชนและคุณคาของรายงานฉบับน้ี.ผูรายงานขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดามารดาตลอดจน

บูรพาจารย และผูมพีระคุณทุกทาน  



 

1205 

 

เอกสารอางองิ  

จตุพร เพชรแกว.(2546).การใชกลวธิลีนิซเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรยีนรูคําศัพท ความคงทนในการจําและ 

 ความสามารถในการอาน ภาษาอังกฤษของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 4 ,วทิยานิพนธ ศษ.ม., 

 มหาวทิยาลัยเชียงใหม,เชียงใหม.สบืคนเมื่อ2 พฤศจกิายน 2555, จาก 

            http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=9980# 

นราวด ีหลมิศิริ.(2553). การเปรยีบเทยีบความรูคําศัพทภาษาอังกฤษความคงทนในการ เรยีนรูคําศพัทและ 

 ความคดิเห็นของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2 โดยใชแนวการสอนโดยตรงกับการแนวสอนโดย 

 ออม. วทิยานิพนธ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), มหาวทิยาลัยเชียงใหม,เชียงใหม. 

พะเยา พรหมเทศ .(2550).การใชการสอนภาษาที่เนนคาํศัพทเพื่อเพิ่มพูนความรูคาํศัพทและความเขาใจในการ 

 อานภาษาอังกฤษของนักเรยีนระดบักาวหนา,วทิยานิพนธ ศษ.ม.,มหาวทิยาลัยเชียงใหม,เชียงใหม. 

สบืคนเมื่อ2 พฤศจกิายน 2555, จาก http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=16265#   

ราชบัณฑติยสถาน.(2556).พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถานพ.ศ.2554.(พมิพคร้ังท่ี 2).กรุงเทพฯ:บริษัทศิริวัฒนา 

 อินเตอรพรินทจํากัด(มหาชน).          

โรงเรียนวังเหนอืวทิยา. (2550). หลักสูตรการศกึษาข้ันพืน้ฐานของสถานศกึษา สาระและมาตรฐาน            

 การเรยีนรู กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ:โรงเรียนวังเหนอืวทิยา. 

วภิาพรรณ รักษาศิลป.(2545). ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนคาํศพัทภาษาอังกฤษของนักเรยีนช้ันประถมศกึษาปที่ 5  

 โดยใชการสอนดวยคําคลองจอง .วทิยานิพนธ ศษ.ม. (ประถมศึกษา),มหาวทิยาลัยเชียงใหม,เชียงใหม. 

วโิรจน อรุณมานะกุล.(2555).ทฎษฎภีาษาศาสตร. สบืคนเมื่อ 28 ตุลาคม 2555. จาก 

 pioneer.chula.ac.th/~awirote/courses/ling-theo/lx621-54b.pdf. 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน).(2554).รายงานผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตข้ัิน 

 พื้นฐาน(O-NET)ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 ปการศกึษา 2554. 

สายพร  นาละออง.(2554).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอานอยางมีวิจารณญาณ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลําปาง โดยใชชุดการสอน.การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย),มหาวทิยาลัยรามคําแหง,กรุงเทพฯ. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.(2554).กาวสูอาเซยีน.(พมิพคร้ังท่ี 1).กรุงเทพฯ: 

 สํานักพมิพองคการสงเคราะหทหารผานศึก. 

สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

 (2555).แนวทางการจัดการเรยีนการสอนในโรงเรยีนมาตรฐานสากล.(พมิพคร้ังท่ี ฉบับปรับปรุง). 

 กรุงเทพฯ:โรงพมิพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.  



 

1206 

 

เอกสารอางองิ (ตอ) 

สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

 (2552).ตัวชี้วัดสาระการเรยีนรูแกนกลางกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศตามหลกัสูตร 

 แกนกลางการศกึษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.(พมิพคร้ังท่ี 1).กรุงเทพฯ:โรงพมิพชุมนุมสหกรณ 

 การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 

Morris W., Ed.(1979).The American Heritage Dictionary of the English Language. New  York: Academic Press. 

Richards, J.C,(1985). The Context of Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

  



 

1207 

 

การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยใชหนังสือพมิพภาษาอังกฤษ สําหรับ 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรยีนบานจาํปาหวาย สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

A Development of English Reading Skill by Using English Newspaper for the 

students in Matthayomsuksa 3, Banchampawai School of Phayao Primary 

Educational Service Area Office 1 

พมิภรณ ศรเีมอืง2

1* และคมกฤช ตาชม2 

Phimbhorn Srimuang1* and Khomkrit Tachom2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน ้ีม ีว ัตถ ุประสงคเพื่อศ ึกษาผลส ัมฤทธ ิ ทางการอ านภาษาอ ังกฤษ โดยใชหน ังส ือพ ิมพภาษาอ ังกฤษ 

ของน ักเร ียนช ั นม ัธยมศ ึกษาป ีท่ี 3 และ เพ ื่อศ ึกษาความพ ึงพอใจของน ักเร ียนต อการพ ัฒนาท ักษะการอ าน  โดย

ใชหน ังสอืพมิพ ภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยาง ไดแก น ักเรียนช้ันม ัธยมศึกษาป ีท่ี 3 โรงเร ียนบ านจำป าหวาย สำนักงานเขต

พ ้ืนท่ี การศ ึกษาประถมศ ึกษาพะเยา เขต 1 ปการศ ึกษา 2556 จำนวน 34 คน เคร ื องม ือที ใชในการศ ึกษา ไดแก  

1) แผนการ จ ัดการเร ียนร ูการพ ัฒนาท ักษะการอ าน ชั นม ัธยมศ ึกษาปท่ี 3 โดยใชหน ังส ือพ ิมพ ภาษาอ ังกฤษ 

จำนวน 4 แผน 2) แบบสอบถามความคิดเห็นเก ี่ยวกับความตองการ ความสนใจของหัวข อจากหน ังส ือพ ิมพ 

ภาษาอ ังกฤษ 3) แบบทดสอบว ัด ความสามารถทางการอ านภาษาอ ังกฤษ จำนวน 20 ขอ และ 4) แบบสอบถาม

ความพ ึงพอใจของน ัก เร ียนต อการใชหน ังส ือพ ิมพภาษาอ ังกฤษเพ ื่อพ ัฒนาท ักษะการอ านภาษาอ ังกฤษ  

ผลการศ ึกษา พบวา 1) ผลส ัมฤทธิ ทางการอ าน ภาษาอ ังกฤษ โดยการใช หน ังส ือพ ิมพ ภาษาอ ังกฤษ ของน ักเร ียนช้ัน

ม ัธยมศ ึกษาปท่ี 3 เพ ิ่มขึ้นอย างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิท่ี ระดับ 0.05 และ 2) น ักเร ียนม ีความพ ึงพอใจตอการพัฒนาทักษะ

การอาน โดยใชหน ังส ือพ ิมพ ภาษาอ ังกฤษ โดยรวมอยูใน ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.97)  
 

คําสําคัญ: การพัฒนาท ักษะการอาน หนังสอืพ ิมพ ภาษาอ ังกฤษ ผลสัมฤทธิ ทางการ  
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Abstract  

The aim of this study was to investigate 1) the development of English reading skill by using English 

newspaper for the students in Matthayomsuksa 3 and 2) the Matthayomsuksa 3 students’ satisfaction with the 

development of English reading skill by using English newspaper. The subjects were 34 students at Banchampawai 

school  of  Phayao  Primary  Educational  Service  Area  Office  1,  chosen  by a purposive  random  sampling.  

The instruments used in this study were 1) four lesson plans of reading development for Mattayomsuksa 3 students 

by using newspapers; 2) a needs survey questionnaire about interesting topics in the newspaper; 3) a pre-test 

and post test reading achievement test; and 4) a satisfying questionnaire towards using English newspapers. 
The findings showed that 1) the achievement of reading by using English newspapers was increased. 

2) The students’ satisfaction with the reading development by using English newspapers was at a very good level 

(x ̄ = 3.97). 
 

Keywords: Reading Skill Development, English Newspaper, Reading Achievement. 
 

บทนํา 

จากสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขัน้ 

พื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 19-26) กลาววา การศึกษาภาษาอังกฤษในระดับตน เนนใหนักเรียนสื่อสารในดาน 

การฟง การพูด การอาน และการเขยีนในการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดแนวการเรียนรูในระยะตน การเนนการพัฒนาเจต 

คติและความสามารถในการใชภาษาดวยการฟงและการพูด และความสามารถดานการอาน เขียน และสะกดคําได สวน 

การเรียนรูในระดับกลางและระดับปลาย มุงเนนใหนักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาใหกวางขวางและ 

ลกึซึ้งขึ้น สามารถนําภาษาไปใชในบริบทภาษาตางๆ กันดวยตนเองในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 

ภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการศึกษาคนควาเร่ืองราวตางๆ จากสื่อท่ีหลากหลาย  และสามารถนําเสนอเร่ือง 

ราวตางๆเปนภาษาอังกฤษ ไดในการเรียนระดับสูง เมื่อพิจารณาทักษะการเรียนรูในวิชาภาษาอังกฤษท้ัง 4  ไดแกการฟง 

การ พูด การอานและการเขียนแลว การอานเปนทักษะท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด (สุภัทรา อักษรานุเคราะห  2532:1-2) 

เพราะ เปนทักษะท่ีจําเปนในการศึกษาหาความรู ชวยเสริมสรางความคิดและประสบการณ ตลอดจนใหความบันเทิง 

ผูอาน สามารถนําประโยชนท่ีไดจากการอานน้ีไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (สุมิตรา อังวัฒนกุล  

2540: 23) นอกจากน้ี การอานจงึเปนวิธีการหน่ึงท่ีจะทําใหบุคคลทราบความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงใหมๆไดทันตอ

เหตุการณ และความเจริญกาวหนาตอโลก ผูมคีวามสามารถในการอานดี ย่ิงมีโอกาสหาความรูจากสื่อและสิ่งพิมพตางๆ  

มากกวาผูท่ี มีความสามารถในการอานนอย ทักษะการอานน้ันผูรับสารจําเปนตองตีความหรือวิเคราะหวากําลังอาน

ขอความอะไร วอรด (Ward  1980: 7) กลาววา การอานเปนทักษะท่ีใหประโยชนมากท่ีสุด ท้ังน้ีผูเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษ

เปนภาษาตางประเทศ มักขาดโอกาสในการพูดภาษาอังกฤษ แตมีความจําเปนในการใชทักษะในการอาน เพื่อใชเปน

เคร่ืองมือในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับเพ็ท (Pett.1982: 17) ท่ีกลาววาผูท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปน 

ภาษาตางประเทศ ทักษะท่ีผูเรียนตองเรียนตลอดชีวติ คอืทักษะการอานน่ันเอง 
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การจ ัดการเรียนรูกล ุ มสาระภาษาต างประเทศ (ว ิชาภาษาอ ังกฤษ) เน นการพ ัฒนาท ักษะสำค ัญ 4 ประการ 

ค ือ ท ักษะการฟง การพ ูด การอ าน และการเข ียน  ท ักษะการอ านเป ็นท ักษะท ี่จำเป ็นและสำค ัญอยางย่ิงในช ีว ิต 

ประจำว ัน เนื่องจากปจจุบันโอกาสท ี่เราจะเห ็นและอ านภาษาอ ังกฤษม ีมากขึ้น เพราะว าประเทศไทยเป ็นประเทศท่ีกำล ัง

พ ัฒนา การรับเอาเทคโนโลยีว ิชาการสมัยใหมรวมท ัง้เคร ื่องอ ุปโภคบร ิโภคจากตางประเทศ จึงเขามาม ีบทบาทอย างมาก 

ในช ีว ิตของคนไทยทำให ท ักษะการอ านม ีความสำค ัญมากขึ้น ไมว าจะต ิดตอ ทำสัญญาค าขาย หร ือแมแต การอ าน

ฉลากส ินค าอ ุปโภค และบริโภค ล วนแต ตองอาศัยความเข าใจในการอานท้ังสิ้น แตเนื่องจากท ักษะการอ านเป ็นท ักษะ 

ท่ีซ ับซอน และตองอาศ ัยการฝกฝนอย างด ี เพราะการอ านไมใช แต เพ ียงอ านต ัวอ ักษรเทาน ัน้ แต ต องม ีความเขาใจดวย  

ด ังน้ัน ท ักษะการอานจ ึงจําเปนตองไดร ับการฝกฝนจากการเรียนในหองเร ียนจากครูผ ูสอนจนชํานาญกอน แลวจ ึงไปฝ ึก

เพ ิ่มเต ิมนอกห องเรียน และ เมื่อน ักเร ียนไดฝ ึกการอ านจนเก ิดความช ํานาญแลว ท ักษะการอานจะต ิดต ัวผู เร ียน

ตลอดไป และเปนท ักษะท ี ต ิดทนก ับ ผูเร ียนไดยาวนานที ส ุด (เรวด ีห ิร ัญ. 2539: 149) นอกจากน้ี หล ุยส เอ ็ม โกเมซ 

(Louis M. Gomez) น ักว ิชาการดาน การศ ึกษาในสหร ัฐอเมร ิกา แหงสถาบ ันสอนนโยบายการศ ึกษาและส ังคม 

มหาว ิทยาล ัยนอรทเวสเท ิรน (Northwestern University) และค ิมเบอรล ี  โกเมซ (Kimberley Gomez) แหงมหาว ิทยาลัย 

อ ิลล ินอยส (University of Illinois) กลาววา การขาดท ักษะการอานของน ักเร ียนระด ับการศ ึกษาขั้นพ ้ืนฐานเปนปญหา

ใหญ ท่ีมีผลตอการท ํางานในอนาคต เน ื่องจาก เศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21 ตองการแรงงานคนท ี่มีทักษะการค ิดเช ิง

สรางสรรค การค ิดเช ิงว ิเคราะห และเครื องม ือส ําค ัญท่ี จะท ําใหน ักเรียนม ีท ักษะด ังกลาวค ือ การอานเพื่อการเรียนร ู

น้ันเอง (เกร ียงศ ักด ิ์ เจร ิญวงศศ ักด ิ , 10 เมษายน 2551) ผูศ ึกษาในฐานะเปนคร ูผูสอนรายว ิชาภาษาอ ังกฤษ โรงเร ียน

บานจำปาหวาย ซ ึ่งเปนโรงเร ียนขยายโอกาสทางการศ ึกษา ส ังก ัดส ําน ักงานเขตพ ้ืนท ี่การศ ึกษาประถมศ ึกษาพะเยา 

เขต 1 ไดดำเน ินการจ ัดการเร ียนการสอนกลุมสาระการเร ียนรู ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตามหล ักส ูตร

การศ ึกษาขัน้พ ้ืนฐาน ไดประสบปญหาในดานท ักษะการอานภาษาอ ังกฤษ ของน ักเร ียนช้ันม ัธยมศ ึกษาป ีท่ี 3 จากการ

ประเม ินผลส ัมฤทธ์ิทางการเร ียน  พบวา น ักเร ียนม ีผลส ัมฤทธ์ิตํ่ากวาเกณฑ โดยเฉพาะในสาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการ

ส ื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 ซ ึ่งเปนมาตรฐานท ี่เก ี่ยวของกับท ักษะการอาน (การประเม ิน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน.โรงเรียน

บานจ ําปาหวาย ปการศึกษา 2554-2555 ) ดังน้ี 

ในปการศึกษา 2554 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โดย

เฉลี ่ยร อยละ 42.30 จําแนกอยูในระดับดี รอยละ 24.76 ระดับพอใช 55.70 และระดับปรับปรุง ร อยละ 19.54 

ตามลําดับ ในปการศึกษา 2555 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โดย

เฉลี่ยรอยละ 35.29 จําแนกอยูในระดับดี รอยละ 6.04 ระดับพอใช 48.65 และระดับปรับปรุง 45.31 ตามลําดับ จาก 

ขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานจําปาหวาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ตํ่ากวาเกณฑ โดย

เฉพาะอยางยิ่ง ปการศึกษา 2555  มีนักเรียนที่สามารถทําคะแนนไดระดับดีเพียง รอยละ 6.04  จึงถือไดวาเปน 

ปญหา ที่ตองไดรับการแกไข ในฐานะที่ผูศึกษารับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษได

ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงได เลือกใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษมาใชในการพัฒนาทักษะ

การอาาน เนื่องจากเปน เรื่องที่เกี ่ยวของกับพื้นฐาน ในการดํารงชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ คานิยม 
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ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งนักเรียนไมไดสัมผัสและไมไดเรียนรูอยางแทจริง ผูศึกษายังไดสํารวจ

ความสนใจ หรือความตองการหัวขอ บทเรียนของนักเรียนกอน  ซึ่งพบวา หัวขอที่นักเรียนมีความตองการมากที่สุด 

ไดแก Health รองลงมา ไดแก Science and Technology หัวขอที่นักเรียนมีความตองการนอยที่สุด ไดแก Relation  

ผูศึกษาจึงไดจัดกิจกรรมตามกรอบ แนวคิดในภาพ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการอานโดยใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ

ตามหัวขอท่ีผูเรียนมีความตองการ  และมีความหวังวา จะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี ผูศึกษาไดคาดหวังไว 
 
 

ห ัวขอเร่ืองจาก   ความตองการ  แผนการจ ัดการเร ียนรู   กระบวน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หน ังสอืพิมพภาษาอังกฤษ  การม ีสวนรวม                                 การเร ียนการสอน 
 

ภาพ 1 กรอบแนวค ิด 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค 1 ) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษ โดยใชหนังสอืพมิพภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานจําปาหวาย 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการพัฒนาทักษะ 

การอาน โดยใชหนังสอืพมิพภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานจําปาหวาย 
 

ว ิธ ีว ิทยาการว ิจัย 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานจําปาหวาย  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาพะเยา เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 34 คน 

ผูศึกษาไดใชเคร่ืองมอืในการศึกษาคนควา แบงออกเปน 4 ประเภทดังน้ีคอื 

1.  แผนการจัดการเรียนรูการพัฒนาทักษะการอาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 

จํานวน 4 แผน 

2. แบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับความตองการ ความสนใจของหัวขอจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษท่ีนํามา 

ใหนักเรียนอาน 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ 20 ขอ เพื่อใชทดสอบกอนและหลัง 

การใชหนังสือพมิพภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

4.  แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนตอการใชหนังสอืพมิพภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษา 

อังกฤษ 

วธิสีรางเครื่องมือที่ใชในการศกึษาคนควา 

1.  การสรางแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันมธยมศึกษาปท่ี 3 
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ภาพ 2 ขัน้ตอนการสรางแผนการเรียนรู 
 

2. สรางแบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับความตองการความสนใจของหัวขอจากสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 

ท่ีนํามาใหนักเรียนอาน โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ หัวขอคําถามและความถูกตองทางภาษา นํามาปรับปรุงแกไข กอน 

นําไปสํารวจขอมูล ความตองการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในอันดับตอไป 

3. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอ ังกฤษ จ ํานวน 1 ฉบ ับ 20 ขอ เพื่อใชทดสอบกอน

และหลัง การใชส ื่อหน ังสือพิมพภาษาอังกฤษเพ ื่อพัฒนาท ักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยใหผ ูเช่ียวชาญ ตรวจสอบ

ความถ ูกตองของภาษา ความสอดคลองของขอคําถามค ําตอบ กับเน ้ือหาใหม ีความสัมพ ันธกัน 

4. สรางแบบสอบถามความพ ึงพอใจของน ักเรียนตอการใชส ื อหน ังส ือพ ิมพภาษาอ ังกฤษ  เพื่อพ ัฒนาท ักษะการ 

อานภาษาอังกฤษ โดยใหผ ูเช่ียวชาญตรวจสอบขอค ําถาม และการใชภาษาใหถ ูกตอง 
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ผลการศ ึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยการใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ พบวา 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษหลังการใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความวา คะแนนเฉลี่ย หลังเรียน สูงกวาคะแนน เฉลี่ย ก อนเรียน ดังนั้น ถือว า 

การพัฒนาทักษะการอาน ภาษาอังกฤษโดยการใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 มีประสิทธิภาพและเหมาะสําหรับ การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน สอดคลองกับ 

ชุดารัตน นวมจิตร (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยม 

ศึกษาปท่ี 2 โดยใชหนังสือพิมพ  ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย อําเภอสตึก จังหวัดบุรี

รัมย  พบวา การใชหนังสือพิมพเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ ชวยให  นักเรียนคุ นเคยกับคําศัพท

สํานวนและรูปประโยคแปลกใหมอยู เสมอ จนสามารถสรุปทําความเขาใจและถายทอดออกมาในรูปแบบตางๆ 

ไดดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ี ภิญญาภรณ สุขประเสริฐ(2551) ไดศึกษาการใชหนังสือพิมพ เพื่อ

พัฒนาทักษะการอานเชิงวิเคราะหในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน

เตรียม อุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชหนังสือพิมพ พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียน นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ด านทักษะ การอานเชิงวิเคราะหผ านเกณฑที่กําหนดไว ร อยละ 75 จํานวน 19 คน จากนักเรียน 

24คน คิดเป นร อยละ 79.17 คะแนน เฉลี่ยของนักเรียนมีค า ร อยละ 83.10 ซึ่งอยู  ในระดับสูงกว าเกณฑท่ี

กําหนด รอยละ 7 

จึงสามารถสรุปได ว า  การพัฒนาทักษะการอ านภาษาอังกฤษ โดยใช หนังสือพิมพ ภาษาอังกฤษ

สามารถชวยในการ พัฒนาทักษะการอานไดและมีประสิทธิภาพดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานจําปาหวาย ตอการพัฒนา

ทักษะการ อานภาษาอังกฤษ โดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก มีประเด็นในการ

อภิปรายผลรวม 3 ดาน ไดแก ด านเนื้อหา ดานครูผู สอน และดานกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.97) เมื่อ พิจารณาเปนรายดานพบวา ระดับนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 

ดานเนื้อหา (คาเฉลี่ย 4.13)  ซึ่งแสดงให เห็นว า การเลือกหัวข อในการสอนทักษะการอานให เหมาะสมกับ

ความสามารถและตรงกับความตองการของผู เรียนทําใหนักเรียน สามารถพัฒนาทักษะและความสามารถใน

การอานไดดียิ่งขึ้น (Woytek.1984: 512) ซึ่งหัวข อที่นํามาจากหนังสือพิมพ ได แก  Land of Enchantment, 

Thunderstorm, Lanna  teacher and First and Foremost. ระดับความพึงพอใจท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  

ดานครูผู สอน (คาเฉลี่ย 3.86) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ค าระดับความพึงพอใจที่มีค าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 

ครูผู สอน สามารถควบคุมอารมณในขณะสอนไดดี อาจเนื่องมาจากในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ครูผู สอนมีความ คาดหวังเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิและความสนใจเรียนของผู เรียนสูงเกินไป เมื่อนักเรียนขาดความ

สนใจในบทเรียน ทําใหครูมี อากัปกริยาท่ีเปลี่ยนแปลง ทําใหผู เรียนมีความพึงพอใจนอย สวนดานที่ 3  ดาน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย ภาพรวม อยู ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.93) เนื่องมาจากผู ศึกษาไดนํา

ทฤษฏีในการสอนอ านของ Stoller มาใช  ในกิจกรรม การสอนอ าน กล าวคือ กิจกรรมก อนการอ าน  
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(Pre-reading-activities) กิจกรรมระหว างอาน (While –reading-activities) และกิจกรรมหลังการอาน 

(Post-reading-activities) ซึ่งทําให ผู  เรียนเกิดการเรียนรู จากการจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย ไม  จําเจ  

มีบรรยากาศในช้ันเรียนเปนกันเอง จึงสงผลใหผู เรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผู ศึกษาพบปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และเพื่อการศึกษาในคร้ังไป ดังน้ี 

1. คําศัพทจากบทอานบางคํา มีความยากสําหรับการอานของผู  เรียน ครูควรปรับคําศัพทจาหนังสือ

พิมพ ภาษาอังกฤษใหมีความงายใหเหมาะสมกับระดับช้ันของผู เรียนเพื่อใหผู เรียนเขาใจบทอานไดดีย่ิงขึ้น 

2. ในขั้นตอนกิจกรรมการสอนคําศัพทใหม ครูควรใชกิจกรรมท่ีเราความสนใจของนักเรียนเพื่อกระ 

ตุ นใหนักเรียน มีความตองการท่ีจะเรียน เพื่อท่ีจะสงผลใหการเรียนบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

3. การมอบหมายงานใหกับผู เรียน ควรกําหนดเวลาใหนักเรียนอยางชัดเจน เพื่อใหนักเรียนสงงานได

ตามเวลาท่ีกําหนด 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในกรณีที่แบ งกลุ ม ควรจัดนักเรียนที่มีความสามารถ คละกัน 

เพื่อท่ีจะใหนักเรียนท่ีเกงกวาไดชวยเหลือ แนะนํา นักเรียนท่ีออนกวา 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรนําการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษไปใชกับนักเรียนใน

ระดับช้ัน อื่นๆ เนื่องจากนักเรียนจะไดมีพื้นฐานและไดรับความรูอยางตอเนื่อง 

2. ควรใชการสอนแบบน้ี บูรณาการกับสาระการเรียนรู อื่นๆดวย 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาเร่ือง การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานจําปาหวาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในคร้ังน้ี สําเร็จได  

โดย ไดรับความ กรุณาชวยเหลือ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม, ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล และ ดร.บรรจง  

ไชยรินคํา ท่ีไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการทํางานในคร้ังน้ีใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอกราบขอบพระคุณ 

ผูเช่ียวชาญทุกทาน ท่ีไดใหความกรุณาในการตรวจสอบเคร่ืองมือ และใหคําแนะนํา คําปรึกษาตางๆ ขอขอบพระคุณ  

ผูอํานวยการเจริญ รัตนแพทย ผูอํานวยการโรงเรียนบานจําปาหวาย ท่ีมสีวนสนับสนุนและใหกําลังใจในการศึกษาคนควา 

ในคร้ังน้ี  ขอขอบคุณเจาหนาท่ี ผูประสานงานคณะศิลปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษทุกทานท่ีไดอํานวยความสะดวกในดาน 

การประสานงานเกี่ยวกับเอกสารและขอมูลตางๆ ตลอดจนผูท่ีมไิดเอยนามท่ีไดใหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาในคร้ังน้ี 

ท้ังน้ีประโยชนท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังน้ีขอมอบแดครูบาอาจารยท่ีไดอบรมส่ังสอนใหมีความรูและผูมีพระคุณ 

ทุกทาน ขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพย่ิง 
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การวิเคราะหปญหาเกีย่วกับการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ

ของประชาชนในชุมชนตําบลดูใต อําเภอเมอืงนาน จังหวัดนาน ในการเตรยีมความ

พรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน 

An analysis of English Communication Problems for English Skills Development 

of The people Residual in Dutai Sub-district, Nan Province for ASEAN 

Community Preparation 

ชญาณิศา แสงเจรญิ3

1* และผณนิทรา ธรีานนท2 

Chayanisa Sangjaroen1* and Phanintra Teeranon 2 

บทคัดยอ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อสํารวจสภาพและความตองการใชภาษาอังกฤษและวิเคราะหปญหา เพื่อพัฒนา

ภาษาอังกฤษของประชาชนในชุมชนตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซยีน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัยเปนประชากรในวัยแรงงานของชุมชนตําบลดูใต ท่ีมีอายุต้ังแต 16–59 ป จํานวน 320 

คน ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) รวมถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 30 คน ซึ่งใช

วิธีการสุมแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  
ผลการศึกษา  พบวา  ความรูภาษาอังกฤษอยูของประชาชนในชุมชนตําบลดูใต อยูในระดับออนมาก เพราะ

เนื่องจากประชาชนสวนใหญไมคอยไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวันรวมไปถึงในการทํางาน ทําใหเมื่อถึง

คราวจําเปนจะตองสื่อสารกับชาวตางชาติจงึไมกลาท่ีจะสื่อสาร ในดานของการตระหนักรูความสําคัญของภาษาอังกฤษใน

การเขาสูประชาคมอาเซียน ประชาชนในชุมชนตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน  มีความเห็นวาภาษาอังกฤษมี

ความสําคัญในแงของการใชติดตอสื่อสารระหวางกันเมื่อมีการเปดประชาคมอาเซียนแลว และแนวทางท่ีใชในการแกไข

ปญหา คือ การสงเสริมใหมีการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เชน ฟงเพลง หรือการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อความ

เพลดิเพลนิผานการสรางสถานการณจําลองเพื่อใหประชาชนในชุมชนตําบลดูใตไดฝกใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง  
 

คําสําคัญ: ปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ ชุมชนบานดูใต ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน  
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Abstract  

This study aims to survey the conditions and requirements of the English and to analyze the problems to 

improve English of Dutai Sub-district people in Nan Province for ASEAN preparation. Participants were 320 working 

people aged between 16 to 59 years old; simple random sampling was used. Then, purposive sampling was applied 

with 30 organizations. The instruments used in this study were questionnaires and interviews. The statistics used for 

data analysis were percentage, mean, standard deviation, and content analysis. 

 The results have showed that English knowledge is not very strong because most people do not use English 

in their daily activities as well as when in working place. This clauses demotivation in Dutai Sub-distract people to 

communicate with foreigners. In terms of recognizing the importance of English, the people have realized its 

importance as a medium language among ASEAN community. Regarding English skill problem solution, it is found 

that English skills can be promoted by singing songs, or edutainment through simulation; so that the people have an 

opportunity to practice English in real situations. 
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บทนํา 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีไดรับการยอมรับท่ัวโลกวาเปนภาษาสากล  และเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีสามารถนําไปใช

ในการติดตอสื่อสารกับนานาประเทศในท่ัวโลกได ประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

และไดตระหนักถงึความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมาตลอด ดังจะเห็นไดจากการจัดการศึกษาของชาติ

ท่ีกําหนดใหมกีารเรียนรายวชิาภาษาอังกฤษในระดับตาง ๆ มาเปนระยะเวลายาวนานเพื่อใหประชากรของประเทศสามารถ

ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนานาประเทศ ท้ังทางดานการฟง การพูด การอานและการเขยีน (กระทรวงศึกษาธิการ: 

2551) 
อีกท้ังในประเทศไทยกําลังจะเขาสูการเปดเสรีอาเซียนในป 2558 ซึ่งจากกฎบัตรอาเซียนขอท่ี 34 ท่ีบัญญัติวา 

“The working language of ASEAN shall be English” (องคความรูเศรษฐกิจอาเซียน, 2555) ดังน้ัน ภาษาอังกฤษจึงมี

ความจําเปนในฐานะเคร่ืองมืออันดับหน่ึงในการติดตอสื่อสารสําหรับพลเมืองอาเซียน นอกเหนือจากภาษาประจําชาติท่ี

ตองมีความเช่ียวชาญและใชไดอยางถูกตองเหมาะสม จึงกลาวไดวา ภาษาอังกฤษเปนจุดเร่ิมตนของทุกสิ่งท่ีพลเมือง

อาเซยีนตองการ ซึ่งเมื่อเปดเสรีอาเซยีนปญหาดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของคนไทยอาจจะทําใหโอกาสของ

คนไทยในการแขงขันกับประเทศตางๆในอาเซยีนลดลง (สมเกยีรติ  ออนวมิล , 2556)  
เปนท่ีนาสังเกตวา แมจะมีการจัดการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษในทุกระดับช้ันการศึกษาแลวก็ตาม แตยังมี

นักเรียน นิสิต นักศึกษาตลอดจนประชาชนจํานวนมากท่ีมีปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ จากผลการจัดอันดับ

ความสามารถการใชภาษาอังกฤษในกลุมประเทศท่ีไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมจํานวน 54 ชาติ โดยสุมตัวอยาง

ประชากรประมาณ 1.7 ลานคนท่ัวโลก ผลท่ีไดบงช้ีวาประเทศไทยถูกจัดอยูอันดับท่ี 53 จาก 54 ประเทศ (หนังสือพิมพ

ไทยรัฐ, 2555) ประกอบกับผลการวิจัยกอนหนาน้ีบงช้ีวาประชากรโดยรวมของประเทศไทยมีพื้นฐานการใชภาษาอังกฤษ 
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ในการติดตอสื่อสารและนํามาใชงานไดดอยกวาหลายชาติในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงทวีปเอเชีย ซึ่งหากเปนอยางนี้ตอไป

อาจสงผลรายตอแรงงานไทยเมื่อการเปดประชาคมเสรีอาเซยีน เร่ิมขึ้นในป 2558 
จังหวัดนาน เปนจังหวัดท่ีมีสภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต โดยเฉพาะบริเวณ

ชายแดนดานเหนือและตะวันออก รอยตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งบริเวณรอยตอของสองประเทศ

นัน้เปนบริเวณท่ีมดีานเขา-ออกประเทศลาวเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกจิและการคาของ AEC โดยเสนทางน้ีมีโอกาส

เติบโตหลังเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป 2558 เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีเสนทางเช่ือมโยงการคมนาคม

โครงขายทางหลวงในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง หรือ เสนทางสาย R2 (อารสอง) ตัดผาน จึงสามารถเดินทางเช่ือมตอไปยัง

เมอืงหลวงพระบางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมอืงเดยีนเบียนฟูของเวยีดนาม และเมืองลา ในมณฑลยูน

นานของจีนได  จุดน้ีอยูหางจากแควนหงสาของลาวเพียง 35 กิโลเมตร และหางจากชายแดนประเทศจีน 295 กิโลเมตร 

ดังน้ันจังหวัดนานจึงเปนจังหวัดหน่ึงในภาคเหนือ ท่ีมีท้ังธรรมชาติท่ีงดงาม และมีวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณ ท้ังดาน

ประวัติศาสตรและโบราณสถาน มีการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจการลงทุนท่ีนาสนใจ รวมถึงเปนจังหวัดท่ีมีเสนทาง

ขนสงเชื่อมประเทศสมาชิกอาเซียนอีกแหงหน่ึงท่ีสําคัญ หรืออาจกลาวไดวาจังหวัดนานเปนอีกหน่ึงเมืองสําคัญของตลาด 

AEC (สํานักงานพื้นท่ีพเิศษเมอืงเกานาน: 2556)  

ตําบลดูใตเปนตําบลหน่ึงของอําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ภายใตเขตพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาล

ตําบลดูใต  เขตพื้นท่ีพเิศษเมอืงเกานานโดยสภาพทางภูมศิาสตรของชุมชนเปนท่ีราบลุม ชุมชนดูใตมีทรัพยากรท่ีเอื้อตอการ

จัดการทองเท่ียวโดยชุมชน ทําใหชุมชนน้ีเปนชุมชนท่ีนาจะมีศักยภาพในการศึกษาปญหาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ 

(สํานักงานพื้นท่ีพเิศษเมอืงเกานาน: 2556)  
ในการเขาสูการเปนประชาคมอาเซยีนในป 2558 การสื่อสารระหวางประเทศสมาชิกตางๆท้ัง 10 ประเทศ จําเปน

ท่ีจะตองมีภาษากลางในการสื่อสารเพื่อใหมีความเขาใจท่ีตรงกันและเปนสากล ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญ

ของการศึกษาปญหาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของคนในชุมชนตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ในการเตรียมความ

พรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน การศึกษาน้ีมจีุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหใหเกิดการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับประชากรของ

ประเทศไทยไดอยางเหมาะสมตามบริบทสภาพแวดลอม นอกจากน้ี การศึกษาปญหาการพูดภาษาอังกฤษแมวาจะมี

การศึกษากันอยางหลากหลายหากดวยความแตกตางของสภาพแวดลอมและบริบทของชุมชน อาจจะทําใหกระบวนการ

เรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลของการศึกษาวิจัยน้ีหวังวาจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนาภาษาอังกฤษและเพื่อ

เปนแบบอยางในการพัฒนาชุมชนอื่นๆตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อสํารวจสภาพและความตองการการใชภาษาอังกฤษของประชาชนในชุมชนตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน

จังหวัดนาน ในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน 
2. เพื่อวิเคราะหปญหาและนําไปพัฒนาภาษาอังกฤษของประชาชนในชุมชนตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัด

นาน ในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน 
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วธิวีทิยาการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยศึกษาจากประชากรในวัยแรงงานของชุมชนตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ท่ีมี

อายุระหวาง 16–59 ป จํานวน 320 คน ขนาดตัวอยางไดจากการคํานวณสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กําหนด

ขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) และกลุมตัวอยางท่ีใชในการ

สัมภาษณ ไดจากผูมสีวนเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนของประชาชนในชุมชนดูใต รวมถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 30 

คน ซึ่งใชวิธีการสุมแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก แบบสอบถาม ประกอบดวย คําถามแบบปลายปด

แบบมีตัวเลือกและคําถามแบบปลายเปด โดยมีท้ังหมด 4 สวน คือ สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวน

บุคคล สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคดิเห็นของประชากรตัวอยางดานสภาพปญหา ความตองการและวิธีการ

แกปญหา สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษ และสวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อ

สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม และแบบสัมภาษณ โดยการสัมภาษณเชิงลึกเปนแบบกึ่งโครงสราง 

ประกอบดวยการคําถาม 2 สวน คอื สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และสวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ ประกอบดวยคําถาม 4 ขอ คอื ความสําคัญและความจําเปนของการศึกษาปญหา แนวความคดิในการเรียนรู

และการใชภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศ แรงจูงใจในการเรียนรูและการใชภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศ ขอ

สุดทาย คอื ขอเสนอแนะการเรียนรูและการใชภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศ การหาคุณภาพของแบบสอบถามหาได

จากความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเช่ียวชายและหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาคาความเช่ือม่ันของครอ

นบาค มคีาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.89 หลังจากน้ัน นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามและจากการ

สัมภาษณมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห

เนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการศึกษา 

 จากการวเิคราะหขอมูลในแบบสอบถาม ผลการวจิัยแบงไดเปน 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูล

จากแบบสอบถาม สวนท่ี 2 ผลการวเิคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ 

ผลการวเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม   
 

ตาราง 1 จํานวนและรอยละของขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 135 42.20 

หญงิ 185 57.80 

อาย ุ 16 - 20   ป 35 11.00 

 21 –  30  ป 81 25.30 

 31 -  40  ป 67 20.90 

 41  –  50 ป 72 22.50 

 51 –   59  ป 65 20.30 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

สถานภาพ แตงงาน 187 58.40 

 อื่นๆ 1 0.30 

อาชพี รับจาง 113 35.30 

อื่น ๆ 16 5.00 

รายไดตอเดอืน ต่ํากวา    15,000  บาท 258 80.60 

40,001– 60,000  บาท 2 0.60 

รวม 320 100 
 

 ตาราง 1 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง รอยละ 57.80  ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 

21 – 30 ป คดิเปนรอยละ 25.30 และอายุ 16 - 20 ป คดิเปนรอยละ 11 สถานภาพท่ีพบ ไดแก สถานภาพแตงงาน คดิเปน

รอยละ 58.40 และสถานภาพอื่น ๆ คดิเปนรอยละ 0.30 สวนอาชีพพบวามีอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 35.30 และอาชีพ

อื่น ๆ คดิเปนรอยละ 5.00  โดยมรีายไดตอเดอืน ตํ่ากวา 15,000  บาท คดิเปนรอยละ 80.60 และรายไดตอเดือน 40,001– 

60,000  บาท คดิเปนรอยละ 0.60 ตามลําดับ 
 

ตาราง 2 จํานวนและรอยละของขอมูลพื้นฐานระดับภาษาอังกฤษของผูตอบแบบสอบถาม  

ขอมูลพื้นฐานระดับภาษาอังกฤษของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
ระดับภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร ใชมาก 5 1.60 

ไมใชเลย 167 52.20 

ระดับทักษะการฟง ดมีาก 2 0.60 

ออน 133 41.60 

ระดับทักษะการพูด ดมีาก 1 0.30 

ออน 143 44.70 

ระดับทักษะการอาน ดี 20 6.30 

ปานกลาง 130 40.6 

ระดับทักษะการเขยีน ดมีาก 2 0.63 

ออน 132 41.38 

การเตรียมความพรอมทางภาษาเพื่อเขาสู

ประชาคมอาเซยีน 

เพยีงพอ 91 28.40 

ไมเพยีงพอ 229 71.60 

การเรยีนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เรียน 281 87.80 

 ไมเรียน 39 12.20 

รวม 320 100 
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 ตาราง 2 แสดงใหเห็นวา ประชาชนในชุมชนตําบลดูใตสวนมากไมไดใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารคิดเปน

รอยละ 52.20 สวนท่ีใชมาก คดิเปนรอยละ 1.60 เทาน้ัน สําหรับระดับทักษะการฟงอยูในระดับออน คิดเปนรอยละ 41.60 

และระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 0.60 ซึ่งแตกตางกันมาก สวนระดับทักษะการพูดอยูในระดับออน คิดเปนรอยละ 44.70 

และระดับดมีาก คดิเปนรอยละ 0.30 ระดับทักษะการอานน้ันพบวาอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 40.60 และอยูใน

ระดับดี คดิเปนรอยละ 6.30 ในดานทักษะการอาน ระดับทักษะการอานอยูในระดับออน คดิเปนรอยละ 41.38 และระดับดี

มาก คิดเปนรอยละ 0.63 สําหรับการเตรียมความพรอมทางภาษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนพบวาผูตอบแบบสอบถาม

เห็นวายังไมเพยีงพอ คดิเปนรอยละ 71.60 และท่ีคดิวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 28.40 นอกจากน้ัน รอยละ 87.80 เห็นวา

ควรมกีารเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ตามลําดับ  
 

ตาราง 3  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปญหาและความตองการเก่ียวกับการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 

สภาพปญหาและความตองการเก่ียวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ  S.D.   การแปลความ 
ทักษะฟง 
1. ฟงไมทัน 
2. ไมรูความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ 

3.21 
3.23 
3.19 

1.22 
1.20 
1.29 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ทักษะพูด 
1. อายท่ีจะพูด 

3.25 
3.10 

1.22 
1.46 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

2. นึกคําศัพทภาษาอังกฤษไมออก 3.31 1.27 ปานกลาง 
ทักษะอาน 
1. อานภาษาอังกฤษไมออก 
2. ไมเขาใจประโยคท่ีมคีวามยาวมากๆ 
3. ไมสามารถอานจับใจความในสิ่งท่ีอานได 

3.14 
3.08 
3.23 
3.08 

1.35 
1.33 
2.19 
1.36 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ทักษะเขยีน 
1. ไมรูจักตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
2. การเลอืกใชคําไมเปน 

3.07 
2.96 
3.13 

1.19 
1.33 
1.30 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.14 1.13 ปานกลาง 
  

 ตาราง 3 แสดงใหเห็นวา สภาพปญหาและความตองการเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานทักษะการฟงอยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ “ฟง

ไมทัน” รองลงมา “ความไมคุนเคยกับสําเนียงชาวตางชาติ” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ “ไมรูความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษ”  ดานทักษะการพูดอยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ “นึกคําศัพทภาษาอังกฤษไมออก” 

รองลงมา คอื “ไมไดพูดในชีวิตประจําวัน” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ “อายท่ีจะพูด”ตามลําดับ  ดานทักษะการอาน 

อยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ “ไมเขาใจประโยคท่ีมีความยาวมาก ๆ” รองลงมา คือ “ไมรูความหมาย
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คําศัพทภาษาอังกฤษท่ีอาน” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ “ไมสามารถอานจับใจความในสิ่งท่ีอานได” ดานทักษะการ

เขียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ “การเลือกใชคําไมเปน” รองลงมา คือ “รูคําศัพทแตไม

สามารถนํามาใชในการเขยีนภาษาอังกฤษได” และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื “ไมรูจักตัวอักษรภาษาอังกฤษ” ตามลําดับ 
 

ตาราง 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวธิแีกปญหาเก่ียวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

วธิแีกปญหาเก่ียวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ  S.D.   การแปลความ 
รูปแบบการเรียนรู 3.00 1.23 ปานกลาง 
1.การใชเคร่ืองบันทึกเสยีง หรือ CD/VCD ในการฝกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ  2.98 1.30 ปานกลาง 
2. วธีิการเรียนรูอื่นๆ  3.25 1.52 ปานกลาง 
สาเหตุและอุปสรรคในการเรียนรูทางภาษาอังกฤษ  
1. อายุมาก  ความจําลดลง   

3.17 
3.11 

1.12 
1.35 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

2. สาเหตุอื่นๆ  3.35 1.37 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.14 1.13 ปานกลาง 
  

 ตาราง 4 แสดงใหเห็นวา วธีิแกปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ดานรูปแบบการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คอื “วธีิการเรียนรูอื่นๆ” รองลงมา คือ 

“เรียนรูจากผูมคีวามรูหรือจากประสบการณตรงท่ีไดพบเจอชาวตางชาติ” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ “การใชเคร่ือง

บันทึกเสียง หรือ CD/VCD ในการฝกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ” ดานสาเหตุและอุปสรรคในการเรียนรูทางภาษาอังกฤษ 

อยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คอื “สาเหตุอื่น ๆ” รองลงมา คอื “การขาดความตอเนื่องในการเรียนรู” และ

ขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื “อายุมาก  ความจําลดลง” ตามลําดับ 

ผลการวเิคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ    
 ตาราง 5 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมคีวามตองการท่ีจะเรียนภาษาอังกฤษเพราะเล็งเห็นความสําคัญ

ของภาษาอังกฤษในอนาคต  คิดเปนรอยละ  60 และท่ีคิดวาเมื่อมีการเปดประชาคมอาเซียนมีความจําเปนตองใช

ภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 40 สวนใหญมีความตองการเรียนภาษาอังกฤษทุกทักษะ ไดแก ฟง –พูด – อาน –เขียน คิด

เปนรอยละ 50 และนอยท่ีสุด คอื ทักษะพูด เทาน้ัน สวนความตองการเรียนสองทักษะ ไดแก อานและเขยีน คดิเปนรอยละ 

16.67 นอกจากน้ัน สวนใหญยังตองการใหมีการจัดการอบรมภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร คดิเปนรอยละ 50 และรอยละ 60 มคีวามตองการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยการฟงเพลง และอานหนังสือพิมพฉบับ

ภาษาอังกฤษ วิธีการฟงจากสื่อการเรียนการสอนและเรียนรูดวยตนเองมีความตองการคิดเปนรอยละ 20 และมีความ

ตองการใหเปดสอนเสริมภาษาอังกฤษเปนประจําในหมูบานอยางนอยเดอืนละคร้ัง คดิเปนรอยละ 100 

 

 

 

 



 

1222 

 

ตาราง 5 จํานวนและรอยละของความตองการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของผูตอบแบบสมัภาษณ 

ความตองการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษ จํานวน รอยละ 

ความตองการ

ในการเรยีน

ภาษาอังกฤษ 

มคีวามตองการในการเรียนเพราะเล็งเห็นความสําคัญของภาษาใน

อนาคต 
18 60 

มคีวามตองการในการเรียนเพราะในอนาคตเมื่อมกีารเปดประชาคม

อาเซยีนมคีวามจําเปนตองใช 
12 40 

ทักษะ

ภาษาอังกฤษที่

ตองการเรยีนรู 

ทักษะฟง – ทักษะพูด – ทักษะอาน – ทักษะเขยีน 15 50 
ทักษะพูด  5 16.67 

ทักษะอาน  5 16.67 
ทักษะเขยีน 5 16.67 

ความตองการ

อบรม 

ตองการใหมกีารจัดการอบรมภาษาอังกฤษในชีวติประจําวัน 15 50 
ตองการใหมกีารจัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 15 50 

ความตองการ

ในการรับรู 

ภาษาอังกฤษ 

การฟงเพลงภาษาอังกฤษ 18 60.00 

จากการอานหนังสอืพมิพฉบับภาษาอังกฤษ 6 20.00 

วธีิการฟงจากสื่อการเรียนการสอนและเรียนรูดวยตนเอง 6 20.00 

ความตองการ

อื่นๆ 

ความตองการในการใหมกีารเปดสอนเสริมภาษาอังกฤษเปนประจําใน

หมูบานอยางนอยเดอืนละ 1 คร้ัง 
30 100 

รวม 30 100 
  

ตาราง 6 จํานวนและรอยละวธิกีารในการแกปญหาในการเรยีนภาษาอังกฤษ 

วธิกีารแกปญหาเก่ียวกับภาษาอังกฤษ จํานวน รอยละ 

ปญหาการเรยีน

ภาษาอังกฤษ 

การแกปญหาโดยการจัดการอบรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความรู 18 60.00 

การแกปญหาโดยการสอนภาษาอังกฤษชาๆเพื่อใหเขาใจงาย  5 16.67 

การแกปญหาโดยการพยายามใชภาษาอังกฤษในชีวติประจําวันทุกวันจะ

ไดมคีวามคลองแคลวในการใชภาษาอังกฤษ  

7 23.33 

รวม 30 100 

  

ตาราง   6 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามตองการใหมีการแกปญหาโดยการจัดการอบรมเกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความรู  คิดเปนรอยละ 60 รองลงมา  คือ  การแกปญหาโดยการพยายามใชภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวันทุกวันจะไดมีความคลองในการใชภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 23.33 และการแกปญหาดวยการสอน

ภาษาอังกฤษชา ๆ เพื่อใหเขาใจงาย คดิเปนรอยละ 16.67 ตามลําดับ 

 



 

1223 

 

สรุปผลและอภปิรายผล 
 อภปิรายผล 

 การศึกษาปญหาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของประชาชนในชุมชนตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัดนานใน  

การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนบงช้ีวาทักษะท่ีควรไดรับการพัฒนาใหกับประชาชนในชุมชนตําบลดูใต 

อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน คือ ทุกทักษะ ไดแก ทักษะฟง พูด อาน 

เขยีน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริวรรณ  เลหไมเออร (2553) ท่ีศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของปลัดอําเภอในจังหวัดขอนแกน  และเพ็ญจันทร  จันทรพราหมณ (2554) ท่ีทําการสํารวจความสามารถ

และปญหาในการใชทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของพนักงานตอนรับสวนหนาของเกสตเฮาสท่ีถนนขาวสาร  

  ดานความตองการในการใชภาษาอังกฤษของประชาชนในชุมชนตําบลดูใต เพื่อเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซยีน พบวา มีความตองการเรียนรูภาษาผานการเรียนรูแบบเพลิดเพลิน เชน ฟงเพลง หรือเรียนรูดวยความ

เพลดิเพลนิสอดคลองกับแนวคดิของวเิชียร ไชยบัง (2554) ท่ีกลาววา การเรียนรูผานแบบเพลิดเพลินจะชวยเพิ่มศักยภาพ

การเรียนรูของผูเรียน นอกจากน้ันยังสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีแอนดราโกจี (Andragogy) ของมัลคัล โนลส (1980) ท่ี

กลาววาการสรางบรรยากาศการเรียนรูมคีวามสําคัญตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

 ดังน้ัน จากการประมวลผลการวิจัย ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาควรมีการจัดทําเอกสาร ปาย ประกาศ และสื่อ

ประชาสัมพันธตางๆท่ีเปนภาษาอังกฤษใหครอบคลุมท่ัวหมูบาน นอกจากน้ันใหมีการจัดต้ังศูนยการเรียนรูประจําหมูบาน 

จัดหาสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษใหกับประชาชนในชุมชน เพื่อใหผูท่ีสนใจเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง สามารถเรียนรูได

ตลอดเวลา และควรมีการติดตามผลเปนระยะๆ พรอมใหคําปรึกษาในกรณีท่ีชุมชนมีปญหาและความตองการเกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษ เพื่อสงเสริมใหมกีารพัฒนาภาษาอังกฤษอยางย่ังยนื 

 สรุปผล 
  ชุมชนบานดูใต อําเภอเมอืงนาน จังหวัดนาน มรีะดับภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารทักษะการฟง การพูดและ

การอานอยูในระดับออน สวนทักษะการอานอยูในระดับปานกลาง ปญหาสวนใหญเกิดมาจากสาเหตุการไมไดใช

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการไมกลาแสดงออกเพราะกลัวท่ีจะสื่อสารผิดพลาด และประชาชนในชุมชนมีความ

ตองการท่ีจะพัฒนาภาษาอังกฤษในการเรียนเพราะเล็งเห็นความสําคัญของภาษาในอนาคตและมีความตองการใหมีการ

จัดการอบรมภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและจัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แนวทางในการแกไขปญหาใช

วิธีการสงเสริมใหมีการเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ผานการสรางสถานการณจําลองเพื่อใหประชาชนไดฝกใช

ภาษาอังกฤษในสถานการณจริง  วิธีการเรียนรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษท่ีประชาชนในชุมชนดูใตตองการ คือ การฟงเพลง

ภาษาอังกฤษ การอานหนังสือพิมพฉบับภาษาอังกฤษและวิธีการฟงจากสื่อการเรียนการสอนและเรียนรูดวยตนเอง ซึ่ง

วิธีการดังกลาวสามารถทําไดงายและไมขอมีจํากัดในการศึกษาสามารถหาความรูไดตามท่ีผูเรียนตองการไดตลอดเวลา 

สิ่งเหลาน้ีจะสงผลใหประชาชนในชุมชนดูใตสามารถพูดภาษาอังกฤษไดดีขึ้นไดประกอบกับการเล็งเห็นความสําคัญของ

ภาษาอังกฤษท่ีจําเปนท่ีจะตองนํามาใชเพื่อการติดตอสื่อสารกับสมาชิกในกลุมประเทศอาเซียน ทําใหมีแรงผลักดันในการ  

ท่ีจะกลาใชภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นสงผลใหระดับการใชภาษาอังกฤษดขีึ้น   
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การเสรมิตอการเรยีนรูระหวางผูเรยีนกับผูเรยีนในการเขยีนแบบเนนกระบวนการของ

นักเรยีนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเชยีงราย 

Peer Scaffolding during Writing Processes of Lower Secondary School Students 

in Chiang Rai Province 

ศรินิทร  อิ่นแกว4

1* และรัตนา ยาวเิลิง2 

Sirin  Inkaew 1* and Rattana Yawiloeng 2 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธและรูปแบบของการเสริมตอการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียน     

ท่ีเกดิขึ้นระหวางการเขยีนภาษาอังกฤษแบบเนนกระบวนการ กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนท่ีศึกษาอยูระดับช้ันมัธยมศึกษา   

ปท่ี 3 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จากการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงของกรณีศึกษาท่ีมีความแตกตาง

กัน จํานวน 3 คนท่ีมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษในระดับเกง  ปานกลาง และออน โดยการเลือกแบบน้ี จะใหขอมูลท่ีมีความ

หลากหลาย แตกตางกันไปในแตละกรณีศึกษาและผูวิจัยตองการไดขอมูลเชิงลึกดานการเสริมตอการเรียนรู โดย

ดําเนินการวิจัยตามการสอนเขียนแบบเนนกระบวนการ 3 ขั้นตอนไดแก ขั้นกอนเขียน  ขั้นระหวางเขียน และขั้นหลังการ

เขยีน ซึ่งเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยเปนแผนการสอนตามขัน้ตอนดังกลาว จํานวน 6 แผน จากน้ันใชการวิเคราะหบทสนทนา

ระหวางกลุมตัวอยางและเพื่อนรวมช้ันและอภิปรายผลการวจิัยแบบพรรณนา 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธการเสริมตอการเรียนรูในขั้นตอนกอนการเขียนและระหวางเขียน   

โดยการระดมความคิดเกี่ยวกับคําศัพท ตรวจสอบความหมายคําศัพท และกระตุนความคิดดวยการพูดกับตนเอง สวน

ขั้นตอนหลังเขียน กลุมตัวอยางใชการเสริมตอการเรียนรูเพื่อการตรวจสอบความถูกตองของไวยากรณ ถามความ

ชวยเหลอืดานการแปลคําศัพท และตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเขยีน จากผลการศึกษาพบวาการไดรับการ

เสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนรวมช้ันมีผลตอการเขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางในระดับคําศัพทและระดับประโยค 

โดยกลุมตัวอยางสามารถเลือกใชคําศัพทเพื่อสื่อความหมายไดถูกตอง และสามารถเรียนรูความหมายคําศัพทใหม 

นอกจากน้ียังสามารถใชคําศัพทและคําแปลภาษาอังกฤษท่ีเรียนรูจากเพื่อนรวมช้ันมาเขียนเปนประโยคได และนักเรียนใน

ระดับเกงสามารถใชกลยุทธการเสริมตอการเรียนรูดวยตนเองโดยการพูดกับตนเองเพื่อกระตุนความคดิ  ในการเขยีนได  
 

คําสําคัญ: การเขยีนแบบเนนกระบวนการ การเสริมตอการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียน  
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Abstract  

This study aims to investigate strategies and types of peer scaffolding through writing processes. The 

samples of this study included the three students studying in the grade nine at Khuntanwittayakom School, Chiang 

Rai. From the purposive sampling of variation cases, there are three kinds of students that are low, intermediate, 

and good competent learners in an English subject. By choosing this kind of purposive sampling case, the researcher 

wanted to get data for analyzing qualitative research.  The research procedures were conducted underlying three 

stages of writing process, namely pre-writing, while- writing, and post- writing by using six instructional plans. Data 

analysis was descriptive analysis analyzing the dialogues occurred during writing processes between the samples 

and their peers. 

 The results of this study showed that the students used peer scaffolding’s strategies during the pre- writing 

stage and while-stage of writing to support vocabulary brainstorming, vocabulary meaning checking, and idea 

generation of unfamiliar vocabulary by talking to the self. During the post-stage of writing, the students engaged in 

peer scaffolding strategies for checking grammar, asking for helps about translations, and checking understanding of 

writing processes. Thus, peer scaffolding impacted the students’ writing processes in both word and sentence level. 

That is, after receiving scaffolding from the peers, the students were able to choose appropriate meaning of 

vocabulary. In addition, the students were able to use the vocabulary and the English translation learned from the 

peers to apply in their writing. Moreover, peer scaffolding during writing processes enabled to support the students 

in writing sentences grammatically. Importantly, there was an evidence of self-scaffolding occurred during the good 

competent learner talked to the self in order to write an unfamiliar vocabulary. 
 

Keywords: Writing Process, Peer Scaffolding 
 

บทนํา 

ภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญในดานการศึกษาของเด็กไทยซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึง

ความสําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ จึงจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาในทุกระดับช้ันโดยมุงเนน 

ใหผูเรียนสามารถนําประสบการณในหองเรียนไปใชในชีวติประจําวันได และฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร  

ใน 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน แตการใชภาษาอังกฤษเปนปญหาอยางหน่ึงของเด็กไทย 

โดยเฉพาะอยางย่ิงนักเรียนไทยท่ีมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษในระดับตํ่า (Paje, 2014, p.6) จึงทําใหนักเรียน

เหลาน้ีไมสามารถติดตอสื่อสารโดยการใชภาษาอังกฤษได โดยเฉพาะการติดตอสื่อสารโดยการเขียนภาษาอังกฤษ         

ซึ่งถือวาเปนทักษะท่ียากและซับซอนท่ีสุด เนื่องจากในการเขียนภาษาอังกฤษ ผูเขียนจะตองมีความรูและเขาใจ

องคประกอบพื้นฐานท่ีมีความสําคัญในการเขียนภาษาอังกฤษ ไดแก คําศัพท การสะกดคํา สํานวนทางภาษา และ

โครงสรางไวยากรณ (สําเนียง  พวกดอนเค็ง, 2550, หนา 3)   
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 ปญหาของนักเรียนไทยในดานการเขียนภาษาอังกฤษสวนใหญคือ นักเรียนสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ  

ในระดับงายตามประโยคตัวอยางได แตไมสามารถระดมความคิดหรือถายทอดความคิดเพื่อเขียนเปนประโยคดวยตนเอง

โดยปราศจากความชวยเหลอืจากครู ปญหาเหลาน้ีสอดคลองกับคํากลาวของสุเพ็ญพรรณ  ลับโกษา (2553, หนา 1 – 2) 

และ วันเพ็ญ เรืองรัตน (2549, หนา 1 – 2) ท่ีกลาวไววา การสอนเขียนภาษาอังกฤษยังเนนการฝกเขียนประโยคสั้นๆ และ

เนนใหเขียนตามประโยคตัวอยาง โดยท่ีนักเรียนไมไดฝกการใชคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษอื่น ๆ นอกจากน้ี 

Yawiloeng (2013, pp.2-3) และWatcharapunyawong และ Usaha (2013, pp.68 – 69) ไดกลาวถึงปญหาการสอนเขียน

ภาษาอังกฤษท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยคือ ผูสอนเนนการสอนดานไวยากรณการเขียนและความถูกตองของงานเขียน

มากกวาเนนการสอนเขียนตามกระบวนการขั้นตอน จึงเปนสาเหตุใหนักเรียนมีโอกาสนอยในการฝกเขียนและไมสามารถ

ถายทอดความคิดในการเขียนดวยตนเอง และยังเปนผลใหนักเรียนใชคําศัพทและสํานวนการเขียนไมถูกตอง ท้ังน้ี 

Yawiloeng (2013, p.3) ไดกลาวไววานักเรียนไทยยังตองการกิจกรรมการเขียนท่ีสามารถชวยสงเสริมการเสริมตอการ

เรียนรูใหแกนักเรียน และกจิกรรมท่ีสามารถสนับสนุนเหลาน้ี ใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการเขยีนในแตละขัน้ตอนการเขยีน 

จากการสํารวจปญหาการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม  

อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนไมสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษเพื่อบอกเลา

กจิกรรมในชีวติประจําวันของตนเองได  นักเรียนเหลาน้ีมปีญหาทางดานความรูคําศัพทภาษาอังกฤษนอย และไมสามารถ

ถายทอดความคิดของตนเองออกมาเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งผูวิจัยพบปญหาดังกลาวจากประสบการณการสอนของผูวิจัย  

ในรายวชิาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดังน้ัน เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

และพบวา  การสอนเขียนภาษาอังกฤษควรจะเนนกระบวนการเขียน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนสามารถเรียนรูการเขียน

ภาษาอังกฤษรวมกันกับครูและเพื่อนรวมช้ันในแตละขั้นตอนการเขียน และชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูและแกไขปญหา

การเขยีนภาษาอังกฤษต้ังแตขัน้ตอนกอนเขยีนจนถงึขัน้ตอนหลังเขยีนได 

 การสอนเขยีนแบบเนนกระบวนการจะสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขยีนไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน 

ผูเรียนควรจะไดรับการสงเสริมและการสนับสนุนทักษะการเขียนในแตละขั้นตอนของการเขียน นักการศึกษาหลายทาน  

ไดเล็งเห็นความสําคัญของแนวคิดการเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding) ในกิจกรรมการเขียน โดยการเนนปฏิสัมพันธทาง

สังคมระหวางผูสอนในการใหความชวยเหลือผูเรียนดวยการจัดเตรียมงานท่ีสงเสริมการเรียนรู การใหคําแนะนํา         

การชวยเหลือ และการสนับสนุนในขณะท่ีผูเรียนกําลังอยูในพื้นท่ีรอยตอพัฒนาการ (Zone Proximal Development) 

จนกระท่ังผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง (Gillani, 2003  cited in Santoso, 2010, p.48) จากการศึกษาคนควาขอมูล

เพิ่มเติม ผูวิจัยจึงสนใจการสนับสนุนการเสริมตอการเรียนรูใหกับผูเรียนระหวางฝกเขียนประโยคภาษาอังกฤษในแตละ

ขั้นตอน ภายใตสมมุติฐานท่ีวา การเสริมตอการเรียนรูอาจจะมีสวนชวยใหนักเรียนไดรับความชวยเหลือเพื่อแกไขปญหา

การเขยีนภาษาอังกฤษในขณะท่ีเขารวมกจิกรรมการเขยีนแบบเนนกระบวนการ  

 ในการจัดการเรียนการสอนเขียน มีวิธีการสอนอยู 2 กระบวนการหลักๆ คือ กระบวนการเขียนท่ีเนนผลงาน 

(Product Approach) และกระบวนการเขยีนท่ีเนนกระบวนการ (Process Approach) ซึ่งกระบวนการ  ท้ัง 2 อยางน้ีมีขั้นตอน

การสอนท่ีแตกตางกันคอื กระบวนการสอนเขียนท่ีเนนผลงานน้ัน จะใหความสําคัญดานการทําแบบฝกหัดไวยากรณดวย 

สวนประกอบของประโยคและยอหนา และการเรียงลําดับคําในประโยค ซึ่งกระบวนการสอนน้ีจะเนนใหผูเรียนสามารถ

ทองจําและประยุกตกฎของไวยากรณการเขียนได (Tangkiengsirisin, 2006, p.10) สวนกระบวนการสอนเขียนแบบเนน
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กระบวนการน้ัน จะเนนขั้นตอนการเขียนโดยการชวยเหลือใหผูเรียนไดคนพบความคิดเห็นของตัวเอง ชวยใหผูเรียนเลือก

หัวขอการเขียนดวยตนเอง ใหโอกาสครูและเพื่อนใหขอมูลยอนกลับ และกระตุนใหผูเรียนแกไขงานเขียน (Silva และ 

Matsuda, 2001, p.67 cited in Vaderpyl, 2012) อยางไรก็ตาม จากกระบวนการสอนเขียนท้ัง 2 กระบวนการ Laksmi 

(2006, p.145) ไดเนนความสําคัญของการสอนเขยีนแบบเนนกระบวนเขยีนวา การสอนเขยีนแบบเนนกระบวนการสามารถ

ชวยใหผูเรียนประยุกตใชกฎไวยากรณ และผูเรียนยังสามารถสื่อสารความคดิของตนเองผานภาษาเขยีนได  

 การศึกษาช้ินน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธและรูปแบบของการเสริมตอการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียน  

ท่ีเกิดขึ้นระหวางการเขียนภาษาอังกฤษแบบเนนกระบวนการ โดยใชกระบวนการสอนเขียนแบบเนนกระบวนการน้ัน       

จะเนนขั้นตอนการเขียนโดยการชวยเหลือใหผูเรียนไดคนพบความคิดเห็นของตัวเอง ชวยใหผูเรียนเลือกหัวขอการเขียน 

ดวยตนเอง ใหโอกาสครูและเพื่อนใหขอมูลยอนกลับ และกระตุนใหผูเรียนแกไขงานเขียน (Silva และ Matsuda, 2001,     

p.67 cited in Vaderpyl, 2012) นอกจากน้ี  Sabet (2013) ยังไดกลาววา การฝกฝนการเขียนของผูเรียนในการเขียนเปนคู 

ผูเรียนท่ีเกงกวาจะสามารถชวยเสริมตอการเรียนรู และใหความชวยเหลือกับผูเรียนท่ีออนกวาได  และ Laksmi (2006,   

p.145) ไดเนนยํ้าความสําคัญของการสอนเขียนแบบเนนกระบวนเขียนวา การสอนเขียนแบบเนนกระบวนการสามารถ  

ชวยใหผูเรียนประยุกตใชกฎไวยากรณ และผูเรียนยังสามารถสื่อสารความคดิของตนเองผานภาษาเขยีนได 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษากลยุทธการเสริมตอการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียน (Peer scaffolding) 

ท่ีเกิดขึ้นระหวางการเขียนภาษาอังกฤษแบบเนนกระบวนการ (Process Writing) (2) เพื่อศึกษารูปแบบของการเสริมตอ   

การเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียน ท่ีเกดิขึ้นในแตละขัน้ตอนของการเขยีนภาษาอังกฤษแบบเนนกระบวนการ 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 1. กระบวนการสอนเขยีนภาษาอังกฤษ  

การเขียนเปนกระบวนการอยางหน่ึงท่ีผูเขียนสามารถถายทอดความรูสึกนึกคิดตาง ๆ โดยผานตัวอักษรได 

โดยท่ีผูอานสามารถรับรูความรูสกึท่ีผูเขยีนตองการสื่อออกมาได ซึ่งแนวคดิในการสอนเขียนมีอยู  2 แนวคิดหลัก ๆ ไดแก 

การเขียนท่ีเนนผลงานเขียน (Product Approach) และการเขียนท่ีเนนกระบวนการ (Process Approach) ซึ่งการเขียนท้ัง 2 

แนวน้ีมีจุดเนนท่ีตางกัน การเขียนแบบเนนผลงานเขียน  เปนการเขียนเลียนแบบตัวอยางประโยคท่ีมุงเนนรูปแบบ          

ทางไวยากรณ โครงสรางระดับประโยค และกลไกทางภาษา  เปนการเขียนท่ีใหความสําคัญกับความถูกตองของตัวภาษา

มากกวาสิ่งท่ีตองการสื่อออกมา (Raimes, 1983 อางถึงใน มาลี รุงไหรัญ, 2550, หนา 11)  สวนการสอนเขียนแบบเนน

กระบวนการ (Process Approach) เปนการเขียนท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดใชกระบวนการทางความคิดท่ีจะเรียบเรียงขอมูล 

เพื่อใหไดขอความท่ีสามารถสื่อความคิดไดอยางชัดเจน โดยนําความรูเดิมมาใชในการสรางขอความใหม (Flower และ 

Hayes,1989, pp.21 – 24; Coe และ Gutlerrez, 1981, p.254; Hairston, 1982, p.85 อางถึงใน สําเนียง พวกดอนเค็ง, 

2550, หนา 14 – 17) 

กระบวนการสอนเขยีนแบบเนนกระบวนการม ี3 ขัน้ตอนหลักๆ Abrams (2002) ไดศึกษาเกี่ยวกับขบวนการ  สอน

เขียนเปนภาษาตางประเทศ และไดเสนอขั้นตอนในการสอนเขียนไวดังน้ี  (1) ขั้นกอนเขียน (Pre-writing) เปนขั้นตอนการ
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ทบทวนหรือสรางทักษะในการเตรียมท่ีจะเขียน โดยใหคํานึงถึงผูอาน สิ่งท่ีเขียน และคําศัพทท่ีจําเปนในการเขียน (2) ขั้น

ระหวางเขียน (While-writing) เปนขั้นตอนท่ีผูเรียนลงมือเขียนและแกไขงานเขียน โดยผูสอนคอยใหคําแนะนําในการเขียน 

(3) ขัน้หลังการเขยีน (Post-writing) เปนขัน้ตอนท่ีผูเรียนสามารถทบทวนงานเขียนของตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

เพื่อน และใหเพื่อนวิจารณงานเขียนของตนเอง จะเห็นไดวากระบวนการสอนเขียนแบบเนนกระบวนการน้ันสงเสริมให

ผูเรียนไดฝกการเขยีนในสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรูจากครูผูสอนและเพื่อนรวมช้ัน 

2. ทฤษฏกีารเรยีนรูทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Theory)  

ทฤษฏกีารเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Theory) เปนทฤษฏีท่ีเกิดจากแนวคิดของ Vygotsky 

ท่ีมแีนวคดิดานการพัฒนาการเรียนรูของมนุษยภายใตสภาวะแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม โดยใชภาษาเปนเคร่ืองมือ

สําคัญในการเรียนรู แนวคิดหลักของทฤษฏีน้ีคือ มนุษยจะสามารถพัฒนาการเรียนรูได ดวยการมีปฏิสัมพันธทางสังคม

โดยการสื่อสารกับผูคนรอบขาง (Lantolf และ Thorne, 2007) นอกจากน้ี ปฏิสัมพันธทางสังคมท่ีสงเสริมการเรียนรูนั้น 

ควรจะเปนการสื่อสารระหวางคนต้ังแตสองคนขึ้นไป หรือระหวางคนท่ีมีความแตกตางกันในดานความคิดหรือสติปญญา

ในเร่ืองท่ีสนทนากัน จึงจะชวยใหสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกัน และชวยใหเกิดความเขาใจมากย่ิงขึ้น (Barnard และ 

Campbell, 2005, p.76)  

แนวคดิของทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรมน้ีไดถูกนํามาประยุกตใชในดานการศึกษาอยางแพรหลาย  

โดยเฉพาะอยางย่ิงดานแนวคดิการเรียนรูในพื้นท่ีรอยตอพัฒนาการ (Zone of Proximal Development) ซึ่งมีสมมุติฐานท่ีวา 

การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนภายในพื้นท่ีรอยตอพัฒนาการจะเกิดขึ้นไดโดยผานกิจกรรมการเรียนรูแบบพึ่งพาซึ่งกัน

และกันกับผูคนรอบขาง (Lantolf & Thorne, 2007, p.207) จากมุมมองดังกลาว จะเห็นไดวาแนวคิดการเรียนรูในพื้นท่ี

รอยตอพัฒนาการสามารถเสริมสรางกรอบแนวคิดใหการพัฒนาการการเขียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศได    

โดย Lantolf และ Thorne (2007, p.216) ไดเนนยํ้าความสําคัญของแนวคิดน้ีไววา แนวคิดการเรียนรูในพื้นท่ีรอยตอ

พัฒนาการไมไดเปนเพยีงรูปแบบหน่ึงของกระบวนการพัฒนาการเรียนรูเทาน้ัน แตยังเปนเคร่ืองมือทางดานกรอบแนวคิด

และทางดานเรียนการสอนท่ีนักการศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อทําความเขาใจพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนภายใต

สิ่งแวดลอมทางสังคมได 

 3. แนวคดิการเสรมิตอการเรยีนรู (Scaffolding)  

แนวคดิการเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding) เปนแนวคิดของไวกอตสกี้ท่ีอยูภายใตแนวคิดดานเรียนรูในพื้นท่ี

รอยตอพัฒนาการ  Lantolf และ Thorne (2007, p.200) ไดอธิบายแนวคิดน้ีไววา การเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding) จะ

เกิดขึ้นในระหวางท่ีผูเรียนไดรับการกํากับดูแลจากผูอื่น (Other-regulation) ซึ่งการเสริมตอการเรียนรู จะพบในรูปแบบ 

การใหความชวยเหลอื การใหคําช้ีแนะหรือไดรับแนวทาง จากพอแม พี่นอง เพื่อนรวมช้ัน ผูฝกหัด และครู เปนตน  แนวคิด   

การเสริมตอการเรียนรูน้ีเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน ฟาสวาง พัฒนะพเิชฐ (ม.ป.ป., ออนไลน)    

ท่ีศึกษาวิจัยภายใตแนวคิดการเรียนรูในพื้นท่ีรอยตอพัฒนาการ ฟาสวางไดกลาวไววา แนวคิดการเสริมตอการเรียนรู      

มีความเช่ือท่ีวา การช้ีแนะหรือการชวยเหลือเปนการรวมมือทางสังคมท่ีจะชวยสนับสนุนใหเกิดพัฒนาการทางดาน      

การเรียนรูไดดมีากขึ้น โดยจําเปนตองมผีูเช่ียวชาญใหการชวยเหลือ ในการเกิดความรูความเขาใจมากย่ิงขึ้น การเสริมตอ   

การเรียนรู เปนการเตรียมสิ่งท่ีเอื้ออํานวยการเรียนรู การใหคําแนะนํา การชวยเหลือและการสนับสนุนในขณะท่ีผูเรียน  

อยูในชวงรอยตอพัฒนาการจนกระท่ังผูเรียนมคีวามรูความเขาใจไดดวยตนเอง  



 

1230 

 

นักการศึกษาท่ีศึกษาภายใตแนวคิดดานการเรียนรูในพื้นท่ีรอยตอพัฒนาไดศึกษารูปแบบการเสริมตอการเรียนรู 

มีหลายประเภท  ดังท่ีนักวิจัยหลายทาน เชน Holton และ Clarke (2006 อางถึงใน Santoso, 2010, pp.57-58) และ Van 

Lier (2004 cited in Walqui, 2006, p.168) ไดเสนอรูปแบบของการเสริมตอการเรียนรูไว 4 ประเภท ไดแก (1) การไดรับ

ความชวยเหลือจากผูท่ีมีความรูมากกวา เชน ครู หรือเพื่อนรวมช้ันท่ีเกงกวา (2) การเรียนรูรวมกันกับเพื่อนรวมช้ันท่ีมี

ความรูในระดับเดียวกัน (3) การเรียนรูรวมกันกับเพื่อนท่ีมีความรูนอยกวา และ (4) การเรียนรูดวยตนเองโดยยึดการฝก

ปฏิบัติและกลยุทธของตนเองหรือการพูดกับตนเอง จากรูปแบบการเสริมตอการเรียนรูและแหลงการเรียนรูท่ีเอื้อ         

ตอการเสริมตอเรียนรูท่ีกลาวมาขางตน อาจกลาวไดวา เมื่อผูเรียนมีโอกาสเรียนรูรวมกันกับครูหรือเพื่อนรวมช้ัน และ

ได รับการเสริมตอการเรียนรูจากคนรอบขางดังกลาว จนเกิดความเขาใจหรือความรูใหม จะชวยใหผู เ รียน                   

ขอความชวยเหลอืจากครูหรือเพื่อนนอยลง และ สามารถเรียนรูหรือใชภาษาดวยตนเองอยางอัตโนมัติ  

 แนวคดิดานการเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding) ไดถูกนํามาใชสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนในระหวางการเขียน

ภาษาอังกฤษแบบเนนกระบวนการ (Writing Process) โดยนักการศึกษาและนักวิจัยหลายทาน (Laksmi, 2006; Sabet, 

Tahriri และ Pasand, 2013; Santoso, 2010) กลาวไววา ในดานการเขียนแบบเนนกระบวนการ การเสริมตอการเรียนรู   

ถูกมองวาเปนเทคนิคอยางหน่ึงในการชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางดานเขียนได หากผูเรียนไดรับการคําแนะนํา 

หรือการชวยเหลอืท่ีเหมาะสมจนสามารถเขาใจและขอความชวยเหลอืจากคนรอบขางนอยลง และในท่ีสุดก็สามารถนําเอา

ความรูความเขาใจมาชวยในการเขียนไดดวยตนเอง (Laksmi, 2006, p.145) นอกจากน้ี Santoso (2010) ไดกลาวไววา 

กระบวนการเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนรวมช้ัน (Peer Scaffolding) จะมีสวนชวยใหนักเรียนจะไดรับการช้ีแนะและไดรับ

การเรียนรูท่ีหลากหลาย ท้ังการเรียนรูโดยผานสังคมรอบขางและการเรียนรูดวยตนเอง  

จากกรอบแนวคิดการเสริมตอความรู (scaffolding) ท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดแนวคิดน้ีมีความสําคัญตอ      

การศึกษาวิจัยดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ซึ่งสวนใหญผูสอนจะเนนผลงานการเขียน

ภาษาอังกฤษดานความถูกตองทางไวยากรณ มากกวาเนนการสอนแบบเนนกระบวนการ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียน     

ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จากประสบการณการสอนของผูวิจัยในรายวิชาภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน พบวานักเรียนมีความรูและประสบการณดานการเขียนภาษาอังกฤษนอย ท้ังน้ีนักเรียนกลุมน้ีมีพฤติกรรม       

การเรียนรูท่ีไมกลาถามครูในเร่ืองท่ีไมเขาใจในหองเรียน นักเรียนสวนใหญจะเรียนรูการเขยีนภาษาอังกฤษโดยการคัดลอก

แบบอยางประโยคจากครูหรือจากเพื่อนท่ีเกงกวา นอกจากน้ีนักเรียนเหลาน้ีจะไมคอยกลาซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับ     

การเรียน จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการศึกษาการเสริมตอการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นในการสอนเขียนแบบเนน

กระบวนการ (Process Approach) โดยประยุกตใชกรอบแนวคดิการเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding) ใหแกนักเรียน 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี  เปนนักเรียนท่ีศึกษาอยูระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

จํานวน 3 คน สุมตัวอยางโดยวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยนักเรียนท้ัง 3 คนมีระดับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ   

อยูในระดับเกง ปานกลาง และออน โดยวัดจากผลการเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557 และเปนนักเรียนท่ีเรียน

วิชา อ 23102 (ภาษาอังกฤษ 6) ซึ่งเปนรายวิชาพื้นฐาน ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ซึ่งวิธีการเลือกกรณีศึกษา  
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แบบน้ีเรียกวา การเลือกกรณีศึกษาท่ีมีความแตกตางกัน (Variation Cases) (ดิชพงศ  พงศภัทรชัย, 2556 หนา 91) เปน

การเลือกท่ีจะใหขอมูลท่ีมีความหลากหลาย แตกตางกันไปในแตละกรณีศึกษา เพื่อรวบรวมสิ่งท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรู  

ในเร่ืองการเสริมตอการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียนในการเขียนแบบเนนกระบวนการของนักเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน นอกจากน้ันกลุมตัวอยางยังใชอางอิงแทนกลุมประชากรท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันในหอง และเนน

ความชัดเจนเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาได (ยาใจ พงษบริบูรณ, 2553, หนา 42) เชน 

นักเรียนเกงสามารถแทนลักษณะกลุมนักเรียนท่ีเรียนเกงท่ีมอียูในหอง เปนตน  

เครื่องมือการวจัิย 

เคร่ืองมือการทําวิจัยของงานวิจัยเร่ืองน้ีคือ แผนการสอนโดยใชกระบวนการสอนเขียนแบบเนนกระบวนการ 

จํานวน 6 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง ในหัวขอ กจิวัตรประจําวัน อาชีพของคนในครอบครัว งานอดเิรกท่ีชอบ การบอกลักษณะ

บุคคลตาง ๆ กิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห และ ดารา/นักรองท่ีช่ืนชอบ ซึ่งเปนหัวขอท่ีอยูในสาระมาตรฐานการเรียนรู 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ ท่ีตองการใหผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สามารถเขยีนสื่อสารตามหัวเร่ืองเกี่ยวกับ

ตนเอง ครอบครัว เวลาวางและนันทนาการ (กรมวชิาการ, 2551, หนา 3) 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

การดําเนินการวจิัยเชิงคุณภาพน้ี ผูวจิัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยดังตอไปน้ี   

ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิจัยใชวิธีสอนเขียนแบบเนนกระบวนการ (Process Approach) โดยใหกลุมตัวอยางท้ัง 3 คน     

เขารวมกจิกรรการเขยีนภาษาอังกฤษกับเพื่อนรวมช้ัน โดยกจิกรรมการสอนเขยีนภาษาอังกฤษ ม ี3 ขัน้ตอนดังน้ี            

1. ขัน้กอนเขยีน (Pre - writing) นักเรียนเตรียมพรอมเขาสูหัวขอในการเขยีน โดยใหนักเรียนจับคูภาพ

กับคําศัพทเพื่อทบทวนคําศัพท  

2. ขั้นระหวางเขียน (While – writing) นักเรียนเขียนประโยคเกี่ยวกับตนเองหรือประโยคอธิบาย

รูปภาพ   

3. ขัน้หลังการเขยีน (Post-writing) นักเรียนแกไขงานเขยีนและใหเพื่อนชวยตรวจงานเขยีน   

ขัน้ตอนท่ี 2 บันทึกบทสนทนากลุมตัวอยางท้ัง 3 คนระหวางเขารวมกจิกรรมการเขียน โดยใชเคร่ืองบันทึกเสียง 

MP3 อัดเสยีง 1 คน ตอ 1 เคร่ือง กลุมตัวอยางแตละคนจะถูกบันทึกเสยีงจํานวน 6 คร้ัง คร้ังละ 1 ช่ัวโมง  

ขัน้ตอนท่ี 3 ถอดบทสนทนาของกลุมตัวอยางแตละคน และนําเอาบทสนทนาท่ีมีการเสริมตอการเรียนรูเกิดขึ้น 

มาวเิคราะหกลยุทธและรูปแบบการเสริมตอการเรียนรูของกลุมตัวอยาง 

ขั้นตอนท่ี 4 รวบรวมช้ินงานเขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางแตละคน คนละ 6 ช้ิน เพื่อนํามาเปนขอมูล

เพิ่มเติมในการวเิคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  

ในการศึกษาคร้ังน้ี มีขอจํากัดคือ ผูวิจัยไมไดฝกฝนวิธีการเสริมตอการเรียนรูใหกับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียน

เกง เพื่อนําไปชวยเหลอืนักเรียนท่ีออนกอนการเสริมตอการเรียนรู  จงึทําใหผลของการเสริมตอการเรียนรูระหวางนักเรียน

เกงและนักเรียนออนไมมปีระสทิธิผลเพยีงพอ 

การวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชในการวิเคราะหขอมูล 2 ประเภท คือ (1) การวิเคราะหกลยุทธการเสริมตอ

การเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียนจะใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากบทสนทนา และ (2) การ
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วเิคราะหรูปแบบการเสริมตอการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียน ใชเกณฑการวเิคราะหท่ีแยกตามรูปแบบการมปีฏิสัมพันธ

ทางสังคมท่ีชวย  เสริมตอการเรียนรูใน 4 ประเภท (Van Lier, 2004 cited in Walqui, 2006) คือ (1) การไดรับความ

ชวยเหลอืจากผูท่ีมีความรูมากกวา หรือเพื่อนท่ีเกงกวา (2) การเรียนรูรวมกันกับเพื่อนรวมช้ันท่ีมีความรูในระดับเดียวกัน 

(3) การไดรับการชวยเหลอืจากเพื่อนรวมช้ันท่ีมคีวามรูนอยกวา และ (4) การเรียนรูดวยตนเอง ดวยการพูดกับตนเอง 
 

ผลการศึกษา 
 

ตาราง 1 ผลการศกึษากลยุทธการเสรมิตอการเรยีนรูจากกิจกรรมการเขยีนโดยเนนกระบวนการ 

ข้ันตอนการเขียน กลยุทธการเสริม 

ตอการเรียนรู 

ตัวอยางบทสนทนาระหวาง 

กลุมตัวอยางและเพื่อนรวมช้ัน 

ผลงานเขียน 

1.1 ข้ันตอนกอนเขียน   

(Pre – writing) 

1.1.1 คนหาคําแปลคําศัพท  ยวิ (นักเรียนเกง)  

ยวิ : ครูขา mechanic  แปลวาอะไรคะ 

ครู :   ชางยนตคะ 

ฟาง :  ชางยนต รูปที่ 2  เนาะ ยวิ  รูปที่ 9  คนขายของใชไหม 

ยวิ :   ไมใชนะ คนขายของรูปท่ี 11 

ฟาง : งัน้รูปที่ 9 เปนอะไรอะ 

ยวิ :   ฉันวา เปน receptionist นะ 

ฟาง :  waiter / waitress  รูปที่ 10  ใชไหม 

ยวิ :   ไหนนะ เออเนาะ รูปท่ี 10 

 

- ระดับคําศัพท Picture 3: 

“mechanic”  

  

1.1.2 ตรวจสอบความเขาใจ

เกี่ยวกับความหมายและ

วธิใีชคําศัพท  

 

ฟาง (นักเรียนปานกลาง)  

ฟาง :  ยวิ  ขอ 4  skating ภาพขางบนใชไหม 

ยวิ :   ไหน ที่รูปนี้นะ 

ฟาง :  skating  ใชไหม 

ยวิ :   skating หรือ skiing 

ฟาง :    มี skiing ดวยเหรอ 

ยวิ :    รูปนี้นาจะเปน skiing สวนรูปนี้นาจะเปน skating 

ฟาง :  ครูขา อันนี้ใช skating แลวนี่ skiing ใชไหมคะ 

ครู :    ใชคะ 

ยวิ :  เห็นไหม เคยเห็นในทีว ี 

 

 

- ระดับคําศัพท Picture = skiing 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2 ข้ันตอนระหวาง

เขียน (While – 

writing) 

 

1.1.3 ระดมความคิด

เกี่ยวกับคําศัพท  

 

 

 

 
 

 

1.2.1 ระดมความคิด

เกี่ยวกับคําศัพท  

 

 

กุล (นักเรียนออน)  

กุล :  รูปนี้ คอืรูปภาพอะไร 

มาย : ก็วานะ หมอฟนนะ รูปนี้นาจะไมใช ฉันวานาจะเปน 

        รูปที่ 5 นะ 

กุล : receptionist คอื พนักงานตอนรับ ใชรูปท่ี 3 ไหม 

มาย : รูปที่ 9 มากกวานะ รูปที่ 3 นางพยาบาล 

กุล : เออ ใช ลืมไปไดอยางไรนะ 
 

ยวิ (นักเรียนเกง)  

ยวิ : สองนก ทําในหนารอนเหรอ ฟาง 

ฟาง : ก็นั่นละ 

ยวิ : แลวปนเขาทําในฤดูอะไร 

ฟาง : ฤดูหนาวม้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

-ระดับคําศัพท “Picture 3 : “nurse”  
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ตาราง 1 (ตอ)    

ข้ันตอนการเขียน กลยุทธการเสริม 

ตอการเรียนรู 

ตัวอยางบทสนทนาระหวาง 

กลุมตัวอยางและเพื่อนรวมช้ัน 

ผลงานเขียน 

1.2 ข้ันตอนระหวาง

เขียน (While – 

writing)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3 ข้ันตอนหลังการ

เขียน (Post – 

writing) 

 

 

 
 

1.2.2 ตรวจสอบความเขาใจ

เกี่ยวกับความหมายและ

คําอธบิายคําศัพท 

 

 

 

 
 

 

1.2.3 พยายามกระตุน

ความคิดดวยการพูดกับ

ตัวเอง 

 

 
 

 
 

1.2.4 ตรวจสอบความเขาใจ

เกี่ยวกับความหมายและ

คําอธบิายคําศัพท 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.3.1 คนหาการแปล

คําศัพทและการแปล

ประโยค 

 
 

1.3.2 แกไขไวยากรณ

ภาษาอังกฤษ 

ยวิ : วายน้ําฤดูอะไรนะ  

ฟาง : ฤดูรอนหรือเปลานะ 

ยวิ :  ฤดูรอน ครูบอก  
 

ยวิ (นักเรียนเกง) 

ยวิ : ฉันทํางานในออฟฟศ คุยโทรศัพทกับลูกคา 

ฟาง : งัน้ก็เลขานุการ 

ยวิ : ดูจากตรงไหน คําศัพทขางหนาหรือท่ีจับคูกับภาพอะ 

ฟาง : ครูวา ดูจากขางหนานะ 

ยวิ : ฉันทํางานบนถนน ทํางานหนัก เม่ือคนทําส่ิงไมด ี 

       จะนําไปสถานตํีารวจ ตํารวจนะ 

ฟาง : ใช ตํารวจนะ 
 

ยวิ (นักเรียนเกง) 

ยวิ : skating เลนในฤดูหนาว (พมึพํา) 

ฟาง : watching TV นี่ไดท้ังปเนาะ เอย ไดทุกฤดูเนาะ   

        แลวอันนี้ แปลวาอะไร singing รองเพลงเนาะ ไดทุก 

        ฤดูเนาะ 

ยวิ : อมื 
 

นักเรียนปานกลางไมมี 
 

กุล (นักเรียนออน)  

กุล : I work in an office. …..answer telephone and  

       speak to visitors  นักขาวใชไหม 

มาย : receptionist  มากกวานะ 

กุล : When people do bad things. I take them to  

        the police station. ตํารวจนี่  … bring them food     

        เสริฟอาหารใชไหม มาย 

มาย : ขอไหนนะ 

กุล : I work in hospital, …. help people. 

มาย : พยาบาลใชไหม 
 

ยวิ (นักเรียนเกง)  

ยวิ :ครูขา คนขับรถสงของจะเขียนอยางไรคะ 

ครู : อาจจะเขียนวาเปน driver  แตตอนเขียนลักษณะงาน 

       อาจบอกวา transfer things 
 

ฟาง (นักเรียนปานกลาง)  

ฟาง :  I get up  get ตัด s ออก ใชไหม ยวิ 

ยวิ :  ใช แลวเราตองบอกเวลาไหม 

ฟาง :  นั่นนะส ิตองบอกไหม 

ยวิ : งัน้ก็เขียนวา get up in the morning 

 

 

 

-ระดับประโยค: “Swimming is in 

summer.  
 

 

 

 

- ระดับคําศัพท Number 3 : “Police 

Officer” 

 

 

 

- ระดับประโยค “Skating is in 

winter.” 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

     - ระดับคําศัพท Number 3 : 

“Police Officer” 

 

 

 

 
 

 

- ระดับประโยค 

My father is a driver. He transfers 

things. 
 

 

- ระดับประโยค “I  gets up in the 

morning.”    

I get up in the morning.  
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ตาราง 1 (ตอ)    

ข้ันตอนการเขียน กลยุทธการเสริม 

ตอการเรียนรู 

ตัวอยางบทสนทนาระหวาง 

กลุมตัวอยางและเพื่อนรวมช้ัน 

ผลงานเขียน 

1.3 ข้ันตอนหลังการ

เขียน (Post – 

writing) 

1.3.3 แกไขไวยากรณ

ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3.4 ตรวจสอบความเขาใจ

เกี่ยวกับข้ันตอนการเขียน 

 

 

 
 

 

1.3.5 คนหาคําศัพทที่ไม

คุนเคยความหมาย หรือ ไม

คอยไดใช  

 ฟาง (นักเรียนปานกลาง) 

ฟาง :  (พมึพํา) I get up in the morning. I breakfast  

        ใชไหม 

ยวิ :  เราแปรงฟนกอนส ิ I brush her teeth. 

ฟาง :  I…I    เขียนไปเลยใชไหม ตรงนี้นะ เปล่ียนเปน  

          my  ไมใชเหรอ 

ยวิ : เออเนาะ จริงเหรอ ฟาง 

ฟาง :  ใช ๆ  my เขียนตามนี้เลนใชไหม สวน breakfast นี ่

         ไมเปลี่ยนอะไรแลวใชไหม 

ยวิ :  F..F fast  เนาะ  breakfast  นะ 

ฟาง :  ออื  ๆ  I has lunch.  

ยวิ :   have  นะ ไมใช  has  

ฟาง :  เออ ใช ๆ  เปล่ียนเปน has  เนาะ 
 

ฟาง (นักเรียนปานกลาง) 

ฟาง :  ครูใหทําอะไรนะ ยวิ  ใหเขียนความสามารถของตัวเอง

และเพื่อน โอโห ตองเขียนยาวแนเลย  

ยวิ : ดูตามท่ีเราเช็คในตารางนะ 

ฟาง :  ออ แลวนํามาเขียน โดยใช can ใชไหม 

ยวิ : ใช 
 

กุล (นักเรียนออน)  

กุล :  ถาทําอาหารจะวาอยางไรดี 

มาย :  cooker  ไมใช ๆ cook  เฉย ๆ  

กุล :  ง้ันก็ She is a cook. 

 

 

 

 

       - ระดับประโยค: 

I brush her teeth.   I brush my 

teeth.  

 

 

 

 

- ระดับประโยค I  has lunch at 

12.30 p.m.   I have lunch at 

12.30 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ระดับประโยค: 

My sister is a cook. She is a cook.  

 

ผลการศึกษาโดยรวมจากกจิกรรมการเขยีนโดยเนนกระบวนการจํานวนท้ังสิ้น 6 คร้ัง จะเห็นไดวา กลุมตัวอยาง

มีการใชกลยุทธท่ีแตกตางกันไปในแตละระดับความสามารถทางการเรียนของผูเรียน จะมีการใชกลยุทธในการเสริมตอ

การเรียนรู ดังน้ี 

 1. การใชกลยุทธการเสรมิตอการเรยีนรูของผูเรยีนที่มีผลการเรยีนตางกัน  

 1.1 ผูเรียนท่ีเกง (Good learner) ใชกลยุทธการเสริมตอการเรียนรู  จํานวน 5 คร้ัง ในดานการคนหาคําแปล 

ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและคําอธิบายคําศัพท พยายามกระตุนความคิดดวยการพูดกับตัวเอง และ

คนหาการแปลคําศัพทและการแปลประโยค  ซึ่งกลยุทธดังกลาวจะใชในขั้นตอนระหวางการเขียนบอยท่ีสุดในการระดม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคําศัพท และตรวจสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท นอกจากน้ียังพยายามกระตุนความคิด

ดวยการพูดกับตัวเองในขัน้ตอนระหวางเขยีน ซึ่งเปนการเตรียมตัวใหพรอมสําหรับขัน้ตอนหลังเขยีน  
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 1.2 ผูเรียนปานกลาง (Intermediate learner) ใชกลยุทธการเสริมตอการเรียนรู จํานวน 4 คร้ัง ในดาน

ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับคําหมายและวธีิใชคําศัพท แกไขไวยากรณภาษาอังกฤษ และตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการเขียน ซึ่งกลยุทธดังกลาวจะใชในขั้นตอนหลังเขียน บอยท่ีสุด โดยจะเปนการใชกลยุทธในการคนหาคําศัพท 

และเช็คไวยากรณท่ีจะใชในการเขยีน 

 1.3 ผูเรียนท่ีออน (Low learner) ใชกลยุทธการเสริมตอการเรียนรู จํานวน 3 คร้ัง ในดานระดมความคิด

เกี่ยวกับคําศัพท ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและคําอธิบายคําศัพท และคนหาคําศัพทท่ีไมคุนเคย

ความหมาย หรือ ไมคอยไดใช ซึ่งกลยุทธดังกลาวจะใชในขัน้ตอนการเขยีนท้ัง 3 ขั้นตอนอยางละ 1 คร้ัง แตการใชในแตละ

คร้ังจะเปนสิ่งท่ีผูเรียนไดเรียนรูเพิ่มเติมจากความรูเดมิท่ีมอียู   

 2. รูปแบบการเสริมตอการเรียนรูที่ระหวางเพื่อนรวมช้ันกับเพื่อนรวมช้ันในการเขียนแบบเนน

กระบวนการ  

2.1 การเสรมิตอการเรยีนรูจากเพื่อนที่มีความรูมากกวา มบีทบาทสงเสริมใหผูเรียนท่ีเรียนเกงนอยกวา

สามารถระดมความคดิ คนหาคําศัพทและตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย และวธีิใชคําศัพทได 

 2.2 การเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนที่มีความรูเทากัน มีสวนชวยใหผูเรียนไดระดมความคิด คนหา

คําศัพทและไวยากรณระดับคํา  

 2.3 การเสรมิตอการเรยีนรูจากเพื่อนที่มีความรูนอยกวา มสีวนชวยใหนักเรียนไดระดมความคิด คนหา

คําศัพท และตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและวธีิใชคําศัพท  

 2.4 การเสริมตอการเรียนรูดวยตนเอง มีบทบาทในการชวยใหนักเรียนไดกระตุนความคิดของตนเอง 

ดวยการพูดกับตัวเองในขณะท่ีคนหาคําศัพทท่ีไมคุนเคย  

3. พัฒนาการการเขียนของผูเรียนหลังจากไดรับการเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนรวมช้ัน จากการท่ี

ไดรับการเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนรวมช้ัน พบวา ผูเรียนเกง ปานกลาง และออนมพัีฒนาการในการเขียนภาษาอังกฤษ

เพิ่มมากขึ้น โดยดูจากพัฒนาการทางการเขียนจากการรวบรวมช้ินงานเขียนต้ังแตช้ินท่ี 1 ถึงช้ินท่ี 6 ซึ่งสามารถแยก

ออกเปนดานตาง ๆ ดังน้ี 

3.1 พัฒนาการของผูเรียนเกง  (1) ดานคําศัพท พบวา ผูเรียนมีการใชคําศัพทท่ีสามารถสื่อไดตรงกับ

ความหมายมากย่ิงขึ้น และเปนคําศัพทท่ีงายตอการเขาใจ สื่อความหมายไดชัดเจน (2) ดานประโยคและการสื่อความคิด 

พบวา ผูเรียนยังคงใชไวยากรณไดถูกตอง และมีการใชประโยคท่ีนอกเหนือจากประโยคตัวอยางตามใบงาน และสื่อ

ความคิดของตนเองไดใกลเคียงกับตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยสามารถคิดประโยคท่ีแตกตางไปจากตัวอยางตามใบงาน และ

คํานึงถงึความเปนจริงมากย่ิงขึ้น 

3.2 พัฒนาการของผูเรียนปานกลาง  (1) ดานคําศัพท พบวา ผูเรียนมีการใชคําศัพทท่ีสื่อความคิดของ

ตนเองออกมาไดมากย่ิงขึ้น และเปนคําศัพทท่ีพบในชีวิตประจําวัน  (2) ดานประโยคและการสื่อความคิด พบวา ผูเรียนมี

การแกไขไวยากรณท่ีถูกตองมากย่ิงขึ้น และใชประโยคท่ีมกีารสื่อความคดิไดใกลเคยีงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวเองมาก

ยิ่งขึ้น  โดยแตกตางออกไปจากตัวอยางประโยคในใบงาน  
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3.3 พัฒนาการของผูเรยีนออน  (1) ดานคําศัพท พบวา ผูเรียนมกีารใชคําศัพทท่ีตนเองไมเคยไดใชมากขึ้น 

และมกีารใชคําศัพทท่ีสื่อความคดิตามประโยคท่ีตองการสื่อออกมาได (2) ดานประโยคและการสื่อความคิด พบวา ผูเรียน

มกีารใชประโยคท่ีแตกตางออกไปจากประโยคตัวอยางและสื่อความคดิท่ีใกลเคยีงกับความเปนจริงของตัวเอง นอกจากน้ัน

ยังมกีารใชไวยากรณท่ีถูกตองมากย่ิงขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพการเรียนรูทางสังคม (Sociocultural Context) 

การเสริมตอการเรียนรูในการเขียนแบบเนนกระบวนการ 

การเขียนแบบเนนกระบวนการ (Writing Process) 1. กลยุทธการเสริมตอการเรียนรู 

(Peer Scaffolding) 

(1) ข้ันตอนกอนเขียน (Pre – writing) 

- ระดมความคิด (จับคูรูปภาพ) 

 

1.1  การเสริมตอการเรียนรูกอนการเขียน 

-   คนหาคําแปลคําศัพท 

-   ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและวิธใีชคําศัพท 

  ่  

(2) ข้ันตอนระหวางเขียน (While – writing)  

- ลงมือเขียนและปรับปรงุงานเขียน (เขียนคําศัพทใหตรงกับรปูภาพและแตง

ประโยคสัน้ๆ) 

1.2  การเสริมตอการเรียนรูระหวางการเขียน 

-  ระดมความคิดเกี่ยวกับคําศัพท 

- ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกบัความหมายและคําอธบิายคําศัพท 

- พยายามกระตุนความคิดดวยการพูดกับตัวเอง 

 

(3) ข้ันตอนหลังการเขียน (Post – writing) 

- ตรวจสอบงานเขียนเพื่อความสมบรูณกอนสงครูผูสอน (ใหเพื่อนชวยตรวจสอบ

ความถูกตองคําศัพทและประโยค) 

1.3  การเสริมตอการเรียนหลังการเขียน 

-  คนหาการแปลคําศัพทและการแปลประโยค 

- แกไขไวยากรณภาษาอังกฤษ 

- ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกบัข้ันตอนการเขียน 

- คนหาคําศัพททีไ่มคุนเคยความหมาย หรอื ไมคอยไดใช 

2.1. การเสรมิตอการเรยีนรูจากเพื่อนที่มี

ความรูมากกวา 

2.2. การเสรมิตอการเรยีนรูจากเพื่อน

ที่มีความรูเทากัน 

2.3. การเสรมิตอการเรยีนรูจากเพื่อน 

ที่มีความรูนอยกวา 

     2. 4. การเสรมิตอการเรยีนรูดวย

ตนเอง 

2.1.1 ตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับความหมายและวธีิใชคําศัพท 

2.1.2 แกไขไวยากรณภาษาอังกฤษ  

2.1.3 ตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับขั้นตอนการเขยีน 

 

2.2.2 ระดมความคดิเก่ียวกับคําศัพท  

2.2.2 ตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับความหมายและคําอธิบายคําศัพท  

 ่    

2.3.1 ระดมความคดิเก่ียวกับคําศัพท 

2.3.2 ตรวจสอบความเขาใจเก่ียวกับความหมายและคําอธิบายคําศัพท 

 

2.4.1 กระตุนความคิดดวยการพูดกับตนเอง  

 

2.รูปแบบการเสริมต่อการเรียนรู้จาก 

เพ่ือนร่วมช้ัน (Peer Scaffolding) 

แผนภูมิ การเสรมิตอการเรยีนรูระหวางผูเรยีนกบัผูเรยีนในการเขียนแบบเนนกระบวนการ 
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สรุปผลและอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาการเสริมตอการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียนในการเขยีนแบบเนนกระบวนการของนักเรียน

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สามารถสรุปผลและอภิปรายผลไดดังน้ี  

1. กลยุทธในการแกไขปญหาการเขยีนภาษาอังกฤษโดยการเสรมิตอการเรยีนรู   

 เมื่อนักเรียนมปีญหาดานการเขยีนภาษาอังกฤษ พบวา นักเรียนใชการเสริมตอการเรียนรูเพื่อแกปญหาการ

เขยีนในระดับคําศัพท และระดับประโยคดังน้ี  

 1.1 การเสรมิตอการเรยีนรูเพื่อแกปญหาดานการเขยีนคําศัพทภาษาอังกฤษ จากผลการศึกษาพบวา

นักเรียนสามารถเลือกใชคําศัพทไดถูกความหมายมากยิ่งขึ้น และนักเรียนยังไดเรียนรูคําศัพทใหม ๆ จากเพื่อนรวมช้ัน      

ท่ีอยูในระดับเกงกวา Schweiter (2010) กลาววา ผูเรียนออนกวา จะพัฒนาในการเรียนดขีึ้นเมื่อถูกชวยเหลอืจากผูเรียนอื่น

ท่ีมีพื้นฐานและทักษะท่ีดีกวา โดยการซักถามขอสงสัย จากคํากลาวน้ีเอง การเสริมตอเรียนรูจากเพื่อนเพื่อแกปญหา    

ดานการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษจึงอาจเปนแนวทางในการสงเสริมใหนักเรียนไดชวยเหลือกันในการทํางานกลุมและ  

ชวยสรางสรรคผลงานเขียนรวมกัน ดวยเหตุน้ี การขอความชวยเหลือ และการสอบถามขอสงสัยอาจเกิดจากการท่ี

นักเรียนไดมโีอกาสคนหาความหมายคําศัพทและตรวจสอบความหมายคําศัพทรวมกันกับเพื่อนท่ีเกงกวา สามารถอนุมาน

ไดวาเปนการเสริมตอการเรียนรูดานคําศัพทใหแกนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษออนกวาได  

 1.2 การเสริมตอการเรียนรูเพื่อแกปญหาการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ จากผลการศึกษาพบวา 

หลังจากท่ีนักเรียนมีโอกาสสอบถามเพื่อนรวมช้ันดานความถูกตองของไวยากรณ และขอความชวยเหลือดานการแปล

ประโยค  เปนภาษาอังกฤษแลวพบวา การทํางานรวมกันเปนกลุมสงผลใหนักเรียนไดรับการเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนท่ี

เรียน  เกงกวา นอกจากน้ี  การเรียนรูการเขียนในหองเรียนท่ีดีท่ีสุดคือการไดรับผลสะทอนกลับจากการทําการคู 

(Schweiter, 2010, p.32)  และการพูดคุยกันระหวางผูเรียนกับผูเรียนจะสงผลดีตอการเรียนรูทางไวยากรณในการสราง

ผลงานเขยีน (Storch, 1999 cited in Amerian, Ahmadian & Mehri, 2014, p.3) จากผลการศึกษาดังกลาวจึงพออนุมานได

วาการฝกเขียนภาษาอังกฤษกับเพื่อนรวมช้ันท่ีเกงกวา สามารถชวยสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนท่ีออนกวาไดพัฒนา

ทักษะการเขยีนในระดับประโยค โดยสามารถเขยีนประโยคสัน้ๆ ไดถูกตอง ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับแนวคดิของ ทฤษฏี

การเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรมของ Vygotsky (1978) ท่ีกลาวไววา การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากการมีปฏิสัมพันธทาง

สังคมและความชวยเหลือจากผูท่ีมีความรูและทักษะมากกวา ดังน้ัน เพื่อนรวมช้ันท่ีเกงกวาจึงสามารถชวยเหลือเพื่อนท่ี

ออนกวาในการพัฒนาทักษะการเขยีน  

2. รูปแบบการเสรมิตอการเรยีนรูที่เกิดขึ้นในการเขยีนแบบเนนกระบวนการ  

2.1 การเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนที่มีความรูมากกวา พบวานักเรียนท่ีเรียนออนกวามีโอกาสไดรับ

คําแนะนําและความชวยเหลอืจากเพื่อนท่ีเกงกวาในดานการระดมความคดิและคนหาคําศัพทไดมากขึ้น นอกจากน้ีนักเรียน

กลุมน้ียังสามารถใชความหมายคําศัพทไดถูกตองตามบริบทมากขึ้น และยังสามารถแกไขไวยากรณในประโยค

ภาษาอังกฤษใหถูกตอง ซึ่ง Schweiter (2010) ไดกลาววา เมื่อมีการเขียนผิด โดยไดรับการแนะนําจากผูท่ีเกงกวา ผูเรียน

จะสามารถเขาใจในสวนท่ีผดิ และสามารถแกไขใหถูกตองได และ Donato (1994 cited in Reza & Mahmood, 2013, p.69) 

กลาววา ผูเรียนสามารถเสริมตอการเรียนรูกับบุคคลอื่นไดเมื่อผูเรียนท่ีเกงกวาไดรับการสนับสนุนใหทํางานรวมกับผูอื่นซึ่ง
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สอดคลองกับผลการวจิัยของ Santoso (2010, p.139) ท่ีพบวา การไดรับการเสริมตอจากบุคคลหรือเพื่อนรวมช้ันท่ีมีความ

เช่ียวชาญกวาน้ัน สงผลใหผูเรียนไดรับคําแนะนําในการแกปญหาหรือจัดการกับปญหาท่ีเผชิญหนาอยูไดการเสริมตอการ

เรียนรูระหวางนักเรียนเกงและเรียนออนน้ัน ยังเปนประโยชนตอนักเรียนท่ีเรียนเกงอีกดวย กลาวคือ นอกจากจะมีโอกาส

ชวยเหลอืเพื่อนท่ีเรียนเกงนอยกวา นักเรียนท่ีเรียนเกงกวายังมโีอกาสฝกฝนการจัดระบบความคิดและฝกฝนการอธิบายให

เพื่อนเขาใจ ซึ่งสงเสริมใหนักเรียนท่ีเกงกวาไดเรียนรูในขณะท่ีแนะนําเพื่อนไดอีกดวย (Walqui, 2006, p.168)  

2.2 การเสรมิตอการเรยีนรูจากเพื่อนที่มีความรูเทากัน ผลการวจิัยพบวานักเรียนสามารถชวยกันระดม

ความคิดเกี่ยวกับคําศัพทท่ีตองการเขียน  คนหาคําศัพทและความเขาใจเกี่ยวกับไวยากรณในระดับคําได การเสริมตอ   

การเรียนรูจากเพื่อนท่ีมีความรูเทากันจะตางกับการไดรับการเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนท่ีเรียนเกงกวาท่ีวา ผูเรียนท่ีมี

ผลการเรียนเทากันสามารถชวยใหเพื่อนแกไขปญหาในการเขียนภาษาอังกฤษไดในระดับคําเทาน้ัน จากผลการศึกษา

ดังกลาวอาจเกิดจากสาเหตุท่ีวา ผูเรียนท้ังสองมีความรูความเขาใจไวยากรณในระดับประโยคนอย จึงไมสามารถ         

ใหความชวยเหลอืกันและกันในการเขยีนระดับประโยค  

2.3 การเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนที่มีความรูนอยกวา พบวานักเรียนท่ีเกงกวาจะไดรับความ

ชวยเหลอืจากเพื่อนท่ีเรียนเกงนอยกวา ในการแกปญหาดานการระดมความคิด คนหาคําศัพท และตรวจสอบความหมาย

และวธีิใชคําศัพท จากการรูปแบบเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนรวมช้ันขางตน ยังสรุปไดวา การเสริมตอการเรียนรูระหวาง

ผูเรียนกับผูเรียนมีผลตอประสิทธิภาพของงานเขียน ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ stroch (1999 cited in Amerian, 

Ahmadian & Mehri) ท่ีวา การพูดคุยกันระหวางผูเรียนกับผูเรียนชวยใหผูเรียนไดรับการแกไขทางดานไวยากรณในการ

เขยีนขัน้สุดทาย   

2.4 การเสรมิตอการเรยีนรูดวยตนเอง ผลการวจิัยพบวา กลยุทธน้ีเกดิขึ้นกับนักเรียนท่ีมผีลการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษดเีทาน้ัน กลาวคอืนักเรียนในระดับเกงสามารถใชกลยุทธในการเสริมตอการเรียนรูดวยตนเองโดยการกระตุน

ความคดิของตนเองดวยการพูดกับตนเองในขณะท่ีพยายามแกปญหาการเขียน และสงผลใหนักเรียนคนดังกลาวสามารถ

แกไขปญหาการเขียนคําศัพทท่ีไมคุนเคยไดดวยตนเอง จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถอนุมานไดวา นักเรียนเรียนเกงมี

ความรูพื้นฐานดานคําศัพทภาษาอังกฤษอยูแลว และเมื่อตองการเขียนคําศัพทก็สามารถทบทวนความจําเกี่ยวกับคําศัพท

ดวยการพูดกับตนเอง ซึ่งการพูดกับตนเองอาจเปนรูปแบบการเสริมตอการเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหยนืยันความทรงจําดาน

คําศัพทภาษาอังกฤษของตนเอง ผลการวิจัยดังกลาวยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ Santoso (2010, p.151) ท่ีพบวา 

หลังจากท่ีผูเรียนพยายามทําบางสิ่งบางอยาง การพูดกับตัวเองเปนกลยุทธการเสริมตอการเรียนรูอยางหน่ึงเพื่อกระตุน

ความคดิในการแกปญหาขณะน้ัน นอกจากน้ี การพูดกับตัวเองเกี่ยวกับการเขยีน เปนการสื่อสารอยางหน่ึง ท่ีชวยใหผูเรียน

ไดกระตุนความคิดและเขาใจการเขียนมากย่ิงขึ้น โดยผานขบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมและสื่อสารกับเพื่อนรวมช้ัน 

นอกจากน้ียังชวยใหผูเรียนเขาใจการเขียนในระหวางการพูดกับตนเองขณะท่ีทํากิจกรรมการเขียน ซึ่งจะชวยสงเสริม

พัฒนาการเขยีนของตนเองไดในท่ีสุด (Yawiloeng, 2013, p.196) 

3. ปญหาดานการเขยีนภาษาอังกฤษของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน  

 3.1 ปญหาการเขียนในระดับคําศัพท นักเรียนสวนใหญจําคําศัพทไมได และไมแนใจวาคําศัพทบางคํา   

เขยีนถูกตองหรือไม เนื่องจากนักเรียนเหลาน้ีขาดความคุนเคยในการใชคําศัพทภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน จากปญหา

ดังกลาวพอจะอนุมานไดวาเกิดจากสาเหตุท่ีนักเรียนสวนใหญมีวิธีการเรียนรูแบบทองจํา เมื่อตองเขียนภาษาอังกฤษ      
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ในสถานการณท่ีแตกตางกัน ก็ไมสามารถนําความรูเดิมเกี่ยวกับคําศัพทน้ันมาใชไดอีก  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ      

สุเพ็ญพรรณ  ลับโกษา (2553, หนา 1 – 2) และ วันเพ็ญ เรืองรัตน (2549, หนา 1 – 2) ท่ีไดกลาววาปญหาการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยน้ันมีสาเหตุมาจาก นักเรียนไมไดฝกการใชคําศัพทและสํานวนอื่น ๆ  เนื่องจากครูมักจะให

นักเรียนเขยีนตามประโยคตัวอยางเทาน้ัน  

 3.2 ปญหาการเขยีนในระดับประโยค นักเรียนสวนใหญใชคํากริยาท่ีไมเหมาะสมตามโครงสรางประโยค 

เมื่อผูสอนเปลี่ยนแปลงประธานในประโยค  นักเรียนไมสามารถใชคํากริยาใหถูกตอง และเรียงลําดับคําในประโยค         

ไดถูกตอง  เนื่องจากในภาษาไทย คํากริยาจะไมเปลี่ยนแมวาประธานหรือสถานการณจะเปลี่ยนก็ตาม ทําใหนักเรียน     

ไมคุนเคย เมื่อเรียนภาษาท่ีมีโครงสรางแตกตางออกไป จากปญหาดังกลาว อาจเปนเพราะวานักเรียนกลุมน้ีคุนเคยกับ   

การฝกเขียนภาษาอังกฤษตามโครงสรางประโยคตัวอยางท่ีครูผูสอนสอน และคุนเคยกับการคัดลอกประโยคจากครูหรือ

เพื่อนรวมช้ัน และเมื่อโครงสรางของประโยคหรือสถานการณในการแตงประโยคเปลี่ยนแปลง นักเรียนก็ไมสามารถ    

เขียนประโยคภาษาอังกฤษโดยถายทอดความคิดของตนเองได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Watcharapunyawong และ 

Usaha (2013, หนา 68 – 69) ท่ีพบวา โครงสรางและสํานวนของภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความแตกตางกัน ดังนั้น

โครงสรางการเขยีนภาษาไทยจงึมอิีทธิพลตอการเขยีนโครงสรางภาษาอังกฤษของนักเรียน ทําใหนักเรียนใชโครงสรางและ

สํานวนไมถูกตอง  

4. การเสรมิตอการเรยีนรูตอกระบวนการสอนเขยีนแบบเนนกระบวนการ  

 การจัดการเรียนการสอนเขียนภาษาอังกฤษแบบเนนกระบวนการ เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดใชเวลาใน

การทํางานรวมกัน โดยการใหผูเรียนไดทํางานเปนคู เพื่อชวยกันแกไขปญหาในขณะท่ีทํากิจกรรมการเขียน ซึ่งตรงกับ

ผลการวิจัยของ Sabet, Tahriri และ Pasand (2013) ท่ีวา ประสิทธิผลของการสอนเขียนและการเสริมตอการเรียนรูเปน

กระบวนการสําคัญท่ีชวยในการเขียนของนักเรียนท่ีเรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศได เนื่องจาก จํานวน

นักเรียนในหองมจีํานวนมาก ดังน้ันการใชการเสริมตอการเรียนรูจะชวยใหครูผูสอนไดจัดกจิกรรมท่ีชวยใหนักเรียนเกิดการ

เรียนรูไดมากขึ้น  และยังเปนการเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยเปนการเพิ่มโอกาสใหนักเรียนให

พูดคุย สอบถามขอสงสัย และขอความชวยเหลือจากครูผูสอนหรือจากเพื่อนรวมช้ันได และอาจเปนผลใหเกิดการเรียนรู

แบบพึ่งพาอาศัยกันได (Collaborative Learning) ซึ่ง Burnard  และ Campbell (2005) ไดกลาวไววา การสอนเขียนควรจะ

เปนการสอนเขยีนแบบเนนกระบวนการมากกวาแบบเนนผลงาน เนื่องจาก การสอนเขียนแบบเนนกระบวนการจะมีการใช

เวลาในการทํางานรวมกัน  ซึ่งจะเห็นไดวา การสอนเขียนแบบเนนกระบวนการชวยใหเกิดการเสริมตอการเรียนรูระหวาง

ผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียนไดมากกวาการสอนเขียนแบบเนนผลงาน ท่ีจํากัดเวลาในการทําผลงานเขียนใหเร็ว

ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ทําใหผูเรียนไมมีโอกาสในการขอความชวยเหลือ และสอบถามขอสงสัยได ซึ่งสอดคลองกับคํากลาว

ของ Laksmi (2006) ท่ีวา การสอนเขียนภาษาอังกฤษแบบเนนกระบวนการน้ัน สามารถสรางบรรยากาศท่ีชวยใหนักเรียน

ไดทํางานรวมกันกับเพื่อนโดยครูเปนผูนําในการจัดกจิกรรมการเรียนรูใหทํางานรวมกันเปนคู หรือเปนกลุม ทําใหนักเรียนมี

โอกาสสอบถามเพื่อนหรือครูมากขึ้น ซึ่งชวยใหนักเรียนรูสกึผอนคลายและเปนกันเองในระหวางท่ีทํากิจกรรมการฝกเขียน 

จากงานวิจัยของ Reza และ Mahmood (2013) ยังพบวา ประสิทธิผลของการเสริมตอการเรียนรูยังเกิดผลดีกับนักเรียนท่ี

เรียนออน ท่ีเกิดพัฒนาการดานทักษะไดมากกวานักเรียนท่ีเกงกวา และนักเรียนท่ีออนจะไดรับการพัฒนาทางดานทักษะ
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การอานมากกวาผูเรียนท่ีเกงกวา เนื่องจาก การเรียนรูผานสังคมชวยใหผูเรียนไดฝกกระบวนการการเรียนรูขัน้ตน โดยการ

มปีฏสัิมพันธกับผูอื่น จนเขาใจไดดวยตนเอง  

5. นัยสําคัญของการเสริมตอการเรียนรูตอการสอนเขียนภาษาอังกฤษภายใตแนวคิดการเรียนรูทาง

สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Perspective) 

5.1 การเสริมตอการเรียนรูภายใตสภาวะแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural 

Context) การสงเสริมใหนักเรียนไดฝกเขียนภาษาอังกฤษรวมกันในช้ันเรียน และสนับสนุนใหนักเรียนไดรับการเสริมตอ

การเรียนรู จะชวยใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการเขียน และยังเอื้อใหเกิดบรรยากาศในการ

เรียนรูมากขึ้น ซึ่งเปนการชวยใหผูเรียนไดรับการกระตุนทางสังคมจากการทํางานรวมกับเพื่อนรวมช้ันขณะประสบปญหา

ดานการเขยีน  และในท่ีสุด อาจเปนการสงเสริมใหผูเรียนเกดิการเรียนรูท่ีนําไปสูเปาหมายทางการเรียนและการเรียนรูท่ีมี

ความหมายมากย่ิงขึ้น ดังคํากลาวของ Vygotsky (1986 cited in Amerian, Ahmadian และ Mehri, 2014, p.2) ผลการศึกษา

คร้ังน้ียังไดสะทอนใหเห็นความสําคัญของแนวคิดการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรมตอการเรียนการสอนเขียนแบบเนน

กระบวนการ ท้ังน้ีแนวคิดน้ียังมีนัยสําคัญดานการเรียนรูผานการปฏิสัมพันธทางสังคมท่ีวา มนุษยจะสามารถพัฒนาการ

เรียนรูได ดวยการมีปฏสัิมพันธทางสังคมโดยการสื่อสารกับผูคนรอบขาง (Lantolf และ Thorne, 2007)  ซึ่งเปนการสื่อสารท่ี

ชวยใหสามารถแลกเปลี่ยนความคดิกัน และชวยใหเกดิความเขาใจมากย่ิงขึ้น (Barnard และ Campbell, 2005, p.76) 

5.2 การเสรมิตอการเรยีนรูในพื้นที่รอยตอพัฒนาการ (Zone of Proximal Development) การสงเสริม

ใหผูเรียนไดฝกเขียนภาษาอังกฤษในพื้นท่ีรอยตอพัฒนาการโดยไดรับการเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนรวมช้ันท่ีเรียนเกง 

จะเกิดผลดีกับผูเรียนออนท่ีมีความต้ังใจในการเรียนรูคือ ผูเรียนมีความตระหนักถึงจุดมุงหมายในการทํางานรวมกัน ลด

ความวิตกกังวลของผูเรียนในระหวางการทํากิจกรรม และ ผูเรียนสามารถแกปญหาในขณะทํากิจกรรมได (Wood et al., 

1976  cited in Schwieter, 2010, p. 33) จากการเรียนรูจากเพื่อนรวมช้ันท่ีเกงกวา อาจทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย

ตนเองไดในท่ีสุด ดังน้ันการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยูในพื้นท่ีรอยตอพัฒนาการ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรับการ

ชวยเหลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมช้ัน จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ดังท่ี 

Lantolf และ Thorne (2007, p.207) ไดเนนยํ้าวา การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนภายในพื้นท่ีรอยตอพัฒนาการจะเกิดขึ้น

ไดโดยผานกิจกรรมการเรียนรูแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันกับผูคนรอบขาง และผูเรียนจําเปนตองผานการกํากับเรียนรูจาก

ผูอื่น ในการทํากิจกรรมรวมกันท่ีมีการใหการเสริมตอการเรียนรู เมื่อผูเรียนไดรับการชวยเหลือเต็มท่ีแลว ผูเรียนจะลด

ระดับความชวยเหลือลง จนกระท่ังผูเรียนสามารถใชภาษาอยางเปนอัตโนมัติดวยตนเอง  (Tharp และ Gillimore, 1988 

cited in ฟาสวาง พัฒนะพเิชฐ, ม.ป.ป., หนา 42) ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนเขียนภาษาอังกฤษ จึงจําเปนอยางย่ิงท่ี

จะคํานึงถงึความสําคัญของบรรยากาศการเรียนท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน โดยเฉพาะโอกาสในการเรียนรู

ภายใตพื้นท่ีรอยตอพัฒนาการ ท่ีจะสงเสริมใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนการเสริมตอการเรียนรูกับเพื่อนรวมช้ัน เพื่อสงเสริมให

เกดิการเรียนรูดวยตนเองในท่ีสุด   
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ขอเสนอแนะ 

1. ดานหลักสูตรการสอนเขียนภาษาอังกฤษ ควรจะเนนการสอนเขียนแบบเนนกระบวนการ วัตถุประสงค

ของรายวชิาควรสงเสริมใหผูสอนและผูเรียนไดมกีารสื่อสารซึ่งกันและกัน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการคิด การ

วางแผน การจัดระบบความคิด และสงเสริมการเสริมตอการเรียนรูในหองเรียน โดยใหผูเรียนทํางานเปนคู หรือกลุม 

เพื่อใหผูเรียนไดมโีอกาสในการซักถามขอสงสัยและมกีารแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  

2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระหวางการทํากิจกรรมครูควรคํานึงถึงความสามารถของ

นักเรียน โดยใหนักเรียนท่ีเรียนเกงและนักเรียนท่ีเรียนออนไดทํางานรวมกัน ซึ่งคูท่ีทําใหเกิดการเสริมตอการเรียนรูมาก

ท่ีสุดจากการศึกษาน้ีคือ คูของเด็กเกง กับเด็กปานกลาง เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกันตลอดเวลาในการ

ทํางาน เด็กออนกวาจะไดรับความรูท่ีมากขึ้นจากเด็กเกงกวาในขณะท่ีทํางานเปนกลุม ชวยใหเด็กออนปรับตัวใหเขากับเด็ก

เกงได จงึเกดิพัฒนาการทางการเรียนรูท่ีดขีึ้น (Reza และ Mahmood, 2013, p.77) ดังน้ัน ในการจัดกจิกรรมการเรียนรูเปน

คู ครูควรคํานึงถงึความสามารถทางการเรียนท่ีแตกตางกันของนักเรียน และจัดกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมใหเด็กเกงและเด็ก

ออนกวาไดทํางานรวมกัน เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรูในพื้นท่ีรอยตอพัฒนาการ มีโอกาสไดรับหรือแลกเปลี่ยนการ

เสริมตอการเรียนรูจากครูและเพื่อนรวมช้ันมากขึ้น และเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการเรียนรูมากขึ้น  

3. ดานการวจัิยคร้ังตอไป จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยแนะนําใหนักวิจัยทานอื่นศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

เปรียบเทียบระหวางการเสริมตอการเรียนรูระหวางครูกับผูเรียนท่ีเกงกวา โดยศึกษาวา ผูเรียนชอบวิธีการเสริมตอการ

เรียนรูดวยวิธีการใดมากกวากัน เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการชวยสงเสริมการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

ใหแกผูเรียนไดอยางมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอบคุณนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีใหความรวมมือในการทํางานวิจัยช้ินน้ี ขอบพระคุณอาจารยและ

เจาหนาท่ีทุกทานในคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีใหคําแนะนําในการคิดหัวขอ และขอบพระคุณ ดร. รัตนา     

ยาวเิลงิ ท่ีใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการทํางานวจิัยช้ินน้ีดวยดเีสมอมา   
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บทคัดยอ 

การศึกษาเร่ือง บทบาทของสุดสาครในวรรณคดีตนฉบับกับสื่อนฤมิต มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ

บทบาทของสุดสาครในสื่อนฤมิต ท่ีเปนฉบับนิทานการตูน การตูนแอนิเมช่ัน ภาพยนตรแอนิเมช่ัน และภาพยนตร กับ

บทบาทของสุดสาครในวรรณคดีตนฉบับ โดยเปรียบเทียบบทบาทของสุดสาคร 2 ประเด็น คือ ลักษณะทางกาย กับ

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ีแสดงออก วเิคราะหไดดังน้ี 

ลักษณะทางกาย สุดสาครมลัีกษณะใกลเคยีงตามวรรณคดตีนฉบับ ในแตละสํานวนมีรูปรางหนาตาเปนมนุษย มี

พละกําลังมหาศาล สามารถวายนํ้าและดํานํ้าไดดี สุดสาครในวรรณคดีตนฉบับและฉบับภาพยนตรแอนิเมช่ันมีการ

เปลี่ยนแปลงดานกายภาพมีความเจริญเติบโตตามการดําเนินเร่ือง ฉบับนิทานการตูน การตูนแอนิเมช่ัน และภาพยนตร    

สุดสาครมลัีกษณะทางกายภาพคงท่ีไมมกีารเปลี่ยนแปลง ฉบับการตูนแอนิเมช่ันและภาพยนตรแอนิเมช่ันสุดสาครไวผมจุก 

แตกตางจากฉบับนิทานการตูนและฉบับภาพยนตร สุดสาครแตงกายเปนดาบสหรือฤๅษีนอยท่ีทํามาจากหนังเสือ ยกเวน

ในภาพยนตรสุดสาครจะแตงกายดวยชุดสขีาวคลายพราหมณ 

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ีแสดงออกของสุดสาครในสื่อนฤมติท้ัง 4 สํานวนน้ันมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ี

เหมอืนกับในวรรณคดตีนฉบับ คือมคีุณลักษณะเดยีวตลอดท้ังเร่ือง ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ีเดนชัดท่ีปรากฏในทุก ๆ 

สํานวน ไดแก ความกลาหาญชาญชัย เช่ือฟงคําส่ังสอน มีความกตัญูรูคุณตอบิดา มารดา และผูมีพระคุณ มีความ

เมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ  
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Abstract  

The study entitled ‘The Role of Sudsakorn in the Original Literary work and New Media’ aimed to analyze 

and compare the role of Sudsakorn in  new media; comic version, animation comic, animation movie and  film with 

the role of Sudsakorn in the original literature  in two  aspects physical appearance, characteristics and explicit 

behavior. The analytical data revealed the followings: 

 In physical appearance, Sudsakorn in each version presented all appearances closed to the original 

literature, human body, and great strength, magnificent ability in swimming and diving. However, in the original 

literature and animation movie, Sudsakorn’s physical changes developed from the beginning to the end whereas 

comic version, comic animation and movie, there was no physical change. In the comic animation and animation 

movie, Sudsakorn kept his tuft or a topknot and this differed from that of comic tale and movie. The other difference 

was the clothes. In movie, Sudsakon did not wear the hermit dress made from tiger skin, but in white cloth like 

Brahmin’s dress. 

Characteristics and behaviors of Sudsakon in four versions were the same with the original literature from 

beginning to the end. The prominent personality and behavior which were clearly shown in every version included 

bravery, obedience, gratitude to parents and benefactors, kindness and compassion and generosity. 
 

Keywords: role, Sudsakorn, new media 

 

บทนํา 

วรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณีของสุนทรภู เปนวรรณคดีท่ีมีความประณีต งดงาม ท้ังดานการใชภาษา และดาน

คุณคาคติสอนใจ ซึ่งนับเปนวรรณคดยีอดเย่ียมและสรางช่ือเสยีงมากท่ีสุดจนไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสรวา เปน

ยอดของกลอนนิทาน ซึ่งมผีูนิยมอานกันอยางแพรหลาย ดังท่ีสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรง

กลาวถงึความนิยมเร่ืองพระอภัยมณไีวในอธิบายวาดวยเร่ืองของพระอภัยมณขีองสุนทรภูตอนหน่ึงวา  
 

       อันหนังสอืเร่ืองพระอภัยมณขีองสุนทรภู ผดิกับหนังสอืซึ่งผูอื่นแตงหลายสถาน จะวาไมมหีนังสือใดเปรียบก็

วาได ท่ีวาเชนน้ีไมใชประสงคจะยกยองวาหนังสือเร่ืองพระอภัยมณีดีกวาหนังสืออื่นท้ังหมด มุงหมายความท่ีกลาวแตวา

หนังสอืเร่ืองพระอภัยมณเีปนหนังสอืด ีแปลกกวาเร่ืองอื่น ๆ เบ้ืองตน แตกลอนของสุนทรภูก็แปลกกวากลอนของกวีอื่น ซึ่ง

นับวาดีในสมัยเดียวกัน ความคิดและโวหารของสุนทรภูท่ีแตงเร่ืองพระอภัยมณีก็แปลกกวาหนังสืออื่นดวย จะเลา

ความหลังพอเปนอุทาหรณเมื่อขาพเจายังยอมเยาว เปนสมัยแรกท่ีหนังสือเร่ือง พระอภัยมณีพิมพขาย คร้ังน้ันเห็นคนช้ัน

ผูใหญท้ังผูชายผูหญิงพากันชอบอานเร่ืองพระอภัยมณีแพรหลายถึงจํากลอนในเร่ืองพระอภัยมณีไวกลาวเปนสุภาษิตได

มากบางนอยบาง แทบไมเวนตัว (สํานักหอสมุดแหงชาติ, 2555, หนา 83-92) เปลื้อง ณ นคร (2545, หนา 317) ได

กลาวถงึเร่ืองพระอภัยมณไีววา  
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       คํากลอนเร่ืองพระอภัยมณีเปนอมตะวรรณกรรมของสุนทรภู ถึงแมเนื้อเร่ืองจะพนสมัย แตแกนสารของ

เร่ืองอันเกี่ยวของกับความรัก ความชัง ความสัตย ความเสยีสละ ซึ่งสุนทรภูระบายลงไวในทองเร่ืองน้ันจะเปนสิ่งท่ีจับใจคน

อานทุกสมัย ตัวละครในเร่ืองพระอภัยมณ ีมท้ัีงบรรพชิต เด็ก คนหนุมสาว คนชรา นักรบ สัตว ปศาจ ยักษ ผูวิเศษ กษัตริย 

คนสามัญ ฉากในเร่ืองมีท้ังในนํ้า บนบก ในปา ในพระราชวัง สนามรบ เกือบจะพูดไดวาเร่ืองพระอภัยมณีน้ันคือเร่ืองของ

คนท้ังโลก 
 

ตัวละครในเร่ืองพระอภัยมณีไมไดมีตัวละครเอกท่ีเดนเพียงตัวเดียว จะมีหลายตัว แตละตัวก็จะมีลักษณะเดนท่ี

แตกตางกันท่ีทําใหเนื้อเร่ืองมคีวามนาสนใจมากย่ิงขึ้น ดังท่ี กุหลาบ มัลลิกะมาส (2535, หนา 112–114) กลาวถึงตัวละคร

สรุปไดวา ตัวละครคอืผูมบีทบาทในเนื้อเร่ืองผูแตงจะเปนผูสรางตัวละครใหมตัีวตนมชีีวติชีวาอยางแทจริงจนทําใหผูอานรัก

หรือชังสงสารเห็นใจตัวละครเหลาน้ันตัวละครจึงเปนสวนสําคัญท่ีทําใหผูอานสนใจหรือนิยมชมชอบวรรณคดีเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึงเปนพเิศษ 

ตัวละครทุกตัวในเร่ืองพระอภัยมณีลวนมีความนาสนใจในหลาย ๆ ดานดวยกัน ไมวาจะเปนรูปรางหนาตา 

พฤติกรรม บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย การสื่อสาร คุณธรรมจริยธรรม สุดสาครเปนตัวละครหน่ึงในเร่ืองพระอภัยมณี ถือ

กําเนิดมาจากมนุษยและอมนุษยกลาวไดวาเปนตัวละครลูกคร่ึง เพราะสุดสาครเปนพระโอรสของพระอภัยมณีและนาง

เงอืก สุดสาครน้ันจัดเปนตัวละครเด็กท่ีมบีทบาทมากผูหน่ึงในเร่ืองพระอภัยมณ ีเพราะเนื้อเร่ืองสวนหน่ึงในพระอภัยมณีได

นําเสนอชีวิตการผจญภัยของสุดสาคร ดวยการออกเดินทางตามหาบิดา โดยมีไมเทาวิเศษท่ีไดจากพระฤๅษีเปนอาวุธ

ปองกันตัว และมีมานิลมังกรเปนพาหนะขางกาย สุดสาครนับเปนตัวละครในเร่ืองพระอภัยมณีท่ีถูกนํามาสรางและ

ดัดแปลงในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากวรรณคดี และนําเสนอผานสื่อสมัยใหมอยางหลากหลายท้ังท่ีเปนนิทาน การตูน และ

ภาพยนตร การสรางสรรคในรูปแบบใหมน้ี นอกจากจะเปนการนําเสนอท่ีไดรับความสนใจจากบุคคลท่ัวไปแลว ยังสามารถ

ชวยใหเยาวชนยุคใหมกลับมาใหความสนใจกับวรรณคดโีบราณท่ีเลาผานกลวธีิอยางใหมมากขึ้นกวาเดมิท้ังยังมสีวนชวยให

เขาใจเนื้อหาของเร่ืองมากย่ิงขึ้นอีกดวย และถือเปนประโยชนอยางมากในปลูกฝงใหเยาวชนรุนหลังน้ีไดรูจักวรรณคดี

โบราณ และเกดิความซาบซึ้งในวรรณคดไีทยเปนลําดับตอมา 

สุดสาครมีบทบาทโดยสรุปดังน้ี สุดสาครเปนพระโอรสของพระอภัยมณีและนางเงือกผูมีถิ่นกําเนิดอยูในนํ้า     

สุดสาครจึงมีนิสัยชอบเลนนํ้ามาต้ังแตเกิด และมีพละกําลังท่ีเหนือกวาเด็กปกติ สุดสาครไดรับการเลี้ยงดูจากพระฤๅษี 

เนื่องจากนางเงือกไมสามารถเลี้ยงดูสุดสาครได จึงฝากใหพระฤๅษีชวยอบรมเลี้ยงดู พระฤๅษีเลี้ยงดูสุดสาครมาอยางดี

ต้ังแตเล็กจนโต และสอนวิชาความรูตาง ๆ ใหแกสุดสาครจนสุดสาครมีความรูความสามารถรอบดาน สุดสาครมีมานิล

มังกรเปนพาหนะขางกาย โดยมานิลมังกรเปนมาท่ีมีลักษณะพิเศษ สามารถเดินบนนํ้าได นอกจากมานิลมังกรแลว        

สุดสาครยังมไีมเทาวเิศษท่ีไดจากพระฤๅษีเปนอาวุธปองกันตัว เมื่ออายุได 3 ขวบ สุดสาครก็ออกเดินทางตามหาพระอภัย

มณผีูเปนบิดา สุดสาครตองพบเจอกับเหตุการณหลายอยางระหวางเดินทาง มีท้ังเหตุการณท่ีดีและไมดี แตละเหตุการณ

สุดสาครตองใชความสามารถมากมายจึงจะผานพนเหตุการณน้ันมาได เชน หลงทางเขาไปเมืองผีดิบจนตองตอสูกับผีดิบ

ถึงเจ็ดวัน ถูกชีเปลือยลวงเพื่อขโมยของวิเศษ ท้ังไมเทาและมานิลมังกร แลวจึงผลักตกเหวเขา เมืองการะเวกไดเปนบุตร

บุญธรรมของทาวสุริโยไทย ตอสูกับผีเสื้อคางคาว ในท่ีสุดสุดสาครก็สามารถผานพนมาไดอยางปลอดภัยทุกคร้ัง เมื่อได
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พบกับพระอภัยมณ ีสุดสาครยังมบีทบาทในการชวยพระบิดาทําศึกกับเมืองหลาย ๆ เมือง จนไดรับชัยชนะ และเมื่อศึกยุติ

ลงสุดสาครก็อภิเษกกับนางเสาวคนธและครองเมอืงลังกา 

ผูวจิัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะหบทบาทของสุดสาครในพระอภัยมณียุคหลังสุนทรภู ท่ีเปนสื่อนฤมิตท้ัง

นิทาน การตูนแอนิเมช่ัน และภาพยนตร โดยจะมุงศึกษาเปรียบเทียบกับบทบาทสุดสาครในวรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณีของ

สุนทรภู 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อวเิคราะหเปรียบเทียบบทบาทของสุดสาครในสื่อนฤมติ ท่ีเปนฉบับนิทานการตูน การตูนแอนิเมช่ัน ภาพยนตร

แอนิเมช่ัน และภาพยนตรกับบทบาทของสุดสาครในวรรณคดตีนฉบับ 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง บทบาทของสุดสาครในวรรณคดตีนฉบับกับสื่อนฤมติ มวีธีิวทิยาการวจิัยดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ บทบาทของสุดสาครในวรรณคดีเร่ือง พระอภัยมณี ท้ังหมดทุก

สํานวน กลุมตัวอยางคือ บทบาทของสุดสาครในวรรณคดีเร่ือง พระอภัยมณี ท้ังหมด 5 สํานวนท่ีไดมาจากการสุมแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) ไดแก สุดสาครในวรรณคดีเร่ือง พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแหงชาติ, สุดสาครฉบับนิทาน

การตูน “การผจญภัยของสุดสาคร” ของสํานักพิมพบริษัท สกายบุกส จํากัดตีพิมพคร้ังแรกเมื่อตุลาคม 2551, สุดสาคร

ฉบับการตูนแอนิเมช่ัน “สุดสาคร” ของบริษัท แฟนตาซทีาวน จํากัด ออกอากาศคร้ังแรกเมื่อป พ.ศ. 2545, สุดสาครฉบับ

ภาพยนตรแอนิเมช่ัน “สุดสาคร” ของปยุต เงากระจางออกอากาศในป พ.ศ. 2522 และสุดสาครฉบับภาพยนตร “สุด

สาคร” ของบริษัท โมโน ฟลม จํากัดออกอากาศในป พ.ศ. 2549 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยสําหรับเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเหมาะสมกับการวิจัยในคร้ังน้ี คือ แบบ

บันทึกขอมูล และแบบบันทึกการเปรียบเทียบ 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษาบทบาทของสุดสาครในวรรณคดีเร่ือง พระอภัยมณีของสุนทรภู ฉบับหอสมุด

แหงชาติอยางละเอียดกับบทบาทของสุดสาครในสื่อนฤมิตอีก 4 สํานวน แลวบันทึกลงในแบบบันทึกจากน้ันเปรียบเทียบ

บทบาทของสุดสาครในวรรณคดีเร่ือง พระอภัยมณี ของสุนทรภู ฉบับหอสมุดแหงชาติ กับบทบาทของสุดสาครในสื่อ

นฤมติ 4 สํานวน แลวบันทึกลงในแบบบันทึกการเปรียบเทียบ 

4. การวเิคราะหขอมูล นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเปรียบเทียบมาวเิคราะหลักษณะเหมือน และลักษณะแตกตาง

ของบทบาทของสุดสาครในสื่อนฤมิตกับบทบาทของสุดสาครในวรรณคดีตนฉบับใน 2 ประเด็น คือ ลักษณะทางกาย กับ

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ีแสดงออก โดยการพรรณนาวเิคราะห  
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ผลการศึกษา 

ผูวิจัยวิเคราะหบทบาทของสุดสาครในเร่ืองพระอภัยมณีฉบับหอสมุดแหงชาติซึ่งเปนตนฉบับ กับสื่อนฤมิตซึ่ง

ไดแก สุดสาครฉบับนิทานการตูน “การผจญภัยของสุดสาคร” ของสํานักพมิพ บริษัท สกายบุกส, สุดสาครฉบับการตูนแอ

นิเมช่ัน “สุดสาคร”ของบริษัท แฟนตาซทีาวน จํากัด, สุดสาครฉบับภาพยนตรแอนิเมช่ัน “สุดสาคร” ของปยุต เงากระจาง

และสุดสาครฉบับภาพยนตร “สุดสาคร” ของบริษัท โมโน ฟลม จํากัด รวม 4 สํานวน โดยศึกษาลักษณะของสุดสาคร 

ดังตอไปน้ี 

1. ลักษณะทางกาย 

2. ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

สุดสาครในเรื่องพระอภัยมณฉีบับหอสมุดแหงชาติ 

1. ลักษณะทางกาย สุดสาครเปนพระโอรสของพระอภัยมณีและนางเงือก มีลักษณะเปนมนุษย และมีหนาตา

คลายกับพระอภัยมณี เปนเด็กท่ีมีรูปงาม มีผิวพรรณเฉกเชนนางเงือกผูเปนมารดา สุดสาครเปนตัวละครท่ีถือกําเนิด

ออกมาระหวางมนุษยและนางเงือก จึงมีพละกําลังท่ีเหนือกวามนุษยธรรมดา แมจะยังเปนเพียงทารกแตกลับมีรางกายท่ี

คลายกับเด็กอายุ 6-7 ขวบ แตก็มพัีฒนาการทางกายภาพตามลําดับเวลาท่ีเปลี่ยนไป กลาวคือ เมื่อเวลาผานไป สุดสาคร

ก็เจริญเติบโตตามไปดวย สุดสาครแตงกายแบบฤๅษี ใสผานุงท่ีทํามาจากหนังเสอื  

2. ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออก สุดสาครมีความรักและความกตัญูตอบิดา มารดา และผูมี

พระคุณ มคีวามเมตตากรุณา ไมรังแกคนท่ีไมมทีางสู ไมคดิอาฆาตพยาบาท แมจะถูกชีเปลือยทํารายและขโมยของแตสุด

สาครกลับใหอภัยมีความออนนอมถอมตน กิริยาเรียบรอย รูจักการมีสัมมาคารวะ มีความกลาหาญ อดทนตออุปสรรค

และความยากลําบาก มคีวามยึดม่ันในความสัตย และมนิีสัยซุกซน ชอบผจญภัย เท่ียวเลนตามประสาเด็ก 

สุดสาครฉบับนทิานการตูน “การผจญภัยของสุดสาคร” ของสํานักพมิพ บรษิัท สกายบุกส 

1. ลักษณะทางกาย สุดสาครฉบับนิทานการตูน ผูสรางไดสรางสุดสาครใหออกมาเปนการตูนลายเสนสองมิติท่ี

ดูราวกับมีชีวิต แตละกรอบตัวการตูนจึงถูกสรางใหมีความตอเนื่องกัน ต้ังแต พ.ศ. 2520 เปนตนมา นักวาดภาพการตูน

ของไทยไดรับอิทธิพลการวาดภาพมาจากนักวาดภาพการตูนชาวญี่ปุน เพราะการตูนประเภทน้ีเปนท่ีนิยมของเยาวชนเปน

อยางมาก ดวยความนิยมน้ีสงผลใหรูปรางหนาตาของสุดสาครฉบับนิทานการตูนถูกดัดแปลงใหมีลักษณะคลายการตูน

ญี่ปุน มีดวงตากลมโต ปากนิดจมูกหนอย ผมยาวรุงรัง มวยผมไวกลางศีรษะ รูปรางเทาเด็กอายุประมาณ 6-7 ขวบ แต

ความสามารถน้ันเกนิเด็ก มพีละกําลังมหาศาลสามารถอยูไดท้ังบนบกและในนํ้า เร่ิมเร่ืองสุดสาครจะแตงกายเหมือนเปน

ชาวบานท่ัวไป สวมกางเกงมีลักษณะคลายโจงกระเบน มีผาผูกเอว ไมสวมเสื้อ แตหลังจากท่ีสุดสาครตัดสินใจจะออก

ติดตามหาพระบิดา พระฤๅษีก็บวชใหสุดสาครเปนดาบสนอย หมรางกายดวยหนังเสือ ซึ่งสอดคลองกับสุดสาครในพระ

อภัยมณฉีบับหอสมุดแหงชาติ สุดสาครฉบับนิทานการตูนมีลักษณะคงท่ี คือไมมีเปลี่ยนแปลงทางรางกายเลย แมเวลาจะ

ผานไปหรือเนื้อเร่ืองดําเนินไป แตรางกายของสุดสาครก็ยังคงเปนเด็กดังเดมิ ดังแสดงในภาพ 1 
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ภาพ 1 สุดสาครฉบบันทิานการตูน 
 

2. ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออก สุดสาครมีนิสัยซุกซนตามประสาเด็ก ชอบออกไปเท่ียวเลนอยู

ตลอดเวลา เช่ือฟงคําส่ังสอนของผูมีพระคุณ มีความต้ังใจในการศึกษาหาความรูอยูเสมอ ไมวาจะเปนวิชาการปองกันตัว 

เวทมนตคาถาตาง ๆ สุดสาครก็ต้ังใจศึกษาเปนอยางดี มีความกลาหาญ แมวาสุดสาครเปนเพียงเด็กเล็ก แตก็สามารถ

ตอสูกับศัตรูไดอยางไมเกรงกลัว มคีวามกตัญูกตเวที มคีวามเมตตากรุณา ไมไดมคีวามตองการท่ีจะทํารายผูใด แมผูน้ัน

จะทํารายตนก็ตาม ซึ่งลักษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ีปรากฏสวนใหญก็ตรงตามสุดสาครในพระอภัยมณีฉบับหอสมุด

แหงชาติ 

สุดสาครฉบับการตูนแอนเิมช่ัน “สุดสาคร” ของบรษิัท แฟนตาซทีาวน จํากัด 

1. ลักษณะทางกาย สุดสาครฉบับการตูนแอนิเมช่ันถูกสรางใหออกมาในรูปแบบของการตูนแอนิเมช่ัน

คอมพิวเตอรสามมิติ คอมพิวเตอรเขามามีบทบาททําใหการตูนดูสมจริงมากย่ิงขึ้น สุดสาครในฉบับน้ีจึงดูมีมิติความลึก 

โดยการใสแสง เงา และมุมกลองกลองตาง ๆ ทําใหมรูีปรางหนาตา ทาทาง การเคลื่อนไหวท่ีดูคลายมนุษยหรือสิ่งมีชีวิตท่ี

อยูในวัยเด็ก มีการกระทําท่ีสมจริง เปนเด็กเล็กท่ีมีกําลังและความสามารถสูง แตงกายดวยชุดโยคีลายเสือท่ีพระฤๅษี

เนรมิตให โดยลักษณะการแตงกายน้ันเหมือนกับสุดสาครในพระอภัยมณีฉบับหอสมุดแหงชาติ จะแตกตางกันท่ีสุดสาคร

ฉบับการตูนแอนิเมช่ันคุณลักษณะทางกายภาพลักษณะเดียวท้ังเร่ืองไมมีการเปลี่ยนแปลง แมการดําเนินเร่ืองจะผาน

ระยะเวลามาถงึ 3 ป แตสุดสาครก็ยังคงลักษณะเดยีวตลอดท้ังเร่ือง ดังแสดงในภาพ 2 
 

 
 

ภาพ 2 สุดสาครฉบับการตูนแอนเิมช่ัน 
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2. ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออก สุดสาครมีความกลาหาญ อายุเพียง 3 ขวบ แตหาญกลาท่ีจะ

ออกไปตามหาบิดา ตอสูกับเหลารายจนชนะ มคีวามกตัญู เช่ือฟงคําส่ังสอน มีจิตใจเมตตา โอบออมอารี ตลอดท้ังเร่ือง

ท่ีสุดสาครมกีารสูรบกับใครก็ไมเคยทําราย หรือสังหารใครเลย ยึดม่ันในความคิดของตนเอง รักการเลนสนุก ซุกซน ขี้เลน 

เฉกเชนเด็กท่ัวไป ลักษณะเหลาน้ีสอดคลองกับสุดสาครในพระอภัยมณฉีบับหอสมุดแหงชาติ 

สุดสาครฉบับภาพยนตรแอนเิมช่ัน “สุดสาคร” ของปยุต เงากระจาง 

1. ลักษณะทางกาย สุดสาครฉบับภาพยนตรแอนิเมช่ัน เปนภาพยนตรแอนิเมช่ันเร่ืองแรกของประเทศไทย แต

เปนภาพยนตรแอนิเมช่ันสองมิติเทาน้ัน จึงดูไมสมจริงเทาท่ีควรสุดสาครมีลักษณะเปนมนุษยเหมือนบิดา รูปรางหนาตา

คลายเด็กไทยโบราณ ไวผมจุก สามารถหายใจไดท้ังบนบกและในนํ้า วายนํ้าเกงสมกับท่ีเปนลูกของนางเงือก เคร่ืองแตง

กายของสุดสาครเปนแบบฤๅษีนอย มัดผมจุกปกปน สวมชุดหนังเสือ มีลูกประคําหอยคอเชนเดียวกับสุดสาครในฉบับ

หอสมุดแหงชาติ และฉบับการตูนแอนิเมช่ัน และสุดสาครฉบับน้ียังมกีารเจริญเติบโตดานรางกายตามลําดับเวลา จากเด็ก

เล็กก็กลายเปนเด็กท่ีโตขึ้นคลายกับสุดสาครในฉบับหอสมุดแหงชาติ ดังแสดงในภาพ 3 

 

 
 

ภาพ 3 สุดสาครฉบบัภาพยนตรแอนเิมช่ัน 
 

2. ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออก สุดสาครมีนิสัยชอบเลนสนุกตามประสาเด็ก โดยมีนกฮูกท่ีอาศัย

อยูกับพระฤๅษีคอยเปนพี่เลี้ยง มีความกลาหาญ สามารถตอสูกับท้ังสัตวบกและสัตวนํ้า ต้ังใจศึกษาหาความรู มีความ

กตัญูรูคุณ มีเมตตากรุณา ใหอภัยแมกระท่ังคนท่ีทําผิดคิดรายกับตัวเองเชนเดียวกับสุดสาครในพระอภัยมณีฉบับ

หอสมุดแหงชาติ 

สุดสาครฉบับภาพยนตร “สุดสาคร” ของบรษิัท โมโน ฟลม จํากัด  

1. ลักษณะทางกาย สุดสาครมีลักษณะภายนอกเปนมนุษยเหมือนพระอภัยมณี สามารถอยูอาศัยไดท้ังบนบก

และในนํ้า เปนเด็กท่ีแข็งแรงและโตเกนิอายุจริง รูปรางสมสวน ไวผมยาวรุงรัง ไมมีผมจุก และไมไดปกปนไวท่ีผม การแตง

กายของสุดสาครไมไดแตงกายดวยหนังเสอื โดยแตงกายดวยชุดสขีาวเหมอืนอยางพราหมณนักบวช หอยลูกประคําไวท่ีคอ 

ซึ่งตรงขามกับลักษณะของสุดสาครในพระอภัยมณีฉบับหอสมุดแหงชาติ และในสื่อนฤมิตอีก 3 ฉบับ และไมไดมีการ

เปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพเลยแมแตนอย จึงยังคงลักษณะกายภาพลักษณะเดียวท้ังเร่ือง เชนเดียวกับฉบับนิทาน

การตูน และฉบับการตูนแอนิเมช่ัน ดังแสดงในภาพ 4 
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ภาพ 4 สุดสาครฉบับภาพยนตร 
 

2. ลักษณะนสิัยและพฤติกรรมที่แสดงออก สุดสาครจะเช่ือฟงคําส่ังสอนของมารดากับพระฤๅษี มีความกลา

หาญ สุดสาครแมวาจะยังเด็ก ตองออกเดนิทางตามหาบิดาเพียงลําพัง มีเพียงไมเทาวิเศษและมานิลมังกรเทาน้ันเปนสิ่งท่ี

อยูขางกาย แตก็ไมเคยเกรงกลัวอันตราย มีความเมตตากรุณาและรูจักใหอภัย มีความกตัญูรูคุณ ถึงแมวาสุดสาครไม

เคยพบกับพระอภัยมณผีูเปนบิดามากอน แตดวยความกตัญูของลูกท่ีมีตอบิดา สุดสาครจึงออกเดินทางตามหาบิดาจน

พบ โดยไมทราบเลยวาระหวางการเดนิทางตนจะตองพบกับอุปสรรคอะไรบาง สุดสาครจงึเปนตัวอยางลูกท่ีด ี

สุดสาครในพระอภัยมณฉีบับหอสมุดแหงชาติเปนตัวประกอบฝายด ีแตในสื่อนฤมติท้ัง 4 ฉบับ สุดสาครจะเปนตัว

ละครเอก มีบทบาทสําคัญ คือ การเปนผูชวยของตัวละครเอกดานการสูรบกับศัตรู เปนตัวละครเด็กท่ีมีความเกงกลา

สามารถ มไีมเทาจากพระฤๅษีเปนอาวุธคูกาย และมีมานิลมังกรเปนพาหนะแสนวิเศษท่ีคอยชวยในการสูรบ ลักษณะนิสัย

และพฤติกรรมของสุดสาครน้ันสามารถรับรูผานทางคําพูดของตัวละคร ผานทางการกระทําของตัวละคร และผานทางการ

บรรยายของผูแตง สุดสาครเปนตัวละครท่ีมีบุคลิกลักษณะคงท่ี ไมเปลี่ยนแปลง มีพฤติกรรมเชิงบวกมากกวาเชิงลบ 

สอดคลองกับ ลาวัลย นิชรัตน (2537, หนา 146) ท่ีกลาวไววา  
 

       สุนทรภูสรางใหสุดสาครเปนคนนารัก เจียมตัว บทบาทของสุดสาครจึงอยูในลักษณะ สุดสาครออนหวาน 

สุดสาครออนเกลาลงเคารพ สุดสาครออนองคลงอภิวาท สุดสาครยอกร กราบ ฯลฯ นอกจากน้ียังกําหนดใหสุดสาครเปน

ผูเสียสละ บําเพ็ญตนเปนประโยชนตอผูอื่นเสมอ เชน อาสาสูศึกเมืองลังกาท่ีมารบเมืองผลึก ซึ่งอุปนิสัยลักษณะน้ีไดรับ

การถายทอดมาจากเงอืกผูเปนแม เพราะนางเงอืกน้ันเปนผูท่ีมจีติใจด ีและเสยีสละทุกรูปแบบ 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผลการศึกษาวิจัยพบวา บทบาทสุดสาครท่ีปรากฏในวรรณคดีตนฉบับกับสื่อนฤมิตท้ัง 4 สํานวน มีสวนท่ี

เหมอืนและสวนท่ีตาง ดังน้ี 

1. ลักษณะทางกายสุดสาครในแตละสํานวนมีลักษณะใกลเคียงตามวรรณคดีตนฉบับ คือ ยังคงมีรูปรางหนาตา

เปนมนุษยเหมอืนพระอภัยมณผีูเปนบิดา เปนเด็กท่ีมลัีกษณะพเิศษกวาเด็กท่ัวไป มพีละกําลังมหาศาล แมเปนเด็กท่ีอายุยัง

นอยแตกลับมีรายกายท่ีคลายกับเด็กท่ีโตแลว สามารถวิ่งเลนไดตลอดท้ังวัน ดวยความท่ีเปนลูกของนางเงือกจึงมี

ความสามารถในการวายนํ้า และดํานํ้าไดด ี 
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สุดสาครในวรรณคดีตนฉบับและฉบับภาพยนตรแอนิเมช่ัน “สุดสาคร” ของปยุต เงากระจาง สุดสาครก็มีการ

เปลี่ยนแปลงดายกายภาพ น่ันแสดงใหเห็นวา เมื่อเวลาของการดําเนินเร่ืองผานไป ทําใหสุดสาครมีการเจริญโตทางดาน

รางกายตามไปดวย ยกเวนอีก 3 สํานวนท่ีเหลอื แมเวลาการดําเนินเร่ืองจะผานไป แตสุดสาครก็ยังมีลักษณะทางกายภาพ

คงเดมิ ไมมกีารเปลี่ยนแปลง 

ในวรรณคดตีนฉบับน้ันไมไดกลาวถงึลักษณะผมของสุดสาคร ซึ่งท้ังฉบับการตูนแอนิเมช่ัน “สุดสาคร” ของบริษัท 

แฟนตาซีทาวน จํากัดและฉบับภาพยนตรแอนิเมช่ัน “สุดสาคร” ของปยุต เงากระจาง ท้ัง 2 สํานวนน้ี สุดสาครจะมี

ลักษณะคลายกัน คอืจะไวผมจุก และปกปนของพระอภัยมณีท่ีมอบใหนางเงือกไวบนศีรษะ แตในฉบับนิทานการตูนนั้นจะ

ไวผมยาวและมจีุกดวย สวนฉบับภาพยนตร “สุดสาคร” ของบริษัท โมโน ฟลม จํากัด สุดสาครในฉบับภาพยนตรนั้นจะไว

ผมยาว ไมไวผมจุก ไมปกปน แตจะพกปนท่ีนางเงอืกมอบใหไวขางกายตลอดเวลาแทน 

การแตงกายของสุดสาครทุกสํานวนเปนไปในลักษณะเดียวกัน คือเปนดาบสหรือฤๅษีนอยจะแตงกายดวยหนัง

เสอื ยกเวนในภาพยนตร “สุดสาคร” ของบริษัท โมโน ฟลม จํากัด สุดสาครจะแตงกายดวยชุดสขีาวคลายพราหมณเพราะ

ลักษณะของชุดสขีาวของพราหมณตามการรับรูของคนท่ัวไปจะแสดงถงึการเปนนักบวชผูทรงศีล  

ลักษณะทางกายภาพของสุดสาครในสื่อนฤมิตท่ีแตกตางไปจากวรรณคดีตนฉบับ สวนหน่ึงไดรับอิทธิพลมาจาก

การสรางตัวละครแบบญี่ปุน เพื่อใหตัวละครสุดสาครดูเปนการตูนแบบแฟนตาซี สอดคลองกับท่ี สุพจน อนวัชกชกร 

(2545) กลาวไววา “รูปแบบท่ีเปนไปไดตอการทําการตูนมากท่ีสุด ก็คือยึดเอาโครงเร่ืองใหญและตัวละครไว แตปลอย

ปจจัยอื่น ๆ ในเร่ืองพัฒนาอยางอิสระโดยใชแนวการตูนแบบแฟนตาซี ซึ่งรักษาความคิดเดิมเอาไว และสามารถเปดรับ

แนวคดิใหม ๆ” ซึ่งผูสรางลวนตองการใหตัวละครสุดสาครน้ันมีจุดเดน และจุดเดนน้ีเปนสิ่งท่ีแสดงถึงจุดขายของเร่ืองชวย

ดงึดูดผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับแนวความตองการของตลาด โดยเฉพาะการตูนแอนิเมช่ันท่ีมลัีกษณะสามมติิ จุดขายจะอยู

ท่ีความงามของภาพ รูปแบบการเคลื่อนไหวของภาพการตูนท่ีทําใหดูเหมอืนมชีีวติจริง 

2. ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ีแสดงออกสุดสาครท้ัง 4 สํานวนน้ันมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ีเหมือนกับใน

วรรณคดตีนฉบับ คอืมคีุณลักษณะเดยีวตลอดท้ังเร่ือง  

ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ีเดนชัดและปรากฏในทุกสํานวน ไดแก มีความกลาหาญชาญชัย เสียสละ มี

ความสามารถในการเรียนรูสูงทําใหมีวิชาความรูในเร่ืองตาง ๆ มากมาย เช่ือฟงคําส่ังสอน มีความกตัญูรูคุณตอบิดา 

มารดา และผูมีพระคุณ เปนเด็กท่ีมีจิตใจท่ีเต็มไปดวยความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ ในภาพรวมแมวาสุดสาครจะมี

ความรูความสามารถเพยีงใด ก็ยังคงไวซึ่งความเปนเด็กท่ีมนิีสัยซุกซน รักการเลนสนุกตามประสาเด็กอยูไมขาด 

เหตุท่ีสุดสาครในสื่อนฤมิตมีลักษณะคงท่ีตลอดท้ังเร่ือง อาจอางอิงมาจากแนวคิดการรับรูของเด็ก ตามหลัก

จติวทิยาของบรูคสกัน และเลวสิ (Brooks-Gunn and Lewis) อางอิงใน ชัยพร วิชชาวุธ (2525, หนา 266) ซึ่งสามารถสรุป

พัฒนาการการรับรูลักษณะบุคคลในชวงวัยเด็กไดวา  
 

       การรับรูในวัยเด็กเล็กจํากัดอยูในลักษณะของกายภาพ เชน จําแนกลักษณะบุคคลแปลกหนา โดยอาศัย

รูปรางหนาตาและนํ้าเสยีง จําแนกผูใหญและเด็กออกจากกันโดยอาศัยขนาดของรูปราง จําแนกผูหญิงออกจากผูชาย โดย

อาศัยลักษณะของการแตงกาย ทรงผม และความทุมแหลมของเสียง การรับรูลักษณะกายภาพของบุคคลจะละเอียดมาก

ยิ่งขึ้น เมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น และกอนท่ีจะพนวัย 6-7 ขวบ การรับรูลักษณะบุคคลอื่นจะจํากัดในลักษณะรูปราง สีผิว 
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เสื้อผา ชื่อ ฯลฯ และถาจะรับรูลักษณะทางจิตก็จะจํากัดเพียงคนดี หรือคนไมดีเปนสวนใหญ เมื่อพนวัย 6-7 ขวบไปแลว 

การรับรูลักษณะทางจติก็จะเพิ่มขึ้น 
  

จากแนวคิดดังกลาว สุดสาครจึงจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงใหนอยท่ีสุด ท้ังน้ีเพื่อปองกันการสับสนของ

ผูบริโภค ซึ่งสวนใหญอยูในวัยเด็กชวงอายุต้ังแต 3-12 ป และตรงกับพื้นฐานการรับรูของเด็ก 

แมวาสุดสาครในสื่อนฤมิต 4 สํานวนจะเปนสวนท่ีสรางขึ้นใหม มีการดัดแปลงเนื้อเร่ืองเพื่อใหเขากับแนวโนม

ความนิยมในปจจุบัน แตก็ยังคงรักษาเคาโครงเร่ืองเดมิไว ไมไดมกีารเพิ่มคุณลักษณะพเิศษใหม ๆ ใหแกสุดสาคร เปนเพียง

การเดนิตามคุณลักษณะเดมิของสุดสาครท่ีปรากฏในวรรณคดตีนฉบับเทาน้ัน 

การสรางสรรควรรณคดีหรือวรรณกรรมในรูปแบบใหม ไมวาจะเปนในรูปแบบของนิทานการตูน การตูนแอนิ

เมช่ัน ภาพยนตร หรือในรูปแบบอื่น ๆ ยังคงเคาโครงเร่ือง และลักษณะสําคัญของตัวละครเอาไวอยางครบถวน มีเพียงการ

ดัดแปลงเพยีงเล็กนอยเทาน้ันเพื่อใหมคีวามเปนปจจุบัน ไมไดเปนการทําลายสํานวนดั้งเดิมแตอยางใด แตเปนการสงเสริม

ใหบุคคลในยุคสมัยปจจุบันไดเห็นคุณคาของสํานวนดัง้เดมิในรูปแบบใหมท่ีสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยในปจจุบัน ท้ัง

ยังเปนการสบืสานวรรณคดหีรือวรรณกรรมอันทรงคุณคา และเปนท่ีนิยมในอดีตใหคงอยูสืบตอไปในอนาคต นอกจากนั้น

ยังเปนการสงเสริมใหอยากรับรูเร่ืองราวอยางสมบูรณในสํานวนดั้งเดิม และยังเปนการกระตุนใหกลุมคนกลับมาสนใจ

วรรณคดีไทยโบราณอีกคร้ัง เปนแนวทางในการรักษาวรรณคดีไว เพราะผูคนในสังคมไดตระหนักถึงคุณคาท่ีไดรับจาก

วรรณคดหีรือวรรณกรรมน่ันเอง 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. จากการศึกษาวิจัยทําใหทราบถึงบทบาทของสุดสาครท้ังในวรรณคดีตนฉบับ และในสื่อนฤมิต ซึ่งสามารถนํา

ความรูท่ีไดรับมาน้ันไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนระดับช้ันท่ีมกีารเรียนเร่ือง พระอภัยมณ ี

2. ผลท่ีไดจากการวจิัยในคร้ังน้ีจะสามารถเปนแนวทางในการศึกษาวเิคราะหตัวละครอื่น ๆ ในวรรณคดีไทย ท้ังท่ี

เปนตัวละครเอก และตัวละครประกอบ 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

ควรมกีารศึกษาบทบาทของตัวละครในวรรณคดเีร่ืองอื่น ไมวาจะเปนเร่ืองรามเกยีรต์ิ ขุนชางขุนแผน อิเหนา ฯลฯ 

ซึ่งลวนแลวแตถูกสรางสรรคใหม เพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงและความคงอยูของลักษณะเดนของตัวละครน้ัน ๆ  
 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พรสวรรค สุวรรณธาดา ท่ีคอยแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในการทําวิจัยคร้ังน้ีขอบพระคุณ 

ดร.วรวรรธน ศรียาภัย ท่ีคอยช้ีแนะแนวทางในการทําวิจัย ขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาภาษาไทยทุกทานท่ีคอย

ประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู ขอบพระคุณบุพการี บุคคลอันเปนท่ีรัก และเพื่อน ๆ สาขาวชิาภาษาไทยท่ีคอยเปนกําลังใจให

เสมอมา 
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ปจจัยท่ีมผีลตอการพัฒนาการเรยีนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรยีมตัวเขาสูประชาคม

อาเซยีนของนักศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนตนของ กศน.ตําบลเวียง สังกัดศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

Factors affecting English language learning development for ASEAN Community  

preparation of  the lower secondary students learning in Non – Formal and 

Informal Education, Wiang Sub-district, Muang District, Phayao  Province 

เนตรนภา ประเสรฐิสังข6 1* และสุกัญญา เกาะววิัฒนากุล2 

Natenapa Prasirthsang 1* and Sukanya Kaowiwattanakul 2 

บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเขาสู

ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนของ กศน.ตําบลเวียงสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556  โดยประชากรท่ีใชใน

การศึกษาคอื นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 49 คน ในการวิจัยคร้ังน้ีมุงจะศึกษาปจจัย 5 ดานไดแก ดานตัว

ผูเรียน ดานครูผูสอน ดานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานหลักสูตรสถานศึกษา และดานบริบทและ

สิ่งแวดลอม เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานตัวผูเรียนมีคาเฉลี่ยท่ี 4.87 และปจจัยดานครูผูสอนมีคาเฉลี่ย 4.79 มีผลตอการ

เรียนรูภาษาอังกฤษอยูในระดับมากท่ีสุด ปจจัยดานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีคาเฉลี่ย4.44 อยูในระดับ

มาก ดานหลักสูตรสถานศึกษามคีาเฉลี่ย 4.43 อยูในระดับมาก และดานบริบทและสิ่งแวดลอมคาเฉลี่ย 4.47 มีผลตอการ

พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับมาก จากขอมูลการสัมภาษณพบวาปจจัยดานผูเรียนเปนปจจัยท่ีสงผล

ตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษมากท่ีสุดคือ กลาวคือการท่ีนักศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษสงผลใหนักศึกษา

ตองการพัฒนาตนเองและเกดิการเรียนรูนอกหองเรียน มีการตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทภาษาอังกฤษในโลกยุค

ปจจุบัน ดานปจจัยครูผูสอน พบวาครูผูสอนมีอิทธิพลตอการเรียนรูภาษาอังกฤษและมีบทบาทในการชวยกระตุนใหเกิด

การเรียนรู ครูตองมีเทคนิคและวิธีการจูงใจจึงจะทําใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น สวนปจจัย
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ดานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวาปจจุบันสื่อประเภทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเขามามีอิทธิพลตอ

การพัฒนาภาษาอังกฤษมากท่ีสุดโดยเฉพาะสื่ออินเทอรเนตซึ่งนักศึกษาสามารถใชในการพัฒนาภาษาอังกฤษได

ตลอดเวลา การท่ีจะสงเสริมใหมกีารพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นน้ันผูท่ีเกี่ยวของตองรวมกันสรางความตระหนัก

ถงึความสําคัญของภาษาอังกฤษ 
 

คําสําคัญ: การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ,การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

Abstract  

The purpose of this study was to investigate the factors  affecting  English language learning development 

for ASEAN Community  preparation of  the lower secondary students learning in Non – Formal and Informal 

Education, Wiang Sub-district ,Muang District, Phayao Province. The factors included five aspects: students, 

instructors, instructional media innovation and technology of education, curriculum , context and environment of 

education. The population of this study were 49 lower secondary students of wiang Sub-district Non- formal and 

Informal Education, Muang Phayao Non-formal and Informal Education center. The instruments used for collecting 

data were questionnaire and interview. The data were statistically analyzed in terms of mean score, percentage and 

standard deviation. 

The results showed that the factors of the students with the mean score of 4.87 and the instructors with 

the mean score of 4.79 appeared as  the highest level. The factors of instructional media innovation and technology 

of education with the mean score of 4.44, curriculum with the mean score of 4.43, context and environment of 

education with the mean score of 4.47 were chosen at high level. According to interview  results, it was found that 

the factors affecting English language learning was students factors. The students had to have good attitude towards 

English language learning. The instructors factors had an influence on the facilitation and motivation of English 

language learning. The participants had to be aware of the important of English language learning development. 
 

Keywords: English language learning development, Non-formal and Informal education 
 

บทนํา 

การกาวสูประชาคมอาเซียนในปพ.ศ.2558(ค.ศ.2015)ของประเทศไทย นับเปนกาวสําคัญของการเปลี่ยนแปลง

ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทุกภาคสวนกําลังตื่นตัวในการเตรียมตัวในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สํานักงาน กศน.)เปนอีกหนวยงาน

หน่ึงท่ีมีการเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน และเพื่อเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ เพื่อท่ีจะใหสอดคลองกับภาวะสถานการณปจจุบันหรือในอนาคตตอไป  การศึกษาจึงตองเดินหนาสูการสราง 

การพัฒนา เตรียมความพรอมใหสอดคลองกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปนผลจากการปฏิวัติ

ดานดิจิทัล (Digital Revolution) และความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ท่ีทําใหโลกท้ังโลก
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เช่ือมโยงและสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองสรางและพัฒนาใหคนเปนทรัพยากรมนุษย ท่ีมีความสามารถ มี

ทักษะ ความถนัด ความชํานาญ และพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของคนในประเทศไทยเพื่อเตรียมตัวในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน ภาษากลางท่ีถูกกําหนดใหใชในการสื่อสารคือภาษาอังกฤษ ซึ่งนับเปนภาษาสากลและมีการใชอยาง

แพรหลาย และสถานการณเชนน้ียอมสงผลกระทบตอระบบการศึกษาของไทย ซึ่งปจจุบันนักศึกษากศน.มีผลการเรียนตํ่า

ในรายวชิาภาษาอังกฤษและไมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติได เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษากศน.ใหมี

ศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษและสถานประกอบการตางๆยอมตองการบุคคลท่ีมีทักษะทางภาษาอังกฤษ นักศึกษา

จึงตองมีการเตรียมตัว มีการปรับตัวและเตรียมการเพื่อใหตนเองมีความพรอมรับมือกับสถานการณในอนาคต 

(ยุทธศาสตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซยีนของสํานักงานกศน.,2555) 

 กศน.ตําบลเวยีง เปนหนวยงานในสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา 

มีฐานะเปนหนวยจัดกิจกรรม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนแหลงจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนและการสรางสังคมแหงการเรียนรูในชุมชน เปนแหลงท่ีรวบรวมขอมูลขาวสารตางๆของ

ชุมชน เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร ขอมูลทางดานภูมศิาสตร ประวัติศาสตรชุมชน ขอมูลทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม การเมอืงการปกครอง การศึกษา สาธารณสุข และใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรูอื่นๆ การศึกษานอก

ระบบเปนกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เปนหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความตองการสอดคลองกับสภาพปญหาของ

บุคคลท่ีอยูนอกระบบโรงเรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถปรับตัวอยูในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และในการท่ี

ประเทศไทยจะตองเตรียมตัวในการเขาสูประชาคมอาเซียนจึงตองมีการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของ

ภาษาอังกฤษในการใชเพื่อการสื่อสาร และสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนและยังเปนการสงเสริมการรู

หนังสอืของนักศึกษากศน.และประชาชนท่ัวไป 

กศน.ตําบลเวียงจึงไดมีการดําเนินงานตามแผนและโครงการตามยุทธศาสตรและจุดเนนของสํานักงาน กศน.ใน

การเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซยีนโดยมโีครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาและกลุมอาชีพ

ตางๆท่ีสนใจตามแตรูปแบบและความตองการของผูเรียน เชน กลุมแมคา กลุมผูสูงอายุ กลุมผูนําทองถิ่นและกลุม

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป มกีารจัดกจิกรรมการเรียนรูโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูมุมอาเซียนศึกษาสูตําบล  อยางไรก็

ตามจากขอมูลของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา(2556) พบวานักศึกษากศน.

ตําบลเวียงบางสวนมีความสนใจในการเรียนรูภาษาอังกฤษแตขาดพื้นฐานความรูและความตระหนักถึงความสําคัญของ

การเรียนภาษาอังกฤษ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ

เตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนของ กศน.ตําบลเวียง สังกัดศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจําภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา 2556  เพื่อนําผล

การศึกษา มาใชในการ วางแผน และพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเขาสูประชาคม

อาเซยีนของ กศน.ตําบลเวยีง ใหมปีระสทิธิภาพ เกดิประสทิธิผลตอผูเรียนผูรับบริการ และนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยนืตอไป  
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวิจัยเร่ืองการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในการรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซยีนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา  2556 ของ กศน.ตําบลเวียง อําเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคของการวิจัย  คือ เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในการเตรียม

ตัวรองรับการเขาสูประชาคมอาเซยีน 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 การวจิัยคร้ังน้ีมุงศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซยีน

ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2556 ของ กศน.ตําบลเวยีง อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัด

พะเยา ท้ังหมด 5 ดาน ไดแก ดานตัวผูเรียน ดานครูผูสอน ดานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานหลักสูตร

สถานศึกษา และดานบริบทและสิ่งแวดลอม  ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแกนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประจํา

ภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา 2556 ของกศน.ตําบลเวยีง อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา จํานวน 49 คน 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากรท่ีใชในการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ คือนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนของกศน.ตําบล

เวยีง จํานวน  49 คน ผูวจิัยไดนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณไปสอบถามกลุมประชากรคอืนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน ภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา  2556 ของ กศน.ตําบลเวียง สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

เคร่ืองมอืในการวจิัย 

ผูวิจัยไดกําหนดใหงานวิจัยช้ินน้ีเปนการศึกษากรณีศึกษา(Case Study) ศึกษาเฉพาะบริบทของกศน.ตําบลเวียง 

สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา ใชระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยใชวธีิการเก็บรวบรวมขอมูล 2 วธีิ   

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใช

แบบสอบถาม ปลายปด (Close-Ended Form) ซึ่งเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาการเรียนรูดาน

ภาษาอังกฤษในการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา  

2556 ของ กศน.ตําบลเวยีง สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

จํานวน 30 ขอ มลัีกษณะเปน มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปของการสัมภาษณ (Interview) และการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) เพื่อใชในการยนืยันขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวจิัยเชิงปริมาณ เพื่อใหไดขอเท็จจริง และใชในการอภิปราย

ผลการวจิัยท่ีกลาวมาแลวใหมคีวามชัดเจนและมคีวามถูกตองมากย่ิงขึ้นเนนการแสดงความคดิเห็นของผูถูกสัมภาษณ  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 

ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนของกศน.ตําบลเวียงสังกัดศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  จํานวน  49 คน และเก็บรวบรวมดวยตนเองจากนั้น

นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาทําการวเิคราะหดวยวธีิทางสถติิโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป(SPSS)  

2.การเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณ 

ผูวจิัยไดใชแนวคําถามท่ีสรุปประเด็นมาจากแบบสอบถาม และสัมภาษณนักศึกษา จํานวน 25 คน ตามประเด็น

ตางๆท่ีถูกกําหนดไว เพื่อใหไดคําตอบท่ีตรงตามวัตถุประสงคงานวจิัย หลังจากท่ีดําเนินการสัมภาษณเสร็จสิ้น ผูวิจัยไดทํา 

การจัดแยกขอมูลตามขอคําถามในแบบสัมภาษณ ตีความ และสรุปในแตละประเด็นและวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) 
 

ผลการศึกษา 

   1. ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในการ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา  2556 ของ กศน.

ตําบลเวยีงสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา พบวาปจจัยดานตัว

ผูเรียน มผีลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาประเด็นยอย พบวาการท่ีผูเรียนมีทัศนคติท่ีดี

ตอภาษาอังกฤษมีผลตอการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของตัวผูเรียนคิดเปนรอยละ51.02 จากผลการวิจัยยังพบวา

ปจจัยดานครูผูสอนท่ีมีผลตอการเรียนรูภาษาอังกฤษอยูในระดับมากท่ีสุด โดยครูผูสอนมีอิทธิพลตอการเรียนรู

ภาษาอังกฤษคดิเปนรอยละ 57.14 และครูผูสอนตองมเีทคนิคและวธีิการจูงใจจงึจะทําใหนักศึกษาเกดิการพัฒนาการเรียน

ภาษาอังกฤษมากขึ้น สวนปจจัยดานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวาปจจุบันสื่อประเภทคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีเขามามีอิทธิพลตอการพัฒนาภาษาอังกฤษมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 48.97 ดานหลักสูตรสถานศึกษาพบวา

สามารถนําความรูในวิชาบังคับและวิชาเลือกไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันเพื่อเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนคิดเปน

รอยละ 42.85 ดานบริบทและสิ่งแวดลอมบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมคิดเปนรอยละ 40.81 ทําให

เกดิการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณในหัวขอปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในการ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา  2556 ของ กศน.

ตําบลเวยีง สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา ผูใหสัมภาษณสวน

ใหญมคีวามเห็นวาตัวนักศึกษาตองมคีวามชอบหรือมทัีศนคติท่ีดตีอภาษาอังกฤษจะสงผลใหตัวนักศึกษามีความตองการท่ี

จะพัฒนาตนเองและเกิดการตอยอดความรูโดยการศึกษาความรูเพิ่มเติมนอกหองเรียนและหม่ันฝกฝนจนเกิดความ

ชํานาญในภาษาอังกฤษซึ่งความรูนอกหองเรียนน้ันมีอยูมากมาย สามารถเรียนรูจากอินเทอรเนตไดตลอดเวลา และครูก็

เปนสวนสําคัญท่ีเปนคนชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูและมีวิธีการท่ีสนุกสนานและจูงใจใหเกิดการเรียนและการพัฒนา

ความรูดานภาษาอังกฤษ และตัวครูผูสอนตองมีความรูและเช่ียวชาญในดานภาษาอังกฤษ มีการเรียนรูเพิ่มเติมหาเทคนิค

และนวัตกรรมใหมๆเพื่อนํามาใชพัฒนาการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ ในทางกลับกันดานท่ีเปนปญหาและอุปสรรคก็
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คอืตัวนักศึกษาท่ีมทัีศนคติท่ีไมดีตอภาษาอังกฤษ และยังไมตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษท้ังในปจจุบันและใน

อนาคตท่ีตองเตรียมตัวสําหรับการอยูรวมกันในประชาคมอาเซียน และขาดสื่ออุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ี

เหมาะสมและดงึดูดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปจจัยท่ีหนุนเสริมใหมกีารพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นคือ

ทุกคนทุกภาคสวนทุกหนวยงานตองรวมกันสรางความตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษไมวาจะเปนตัวนักศึกษา 

ครอบครัว ครูและสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีน 

สรุปผลและอภปิรายผล 

จากผลของการวิเคราะหขอมูลท้ังจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณสามารถสรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอการ

พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซยีนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนท่ี

2 ปการศึกษา  2556 ของ กศน.ตําบลเวียงสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา พบวาปจจัยดานตัวผูเรียน และดานครูผูสอนอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของไคลน 

(1990)ท่ีกลาววาการมเีจตคติท่ีดตีอการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ีสองเปนสิ่งสําคัญในการท่ีจะประสบความสําเร็จใน

การเรียนรูภาษาท่ีสอง ซึ่งจะสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียนและนําไปฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ 

และยังสอดคลองกับความเห็นของธีราภรณ พลายเล็ก(2554)ท่ีพบวา ปจจัยดานผูเรียนมีผลตอความสามารถในการพูด

ภาษาอังกฤษ คือวิธีการเรียนและลักษณะนิสัยในการใชภาษาอังกฤษ นอกจากน้ี การท่ีผู เรียนมีทัศนคติท่ีดีตอ

ภาษาอังกฤษและตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษสงผลใหเกิดการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ และดาน

ครูผูสอนตองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและมีเทคนิคในการจูงใจ สวนดานบริบทและสิ่งแวดลอมการ

สนับสนุนสงเสริมการเรียนของครอบครัวท่ีคอยชวยกระตุนใหเกดิการเรียนรูภาษาอังกฤษซึ่งตรงกับแนวคิดของการดเนอร

(1973) ท่ีไดกลาวไววาปจจัยดานครอบครัวมีสวนชวยใหประสบผลสําเร็จในการเรียนรูภาษา นอกจากน้ียังมีการใชสื่อ

เทคโนโลยแีละการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนไดอยางเหมาะสม  

โดยผลของการวจิัยในคร้ังน้ีสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการจัดโครงการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษ

ของ กศน.ตําบลเวียงตอไป เชนจัดคายพัฒนาทักษะวิชาการในวิชาภาษาอังกฤษในทุกภาคเรียนเพื่อเปนการพัฒนา

ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา สวนในดานของการพัฒนาครูผูสอนน้ัน กศน.ตําบลเวียงควรตองมีการ

สงเสริมใหเขารับการพัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษและอาเซียนตามแผนพัฒนาและโครงการท่ีจัดทําขึ้นเพื่อรองรับการ

เขาสูประชาคมอาเซยีนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมอืงพะเยา 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรมกีารจัดกจิกรรมคายพัฒนาทักษะความรูวชิาภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาในทุก ๆ ภาคเรียนและมีการจัด

กจิกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

 2. ควรมกีารจัดอบรมพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบริบทการเขาสูประชาคมอาเซยีน 

 3. จัดหาสื่อและจัดบรรยากาศในช้ันเรียนใหมคีวามเหมาะสมตอการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมกีารศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพิ่มเติม เพื่อใหไดผลการวจิัยท่ีครอบคลุม 
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2. ควรมีการศึกษาปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาทักษะดานตางๆในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาเชน

ทักษะในการพูด การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซยีน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางย่ิงจาก ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ท่ีไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา

และขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรอง ปรับปรุง ดวยความเอาใจใส เพื่อใหการศึกษาคนควาดวยตนเอง

ฉบับน้ีมีความถูกตอง สมบูรณ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี ตลอดจนคณะอาจารยคณะศิลปศาสตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทาน ท่ีไดใหความรูในเร่ืองการศึกษาคนควาดวยตนเองและเจาหนาท่ีผู

ประสานงานทุกทานท่ีไดใหความสะดวกในการทํางานจนประสบผลสําเร็จ ขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร คณะครู กศน.

ตําบล สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาทุกทาน ท่ีคอยใหการ

สนับสนุน ใหคําแนะนําในการทํางานจนประสบผลสําเร็จ ขอขอบพระคุณ นักศึกษาของ กศน.ตําบลเวียง อําเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา ทุกทาน ท่ีไดเสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหแกผูวจิัย    

ทายสุดน้ี คุณคาและประโยชนอันพงึมจีากการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ี ผูวิจัยขอมอบแดบุพการีของผูวิจัย

และบูรพคณาจารยทุกทานท่ีไดอบรม ส่ังสอน ใหความรูกับผูวจิัยต้ังแตอดตีจนถงึปจจุบัน  
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รูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กลุมเครอืขายกัลยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลําปาง 

Grammar teaching patterns of the teachers in upper secondary school of Kallaya 

group, Lampang Secondary Educational Service Area Office 35 

ทพิยวรรณ กาอนิตะ7

1* และสนทิ ยนืศักดิ์2 

Tipwan Ka-inta 1* and Sanit Yeunsak 2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลําปาง กลุมประชากรคอื ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.4-6) กลุมเครือขายกัลยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง จํานวน 6 

คน โดยการสุมแบบเจาะจง เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสังเกตการสอน วิเคราะหขอมูลโดย

ใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวเิคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
 ผลการศึกษาขอมูลจากการสังเกตการสอน พบวา ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใชรูปแบบการสอนแบบ

บรรยายมากท่ีสุดโดยใชท้ังการบรรยายท่ีเปนแบบนิรนัยและอุปนัย แบบนิรนัยคือเร่ิมจากอธิบายกฎเกณฑและการใช ฝก

ปฏบัิติดวยการทําแบบฝกหัด สวนการบรรยายท่ีเปนแบบอุปนัยคือเร่ิมจากการยกตัวอยางประโยคท่ีหลากหลายเพื่อสรุป

เปนกฎเกณฑ ฝกปฏิบัติดวยการทําแบบฝกหัด ท้ังสองแบบครูเปนผูตรวจสอบความถูกตอง แกไขและอธิบายเพิ่มเติม 

รูปแบบการสอนไวยากรณท่ีใชมากรองลงมาคือการสอนแบบนําเสนอเปนกลุม ขอมูลจากการสัมภาษณ พบวา 1) การ

สอนไวยากรณภาษาอังกฤษเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนอยางย่ิงแกนักเรียน 2) นักเรียนตองเรียนรูไวยากรณภาษาอังกฤษ

เพื่อพัฒนาทักษะภาษาโดยเฉพาะทักษะการอานและทักษะการเขียน 3) รูปแบบการสอนอื่นท่ีใชสําหรับสอนไวยากรณ

ไดแกการแสดงบทบาทสมมุติ การนําเสนอเปนกลุม การสอนดวยเพลง การสอบแบบโครงงาน การสอนแบบจิ๊กซอ 4) การ

สอนแบบบรรยายเปนรูปแบบการสอนไวยากรณท่ีถูกใชบอยท่ีสุด 5) การสอนแบบบรรยายชวยใหนักเรียนเกดิความรูความ 

จํารูปแบบภาษา พัฒนาทักษะการอานและเขียนใหดีขึ้น 6) การสอนนักเรียนตางหองเรียนกันรูปแบบการสอนไมแตก 

ตางกัน แตตางกันท่ีความละเอียดของการบรรยาย ความยากงายของแบบฝกหัด 7) การสอนเนื้อหาไวยากรณท่ีตางกัน 

รูปแบบการสอนสวนใหญยังใชแบบบรรยาย แตแบบฝกหัดมีความหลากหลากมากขึ้น 8) ปญหาการสอนไวยากรณท่ีพบ

มากท่ีสุดคอืดานนักเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานความรู 9) การแกปญหาท่ีใชคือการทบทวนความรูเดิมเพื่อเช่ือมโยงสูความรูใหม 
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การเนนย้ําการต้ังคําถาม การใชใบความรู การทองจํา การคัด การทําแบบฝกหัด (Drill)ใหมากขึ้น 10) ความสําเร็จของการ

สอนไวยากรณคือนักเรียนสามารถนําความรูไวยากรณไปใชไดจริงท้ัง 4 ทักษะ การทําขอสอบไดและการศึกษาตอ 11) 

โรงเรียนควรสงเสริมครูใหเขารวมการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองสําหรับการทดสอบและพัฒนาเทคนิคการสอน

ไวยากรณรูปแบบใหมๆ  

 

คําสําคัญ: รูปแบบการสอน ไวยากรณภาษาอังกฤษ ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

Abstract  

The aim of this study was to investigate the grammar teaching patterns of the teachers in upper secondary 

school of Kallaya group, Lampang Secondary Educational Service Area Office 35. The subjects were six secondary 

school teachers selected by a purposive sampling technique. The instruments used in this study were observations 

and interviews. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and content analysis.  

The finding of the observations revealed that secondary school teachers used the lecture both deductive 

pattern and inductive pattern to teach English grammar. Deductive pattern began with rules and functions and 

followed by doing exercises, but inductive pattern began with examples in order to conclude the rules and functions 

and followed by doing exercises. Both patterns were checked and given more details by the teachers. The other 

pattern which was used besides the lecture was group presentation.  

The findings of the interviews revealed that 1) teaching English grammar was very important and essential 

for students. 2) Students must learn English grammar in order to improve their reading and writing skills. 3) The 

others teaching patterns that were used for teaching English grammar were role playing, group presentation, songs, 

project works and Jigsaw. 4) Lecture was used the most frequency. 5) Lecture could help students gain knowledge 

and recognition of grammar, could improve their reading and writing skills better. 6) In teaching different classrooms,  

the teaching patterns were not different ,but the details of decribing  were different and the exercises had different 

difficult level. 7) Teaching different grammar, the teaching pattern still was the lecture but more variety of exercises 

were used. 8) The problems of teaching grammar was students’ knowledge background. 9) The ways to solve the 

problems were reviewing the previous knowledge to the new one, emphasising, asking questions, using handouts, 

doing more drills. 10) The success of teaching English grammar was that students could use grammar in four skills, 

could pass the test and study in higer levels. 11) The teachers should be supported to attend a seminar in order to 

impove themselves for the test and to learn more new English grammar teaching techniques. 
 

Keywords: Teaching Pattern, English Grammar, Secondary Teachers  
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บทนํา 

 ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศมคีวามสําคัญและจําเปนอยางย่ิงในชีวติประจําวัน เนื่องจาก 

เปนเคร่ืองมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและวสัิยทัศนของชุมชนโลก และใหผูเรียนตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมอง ของสังคมโลก 

นํามาซึ่งมติรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเอง และผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและ

เขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ีการคดิ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองมี

เจตคติท่ีดตีอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมท้ังเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงาย

และกวางขึ้นและมวีสัิยทัศนในการดําเนินชีวติ ซึ่งภาษาตางประเทศท่ีเปนสาระการเรียนรูพื้นฐานซึ่งกําหนดใหผูเรียนเรียน

ตลอดหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานคอืภาษาอังกฤษ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 1)  

 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยท่ัวไปน้ันมุงเนนการฝกทักษะท้ังสี่ ไดแก การฟง การพูด การอานและการ

เขียนแตเนื่องจากภาษาน้ันมีองคประกอบท่ีสําคัญอยู 3 ประการ คือ หนวยเสียง คําศัพทและโครงสรางไวยากรณ ซึ่ง 

Chomsky (1966 อางถงึใน อัจฉรา วงศโสธร, 2539) ไดเสนอแนวคดิทางภาษาไววาทุกภาษามรีะบบของตนเอง น่ันก็คือ มี

ไวยากรณเปนแกนของภาษา ถาปราศจากกฎตางๆ ท่ีทุกคนมอียูในตัวแลว มนุษยก็ไมสามารถเขาใจภาษาได แตการเรียน

การสอนไวยากรณก็ยังคงตองสอดแทรกไปในบทเรียนหรือเจาะจงสอนไวยากรณโดยตรงก็ยังคงมอียูไมนอย ท้ังน้ีเพราะวา

ไวยากรณเปนองคประกอบรวมท่ีสําคัญย่ิงในการเรียนภาษา ซึ่งก็คือ การฟง การพูด  การอาน และการเขียนอยางแยก

จากกันไมไดเลย ผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศจะไมประสบความสําเร็จในการท่ีจะเขาใจและสื่อความหมายใน

ระดับสูงได ถาผูเรียนน้ันขาดความรูความเขาใจโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ ไวยากรณเปรียบเหมือนเปนจราจร

สัญลักษณและกฎเกณฑตาง ๆ ชวยใหผูเรียนทราบเสนทางท่ีถูกตองและสามารถควบคุมความกาวหนาทางภาษาของ

ตนเอง สงผลใหผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาขึ้นเร่ือย ๆ จนในท่ีสุดสามารถใชภาษาไดอยางถูกตอง ซึ่ง

สอดคลองกับ นิธิดา อดภัิทรนันท (2554, หนา1) ไดกลาววา การเรียนไวยากรณ เปนสิ่งสําคัญเพราะไวยากรณเปนตัวนํา

ท่ีสําคัญไปสูการเรียนรู การเรียนไวยากรณจะชวยใหบุคคลคิดอยางชัดเจนย่ิงขึ้น เนื่องจากไวยากรณเปนตัวสะทอน

ความคดิ ท้ังยังชวยใหบุคคลมีความสามารถทางภาษาไดอยางรวดเร็ว และเพิ่มพูนความสามารถในการใชภาษาทางดาน

การพูดและการเขียนใหเปนไปอยางเปนระบบ และทําใหบุคคลกลายเปนผูพูด ผูฟง ผูอานและเขียนท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น  

การสอนไวยากรณในอดีตใชวิธีการสอนแบบดั้งเดิมซึ่งเปนวิธีการสอนท่ีเนนกฎเกณฑทางภาษาตองอาศัยการ

ทองจํา (Brown 2001, หนา 18) ซึ่งวิธีการสอนแบบน้ีไมเนนการนําภาษามาใชในชีวิตประจําวันซึ่งอาจทําใหผูเรียนเกิด

ความเบ่ือหนายเนื่องจากจะตองทองจําคําศัพท และโครงสรางทางภาษามากเกินไป (กุสุมา ลานุย, 2538, หนา 5)                

ซึ่งสอดคลองกับขอสรุปของวารุณี จันทรานุวัฒน (2540, หนา 121) ท่ีกลาววา แมผูเรียนจะไดเรียนภาษาอังกฤษมาเปน

เวลาเกอืบสบิปหรือมากกวาน้ันก็ตาม แตยังไมสามารถใชภาษาท่ีเรียนมาน้ันสื่อความหมายใหเปนท่ีเขาใจได เพราะผูเรียน

มคีวามกังวลในดานการใชไวยากรณ ดังน้ันการใชกจิกรรมในการสอนไวยากรณท่ีไมเหมาะสม กิจกรรมท่ีใชฝกไวยากรณ

เนนการสอนไวยากรณมากเกินไปทําใหการใชภาษาไมเหมาะสมท่ีจะใชในสถานการณจริง และการฝกไวยากรณมีความ

ยากเกินไปไมชัดเจนในเร่ืองรูปแบบและการใชภาษาซึ่งทําใหผูเรียนไมสนใจบทเรียน (Petrowitz. 1997, p. 201, Nunan. 

1998, p. 102)  
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  จากปญหาการสอนดวยวิธีการแบบดังเดิมดังกลาว มีนักวิจัยใหความสําคัญในเร่ืองน้ี และแนะนําการเรียนการ

สอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางมากขึ้น ดังท่ี Tudor (1996, p.229) ช้ีใหเห็นวา การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

สามารถชวยใหผูเรียนมบีทบาทในการมสีวนรวมและกระตอืรือรนในกระบวนการเรียนรูของพวกเขาเอง ผูเรียนจะสามารถ

พัฒนากลวิธีการเรียนรูภาษาดวย สอดคลองกับ วิชัย ประสิทธ์ิวุฒิเวชช (2542, หนา 240) ไดกลาวถึงความสําคัญของ

กิจกรรมการเรียนการสอนวา การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน ผูสอนจําเปนตองใชทักษะการสอน เทคนิคการ

สอน วิธีการสอน หรือรูปแบบการสอนไดอยางคลองตัว กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการรวบรวมกลยุทธท้ังมวลมา

เลอืกใชอยางมกีารสลับปรับเปลี่ยน ทําใหผูเรียนมคีวามสนใจ ติดตามการเรียนรูและมผีลสบืเนื่องถึงผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน

ดวย นอกจากน้ี Finocchiaro (1989, p.22) ยังกลาววาลักษณะของครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีดีควรใหความสนใจศึกษา

เกี่ยวกับวธีิสอนและเทคนิคการสอนใหมๆ  เพื่อนํามาปรับใชใหการเรียนการสอนมปีระสทิธิภาพมากขึ้น  

  จากแนวคดิขางตนจะเห็นไดวา ผูสอน มคีวามสําคัญในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน การเลอืกใชเทคนิคการ

สอนหรือรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากงานวิจัยท่ีผานมายังพบวา ตัวแปรดานผูสอน ในดาน อายุ 

ประสบการณการสอน วุฒิการศึกษา มีผลตอความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนอีกดวย ดังเชน งานวิจัยของ    

พัทธนันท นิลพัฒน (2543, 2-3 อางอิงจาก พิทักษ นิลนพคุณ, 2539, Dunkin& Biddle, 1977, Bloom, 1976 และสําเริง 

บุญเรืองรัตน, 2522) พบวา ตัวแปรสําคัญท่ีสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในดานผูสอน มีองคประกอบ 

ไดแก อายุ เพศ เจตคติ ประสบการณการเขารับการอบรม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึง Harnisscfeger 

& Wiley (1978, p.224) กลาววา ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนโดยท่ัวไปในดานครูผูสอน ไดแก ภูมิหลังของครูผูสอน 

ประกอบดวยภูมหิลังทางครอบครัวและสังคม อายุ เพศ ระดับการศึกษา นอกจากน้ี ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ (2530, หนา 3-

8) ไดศึกษางานวิจัยจํานวน 50 เร่ือง แลวสรุปตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนโดยท่ัวไปในดานท่ีเกี่ยวกับผูสอน ไดแก วุฒิ

และประสบการณการสอน ทัศนะของครูตอนักเรียน การใชเวลาของครูและเทคนิคการสอน  

  กลุมเครือขายกัลยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 35 ลําปาง ประกอบดวยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ท้ังหมด 6 โรงเรียน เปนโรงเรียน ขนาดใหญพิเศษ 1 โรงเรียน ขนาดกลาง 1 โรงเรียน และขนาดเล็ก 4 โรงเรียน ครูผูสอน

วชิาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกตอนปลายมจีํานวนท้ังสิ้น 6 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง ซึ่งจําแนกตามเพศชาย 

มีจํานวน 1 คนและเพศหญิง มีจํานวน 5 คน วุฒิการศึกษา ปริญญาโท มีจํานวน 3 คน ปริญญาตรี มีจํานวน 3 คน      

วทิยฐานะชํานาญการ(คศ.2) มจีํานวน 1 คนและวทิยฐานะชํานาญการพเิศษ(คศ.3) มจีํานวน 5 คน 

  จากตัวแปรท่ีเกี่ยวกับครูผูสอนภาษาอังกฤษรายวิชาพื้นฐานระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายขางตน ผูศึกษา     

จึงเกิดความสนใจวาครูผูสอนแตละคนท่ีเปนกลุมประชากรของการศึกษาในคร้ังน้ี จะมีการใชรูปแบบการสอนไวยากรณ

ภาษาอังกฤษอยางไรบาง และตัวแปรของครู เชน อายุ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะทางการสอน ประสบการณหรือตัวแปร

อื่นๆท่ีพบหลังจากไดสัมภาษณครูผูสอน มผีลตอการเลอืกรูปแบบการสอนหรือไม รูปแบบการสอนท่ีใชมีแบบใดบาง ผลท่ี

เกดิกับนักเรียนเปนอยางไร เพื่อนําไปปรับใชในการสอนตอไป  
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

  เพื่อสํารวจรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเครือขาย

กัลยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลําปาง 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

  การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาแบบผสมผสาน (mixed method) เพื่อศึกษารูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ

ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยประชากรท่ีใชในการศึกษาในคร้ังน้ีคือครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุมเครือขายกัลยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ลําปาง จํานวน 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเขลางคนคร โรงเรียนลําปางกัลยาณี โรงเรียนหางฉัตรวิทยา โรงเรียนแมสัน

วทิยา โรงเรียนโปงหลวงวทิยารัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนปงแสนทองวิทยา จํานวน 6 คน ซึ่งใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(purposive random sampling) ระยะเวลาในการเก็บขอมูลคือภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 วิธีการเก็บขอมูลคือใชวิธี

สังเกตการสอนของครูคนละ 2 คร้ัง และใชการสัมภาษณหลังการสังเกตการสอนคร้ังท่ี 2 โดยผูศึกษาเก็บขอมูลดวยตนเอง 

  เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาคร้ังน้ี มดัีงน้ี  

  1. แบบสังเกตการสอนรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  2. แบบสัมภาษณรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบงออกเปน 2 

สวน สวนท่ี 1 แบบสัมภาษณขอมูลท่ัวไป จํานวน 8 ขอ สวนท่ี 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับรูปแบบการสอนไวยากรณ

ภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 11 ขอ  
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเครือขายกัลยา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลําปางในคร้ังน้ีผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูล และเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลดังน้ี 

 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

     ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 80 เปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 51-60 ป วุฒิการศึกษา        

มจีํานวนเทากันท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเฉลี่ยรอยละ 50 ระบุสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สวนใหญรอยละ 50 

ไมระบุวชิาโท ครูรอยละ 80 ไดรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (คศ.3) โดยมีประสบการณการสอนภาษาอังกฤษมากกวา 

20 ป คดิเปนรอยละ 100 จํานวนช่ัวโมงท่ีสอนตอสัปดาหอยูระหวาง 12-18 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 100 มีประสบการณใน

การพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพดานการสอนภาษาอังกฤษดวยการเขารวมสัมมนาวิชาการและ/หรือเขารับการอบรมเชิง

ปฏบัิติการ คดิเปนรอยละ 30 และรอยละ 100 ไดรับมอบหมายใหทํางานพเิศษมากกวา  1 งาน  

 2. ขอมูลเก่ียวกับการสังเกตรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  

     ขอมูลจากการสังเกตรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวนสอง

คร้ังตอครู 1 คน พบวา การสอนท้ังสองคร้ังของครูสวนใหญรอยละ 50 ใชรูปแบบการสอนแบบบรรยายท่ีเปน แบบนิรนัย    

โดยผูสอนมักเร่ิมตนการสอนดวยการแจงเร่ืองท่ีจะสอน บรรยายเนื้อหาท่ีเตรียมมา ไดแก กฎเกณฑหรือรูปแบบไวยากรณ 

รวมถงึการใช จากน้ันใหนักเรียนฝกปฏบัิติการใชกฎเกณฑหรือรูปแบบภาษาดวยการทําแบบฝกหัดท่ีหลากหลาย เชน การ

ตอบคําถาม การสรางประโยค การจับคู การเติมคํา การเรียงลําดับ สวนใหญเปนทักษะการเขียน และครูตรวจสอบความ

ถูกตองและแกไขดวยการอธิบายเพิ่มเติม มกีารสรุปเนื้อหาอีกคร้ังหลังการฝกปฏบัิติ  
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 รูปแบบการสอนอันดับรองลงมาท่ีครูใชรอยละ 33 คือการบรรยายท่ีเปนแบบอุปนัย น่ันคือ เร่ิมตนดวยการ

ยกตัวอยางประโยคในสถานการณท่ีหลากหลาย ต้ังคําถามใหฝกคิดและตอบคําถาม จากน้ันใหนักเรียนวิเคราะหและ

สังเกตโครงสรางของประโยคเพื่อสรุปเปนกฎเกณฑรวมถึงการใชไวยากรณ และฝกปฏิบัติดวยการทําแบบฝกหัดท่ี

หลากหลายท้ังดานการพูดและการเขียนโดยครูเปนผูตรวจสอบความถูกตองและแกไขใหหากเกิดขอผิดพลาด มีการสรุป

เนื้อหาอีกคร้ังหลังการฝกปฏบัิติ 

 นอกจากน้ีครูรอยละ 17 ใชรูปแบบการสอนแบบใหนักเรียนทําการศึกษาคนควาเปนกลุมและนําเสนอผลงานโดย

ครูมอบหมายใหนักเรียนแบงกลุมและศึกษาคนควาเนื้อหาไวยากรณท่ีครูกําหนด ในเร่ืองรูปแบบหรือกฎเกณฑไวยากรณ 

การนําไปใช ตัวอยางประโยค และพูดนําเสนอหนาช้ันเรียนโดยใชโปรแกรม Power Point ครูซักถามเพื่อตรวจสอบความรู

ความเขาใจและอธิบายเพิ่มเติม  

  3. ขอมูลจากการสัมภาษณรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  

 จากการสัมภาษณความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ พบวา ครูสวนใหญรอยละ 67     

มคีวามคดิเห็นวาการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษเปนเร่ืองท่ีสําคัญและจําเปนอยางย่ิงแกนักเรียน เพราะนักเรียนสามารถ

นําความรูไวยากรณไปใชในการสื่อสารไดท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน โดยครูตองสอนการใช

ไวยากรณใหถูกตองและสอนใหครอบคลุมเนื้อหาไวยากรณตามท่ีหลักสูตรกําหนดและสอนอยางตอเนื่องมาในแตละ

ระดับช้ันเพื่อสรางพื้นฐานความรูแกนักเรียนเมื่อเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น  

 แตยังพบวาครูรอยละ 33 แสดงความคิดเห็นตอการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษน้ันวาเปนเนื้อหาท่ียากท่ี        

จะสอนใหนักเรียนเขาใจ เพราะไวยากรณเปนเร่ืองของกฎเกณฑท่ีตองใชใหถูกตองในการสื่อสารโดยเฉพาะทักษะการพูด

และทักษะการเขยีน อีกท้ังนักเรียนไมใหความสนใจเรียนเพราะคดิวาเปนเร่ืองท่ียาก 

 ขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญของไวยากรณภาษาอังกฤษท่ีมีตอนักเรียน พบวา ครูสวนใหญมีความคิดเห็นวา

ความรูเร่ืองไวยากรณภาษาอังกฤษเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนท่ีนักเรียนตองเรียนรูการใชไวยากรณอยางถูกตองเพื่อ

พัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะการสงสาร (Productive skills) คอืทักษะการพูดและการเขียน และจําเปนสําหรับ

การทดสอบอีกดวย 

 จากขอมูลประสบการณของครูเกี่ยวกับการใชรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ พบวา ครูรอยละ 100 

เลือกใชรูปแบบการสอนอื่นๆนอกเหนือจากการสอนแบบบรรยาย ไดแก การแสดงบทบาทสมมุติ การนําเสนอเปนกลุม 

การสอนดวยเพลง การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบจิ๊กซอ 

 สวนรูปแบบการสอนไวยากรณท่ีครูเลอืกใชบอย พบวา ครูสวนใหญรอยละ 67 เลอืกใชการสอนแบบบรรยาย 

โดยเร่ิมจากการยกตัวอยางประโยคท่ีหลากหลาย และสรุปเปนกฎเกณฑ หรืออธิบายกฎเกณฑกอนและตามดวยการ

ยกตัวอยางท่ีหลากหลาย ขัน้ฝกปฏบัิติใชการทําแบบฝกหัด ฝกทบทวน สวนรูปแบบการสอนท่ีครูเลือกใชรองลงมารอยละ 

33 คือการแสดงบทบาทสมมุติ และการแสดงละครสั้น ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนน้ัน พบวา การใชรูปแบบการสอนแบบ

บรรยายทําใหนักเรียนมีความรูในเร่ืองรูปแบบภาษาในดานความรูความจํา สามารถนําความรูไปใชในการอานและการ

เขียนไดดีขึ้น สวนการสอนโดยใชกิจกรรม ไดแกการแสดงบทบาทสมมุติและการแสดงละครสั้นน้ันชวยพัฒนานักเรียนใน

การฝกใชรูปแบบภาษาในสถานการณจริงซึ่งชวยใหนักเรียนจดจําไดดขีึ้น และยังพบวาจํานวนคาบสอนและเนื้อหามีผลตอ

การเลอืกรูปแบบการสอนดวย 
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 และในประเด็นท่ีครูสอนนักเรียนหลายหองเรียนจะมีการเลือกรูปแบบการสอนไวยากรณท่ีแตกตางกันหรือไม 

พบวา ครูรอยละ 100 เลือกใชรูปแบบการสอนท่ีไมแตกตางกัน คือใชแบบบรรยาย แตมีการบรรยายท่ีแตกตางกันในเร่ือง

ความละเอียดเชิงลึกของเนื้อหาและการยกตัวอยาง เนื่องจากนักเรียนแตละหองเรียนมีความแตกตางกันในเร่ืองพื้น

ฐานความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ รวมถงึความรูดานคําศัพทมผีลอยางมากตอการฝกทักษะการอานและการเขยีน 

 นอกจากน้ียังพบวาถาหากครูสอนเนื้อหาไวยากรณท่ีแตกตางกัน ครูรอยละ  100 จะเลือกใชรูปแบบการสอน

ไวยากรณภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน คือเลือกใชรูปแบบการสอนแบบบรรยายในดานเนื้อหา แตการเลือกใชชนิดของ

แบบฝกหัดสําหรับการฝกปฏบัิติมคีวามความหลากหลายมากย่ิงขึ้นเพื่อไมทําใหนักเรียนเกดิความเบ่ือหนาย 

 ปญหาในการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ พบวา ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือดานนักเรียน ในดานพื้นฐานความรู     

ของนักเรียนท่ีไมมีความแตกฉานดานเนื้อหา ไมจดจําเนื้อหาเพื่อเช่ือมโยงไปยังเนื้อหาไวยากรณท่ีมีความเกี่ยวของกัน 

รวมถงึปญหาความรูดานคําศัพทซึ่งสงผลตอทักษะการอานและการเขียนมากท่ีสุด สําหรับวิธีแกปญหา พบวา ในดานพื้น

ฐานความรูครูใชการทบทวนหรือเช่ือมโยงความรูเดิมกอนเร่ิมเนื้อหาใหม การเนนยํ้าบอยๆทุกคร้ังท่ีพบหลักภาษาในบท

อาน การต้ังคําถามกระตุนใหตอบ การใชใบความรู ใบงาน การทองจํา การฝกเขยีนดวยตนเอง การคัดโครงสรางไวยากรณ 

การฝกทําแบบฝกหัด (Drill) 

 สวนความคิดเห็นของครูในเร่ืองความสําเร็จของการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ พบวา ครูรอยละ 100 มีความ

คดิเห็นวา ความสําเร็จของการสอนไวยากรณคอืการท่ีนักเรียนสามารถนําความรูไปใชไดจริงท้ัง 4 ทักษะ (การฟง การพูด 

การอาน การเขยีน) รวมถงึการทําขอสอบไวยากรณ และการศึกษาตอดวย 

 สําหรับการสงเสริมของโรงเรียนตอการพัฒนาครูในเร่ืองการสอนไวยากรณ พบวา ครูสวนใหญรอยละ 100           

มีความคิดเห็นตรงกันวาโรงเรียนควรสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาความรูดานการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยการ

อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาท้ังความรูของตัวครูเองสําหรับการทดสอบท่ีกระทรวงจัดขึ้นและเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน

ไวยากรณภาษาอังกฤษรูปแบบใหมๆ ดวย 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

 การศึกษาเร่ืองรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเครือขายกัลยา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลําปาง  

 จากการสังเกตการสอนเพื่อศึกษารูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ สามารถอภปิรายผลไดดังน้ี 

 ครูสวนใหญรอยละ  50 ใชรูปแบบการสอนแบบบรรยายควบคูกับการอธิบายท่ีเปนแบบนิรนัยหรืออุปนัย        

การบรรยายแบบนิรนัยน้ันผูสอนเร่ิมตนการสอนดวยการแจงเร่ืองท่ีจะสอน บรรยายเนื้อหาท่ีเตรียมมา ไดแก กฎเกณฑ

หรือรูปแบบไวยากรณ รวมถงึการใชไวยากรณ จากน้ันใหนักเรียนฝกปฏิบัติการใชกฎเกณฑหรือรูปแบบภาษาดวยการทํา

แบบฝกหัดท่ีหลากหลาย เชน การตอบคําถาม การสรางประโยค การจับคู การเติมคํา การเรียงลําดับ   สวนใหญเปนทักษะ

การเขียน และครูตรวจสอบความถูกตองและแกไขดวยการอธิบายเพิ่มเติม มีการสรุปเนื้อหาอีกคร้ังหลังการฝกปฏิบัติ 

สวนการบรรยายแบบอุปนัยเปนรูปแบบการสอนท่ีครูใชมากรองลงมารอยละ 33 ซึ่งครูเร่ิมตนดวยการยกตัวอยางประโยค         

ในสถานการณท่ีหลากหลาย ต้ังคําถามใหฝกคิดและตอบคําถาม จากน้ันใหนักเรียนวิเคราะหและสังเกตโครงสราง       

ของประโยคเพื่อสรุปเปนกฎเกณฑรวมถึงการใชไวยากรณ และฝกปฏิบัติดวยการทําแบบฝกหัดท่ีหลายหลายท้ังดานการ
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พูดและการเขยีนโดยครูเปนผูตรวจสอบความถูกตองและแกไขใหหากเกดิขอผดิพลาด มกีารสรุปเนื้อหาอีกคร้ังหลังการฝก

ปฏบัิติ 

 อีกรูปแบบการสอนหน่ึงประมาณรอยละ 17 ท่ีพบวาครูไดใชคอืการใหนักเรียนทํางานเปนกลุมและนําเสนอโดยครู

มอบหมายใหนักเรียนแบงกลุมและศึกษาคนควาเนื้อหาไวยากรณท่ีครูกําหนด ในเร่ืองรูปแบบหรือกฎเกณฑไวยากรณ     

การนําไปใช ตัวอยางประโยค และพูดนําเสนอหนาช้ันเรียนโดยใชโปรแกรม Power Point ครูซักถามเพื่อตรวจสอบความรู

ความเขาใจและอธิบายเพิ่มเติม 

 จากขอมูลขางตน รูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษท่ีครูสวนใหญใชคือการบรรยาย โดยยึดครูเปน

ศูนยกลาง ครูจัดการเรียนการสอนโดยมุงหมายใหนักเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระ ขอความรู ขอเท็จจริง รวมท้ังทักษะตางๆ 

ไดอยางรวดเร็วและเปนท่ีเขาใจของนักเรียน โดยครูไดวางแผนการสอนมาเปนอยางดีในการนําเสนอขอมูล ความรูอยาง

กระชับ ชัดเจน นําเสนออยางเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการเรียนรูและระดับความรูของนักเรียน มุงฝกทักษะการอาน

และทักษะการเขยีนมากกวา ซึ่งตรงกับแนวคดิของทิศนา แขมมณ ี(2552, หนา 113)และงานวิจัยของ ลลิดา ภูทอง (2552, 

หนา 52) เร่ืองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน ดานการสอน

โครงสรางไวยากรณ พบวา รูปแบบการสอนท่ีครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในภาคเหนือตอนบนใชสอนไวยากรณ

โครงสรางเปนลําดับตน ๆ ไดแก การอธิบายหลักโครงสรางไวยากรณ ยกตัวอยางการใช แลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัด    

(x = 3.78) การใหตัวอยางรูปแบบประโยคและวลีอยางพอเพียงแลวครูและนักเรียนชวยกันสรุปเปนหลักและกฎเกณฑ 

แลวใหทําแบบฝกหัด (x = 3.59) นอกจากน้ี ทิศนา แขมมณี (2552, หนา 338,342) ไดกลาวถึงขอดีของการสอนโดยใช

การนิรนัยคอืชวยถายทอดเนื้อหาสาระไดอยางรวดเร็วและไมยุงยาก ผูเรียนมีโอกาสไดฝกฝนการนําทฤษฎี/หลักการไปใช

ในสถานการณใหมและชวยใหผูเรียนท่ีมคีวามสามารถหรือเรียนรูไดเร็วสามารถพัฒนา   โดยไมตองรอผูเรียนท่ีเรียนรูไดชา

กวา และขอดขีองการสอนโดยใชการอุปนัยน้ันคอื ผูเรียนสามารถคนพบการเรียนรูไดดวยตนเอง จึงทําใหเกิดความเขาใจ

และจดจําไดด ีสามารถพัฒนาทักษะการคดิวเิคราะห และชวยใหผูเรียนไดท้ังเนื้อหาความรูและกระบวนการท่ีเช่ือมโยงตอ

การเรียนรูเร่ืองอื่นๆได  

 จากการสังเกตการสอนเหตุผลท่ีครูเลือกใชการสอนแบบบรรยายเปนเพราะในโรงเรียนขนาดใหญจะมีจํานวน

นักเรียนตอช้ันมากหองเรียนคับแคบดังน้ันการสอนแบบบรรยายจึงเปนวิธีท่ีสะดวกท่ีสุด การทํากิจกรรมท่ีตองแบงกลุม

สามารถทําไดแตใชเวลามากไมเหมาะกับการสอนท่ีครูตองการเนนเนื้อหาท่ีเปนกฏเกณฑท่ีตองอธิบายแบบชัดเจน               

การสอนแบบบรรยายจงึเปนวธีิท่ีใชมากท่ีพบวาใชมากท่ีสุด  

 สวนการสอนแบบศึกษาคนควาเปนกลุมและนําเสนอเปนประโยชนสําหรับนักเรียนเพราะการคนควาดวยตนเอง

หากทําอยางจริงจัง จะทําใหนักเรียนคนพบขอความรูและเกิดความเขาใจไดมากขึ้น อีกท้ังเปนการฝกทักษะการทํางาน

รวมกับผูอื่น การแสดงความคดิเห็น ความกลาแสดงออก โดย Perkin (1999, p. 8) ไดกลาววา กระบวนการเรียนการสอน

ควรเปดโอกาสใหผูเรียนใชประสบการณในการสรางองคความรูใหมโดยกระบวนการเรียนรูจะเปนกิจกรรมทางสังคม      

มกีารทํางานเปนกลุม การมปีฏสัิมพันธกับผูเรียนคนอื่นๆจะทําใหผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจลกึซึ้งย่ิงกวา อยางไรก็ตามการ

สอนแบบบรรยายโดยยึดครูเปนศูนยกลางน้ันนักเรียนมโีอกาสในการแสดงออกนอยลง กจิกรรมการเรียนไมเนนทักษะการ

ฟงและทักษะการพูด สวนการสอนแบบศึกษาคนควาเปนกลุมและนําเสนอหากนักเรียนท่ีไมใหความรวมมือในงานกลุม   

และไมสนใจการเรียนจะไมไดประโยชนจากการสอนแบบน้ีเทาท่ีควร การสอนแบบศึกษาคนควาเปนกลุมและนําเสนอนี้มี
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ประโยชนมากหากนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองเพราะทําใหนักเรียนเขาใจลึกซึ้งและจดจําไดมากขึ้น ซึ่งวิธีการ

แบงกลุมนักเรียนและการมอบหมายงานก็มีความสําคัญเชนกัน จากการสังเกตการแบงนักเรียนตอกลุมมีจํานวนมากแต

หัวขอการศึกษาคนความนีอย นักเรียนท่ีศึกษาจริงมีเพียงไมกี่คนและคนท่ีศึกษาน้ันตองเปนผูมานําเสนอหนาช้ันเรียนดวย 

สวนนักเรียนท่ีเหลอืภายในกลุมไมมีบทบาทเลย ในกรณีน้ีหากครูผูสอนแบงกลุมนักเรียนใหเล็กลง กําหนดหัวขอใหทุกคน

ในกลุมไดรับผดิชอบ ใหนักเรียนกําหนดหนาท่ีของสมาชิกภายในกลุมใหชัดเจน ทุกคนจะมีสวนรวมในการทํางานกลุมมาก

ขึ้นรวมท้ังการนําเสนอในหัวขอท่ีตนเองรับผิดชอบ สวนครูควรต้ังเกณฑการประเมินการทํางานกลุมและการนําเสนองาน              

ท่ีชัดเจนและแจงนักเรียนลวงหนา วิธีการเหลาน้ีอาจทําใหนักเรียนต้ังใจศึกษาคนควาและนักเรียนไดประโยชนจาก

การศึกษามากย่ิงขึ้น อีกท้ังฝกความรับผิดชอบ ความสามัคคี สวนการนําเสนอหนาช้ันเรียน ควรใหนักเรียนท่ีเปนผูฟง             

มโีอกาสไดซักถามเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนระหวางนักเรียนโดยครูชวยอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมดวย 

 ขอมูลจากการสัมภาษณเก่ียวกับรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ สามารถอภปิรายผลไดดังนี ้

 จากการสัมภาษณความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ พบวา ครูสวนใหญรอยละ 67  มี

ความคดิเห็นวาการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษเปนเร่ืองท่ีสําคัญและจําเปนอยางย่ิงแกนักเรียน เพราะนักเรียนสามารถนํา

ความรูดานไวยากรณไปใชในการสื่อสารไดท้ัง 4 ทักษะ คอื การฟง การพูด การอานและการเขียน โดยครูตองสอนการใช

ไวยากรณใหถูกตอง ครอบคลุมเนื้อหาไวยากรณตามท่ีหลักสูตรกําหนดและสอนอยางตอเนื่องมาในแตละระดับช้ันเพื่อ

สรางพื้นฐานความรูแกนักเรียนเมื่อเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น  แตยังพบวาครูรอยละ 33 แสดงความคิดเห็นตอการสอน

ไวยากรณภาษาอังกฤษน้ันวาเปนเนื้อหาท่ียากท่ีจะสอนใหนักเรียนเขาใจเพราะไวยากรณเปนเร่ืองของกฎเกณฑท่ีตองใชให

ถูกตอง  ในการสื่อสารโดยเฉพาะทักษะการพูดและทักษะการเขียน อีกท้ังนักเรียนไมใหความสนใจเรียนเพราะคิดวาเปน

เร่ืองท่ียาก 

 จากขอมูลขางตน ครูใหความสําคัญตอการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยเห็นวาตองสรางพื้นฐานความรูใน

เร่ืองไวยากรณภาษาอังกฤษท่ีถูกตองและตอเนื่องในทุกระดับช้ัน เพราะหากนักเรียนมีพื้นฐานความรูท่ีถูกตองและ

ครอบคลุมจะเปนประโยชนตอการตอยอดในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นท้ัง 4 ทักษะ คือทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน 

ครูลดเวลาของการทบทวน นักเรียนสามารถเรียนรูกจิกรรมตางๆ ท่ีครูไดวางแผนไวอยางรวดเร็วและปญหาท่ีวาการสอน

ไวยากรณเปนเร่ืองยาก นักเรียนไมใหความสนใจเพราะคดิวาเปนเร่ืองยากน้ันจะลดลงดวย โดย ลลิดา ภูทอง (2552, หนา 

54) ไดทําการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน พบวา

ปญหาดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีพบมากคือ นักเรียนขาดแรงจูงใจและไมเห็นความสําคัญของ

ภาษาอังกฤษ และผูสอนมคีวามยุงยากในการอธิบายใหนักเรียนเขาใจหลักภาษาอังกฤษ และสาลินี วงษเส็ง (2546, หนา 

35) ไดกลาววา พื้นความรูเดมิทางภาษาอังกฤษหมายถงึความรู ทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีมีมากอนท่ีจะ

เขามาเรียนในระดับช้ันปจจุบัน พื้นความรูเดิมทางภาษาอังกฤษของผูเรียนมีความสําคัญมากตอผูเรียนในการท่ีจะเรียนรู

ภาษาในระยะตอไปหรือช้ันท่ีสูงขึ้น ดังน้ันสิ่งท่ีครูควรทําคือครูผูสอนภาษาอังกฤษแตละระดับช้ันควรวางแผนการสอน

ไวยากรณใหครอบคลุมเนื้อหาตามท่ีหลักสูตรกําหนดในแตละระดับช้ันและสอนการใชไวยากรณท่ีถูกตองเพื่อทําให

นักเรียนไดรับความรูในระดับช้ันของตนเองและเกิดความตอเนื่องในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น ซึ่งชวยลดระยะเวลาในการ

อธิบายหรือทบทวนเนื้อหาไวยากรณในเร่ืองเดมิอีกดวย 
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 ขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญของไวยากรณภาษาอังกฤษท่ีมีตอนักเรียน จะเห็นไดวาครูสวนใหญคิดวาความรูเร่ือง

ไวยากรณภาษาอังกฤษเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนท่ีนักเรียนตองเรียนรูการใชภาษาใหถูกตองตามหลักไวยากรณเพื่อ

พัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะการสงสาร (Productive skills) คอืทักษะการพูดและการเขยีน และจําเปนสําหรับ

การทดสอบอีกดวย ซึ่งหากครูมีความคิดเห็นวาการสอนไวยากรณเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนตอนักเรียนแลว จึงจําเปน

อยางยิ่งท่ีครูผูสอนตองศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีมกีารกําหนดเนื้อหาไวยากรณท่ีนักเรียนตองเรียนรูในแตละระดับช้ัน 

วางแผนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีทําใหนักเรียนเกดิความรูความเขาใจในเร่ืองการใชไวยากรณท่ีถูกตอง รวมถึง

ครูตองมคีวามรูเร่ืองหลักไวยากรณอยางถูกตอง สามารถสอน อธิบายใหเขาใจงายดวย เพื่อนักเรียนจะสามารถนําความรู

เร่ืองไวยากรณไปใชในการพูด การเขยีนรวมถงึการสอบตางๆ ซึ่งตรงกับแนวคดิของ Weaver (1979 อางใน นิธิดา อดิภัทร

นันท, 2554, หนา 1) ไดกลาววา การเรียนไวยากรณเปนสิ่งสําคัญเพราะไวยากรณเปนตัวนําท่ีสําคัญไปสูการเรียนรู การ

เรียนไวยากรณจะชวยใหบุคคลคิดอยางชัดเจนย่ิงขึ้น เนื่องจากไวยากรณเปนตัวสะทอนความคิด ท้ังยังชวยใหบุคคลมี

ความสามารถทางภาษาไดอยางรวดเร็ว และเพิ่มความสามารถ ในการใชภาษาทางดานการพูดและการเขียนใหเปนไป

อยางเปนระบบ และทําใหบุคคลกลายเปนผูพูด ผูฟง ผูอานและเขยีนท่ีมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 จากขอมูลประสบการณของครูเกี่ยวกับการใชรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ พบวา ครูรอยละ 100 

เลือกใชรูปแบบการสอนอื่นๆนอกเหนือจากการสอนแบบบรรยาย ไดแก  การแสดงบทบาทสมมุติ การนําเสนอเปนกลุม 

การสอนดวยเพลง  การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบจิ๊กซอ จะสังเกตไดวาครูมีการเลือกใชรูปแบบการสอนอื่น

นอกเหนอืจากการสอนแบบบรรยาย เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย นักเรียนไดแสดงออก  ไดทํางาน

เปนกลุม อาจกลาวไดวาครูสอนภาษาอังกฤษท่ีดีควรมีความกระตือรือรนในการสอน หาวิธีการสอน รูจักใชวิธีสอนท่ี

เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน เนื้อหา เวลาในการสอน รวมถึงกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนสนใจ เชน 

เกม เพลง กิจกรรมการแกปญหา หรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีทําใหผูเรียนไดฝกทักษะการเรียนรู (Miller.1987, p.40-41, รวง

อรุณ ลิ้มเล็ก. 2541, หนา 25) กิจกรรมท่ีครูสอนนอกเหนือจากการบรรยายน้ันเปนกิจกรรมท่ีครูใชไมบอยนักหรือบาง

กิจกรรมใหทํานอกเวลา เพื่อไมทําใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนายท่ีตองน่ังฟงการบรรยายตลอด สังเกตไดวากิจกรรมท่ี

สงเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษมเีพยีงการแสดงบทบาทสมมุติเทาน้ัน  

 สวนรูปแบบการสอนท่ีสําคัญท่ีครูเลอืกใชบอยมจีํานวน 2 แบบคือ แบบบรรยาย และแบบกิจกรรม ซึ่งครูรอยละ 

67 เลือกใชการสอนแบบบรรยาย โดยเร่ิมจากการบรรยาย อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบ โครงสรางไวยากรณ อาจเปนการ

ยกตัวอยางประโยคท่ีหลากหลาย  และสรุปเปนกฎเกณฑ หรืออธิบายกฎเกณฑกอนและตามดวยการยกตัวอยางท่ี

หลากหลาย จากน้ันขั้นฝกปฏิบัติใชการทําแบบฝกหัด ฝกทบทวน เหตุผลท่ีเลือกใชแบบบรรยายคือจํานวนคาบสอนและ

เนื้อหาท่ีมีมาก การสอนแบบบรรยายทําใหการสอนเร็วขึ้น สวนครูรอยละ  33 เลือกใชการสอนแบบกิจกรรม ไดแกการ

แสดงบทบาทสมมุติ และการแสดงละครสั้น ซึ่งผลท่ีเกดิขึ้นกับนักเรียนหลังการใชรูปแบบการสอนน้ัน พบวา การสอนแบบ

บรรยายทําใหนักเรียนมคีวามรูในเร่ืองรูปแบบภาษาในดานความรูความจํา ซึ่งจากงานวิจัยของณรงค กาญจนะและคณะ 

(2551, บทคัดยอ) วิธีสอน เทคนิคการสอนและปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในวิชาชีพของครูดีเดนในประเทศไทย พบวา 

ครูดเีดนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศสอนโดยใชการบรรยาย การนิรนัย การอภิปรายกลุมยอยเปนหลัก สามารถ

นําความรูไปใชในการอานและการเขียนไดดีขึ้น สวนการสอนแบบกิจกรรม ไดแกการแสดงบทบาทสมมุติและการแสดง

ละครสัน้น้ันชวยพัฒนานักเรียนในการฝกใชรูปแบบภาษาในสถานการณจริงซึ่งชวยใหนักเรียนจดจําไดดีขึ้น นอกจากนี้ยัง
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พบวาจํานวนคาบสอนและเนื้อหามีผลตอการเลือกใชรูปแบบการสอนดวย ซึ่งเปนผลจากการกําหนดคาบสอนของ

หลักสูตรเกาทําใหโรงเรียนกําหนดโครงสรางการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 คาบเรียนตอสัปดาห ทําใหครูสามารถ

จัดกจิกรรมการสอนภาษาอังกฤษดวยกจิกรรมท่ีหลากหลายมากกวา แตหลักสูตรใหมทําใหโรงเรียนตองลดคาบสอนวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐานเหลอืเพยีง 2 คาบตอสัปดาหแตเนื้อหาในหลักสูตรยังมมีากเนื้อหา สงผลใหครูไมสามารถจัดกิจกรรม

ไดหลากหลายเชนเดิม ดังน้ันรูปแบบการสอนสวนใหญจึงใชการบรรยายเพื่อใหนักเรียนเรียนไดอยางรวดเร็วและเรียนได

ครบถวนตามท่ีหลักสูตรไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับทิศนา แขมมณ ี(2552, หนา 329) ไดกลาวถงึขอดขีองการสอนแบบ

บรรยายวาเปนวิธีสอนท่ีใชเวลานอย เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบอื่นๆ สะดวก ไมยุงยาก และผูสอนสามารถถายทอด

เนื้อหาวชิาไดมาก 

 และในประเด็นท่ีครูสอนนักเรียนหลายหองเรียนจะมีการเลือกรูปแบบการสอนไวยากรณท่ีแตกตางกันหรือไม 

พบวา ครูรอยละ 100 เลือกใชรูปแบบการสอนแบบบรรยาย แตจะแตกตางในเร่ืองความละเอียดของเนื้อหาเชิงลึกท่ี

บรรยาย เนื่องจากนักเรียนแตละหองเรียนมีพื้นฐานความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกัน รวมถึงความรูดาน

คําศัพทซึ่งมผีลอยางมากตอทักษะการอานและการเขยีน  

 นอกจากน้ียังพบวาหากครูสอนเนื้อหาไวยากรณเร่ืองใดก็ตาม ครูรอยละ 100 ยังคงเลือกใชรูปแบบการสอนแบบ

บรรยาย แตการเลือกใชชนิดของแบบฝกหัดสําหรับการฝกปฏิบัติจะมีความความหลากหลายมากย่ิงขึ้น เพื่อไมทําให

นักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย  จะเห็นไดวาการท่ีครูสอนหลายหองเรียนหรือเปลี่ยนเนื้อหาเร่ืองใดก็ตามน้ัน ครูยังคงใชการ

สอนแบบบรรยาย โดยการอธิบายเนื้อหาจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับพื้นฐานความรูของนักเรียน ความรูดานคําศัพทเปน

ปญหาสําคัญของทักษะการอานและการเขยีน สวนการฝกปฏบัิติครูจะเลอืกใชแบบฝกหัดท่ีมคีวามหลากหลายเพื่อไมทําให

นักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย ซึ่งณัฐพงศ สาวงตุย (2542, หนา 37) ไดกลาวสรุปถึงเกณฑแบบฝกท่ีดีวาควรมีรูปแบบท่ี

หลากหลายเพื่อไมใหเด็กเกดิความเบ่ือหนายและตองมีลักษณะท่ีเรา ย่ัวยุ จูงใจใหไดคิด พิจารณาไดศึกษาคนควาจนเกิด

ความรูความเขาใจทักษะและมเีนื้อหาตรงกับจุดประสงคการเรียนรู 

 ปญหาในการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ พบวา ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือดานนักเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานความรู    

ของนักเรียนท่ีไมมีความแตกฉานดานเนื้อหา ไมจดจําเนื้อหาเพื่อเช่ือมโยงไปยังเนื้อหาไวยากรณท่ีมีความเกี่ยวของกัน 

รวมถึงปญหาความรูดานคําศัพทซึ่งสงผลตอทักษะการอานและการเขียนมากท่ีสุด ซึ่งจากงานวิจัยของ วิชิต สุรัตน

เรืองรองและคณะ (2554, บทคัดยอ) การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัย

บูรพาในดานผูเรียน พบวา ผูเรียนไมมคีวามพรอม ขาดความมุงม่ันในการเรียน ขาดความรับผดิชอบ ขาดความอดทน ขาด

ระเบียบวนัิย ไมกลาแสดงออก ไมตรงตอเวลาและพื้นฐานไมด ีสําหรับวธีิแกปญหา พบวา ในดานพื้นฐานความรูครูใชการ

ทบทวนหรือเช่ือมโยงความรูเดิมกอนเร่ิมเนื้อหาใหม การเนนยํ้าบอยๆทุกคร้ังท่ีพบหลักภาษาในบทอาน การต้ังคําถาม

กระตุนใหตอบ การใชใบความรู ใบงาน การทองจํา การฝกเขียนดวยตนเอง การคัด การฝกทําแบบฝกหัด (Drill) ซึ่งหาก

นักเรียนมีพื้นฐานความรูท่ีไมแตกฉานเปนตัวแปรอยางหน่ึงท่ีเปนตัวกําหนดรูปแบบการสอนของครูท่ีตองใชการบรรยาย 

อธิบายใหนักเรียนไดเขาใจมากขึ้นและเปนรูปแบบการสอนท่ีรวดเร็วมากกวาการสอนเสริมรายบุคคลหรือกลุมยอยเพราะ

อาจทําไดยากเนื่องจากภาระการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีมาก ภาระงานพิเศษของครูท่ีมีเวลาวางไม

มากนัก ครูจงึตองใชคาบสอนในการอธิบายทบทวนใหกับนักเรียน 
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ดานความสําเร็จของการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ พบวา ครูรอยละ 100 มีความคิดเห็นวา ความสําเร็จ     

ของการสอนไวยากรณคือการท่ีนักเรียนสามารถนําความรูไปใชไดจริงท้ัง 4 ทักษะ รวมถึงการทําขอสอบไวยากรณ           

และการศึกษาตอดวย จะเห็นไดวาความมุงหมายในการสอนของครูยึดความมุงหมายของหลักสูตรเปนหลัก น่ันคือการ

พัฒนานักเรียนใหมคีวามรูและสามารถนําความรูไปใชไดจริงใน 4 ทักษะ สามารถ ทําขอสอบและศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น

ดวย โดยจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (หนา 209) กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศมุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณ

ตาง ๆ  แสวงหาความรู ประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมคีวามรูความเขาใจในเร่ืองราว  และวัฒนธรรมอัน

หลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค  

นอกจากน้ี ในสาระภาษาเพื่อการสื่อสาร ไดระบุวา ผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอานและ

การเขียน  แลกเปลี่ยนขอมูล   ขาวสาร   แสดงความรูสึกและความคิดเห็น   ตีความ  นําเสนอขอมูล   ความคิดรวบยอดและ

ความคดิเห็นในเร่ืองตางๆ  และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม 

 สําหรับการสงเสริมของโรงเรียนตอการพัฒนาครูในเร่ืองการสอนไวยากรณน้ัน พบวา ครูรอยละ 100 มีความ

คิดเห็นตรงกันวาโรงเรียนควรสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาความรูดานการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยการอบรม

สัมมนา เพื่อใหครูไดรับการพัฒนาท้ังความรูของตัวครูเองสําหรับการทดสอบท่ีกระทรวงจัดขึ้น และพัฒนาเทคนิคการสอน

ไวยากรณรูปแบบใหมๆ ซึ่งสอดคลองกับ โดนาลค โบเวน (Donald J. Bowen. 1962, p. 47, อางถึงใน วรพงษ สุภูตะโยธิ.

2542, หนา 24) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรูของครู พบวาการอบรม สัมมนาของครูสอนภาษาอังกฤษ  

มีความสําคัญมาก เพราะจะชวยสรางพื้นฐานอันสําคัญแกครู เพื่อเปนการเสริมสรางสมรรถภาพของครู ครูตองไดรับ

ความชวยเหลอืใหรูหลักการสอนวธีิใหมๆ  ใหรูวธีิภาคทฤษฎ ีและสามารถนําไปปฏบัิติไดจริง 

 จากขอมูลท่ัวไปของครู การสังเกตการสอน และการสัมภาษณ พบวา ตัวแปรของครูในเร่ืองเพศ วุฒิการศึกษา 

วทิยฐานะทางการสอน ประสบการณในการสอนและการพัฒนาในวชิาชีพ และงานพเิศษท่ีไดรับมอบหมายจากโรงเรียนน้ัน 

ตัวแปรท่ีมีผลตอการเลือกใชรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ คือประสบการณการสอนของครูในการวิเคราะห

นักเรียน ความแตกตางของนักเรียน สงผลใหครูเกดิความมุงม่ันท่ีจะพัฒนานักเรียนใหดขีึ้นดวยการพัฒนารูปแบบการสอน

ถงึแมจะพบวารูปแบบการสอนท่ีครูสวนใหญใชสอนเปนแบบบรรยายก็ตาม แตครูแตละคนจะมีการออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีแตกตางกันบาง เพื่อใหนักเรียนไดรับท้ังความรูความจําและไดปฏิบัติกิจกรรมท่ีฝกการใชไวยากรณดวย 

นอกจากน้ีงานพเิศษท่ีครูไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียนน้ันถามจีํานวนหลายงานจะสงผลใหครูมีเวลาสําหรับเตรียมการ

สอนนอยลงรูปแบบการสอนท่ีสะดวกท่ีสุดจงึเปนการบรรยาย 

 ตัวแปรอื่นๆท่ีพบวาสงผลตอการเลือกรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษแบบบรรยายคือการกําหนด

จํานวนคาบสอนวชิาภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีลดลงเหลือเพียง 2 คาบตอสัปดาห ซึ่งวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานน้ีเนนเร่ืองการ

สอนไวยากรณภาษาอังกฤษตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และเนื้อหาไวยากรณท่ีกําหนดไวมีจํานวนหลายเร่ือง ดังนั้นวิธี         

ท่ีจะสอนไดอยางรวดเร็วและไดเนื้อหามากคอืการสอนแบบบรรยาย  

 อีกตัวแปรหน่ึงคือพื้นฐานความรูของนักเรียนท่ีไมมีความแตกฉานมากพอท่ีจะตอยอดในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นจึงเปน

หนาท่ีของครูในระดับช้ันน้ันๆตองสอนบรรยายทบทวนเนื้อหาเดิมใหนักเรียนเขาใจกอนเพื่อเช่ือมโยงไปหาเนื้อหาใหม              

และใชเวลามากพอสมควร  
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ขอเสนอแนะ 

   ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

1. ขอมูลท่ีไดศึกษาจากการศึกษารูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุมเครือขายกัลยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลําปาง คร้ังน้ี สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ได พบวากรณีมีคาบสอนนอยแต

เนื้อหาไวยากรณท่ีกําหนไวในหลักสูตรมีจํานวนมากจะใชรูปแบบการสอนแบบบรรยายเปนสวนใหญเพราะทําใหนักเรียน

ไดรับความรูความจําแตควรแทรกกจิกรรมท่ีเนนทักษะการสื่อสารเพื่อใหนักเรียนไดนําไปใชสื่อสารจริงดวย 

2. การนําผลการศึกษาไปใชควรคํานึงถึงบริบทเกี่ยวกับโรงเรียน ครูผูสอน นักเรียนและเทคโนโลยีการสอน

ตางๆ ตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษและความรวมมอืของผูปกครอง และชุมชน   

   ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป  

1. ควรศึกษานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ี

สามารถพัฒนาผูเรียนท้ัง 4 ทักษะ (ฟง พูด อานและเขียน) มีความนาสนใจตอการเรียนการสอน เนนใหผูเรียนไดศึกษา

คนควาดวยวธีิการท่ีหลากหลาย ฝกทักษะการคดิวเิคราะห  

2. ควรศึกษารูปแบบจัดการเรียนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีสงผลให

นักเรียนเกดิความรูความเขาใจท่ีคงทนและสามารถใชสื่อสารได 

3. ศึกษาการสอนไวยากรณแบบการสื่อสาร (Communication) หรือการใชเทคโนโลยี (IT) 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษารูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเครือขายกัลยา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คร้ังน้ีสําเร็จได โดยไดรับความกรุณาชวยเหลือจาก ผศ.สนิท ยืนศักดิ์      

และ ดร.จิตติมา กาวีระ ท่ีไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการทํางานในคร้ังน้ีใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอกราบ

ขอบพระคุณผูเช่ียวชาญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมกฤช ตาชม ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล       

และ ดร.สงิหคํา รักษปา ท่ีไดใหความกรุณาในการตรวจสอบเคร่ืองมือ และใหคําแนะนํา คําปรึกษาตางๆ ขอขอบพระคุณ

ผูอํานวยการเกตุ เปยอุตร และผูอํานวยการภูริต คันธชุมภู ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร 

รวมถงึผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนทุกทานท่ีไดอํานวยความสะดวกและความชวยเหลือในการทํางานในคร้ัง

น้ี ตลอดจนครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเครือขายกัลยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 ทุกทานท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังน้ี ขอขอบคุณเจาหนาท่ี      

ผูประสานงานคณะศิลปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษทุกทานท่ีไดอํานวยความสะดวกในดานการประสานงานเกี่ยวกับ

เอกสารและขอมูลตางๆ ตลอดจนผูท่ีมไิดเอยนามท่ีไดใหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาในคร้ังน้ี 

 ท้ังน้ีประโยชนท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังน้ีขอมอบแดครูบาอาจารยท่ีไดอบรมส่ังสอนใหมีความรูและผูมีพระคุณ

ทุกทาน ขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพย่ิง  
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โวหารรักในบทละครพดูคําฉันทเรื่องมัทนะพาธา 

The Love phraseology in Legitimate Drama ‘Mattanapata’ 
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1* และพรสวรรค สุวรรณธาดา2 

Sukanya Chumphukul 1* and Pornsawan Suwanathada 2 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาโวหารรักในบทละครพูดคําฉันทเร่ืองมัทนะพาธา ฉบับพระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดศีรีสนิทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ใน 2 ประเด็น คอื ประเภทของโวหารรักและ

การประกอบสรางโวหารรักดานกลวิธีการนําเสนอและศิลปะการใชภาษาดานเสียง  ดานคําและดานโวหารภาพพจน ผล

การศึกษาพบโวหารรักท้ังหมด 17 โวหาร วิเคราะหขอมูลไดดังน้ีคือ ประเภทของโวหารรักพบโวหารรัก 4 ประเภทท่ีพบ

มากท่ีสุดคืออุปมาโวหาร รองลงมาคือพรรณนาโวหาร บรรยายโวหาร และสาธกโวหารตามลําดับ การประกอบสราง

โวหารรักดานกลวธีิการนําเสนอดานการนําเร่ืองพบแบบเสนอแกนเร่ืองและแบบกลาวเกร่ินนําการกลาวเกร่ินนําท่ีพบมาก

ท่ีสุดคือ เกร่ินนําแบบเสนอความคิดและจุดประสงค แบบคําคมรองลงมาพบแบบต้ังประเด็นคําถามและแบบใชโวหาร

ตามลําดับสวนดานการปดความพบมากท่ีสุดคอืสรุปความแบบโนมนาวและเนนยํ้า รองลงมาพบแบบโวหารคําคม แบบตั้ง

ประเด็นคําถามและแบบมีขอสงสัย แบบแสดงความรูสึกตามลําดับ การประกอบสรางโวหารรักศิลปะการใชภาษาดาน

เสยีง พบมศิีลปะการใชภาษาทางดานน้ีครบท้ังดานเสยีงพยัญชนะ เสยีงสระและเสียงวรรณยุกต การประกอบสรางโวหาร

รักศิลปะการใชภาษาดานคํา พบมากท่ีสุดคือใชภาษาแบบการหลากคํา รองลงมาคือใชภาษาแบบเลนคํา แบบคําซ้ํา

ตามลําดับ และการประกอบสรางโวหารรักศิลปะการใชภาษาดานโวหารภาพพจน พบมากท่ีสุดคือโวหารภาพพจนแบบ

อุปมาแบบนามนัยและแบบอติพจนตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: โวหารรัก มัทนะพาธา  
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Abstract  

This research aims to study love phraseology in legitimate play ‘Mattanapata’ composed by King Rama VI 

with two issues; types of love phraseology and construction in presentation strategy and arts of language use 

pertaining to sound, word, expression and image. Findings indicated that there were 17 love phraseology and 

subdivided into 4 types of love expression. The most found expression was figure of speech or simile, followed by 

description and narrative description with example respectively. The construction of love phraseology on presentation 

strategy consisted of leading part indicating theme and introductory part. In this introduction, the most found aspects 

were introduction with idea and objectives and epigram. In second to the previous finding, there was a form of 

question and expression respectively whereas a closing statement in the most found level included a persuasive   

speech and reiteration and the second to the previous finding was expression and epigram, question doubtful form 

and feeling expression respectively. With regard to the construction of love phraseology, the art of language use 

included consonant and vowel sounds together with intonation marks. In terms of the love phraseology construction 

in the art of using word, the most found was a synonymous word and the second to the synonym was a word play 

and repletion of words respectively. With regard to the art of using love phraseology construction, allegory, 

metonymy and hyperbole respectively were mostly found. 
 

Keywords: Love Phraseology, Mattanapata 
 

บทนํา 

ภาษานับวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมและเปนเอกลักษณประจําชาติ ท้ังน้ียังเปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสาร  

เพื่อสรางความเขาใจและสรางความสัมพันธท่ีดตีอกันสําหรับคนในสังคม ดังท่ี กอ สวัสดิ์พาณชิย (2542, หนา 5) กลาวไว

วา “ภาษาไทยเปนกุญแจดอกสําคัญท่ีจะเปดประตูไปสูการเรียนรู ภาษาไทยเปนสื่อของการเรียนรูและเปนเคร่ืองมือในการ

แสดงความคดิเห็นของคน” ดังน้ันเราจงึถอืวาในการถายทอดอารมณความรูสึกแตละคร้ังจําเปนตองใชภาษาเปนสื่อกลาง

ในการถายทอดความรูสึกน้ันๆ การถายทอดอารมณรักผานทางภาษาก็ตองอาศัยการเลือกใชถอยคําและการถายทอด

อารมณของกวเีพื่อใหผูอานเกดิอารมณสะเทือนใจ กอเกดิรสหรืออารมณได เชน อารมณรัก โศกเศรา หรือโกรธ ซึ่งทําให

วรรณคดมีคีุณคาและมคีวามงดงามมากขึ้นและแนวความคดิน้ีไดสอดคลองกับถอยคําและโวหารของ สมเกียรติ รักษมณี 

(2551, หนา 63) โดยกลาวถงึถอยคําและโวหารไววา “ถอยคําและโวหารเปนเคร่ืองมือในการถายทอดอารมณ ความรูสึก

ของผูประพันธใหสื่อไปยังผูอานและยังแสดงใหเห็นถงึปฏภิาณ ไหวพริบ และช้ันเชิงในการใชคําของผูประพันธ บทประพันธ

ท่ีมโีวหารด ีก็ยอมมคีุณคาทางวรรณศิลปสูงตามไปดวย”  

การศึกษาโวหารและศิลปะการใชภาษาท่ีปรากฏในวรรณคดีไทยจึงเปนแนวทางหน่ึงท่ีนาสนใจศึกษา โดยเฉพาะ

การศึกษาโวหารรักและลีลาการใชภาษา ถอยคํา ท่ีมีความโดดเดนในบทละครพูดคําฉันทเร่ืองมัทนะพาธา บทละครท่ีได

ช่ือวา “ตํานานแหงดอกกุหลาบ” พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว โดยเนื้อหาของเร่ืองมกีารเลอืกใชภาษาท่ีสละสลวย ชวยสรางอารมณความรูสึกและจินตนาการใหผูอานไดเปน
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โวหารรักในบทละครพูดคาํฉนัทเรื่องมัทนะพาธา 

 

   ประเภทโวหารรัก                             การประกอบสรางโวหารรัก 

   -บรรยายโวหาร  

   -พรรณนาโวหาร  ดานกลวธิกีารนาํเสนอ     ดานศลิปะการใชภาษา 

   -อุปมาโวหาร   - การนําเร่ือง 

   -สาธกโวหาร     -การปดความ ดานเสยีง ดานคํา      ดานโวหารภาพพจน 

   -เทศนาโวหาร         - พยัญชนะ - เลนคํา  - อุปมา   

      - สระ  - ซ้ําคํา  - อุปลักษณ 

      -วรรณยุกต - หลากคํา - บุคลาธิษฐาน  

          - อติพจน 

          - นามนัย  
        

อยางดีท้ังน้ีบทละครพูดคําฉันทเร่ืองมัทนะพาธา ยังเปนวรรณคดีเร่ืองหน่ึงท่ีไดรับการคัดสรรใหเปนหนังสือเรียนรายวิชา

พื้นฐานภาษาไทย ชุด “วรรณคดีวิจักษ” ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหเขาใจถึงคุณคาของวรรณคดีดานตางๆ 

เชน คุณคาดานอารมณ คุณคาดานคุณธรรม คุณคาดานวรรณศิลป และคุณคาสรางสรรคจากจนิตนาการของกว ี 

ดังน้ันบทละครพูดคําฉันทเร่ืองมัทนะพาธาจงึถอืวาเปนวรรณคดท่ีีมคีวามไพเราะ ใหคุณคาทางวรรณศิลป อีกท้ัง

ลักษณะคําประพันธยังเปนคําประพันธประเภทฉันท ซึ่งแตงไดโดยยากย่ิง ตลอดจนช่ือตัวละครและภูมปิระเทศน้ันก็ถูกตอง

ตามยุคแหงภารตวรรษจนไดรับการยกยองจากคณะกรรมการวรรณคดีสโมสรใหเปนหนังสือแตงดี ประเภทบทละครพูด

คําฉันท ดวยสาเหตุน้ีเองท่ีทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาวรรณคดีเร่ืองน้ี โดยจะศึกษาประเภทของโวหารรัก และศึกษาการ

ประกอบสรางโวหารรักทางดานกลวธีิการนําเสนอและศิลปะการใชภาษาท่ีปรากฏในบทละครพูดคําฉันทเร่ืองมัทนะพาธา

อยางละเอียดลกึซึ้ง 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อศึกษาประเภทของโวหารรักและการประกอบสรางโวหารรักดานกลวิธีการนําเสนอโวหารและดานศิลปะการ

ใชภาษาดานเสียง ดานคํา ดานโวหารภาพพจน ท่ีปรากฏในบทละครพูดคําฉันทเร่ืองมัทนะพาธาพระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดศีรีสนิทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 

กรอบแนวคิด 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง “โวหารรักในบทละครพูดเร่ืองมัทนะพาธา”มวีธีิการวจิัยดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางประชากรในการวิจัย ไดแก โวหารรักในบทละครพูดคําฉันทเร่ืองมัทนะพาธาฉบับ

พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดศีรีสนิทรมหาวชิราวุธ กลุมตัวอยางคอื โวหารรักท่ีแบงประเภทตามแบบวิธี

ทางภาษาไทย 5 ชนิด คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อุปมาโวหาร สาธกโวหารและเทศนาโวหาร ท่ีปรากฏในบท

ละครพูดคําฉันทเร่ืองมัทนะพาธาโดยผูวจิัยไดคัดเลอืกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

2. เคร่ืองมอืเก็บขอมูล ในการวจิัยคร้ังน้ีผูวจิัยไดสรางเคร่ืองมือเก็บขอมูลขึ้นมาเองและออกแบบใหเหมาะสมกับ

หัวของานวจิัย เคร่ืองมอืดังกลาวไดแก แบบบันทึกขอมูลในรูปแบบตาราง จํานวน 5 ตาราง  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยอานโวหารรักในบทละครพูดคําฉันทเร่ืองมัทนะพาธาฉบับ    

พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธอยางละเอียดโดยหัวขอพิจารณา ไดแก ประเภท

โวหารรัก การประกอบสรางโวหารรักดานกลวิธีการนําเสนอ ศิลปะการใชภาษาดานเสียง ดานคํา ดานโวหารภาพพจน 

แลวบันทึก ขอมูลท่ีไดลงในตารางบันทึกขอมูลในเคร่ืองคอมพวิเตอรโปรแกรม Microsoft word 2007 

4. การวิเคราะหขอมูล จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและดําเนินการศึกษาวิเคราะหใน 2 ประเด็น ไดแก 

ศึกษาประเภทของโวหารรักท่ีปรากฏในบทละครพูดคําฉันทเร่ืองมัทนะพาธา ไดแก บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อุปมา

โวหาร สาธกโวหารและเทศนาโวหาร และศึกษาการประกอบสรางโวหารรัก ใน 2 ประเด็น คือ ศึกษาการประกอบสราง

โวหารรักดานกลวธีิการนําเสนอ คือ ศึกษาเฉพาะการกลาวนําเร่ืองและการปดความ และศิลปะการใชภาษาท้ังดานเสียง 

ดานคํา และดานโวหารภาพพจน ดังน้ี การประกอบสรางโวหารรักศิลปะการใชภาษาดานเสียง คือ วิเคราะหเสียง

พยัญชนะ เสยีงสระและเสยีงวรรณยุกตการประกอบสรางโวหารรักศิลปะการใชภาษาดานคํา คอืวเิคราะหการเลนคํา การ

ซ้ําคําและการหลากคําสวนการประกอบสรางโวหารรักศิลปะการใชภาษาดานโวหารภาพพจน คือ การวิเคราะหโวหาร

ภาพพจนอุปมา อุปลักษณ บุคลาธิษฐาน อติพจน นามนัย ในบทละครพูดคําฉันทเร่ืองมัทนะพาธา  

5. สรุปผล อภิปรายผลและเสนอแนะ โดยมขัีน้ตอนการนําเสนออยู 3 กระบวนการ คอื สรุปผลการวจิัยและเขยีน

รายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ ดวยวธีิพรรณนาวเิคราะห, อภิปรายผลการวจิัย และขอเสนอแนะในการวจิัย  
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ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาโวหารรักในบทละครพูดคําฉันทเร่ืองมัทนะพาธา สามารถแบงออกเปน 2 ประเด็น ดังน้ี 

ประเภทของโวหารรัก 

การศึกษาประเภทของโวหารรักน้ัน พบโวหารรักท้ังหมด 17  โวหารและสามารถจําแนกโวหารรักไดท้ังหมด 4 

ประเภทโดยพบมากท่ีสุด คอื อุปมาโวหาร 9 โวหาร รองลงมาพบพรรณนาโวหาร 4 โวหาร บรรยายโวหาร 3 โวหาร และ

สาธกโวหาร 1 โวหาร ดังตัวอยางตอไปน้ี 

ตัวอยางโวหารรักแบบอุปมาโวหาร เปนบทรําพึงรําพันถึงทาวชัยเสนของนางมัทนา โดยอุปมาความรักแรกพบ

ของนางวาคราวใดท่ีสบตากลับรอนหนาววูบวาบ และคดิเองวาเมื่อยามท่ีหางไกลกันราวกับทองฟาท่ีปราศจากพระอาทิตย

และพระจันทรท่ีสองสวาง ดังน้ี 
 

มัทนา.   คราใดประสบเนตร  ฤก็เราละรอนและหนาว 

เธอไกลก็ดูราว    นภะไรตะวันและเดอืน 

โอวา ณ คราน้ี   แหละฤดจีะฟนจะเฟอน 

ดวยรักกระทําเชือน    ละฉะน้ีจะทําไฉน ? 

(รัชกาลท่ี 6, 2554, หนา 68)   

ตัวอยางโวหารรักแบบพรรณนาโวหาร เปนบทสนทนาของ สุเทษณ – มัทนา บทสนทนาน้ีไดกลาวพรรณนาถึง

ความรักของทาวสุเทษณท่ีมีตอนางมัทนา ขณะท่ีนางมัทนาน้ันไมไดรักตอบทาวสุเทษณ ซึ่งถอยคําท่ีนางพูดออกมานั้นย่ิง

ฟงก็ย่ิงเพิ่มพูนความทุกขระทมและชวนใหคล่ังไคล ดังน้ี 

สุเทษณ.  ย่ิงฟงพะจศีรี               ก็ระตีประมวลประมูล, 

               ย่ิงขัดก็ย่ิงพูน               ทุขะทวมระทมหะทัย! 

                อาเจาลําเพาพักตร        สริิลักษณาวไิล, 

               พี่จวนจะคล่ังไคล           สติเพื่อพะวงอนงค. 

(รัชกาลท่ี 6, 2554, หนา 37)   

ตัวอยางโวหารรักแบบบรรยายโวหาร เปนบทสนทนาของ สุเทษณ – มัทนา บรรยายถึงความรักท่ีสุเทษณมีตอ

นางมัทนา ซึ่งไดบรรยายถงึความรักและความเสนหาท่ีมใีหแกกัน ดังน้ี 

สุเทษณ.   อาโฉมวไิลยะสุปริยา  มะทะนาสุรางคศรี, 

                   พี่รักและกอบอภิระตี          บมเิวนสเินหหนัก ; 

บอกหนอยเถอะวาดะรุณเิจา ก็จะยอมสมัครัก. 

   ………………………………………   …………………………… 

          (รัชกาลท่ี 6, 2554, หนา 30) 

ตัวอยางโวหารรักแบบสาธกโวหาร เปนบทสนทนาของนางมัทนา – ทาวชัยเสน โดยยกคําสอนโบราณท่ีวา 

ความรักของชายน้ันขณะยามรักก็สามารถพูดไดทุกอยางซึ่งจะเปนความจริงหรือไมก็ไมอาจทราบได ดังน้ี 

มัทนา.   กระหมอมฉันก็เคยทราบ  สุภาษิตบุราณวา 
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บุรุษยามสเินหา    ก็พูดไดละหลายลิ้น 

ประจบนางและพลางกอด  พะนอพลอดและปลอดปลิ้น 

และหลอกเยาวะนาริน.   ............................. 

(รัชกาลท่ี 6, 2554, หนา 71)   
 

การประกอบสรางโวหารรัก 

1. การประกอบสรางโวหารรักดานกลวิธีการนําเสนอ การนําเร่ืองพบแบบเสนอแกนเร่ือง 3 โวหารของโวหาร

ท้ังหมดน้ัน และแบบกลาวเกร่ินนํา 14 โวหารของโวหารท้ังหมด โดยการกลาวเกร่ินนํา พบมากท่ีสุดคือนําเร่ืองแบบเสนอ

ความคดิและจุดประสงคและแบบคําคม พบเทากันจํานวน 4 โวหาร รองลงมาพบแบบต้ังประเด็นคําถามและแบบใชโวหาร

เทากันจํานวน 3 โวหาร ตามลําดับ 

   การปดความน้ันพบมากท่ีสุดคือสรุปความแบบโนมนาวและเนนยํ้าพบ จํานวน 7 โวหารของโวหารท้ังหมด 

รองลงมาพบแบบโวหารคําคม แบบต้ังประเด็นคําถามและแบบมีขอสงสัยพบเทากันจํานวน 3 โวหารของโวหารท้ังหมด 

และแบบแสดงความรูสกึจํานวน 1 โวหารของโวหารท้ังหมด ตามลําดับ 

2. การประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาดานเสียง พบมีศิลปะการใชภาษาดานน้ีครบท้ังเสียง

พยัญชนะ เสยีงสระและเสยีงวรรณยุกตดังน้ี  

ดานเสยีงพยัญชนะ หรือ การสัมผัสอักษรผูวจิัยไดศึกษาเฉพาะการสัมผัสอักษรภายในวรรคเดียวกันหรือสัมผัส

ในเทาน้ัน พบมากท่ีสุดคือการสัมผัสอักษรแบบอักษรชิด 2 คําจํานวน 73 คํารองลงมาเปนการสัมผัสอักษรแบบคั่นอักษร

จํานวน 44 คํา และสัมผัสอักษรแบบชิด 3 คําจํานวน 2 คํา ตามลําดับ  

ดานเสยีงสระ คอืการสัมผัสสระผูวจิัยไดศึกษาเฉพาะสัมผัสสระภายในวรรคเดยีวกันของคําประพันธเทาน้ัน พบ

มากท่ีสุดคอื การสัมผัสสระเสยีงสั้นมากท่ีสุดจํานวน 88 คํารองลงมาคือสัมผัสสระเสียงยาวจํานวน 31 คําตามลําดับ ดัง

ตัวอยางตอไปน้ี 

สุเทษณ.   อาชวยระงับดับ              ทุขะพี่ระคายระคาง; 

               พี่รักอนงคนาง                  ผมิสิมฤดถีวลิ, 

                เหมอืนพี่มไิดคง               วรชีวะชีวติิน- 

               ทรียไซรบใฝจนิ-              ตะนะหวงและหอนนิยม. 

                ชีพอยูก็เหมอืนตาย,          เพราะมวิายระทวยระทม 

               ทุกขยากและกรากกรม        อุระชํ้าระกําทวี. 

                อาฟงดนูเถดิ                   มะทะนาและตอบวจี 

              พอใหดนูน้ี                       สุขะร่ืนระเริงระทวย. 

(รัชกาลท่ี 6, 2554, หนา 35)   

การสัมผัสเสยีงพยัญชนะท้ังหมด 10 คู  และสัมผัสเสยีงสระ 10 คู ดังน้ี  

สัมผัสอักษร ปรากฏเสียงเชน คาย-คาง, นงค-นาง, วะ-วิ, ทรีย-ไซร, นะ-นิ, หวง-หอน, ระทวย-ระทม, 

กราก-กรม, ร่ืน-ระ-เริง, นู-น้ี 
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สัมผัสอักษรแบบอักษรชิด 2 คํา ปรากฏเสยีงเชน นงค-นาง, ทรีย-ไซร, กราก-กรม, นู-น้ี  

สัมผัสอักษรแบบคั่นอักษร ปรากฏเสยีงเชน ระคาย-ระคาง, วะ-ว,ิ นะ-นิ, หวง-หอน, ระทวย-ระทม  

สัมผัสอักษรแบบชิด 3 คํา ปรากฏเสยีงเชน ร่ืน-ระ-เริง 

สัมผัสสระ ปรากฏเสยีงเชน งับ-ดับ, ขะ-ระ, ผ-ิม,ิ วะ-ระ, ไซร-ใฝ, ตะ-นะ, ยาก-กราก, ซ้ํา-กํา, มะ-ทะ-วะ,  

ขะ-ระ 

 สัมผัสสระเสยีงสัน้ ปรากฏเสยีงเชน งับ-ดับ, ขะ-ระ, ผ-ิม,ิ วะ-ระ, ตะ-นะ, มะ-ทะ-วะ, ขะ-ระ 

สัมผัสสระเสยีงยาว ปรากฏเสยีงเชน ไซร-ใฝ, ยาก-กราก, ซ้ํา-กํา 

ดานเสยีงวรรณยุกต คอื ศึกษาเฉพาะเสยีงวรรณยุกตทายวรรคในบทประพันธประเภทฉันทชนิดตางๆ ท่ีปรากฏ

เปนโวหารรัก พบคําประพันธท่ีกวีนิยมนํามาประพันธเปนโวหารรัก จํานวน 6 ชนิด โดยคําประพันธท่ีพบมากท่ีสุดคือ        

อินทวงสฉันท 12 จํานวน 8 บท รองลงมาคือภุชงคปะยาตฉันท 12 จํานวน 3 บทรองลงมาคืออินทรวิเชียรฉันท 11 และ    

อุปฏฐิตาฉันท 11 พบเทากันจํานวน 2 บท รองลงมาคือโตฎกฉันท 12 และวสันตดิลกฉันท 14 พบเทากัน จํานวน 1 บท

ตามลําดับ สวนเสยีงวรรณยุกตทายวรรคท่ีกวนิียมใช มดัีงน้ี    

อินทวงสฉันท 12  

  วรรคท่ี 1  นิยมเสยีงสามัญ 10, เอก 4, ตรี 4, โท 2, จัตวา 2 

  วรรคท่ี 2 นิยมเสยีงสามัญ 14, จัตวา 5, ตรี 2, เอก 1 แตไมปรากฏเสยีงโท 

  วรรคท่ี 3 นิยมเสยีงสามัญ 15, ตรี 5, โท 2 ไมปรากฏเสยีงเอก, จัตวา 

  วรรคท่ี 4  นิยมเสยีงสามัญ 13, จัตวา 8, ตรี 1 ไมปรากฏเสยีงเอก, โท 

ตัวอยางเชน  เหมอืนพี่มไิดคง             วรชีวะชีวติิน- 

               ทรียไซรบใฝจนิ-             ตะนะหวงและหอนนิยม 

(รัชกาลท่ี 6, 2554, หนา 35)   

ภุชงคปะยาตฉันท 12  

วรรคท่ี 1  นิยมเสยีงสามัญ 2, เอก 2,  โท 2, ตรี 1 แตไมปรากฏเสยีงจัตวา 

  วรรคท่ี 2 นิยมเสยีงจัตวา 3, เอก 2, ตรี 1, สามัญ 1 แตไมปรากฏเสยีงโท 

วรรคท่ี 3 นิยมเสยีงสามัญ 3, โท 2, ตรี 1, จัตวา 1 แตไมปรากฏเสยีงเอก 

  วรรคท่ี 4 นิยมเสยีงสามัญ 3, ตรี 2, จัตวา 2 แตไมปรากฏเสยีงเอก, โท  

ตัวอยางเชน  กระหมอมฉันสดับคํา ดํารัสแหงพระฦๅสาย 

ประณตนอบระยอบกาย  และกราบแทบพระบาทา 

(รัชกาลท่ี 6, 2554, หนา 71)   

อินทรวเิชียรฉันท 11  

วรรคท่ี 1  นิยมเสยีงสามัญ 2, โท 1, จัตวา 1แตไมปรากฏเสยีงเอก, ตรี 

  วรรคท่ี 2 นิยมเสยีงสามัญ 4, ตรี 1 แตไมปรากฏเสยีงเอก, โท, จัตวา  

  วรรคท่ี 3 นิยมเสยีงจัตวา 2, สามัญ 1, โท 1, แตไมปรากฏเสยีง เอก, ตรี  

  วรรคท่ี 4 นิยมเสยีงจัตวา 2, เอก 1, ตรี 1 แตไมปรากฏเสยีงสามัญ, โท   
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ตัวอยางเชน  พศิโฉมและฟงเสยีง ละก็เพยีงจะขาดใจ, 

โอนอนจะหลับใหล  ฤฉะน้ีนะอกเอย! 

(รัชกาลท่ี 6, 2554, หนา 66)   

อุปฏฐติาฉันท 11  

วรรคท่ี 1  นิยมเสยีงสามัญ 6, เอก 2, ตรี 2, โท 1 แตไมปรากฏเสยีงจัตวา      

  วรรคท่ี 2 นิยมเสยีงสามัญ 5, ตรี 3, เอก 1, โท 1, จัตวา 1 

  วรรคท่ี 3 ยมเสยีงสามัญ 7, โท 2, เอก 1, จัตวา 1แตไมปรากฏเสยีงตรี  

  วรรคท่ี 4  นิยมเสยีงสามัญ 7, ตรี 2, จัตวา 2 แตไมปรากฏเสยีงเอก, โท  

ตัวอยางเชน  อาโฉมมะทะนา  ผวิะหลอนจะยอมตาม 

ใจพี่ละก็ความ   สุขะพี่จะพูนพ ี

(รัชกาลท่ี 6, 2554, หนา 70)   

 

โตฎกฉันท 12  

วรรคท่ี 1  นิยมเสยีงสามัญ 5, ตรี 2, เอก 1 แตไมปรากฏเสยีงโท, จัตวา     

  วรรคท่ี 2 นิยมเสยีงสามัญ 5, เอก 2, ตรี 1 แตไมปรากฏเสยีงโท, จัตวา   

  วรรคท่ี 3 นิยมเสยีงสามัญ 6, โท 1, จัตวา 1 แตไมปรากฏเสยีงเอก, ตรี  

วรรคท่ี 4  นิยมเสยีงสามัญ 6, ตรี 1, จัตวา 1 ไมปรากฏเสยีงเอก, โท   

ตัวอยางเชน  และจะสูดสุวะคันธ ระสะตางสุผะกา; 

ผวิะตื่นก็จะดู   ยุวะดสีริิมา, 

(รัชกาลท่ี 6, 2554, หนา 73)   

วสันตดลิกฉันท 14   

วรรคท่ี 1  นิยมเสยีงสามัญ 1 ไมปรากฏเสยีงเอก, โท, ตรี, จัตวา      

  วรรคท่ี 2  นิยมเสยีงจัตวา 1 ไมปรากฏเสยีงสามัญ, เอก, โท, ตรี     

  วรรคท่ี 3 นิยมเสยีงสามัญ 1 ไมปรากฏเสยีงเอก, โท, ตรี, จัตวา      

  วรรคท่ี 4  นิยมเสยีงเอก 1 ไมปรากฏเสยีงสามัญ, โท, ตรี, จัตวา      

ตัวอยางเชน   อาโฉมวไิลยะสุปริยา มะทะนาสุรางคศรี, 

                    พี่รักและกอบอภิระตี         บมเิวนสเินหหนัก 

(รัชกาลท่ี 6, 2554, หนา 30)   

การประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาดานคํา พบมศิีลปะการใชภาษาดานคําท้ัง 3 ชนิด ศิลปะการใช

ภาษาท่ีพบมากท่ีสุดคอืการหลากคํา พบจํานวน 73 คําของการใชคําท้ังหมด รองลงมาพบการเลนคํา จํานวน 25 คําของ

การใชคําท้ังหมด และพบการซ้ําคํา จํานวน 13 คําของการใชคําท้ังหมด ตามลําดับ ดังตัวอยางคําประพันธตอไปน้ี 

สุเทษณ.   ย่ิงฟงพะจศีรี               ก็ระตีประมวลประมูล, 

               ย่ิงขัดก็ย่ิงพูน               ทุขะทวมระทมหะทัย! 
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                อาเจาลําเพาพักตร        สริิลักษณาวไิล, 

               พี่จวนจะคล่ังไคล           สติเพื่อพะวงอนงค. 

(รัชกาลท่ี 6, 2554, หนา 37)   

การเลนคํา มกีารเลนคําเพื่อตองการใหเกดิความไพเราะขึ้นจํานวน 3 คําคอื ย่ิงฟง, ย่ิงพูน, ย่ิงขัด เลนคําวา “ย่ิง” 

การซ้ําคํา เปนการซ้ําคําเพื่อยํ้าอารมณความรูสกึของตัวละคร มกีารซ้ําคํา ม ี1 คํา คอืคําวา ประมวลประมูล 

การหลากคํา การใชคําท่ีมคีวามหมายเหมอืนกัน ในบทน้ีกวใีชเรียกแทนนางมัทนา มี 3 คํา คือ คําวา ศรี, ลําเพา

พักตรและอนงค 

การประกอบสรางโวหารรักศิลปะการใชภาษาดานโวหารภาพพจน พบมากท่ีสุดคือโวหารภาพพจนแบบอุปมา

จํานวน 9 โวหาร รองลงมาพบโวหารภาพพจนแบบนามนัย จํานวน 8 โวหาร และพบโวหารภาพพจนแบบอติพจน จํานวน 

3 โวหาร ตามลําดับ 

ตัวอยางโวหารภาพพจนแบบอุปมา คําประพันธเปนการกลาวเปรียบเทียบความงามของนางมัทนาวางามราวกับ

พระพรหมไดสรางสรรคองคมัทนาขึ้นมา ดังน้ี 

สุเทษณ.   รูปเจาวไิลราว               สุระแสรงประจติประจักษ, 

               มคิวรจะรางรัก                เพราะพะธูพถิพีถิัน; 

                ธาดา ธ สรางองค             อรเพราะพสุิทธิสรรพ 

               ไวเพื่อจะผูกพัน-               ธนะจติตะจองฤด.ี 

(รัชกาลท่ี 6, 2554, หนา  34)   

ตัวอยางโวหารภาพพจนแบบนามนัย  ตัวอยางเปนคํานามนัยซึ่งท้ัง 3 คํา หมายถงึ นางมัทนา ท้ังหมด ไดแกคําวา  

สุปริยา, ดะรุณเิจาและมะทะนา ดังน้ี  

สุเทษณ.   อาโฉมวไิลยะสุปริยา  มะทะนาสุรางคศรี, 

                   พี่รักและกอบอภิระตี          บมเิวนสเินหหนัก ; 

บอกหนอยเถอะวาดะรุณเิจา ก็จะยอมสมัครัก. 

  ……………………………..   ………………………… 

(รัชกาลท่ี 6, 2554, หนา 30)  

ตัวอยางโวหารภาพพจนแบบอติพจน โดยไดกลาวขอความท่ีเกินจริงของทาวชัยเสนท่ีวาไฟเสนหาและความรัก

ของตนท่ีมตีอนางมัทนาน้ันทวมทนด่ังนางน้ันไดลวงใจและตรึงดวงใจของพระองคไวถาหากนางไมรับรัก   

ชัยเสน.   พอเห็นวรพักตร   วนิดาวะรางคี 

บัดน้ันฤก็ม ี    ฤดทิวมสเินหา; 

เหมอืนโฉมดะรุณี   นะแหละยื่นสุหัตถมา 

ลวงใจดนุคราห    และกระลงึหทัยไว; 

แตน้ันก็อนงค   นะสยัิงบคนืให, 

กําดวงฤดใิน    วรหัตถะแนนครัน ! 

(รัชกาลท่ี 6, 2554, หนา 70)   
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นอกจากน้ีการศึกษาศิลปะการใชโวหารภาพพจนยังพบขอสังเกตอีกประการหน่ึงคือในบางโวหารมีการกลาวถึง

โวหารภาพพจนท้ัง 2 แบบรวมกัน คอื แบบอุปมาและแบบนามนัย จํานวน 1 โวหารและกลาวถงึโวหารภาพพจนท้ัง 3 แบบ

คอื แบบอุปมา แบบนามนัย แบบอติพจนรวมกันจํานวน 1 โวหาร 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผลการศกึษา 

สรุปผลการศึกษาโวหารรักในบทละครพูดคําฉันทเร่ืองมัทนะพาธา เปนดังน้ี 

ประเภทของโวหารรัก พบโวหารรักท้ังหมด 17 โวหารและสามารถจําแนกโวหารรักได 4 ประเภทโดยพบมาก

ท่ีสุด คอื อุปมาโวหารจํานวน 9 โวหาร คดิเปนรอยละ 52.94 รองลงมาพบพรรณนาโวหารจํานวน 4 โวหารคิดเปนรอยละ 

23.5 บรรยายโวหาร จํานวน 3 โวหาร คิดเปนรอยละ 17.65 และสาธกโวหารจํานวน 1 โวหาร คิดเปนรอยละ 5.88 

ตามลําดับ 

 

การประกอบสรางโวหารรัก 

1. การประกอบสรางโวหารรักดานกลวิธีการนําเสนอพบการนําเร่ืองแบบเสนอแกนเร่ือง จํานวน 3 โวหาร คิด

เปนรอยละ 17.65 ของโวหารท้ังหมดและแบบกลาวเกร่ินนํา 14 โวหาร คดิเปนรอยละ 82.35 ของโวหารท้ังหมด การกลาว

เกร่ินนํา พบมากท่ีสุดคือนําเร่ืองแบบเสนอความคิดและจุดประสงคแบบคําคม พบเทากันจํานวน 4 โวหารคิดเปนรอยละ 

23.53 ของโวหารท้ังหมด รองลงมาพบแบบต้ังประเด็นคําถามและแบบใชโวหารเทากันจํานวน 3 โวหาร คิดเปนรอยละ 

17.65 ของโวหารท้ังหมดตามลําดับสวนการปดความพบมากท่ีสุดคือสรุปความแบบโนมนาวและเนนยํ้า จํานวน 7 โวหาร 

คิดเปนรอยละ 41.18 ของโวหารท้ังหมด รองลงมาพบแบบโวหารคําคม แบบต้ังประเด็นคําถามและแบบมีขอสงสัยพบ

เทากันจํานวน 3 โวหารคดิเปนรอยละ 17.65 ของโวหารท้ังหมดและพบแบบแสดงความรูสกึจํานวน 1 โวหารคิดเปนรอยละ 

5.88 ของโวหารท้ังหมดตามลําดับ 

2. การประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาพบมีศิลปะการใชภาษาดานน้ีครบท้ังเสียงพยัญชนะ เสียง

สระและเสยีงวรรณยุกตดังน้ี  

ดานเสียงพยัญชนะ หรือ การสัมผัสอักษรผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะการสัมผัสอักษรภายในวรรคเดียวกันหรือสัมผัส

ในเทานัน้ พบมากท่ีสุดคอืการสัมผัสอักษรแบบอักษรชิด 2 คําจํานวน 73 คําคดิเปนรอยละ 61.34 รองลงมาเปนการสัมผัส

อักษรแบบคั่นอักษรจํานวน 44 คําคิดเปนรอยละ 36.97 และสัมผัสอักษรแบบชิด 3 คําจํานวน 2 คําคิดเปนรอยละ 1.68 

ตามลําดับ 

ดานเสยีงสระ คอืการสัมผัสสระผูวจิัยไดศึกษาเฉพาะสัมผัสระภายในวรรคเดยีวกันของคําประพันธเทาน้ัน พบวา

มกีารสัมผัสสระเสียงสั้นมากท่ีสุดจํานวน 88 คําคิดเปนรอยละ 73.95 รองลงมาคือสัมผัสสระเสียงยาวจํานวน 31 คําคิด

เปนรอยละ 26.05 ตามลําดับ 

ดานเสยีงวรรณยุกต คือ ศึกษาเฉพาะเสียงวรรณยุกตทายวรรคในบทประพันธประเภทฉันทชนิดตางๆ ท่ีปรากฏ

เปนโวหารรัก พบคําประพันธท่ีกวีนิยมนํามาใชแตงเปนโวหารรักจํานวน 6 ชนิด โดยคําประพันธท่ีพบมากท่ีสุดคือ         

อินทวงสฉันท 12 จํานวน 8 บท คิดเปนรอยละ 47.06 รองลงมาคือภุชงคปะยาตฉันท 12 จํานวน 3 บทคิดเปนรอยละ 
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17.65 อินทรวิเชียรฉันท 11 และอุปฏฐิตาฉันท 11 พบเทากันจํานวน 2 บทคิดเปนรอยละ 11.76 โตฎกฉันท 12 วสันตดิลก

ฉันท 14 พบเทากันจํานวน 1 บท คดิเปนรอยละ 5.88 ตามลําดับ 

สวนเสยีงวรรณยุกตทายวรรคท่ีกวนิียมใช มดัีงน้ี 

อินทวงสฉันท 12 วรรคท่ี 1 นิยมเสยีงสามัญ วรรคท่ี 2 นิยมเสยีงสามัญ แตไมปรากฏเสยีงโท วรรคท่ี 3 นิยมเสียง

สามัญไมปรากฏเสยีงเอก, จัตวา และวรรคท่ี 4 นิยมเสยีงสามัญ ไมปรากฏเสยีง เอก, โท     

ภุชงคปะยาตฉันท 12 วรรคท่ี 1 นิยมเสียงสามัญ ไมปรากฏเสียงจัตวา วรรคท่ี 2 นิยมเสียงจัตวา ไมปรากฏเสียง 

โท วรรคท่ี 3 นิยมเสยีงสามัญ ไมปรากฏเสยีง เอก และวรรคท่ี 4 นิยมเสยีงสามัญ ไมปรากฏเสยีง เอก, โท  

อินทรวิเชียรฉันท 11 วรรคท่ี 1  นิยมเสียงสามัญ ไมปรากฏเสียงเอก, ตรี วรรคท่ี 2 นิยมเสียงสามัญ ไมปรากฏ

เสียง เอก, โท, จัตวา วรรคท่ี 3 นิยมเสียงจัตวา ไมปรากฏเสียง เอก, ตรี และวรรคท่ี 4 นิยมเสียงจัตวา ไมปรากฏเสียง

สามัญ, โท 

อุปฏฐิตาฉันท 11 วรรคท่ี 1 นิยมเสียงสามัญ ไมปรากฏเสียง จัตวา วรรคท่ี 2 นิยมเสียงสามัญ วรรคท่ี 3 นิยม

เสยีงสามัญ ไมปรากฏเสยีงตรี และวรรคท่ี 4 นิยมเสยีงสามัญ ไมปรากฏเสยีง เอก, โท  

โตฎกฉันท 12 วรรคท่ี 1 นิยมเสยีงสามัญ ไมปรากฏเสยีง โท, จัตวา วรรคท่ี 2 นิยมเสยีงสามัญไมปรากฏเสียงโท, 

จัตวา วรรคท่ี 3 นิยมเสยีงสามัญ ไมปรากฏเสยีง เอก, ตรี และวรรคท่ี 4 นิยมเสยีง สามัญ ไมปรากฏเสยีงเอก 

วสันตดลิกฉันท 14 วรรคท่ี 1 นิยมเสียงสามัญ ไมปรากฏเสียง เอก, โท, ตรี, จัตวา วรรคท่ี 2 นิยมเสียงจัตวา ไม

ปรากฏเสยีงสามัญ, เอก, โท, ตรี  วรรคท่ี 3 นิยมเสยีงสามัญ ไมปรากฏเสยีง เอก, โท, ตรี, จัตวา และวรรคท่ี 4 นิยมเสียง

เอก ไมปรากฏเสยีงสามัญ, โท, ตรี, จัตวา      

การประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาดานคํา พบมีศิลปะการใชภาษาดานคําท้ัง 3 ชนิดการใชคําท่ี

พบมากท่ีสุด คือ การหลากคํา พบจํานวน 73 คําของการใชคําท้ังหมดคิดเปนรอยละ 65.77 รองลงมาพบการเลนคํา 

จํานวน 25 คําของการใชคําท้ังหมดคิดเปนรอยละ 22.52 และพบการซ้ําคํา จํานวน 13 คําของการใชคําท้ังหมดคิดเปน

รอยละ 11.71 ตามลําดับ    

การประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาดานโวหารภาพพจน พบมากท่ีสุดคือโวหารภาพพจนแบบ

อุปมาจํานวน 9 โวหารคิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมาพบโวหารภาพพจนแบบนามนัย จํานวน 8 โวหารคิดเปนรอยละ 

40.00 และโวหารภาพพจนแบบอติพจน จํานวน 3 โวหาร คดิเปนรอยละ 15.00 ตามลําดับ 

นอกจากน้ีการศึกษาศิลปะการใชโวหารภาพพจนยังพบขอสังเกตอีกประการหน่ึงคือ ในบางโวหารมีการกลาวถึง

โวหารภาพพจนท้ัง 2 แบบรวมกัน คอื แบบอุปมาและแบบนามนัย จํานวน 1 โวหารและกลาวถงึโวหารภาพพจนท้ัง 3 แบบ

คอื แบบอุปมา แบบนามนัย แบบอติพจนรวมกันจํานวน 1 โวหาร 

อภปิรายผล 

การศึกษาวจิัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาเฉพาะโวหารรักท่ีปรากฏบทละครพูดคําฉันทเร่ืองมัทนะพาธา ฉบับพระราช-

นิพนธในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ท่ีปรากฏอยูจํานวน 17 โวหาร ซึ่ง

การศึกษาน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลท่ีมีอยูจํานวนคอนขางนอยผูวิจัยจึงศึกษาและวิเคราะหขอมูลท่ีไดมาในเชิงลึกโดย

การศึกษาขอมูลท้ังเร่ืองประเภทของโวหารรักและการประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาท้ังดานเสียง ดานคํา
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และดานโวหารภาพพจน โดยไดศึกษาตามแนวทางทฤษฏขีอง สมเกยีรติ รักษมณี และยังมีขอสังเกตในหลายประเด็นท่ีไมได

กลาวไวในขอสรุปผลการวจิัยดังน้ี 

1. ประเภทของโวหารรักท่ีพบท้ัง 4 ประเภท อันไดแก โวหารแบบบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อุปมาโวหาร  

สาธกโวหาร และโวหารท่ีพบมากท่ีสุดคอื โวหารแบบอุปมาโวหาร ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาโวหารรักจากวรรณคดีไทย

ประเภทรอยกรอง สมัยรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 แหงกรุงรัตนโกสนิทรของไพเราะ คุณารักษ (2517, หนา 229) ท่ีกลาวถึง

การเปรียบเทียบแนวโนมของโวหารรักท้ังหมดวา มีลักษณะการกลาวโดยใชโวหารโดยตรงและโวหารอุปมาท่ีมีความถี่มาก

ขึ้น ท้ังน้ีก็นาจะเปนเพราะกวตีองการใชภาษาในเชิงเปรียบเทียบความรักกับอารมณความรูสกึตางๆ เพื่อทําใหผูอานเขาใจถึง

รสรักท่ีปรากฏในวรรณคดมีากย่ิงขึ้น 

2. สวนการศึกษาการประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาดานเสียงน้ันมีการสัมผัสอักษรแบบคั่นอักษร

มากกวาแบบอักษรชิด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะคําประพันธท่ีศึกษาเปนประเภทฉันท การหาคําศัพทมาใชตองเปนคําครุ และคํา

ลหุท่ีมลัีกษณะบังคับชัดเจน ดังน้ันจงึเปนเร่ืองยากท่ีกวจีะใชสัมผัสอักษรแบบชิดคําในหลายๆ พยางคมาใชในคําประพันธ  

3. จากโวหารรักท่ีปรากฏในบทละครพูดคําฉันทเร่ืองมัทนะพาธา จะเห็นไดวากวีนิยมใชฉันทประเภทอินทวงสฉันท 

12 ในการประพันธเปนโวหารรักมากกวาการคําประพันธจากฉันทชนิดอื่นๆ และการลงทายเสียงวรรณยุกตท่ีนิยมใชในการ

แตงฉันทชนิดตางๆ คือ วรรคท่ี 1 สวนใหญนิยมเสียงวรรณยุกตเสียงสามัญ สวนวรรคท่ี 2 วรรคท่ี 3 และวรรคท่ี 4 นิยมใช

เสยีงวรรณยุกตเสยีงสามัญและจัตวา เชนเดยีวกัน  

4. การศึกษาการประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาในแงมุมตางๆ ท้ังเร่ืองดานเสียง ดานคํา และดาน

โวหารภาพพจนน้ัน สามารถทําใหผูอานไดมองเห็นถึงคุณคาทางวรรณศิลปและการใชภาษาท่ีประณีต การเลือกสรรคําท่ี

สะเทือนอารมณ กอใหเกิดภาพพจนซึ่งมีคุณคาอยางย่ิงในทางวรรณคดี ท้ังน้ียังสามารถชวยขัดเกลาจิตใจใหผูอานมีความ

ออนโยนซาบซึ้งในรสทางวรรณคดีดวยอีกทาง ซึ่งเปนสิ่งท่ีควรปลูกฝงคุณคาและความงามเหลาน้ีใหกับนักเรียนท่ีศึกษา

วรรณกรรมและวรรณคดีในประเภทตางๆ ท้ังน้ียังสามารถนําความรูท่ีไดจากการวิจัยไปปรับใชกับกิจกรรมการเรียนการ

สอนในสถานศึกษาไดอีกทางหน่ึงดวย 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช  

1. จากการศึกษาทําใหทราบถงึประเภทของโวหารรักและการประกอบสรางของโวหารรักดานกลวิธีการนําเสนอ

ท่ีปรากฏในบทละครพูดคําฉันทเร่ืองมัทนะพาธาจึงควรนําความรูท่ีไดรับมาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง

ประเภทของโวหารชนิดตางๆ จากวรรณกรรม วรรณคดี หรือบทความตางๆ เพื่อใหนักเรียนศึกษาและเช่ือมโยงความรูท่ี

ไดรับกอใหเกิดความคิดสรางสรรคทางภาษาและสามารถแยกประเภทของโวหารชนิดตางๆ ไดอยางถูกตองตลอดจน

สามารถบอกถึงกลวิธีการนําเสนอโวหารของบทความ เร่ืองสั้นหรือนวนิยาย โดยอางอิงความรูท่ีไดรับจากการศึกษาใน

คร้ังน้ี  

2. การประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาในดานตางๆ อันไดแก ดานเสียง ดานคํา และดานโวหาร

ภาพพจนน้ัน สามารถทําใหผูอานมองเห็นถึงคุณคาทางวรรณศิลปและการใชภาษาท่ีประณีตและสะเทือนอารมณ

กอใหเกดิภาพพจนซึ่งมคีุณคาอยางย่ิงในทางวรรณคด ีท้ังน้ียังสามารถขัดเกลาจติใจใหผูอานมีความออนโยนซาบซึ้งในรส

ทางวรรณคดอีีกดวย  
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3. การวิเคราะหลักษณะโดดเดนทางดานศิลปะการใชภาษาในการประพันธถือเปนการเลือกใชถอยคําเพื่อสื่อ

ภาพ สื่อความ สื่อเสยีงท่ีไพเราะของกวแีตละทาน สามารถนํามาปรับใชเปนแนวทางการสรางสรรคผลงานของผูเรียนได  

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาประเภทและโวหารชนิดตางๆ ตลอดจนการประกอบสรางโวหารดานศิลปะการใชภาษาท่ี

นอกเหนือจากน้ีเชน ศิลปะดานลีลาภาษา เร่ืองการเลียนเสียงพูด คํายอ คําตัด คําทับศัพท หรือคําท่ีมาจาก

ภาษาตางประเทศ เปนตน ซึ่งอาจศึกษาในวรรณคดีหรือวรรณกรรมเร่ืองอื่นๆ เพื่อสามารถนําผลจากการศึกษามาเปน

แนวทางในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนในระดับช้ันท่ีแตกตางกันออกไป 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประเภทและโวหาร ตลอดจนการประกอบสรางโวหารดานศิลปะการใชภาษากับ

วรรณคดท่ีีมเีนื้อหาและลักษณะโดดเดนในเร่ืองอื่นๆ หรือศึกษาเปรียบเทียบคุณคาท่ีไดรับดานตางๆ เพื่อนํามาปรับใชเปน

แนวทางการสรางสรรคผลงานของผูเรียนไดในมติท่ีแตกตางกัน  
 

กติตกิรรมประกาศ 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ขาพเจาขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสวรรค สุวรรณธาดา ท่ีใหความ

อนุเคราะหในการใหคําปรึกษาและตรวจทานงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ ดร.วรวรรธน ศรียาภัย ท่ี

อนุเคราะหเอกสารประกอบการจัดทําวจิัย ตลอดจนขอบคุณเพื่อนนิสติรวมช้ันทุกคนสําหรับความชวยเหลอืท่ีดเีสมอมา  
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การเตรยีมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของวิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 
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Niraporn  Tornchuai 1* and  Bungon  Sawatsuk2 

บทคัดยอ 

 การวจิัยน้ี มวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ของกลุมวิสาหกิจชุมชน

อําเภอเมอืงพะเยา  จังหวัดพะเยา โดยใชวธีิการวจิัยเชิงปริมาณ โดยมกีลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ กลุมวิสาหกิจชุมชน

อําเภอเมอืงพะเยา  ท่ีไดมาโดยวธีิการเลอืกแบบเจาะจง จํานวน 115 กลุม โดยเก็บขอมูลจากประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษา เคร่ืองมอืท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความพรอมในการเขาสูประชามอาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) ความพรอมดานความรู ไดแก ความรูเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ไดแก ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม 2)ความพรอมของกลุม

วิสาหกิจชุมชนดานการผลิต ดานการตลาด ดานการบริหารจัดการกลุม  ดานการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับ วเิคราะหขอมูลโดยคาความถี่รอยละ คาเฉลี่ย 

ผลการวจิัยพบวา กลุมวสิาหกจิชุมชนสวนใหญม ีความรูความเขาใจท่ัวไปเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน

ภาพรวมอยูในระดับนอย คาเฉลี่ยอยูท่ี 2.18  และระดับการเตรียมความพรอมของกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานการผลิตมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 2.91 

ดานการตลาด มคีาเฉลี่ย อยูท่ี 2.71 ดานการบริหารจัดการกลุม มคีาแฉลี่ยอยูท่ี 2.52 ดานการเงนิและบัญชี มคีาเฉลี่ยอยู

ท่ี 2.40  

นอกจากน้ีผูตอบแบบสอบถามสวนมากไดใหขอเสนอแนะวาพวกเขาตองการการสงเสริมและสนับสนุนการ

เตรียมพรอมจากหนวยงานภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาธุรกจิจากการตลาดทองถิ่นสูตลาด ASEAN 
 

คําสําคัญ: การเตรียมความพรอม วสิาหกจิชุมชน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
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Abstract  

 The purpose of this research is to determine the readiness for the ASEAN Economic Community of 

Community enterprise in Muang district, Phayao province. There are two main categories, first is the readiness of 

basic knowledge about ASEAN and second is four aspects of the readiness, marketing aspect, management aspect, 

financial and accounting aspects, and 115 of community enterprise leaders were used as quantitative research 

sample. Close ended questionnaire is used as research tool for data collection. 

 The research results showed of the Community enterprise leaders The respondents have knowledge about 

ASEAN in low level. And majority of samples are not ready to enter ASEAN market, moderate level. In term of 

readiness of production item has highest average (𝑥 = 2.91), readiness of market item has second high average  

(𝑥 = 2.71), readiness of management item has third high average (𝑥 = 2.40),  and the lowest average of readiness 

is the finance and accounting (𝑥 = 2.40). 

 In addition, the majority of the respondents have given feedback that they need to be promoted and 

supported the forthcoming from government and private sectors involved for business development from local market 

to  ASEAN market.  
 

Keywords: Readiness, Community Enterprise, ASEAN Economic community 
 

บทนํา 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีเปาหมายของการรวมกลุมเศรษฐกิจเปน

ตลาดและฐานการผลติเดยีว (Single Market and Production Base) โดยใหมกีารเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และ

แรงงานฝมือ ภายในอาเซียนอยางเสรี และการเคลื่อนยายเงินทุนท่ีเสรีมากขึ้นภายในป 2558 AEC จึงเปนประโยชนตอ

ประเทศไทยในการขยายการสงออกและโอกาสทางการคาและการบริการในสาขาท่ีประเทศไทยมีความสามารถในการ

แขงขัน เชน การทองเท่ียว โรงแรมและภัตตาคารสุขภาพ ฯลฯ นอกจากน้ี ยังจะชวยเสริมสรางโอกาสในการดึงดูดการ

ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมายังอาเซยีน ซึ่งจะเพิ่มอํานาจการตอรองของอาเซยีนในเวทีการคาโลก และยกระดับความ

เปนอยูของประชาชนในอาเซียนโดยรวม จึงเปนความทาทายและโอกาสใหมของประเทศไทย ท่ีจะสงผลใหเกิดความ

รวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจท่ีจะมีการพัฒนาหวงโซมูลคาเพิ่มในภูมิภาค 

(Regional Value Chain) การเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขันการเพิ่มอํานาจในการตอรอง และการขยายตลาดอาเซียน

ท่ีมปีระชากรกวา 590 ลานคน (ศูนยขอมูลประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน, 2557) 

การเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนกาวสูปประชาคมอาเซียน 2558 จึงมีความสําคัญเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศไทย จําเปนตองนําความไดเปรียบเชิงกลยุทธมาใชประโยชนอยางเต็มท่ี และปรับแนวทางการ

ดําเนินงานตางๆ ใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดยีวกับประเทศอื่นๆ ในภูมภิาคอาเซยีนและภูมภิาคอื่นๆ ท่ัวโลก ดังน้ัน 

ผูประกอบการ OTOP และ SMEs รวมท้ัง นักวิชาการและนักวิจัยทุกสาขาในประเทศไทย จึงจําเปนตองศึกษา วิจัยและ

พัฒนาองคความรูและความคดิสรางสรรคเพื่อการสรางสิ่งใหมๆ  ท้ังท่ีเปนผลติภัณฑ การบริการ รูปแบบธุรกจิใหมๆ   
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ตลอดจน ผลงานวจิัยและพัฒนา (R&D) ฯลฯ เพื่อกาวทันกระแสความเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว และมีความพรอมกาวสู AEC 

ไดอยางแข็งแกรงต้ังแตป 2558 

วสิาหกจิชุมชนอําเภอเมอืงพะเยา มจีํานวน 115 กลุม เปนการประกอบกจิการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ

ของใชอุปโภคและบริโภค ท่ีดําเนินการโดยกลุมบุคคลท่ีมีความผูกพันมีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการขึ้น

โดยมุงท่ีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน เพื่อเปนการสรางรายไดใหกับครอบครัว ชุมชน โดยมีพื้นฐานจาการมีวัตถุดิบ

ในทองถิ่น ลักษณะการจัดการกลุมน้ันเปนการจัดการในรูปแบบเครือญาติ ผลิตภัณฑสวนใหญเปนลักษณะของผลิตภัณฑ

ท่ีไมมีความแตกตางหรือมีเอกลักษณเฉพาะดาน มีการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนซึ่งเปนสวนหน่ึงท่ีสามารถสรางรายไดใหกับ

ประชาชนในจังหวัดพะเยา ซึ่งสามารถสรุปไดวา วิสาหกิจชุมชนมีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาเศรษฐกิจชองชุมชน 

สังคม จังหวัดพะเยาเปนเขตพื้นท่ีหน่ึงท่ีเปนเปาหมายและยุทธศาสตรสาหรับการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐในระดับตางๆ 

ท้ังในระดับอําเภอจังหวัดและในระดับประเทศ ดังน้ันจึงเปนเร่ืองสําคัญและจําเปนตองมีการศึกษาในวิจัยเพื่อหาแนว

ทางการพัฒนาวสิาหกจิชุมชนใหมคีวามชัดเจนและนําไปปรับใชใหเกดิประโยชนสูงสุดในชุมชนตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจท่ัวไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ของวิสาหกิจชุมชน อําเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา  

2. เพื่อศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจชุมชน อําเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิด  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 

การเตรยีมความพรอม 

- ความพรอมดานความรูท่ัวไป 

เกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน 

- ความพรอมของกลุมวสิาหกจิ 

ชุมชน ประกอบดวย ดานการผลติ ดาน

การตลาด ดานการบริหารจัดการ ดาน

การเงนิและบัญชี 
 

 

 

 

ความพรอมในการเขาสูประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซยีน ของวสิาหกิจชุมชน 

อําเภอเมืองพะเยา 

จังหวดัพะเยา 

ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับกลุมวสิาหกิจ

ชุมชน 

- ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

- จํานวนสมาชิกของกลุม 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

ในการวจิัยคร้ังน้ี ประชากรท่ีใชในการศึกษา คอื กลุมวสิาหกจิชุมชน จํานวน 115 กลุม (สํานักงานเกษตรอําเภอ

เมอืงพะเยา, 2557) ในเขตอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา โดยเก็บขอมูลจากตัวแทนวิสาหกิจชุมชน ไดแก ประธานกลุม

วิสาหกิจชุมชนโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของ

การศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแบบปลายปด (Closed end questionnaire) และแบบสอบถามแบบปลายเปด (Opened 

end questionnaire) และดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยประมวลผลท่ีไดจากแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสถิติท่ีใชในการวิเคราะหเพื่ออธิบายผลการวิจัยคือผูศึกษาวิจัยใชวิธีทางสถิติคือสถิติ

พรรณนาโดยมีสูตรท่ีใชในการคํานวณหาคารอยละคือรอยละ(PERCENTAGE) คาเฉลี่ย (Mean) โดยการวัดระดับของการ

เตรียมความพรอมของวิสาหกิจชุมชน อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนลักษณะมาตรา

สวนประเมินคา (Rating Scale) 5  ระดับ เพื่อหาขอสรุปการเตรียมความพรอมของวิสาหกิจชุมชน อําเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา ตอไป  
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา เร่ือง การเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียนของวิสาหกิจชุมชน ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา สามารถสรุปของการศึกษา ไดดังน้ี 

1. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับความรูนอย คาเฉลี่ย 2.18 เมื่อพจิารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย คือ กลุมตัวอยางมีความรูและเขาใจในวัตถุประสงคของการกอต้ังประเทศสมาชิกอาเซียน ระดับความรูปานกลาง 

คาเฉลี่ย 2.50 รองลงมา ไดแก กลุมตัวอยางมคีวามรูเกี่ยวกับความเปนมาของอาเซยีน และกลุมตัวอยางรูความหมายและ

ความสําคัญของประชาคมอาเซยีน ระดับความรูนอย คาเฉลี่ย 2.43 และกลุมตัวอยางทราบเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของ

ความรวมมอืของอาเซยีน ระดับความรูนอย คาเฉลี่ย 2.40 ตามลําดับ 

2. จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อเขาสูประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน มผีลดังน้ี(ตารางท่ี 1) 

2.1 ดานการผลติของกลุมวสิาหกจิชุมชนในอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับปาน 

กลาง คาเฉลี่ย 2.91 เมื่อพจิารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ คุณภาพของวัตถุดิบ ระดับความ

พรอมปานกลาง คาเฉลี่ย 3.05 รองลงมา ไดแก แหลงของวัตถุดิบ ระดับความพรอมปานกลาง คาเฉลี่ย 2.99 และทักษะ

ของฝายผลติ ระดับความพรอมปานกลาง คาเฉลี่ย 2.97 ตามลําดับ 

                    2.2 ดานการตลาดของกลุมวสิาหกจิชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  

คาเฉลี่ย 2.71 เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน

ของตลาดเปาหมาย ระดับความพรอมปานกลาง คาเฉลี่ย 2.81 รองลงมา ไดแก การพัฒนาดานบรรจุภัณฑใหไดมาตรฐาน

ของตลาดเปาหมาย ระดับความพรอมปานกลาง คาเฉลี่ย 2.75 และการแปรรูปผลิตภัณฑใหเหมาะสมและไดมาตรฐาน

ของตลาดเปาหมาย ระดับความพรอมปานกลาง คาเฉลี่ย 2.73 ตามลําดับ 
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2.3 ดานการบริหารจัดการกลุมของกลุมวสิาหกจิชุมชนในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูใน 

ระดับปานกลางคาเฉลี่ย 2.52 เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ผูบริหารกลุมสามารถ

ปฏิบัติงานไดทุกดานทุกระดับ ระดับความพรอมปานกลาง คาเฉลี่ย 2.63 รองลงมา ไดแก ผูบริหารกลุมมีการวางแผน

พัฒนากลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมายของธุรกิจท่ีชัดเจน ระดับความพรอมปานกลาง คาเฉลี่ย 2.58 และผูบริหารกลุมมี

พื้นฐานของการประกอบธุรกจิ ระดับความพรอมปานกลาง คาเฉลี่ย 2.55 ตามลําดับ 

2.4 ดานการเงินและบัญชีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับนอย คาเฉลี่ย 2.40 เมื่อพจิารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การเตรียมความพรอมดาน

การเงินทุนหมุนเวียนของกลุม ระดับความพรอมนอย คาเฉลี่ย 2.43 รองลงมา ไดแก การพัฒนาความรูดานการบริหาร

ตนทุนและผลตอบแทนใหกับผูบริหารและสมาชิกกลุม ระดับความพรอมนอย คาเฉลี่ย 2.42 และการพัฒนาความรูดาน

การเงนิและบัญชีใหกับผูบริหารและสมาชิกของกลุมท่ีเกี่ยวของ ระดับความพรอมนอย คาเฉลี่ย 2.39 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงระดับความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของกลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา  

ความพรอม x  ระดับความพรอม 

ความพรอมดานการผลติ   

1.คุณภาพของวัตถุดบิ 3.05 ปานกลาง 

2.แหลงของวัตถุดบิ 2.99 ปานกลาง 

3.ทักษะของฝายผลติ 2.97 ปานกลาง 

4.เคร่ืองมอื อุปกรณท่ีใชในการขยายการผลติ 2.94 ปานกลาง 

5.การเพิ่มกําลังการผลติสําหรับตลาดเปาหมาย 2.77 ปานกลาง 

6.การนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลติ 2.75 ปานกลาง 

                                          รวม 2.91 ปานกลาง 

ความพรอมดานการตลาด   

1.การพัฒนาผลติภัณฑใหไดมาตรฐานของตลาดเปาหมาย 2.81 ปานกลาง 

2.การพัฒนาดานบรรจุภัณฑใหไดมาตรฐานของตลาดเปาหมาย 2.75 ปานกลาง 

3.การแปรรูปผลติภัณฑใหเหมาะสมและไดมาตรฐานของตลาดเปาหมาย 2.73 ปานกลาง 

4.การเพิ่มชองทางการโฆษณาผลติภัณฑ 2.69 ปานกลาง 

5.การต้ังราคาผลติภัณฑใหเหมาะสมกับตลาดเปาหมาย 2.67 ปานกลาง 

6.การเพิ่มชองทางการจําหนายผลติภัณฑ 2.66 ปานกลาง 

7.การสรางนวัตกรรมใหมของผลติภัณฑใหเหมาะสมกับตลาด 2.63 ปานกลาง 

                                        รวม 2.71 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 1 แสดงระดับความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของกลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา (ตอ) 

ความพรอม x  ระดับความพรอม 

ความพรอมดานการบรหิารจัดการกลุม   

1.ผูบริหารกลุมสามารถปฏบัิติงานไดทุกดานทุกระดับ 2.63 ปานกลาง 

2.ผูบริหารกลุมมกีารวางแผนพัฒนากลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมายของธุรกจิท่ีชัดเจน 2.58 ปานกลาง 

3.ผูบริหารกลุมมพีื้นฐานของการประกอบธุรกจิ 2.55 ปานกลาง 

4.การพัฒนาทักษะ องคความรูใหมดานการบริหารจัดการใหกบัสมาชิกกลุม 2.53 ปานกลาง 

5.ผูบริหารกลุมมกีารวางแผนรองรับโครงการท่ีมคีวามเสี่ยงสูง 2.52 ปานกลาง 

6.ผูบริหารกลุมมกีารจัดทําแผนตามหลักการ SWOT 2.50 ปานกลาง 

7.ผูบริหารกลุมมคีวามรูและมคีวามชํานาญในธุรกจิท่ีทําอยูท้ังในทฤษฎแีละ

ภาคปฏบัิติ 

2.50 ปานกลาง 

8.การปรับโครงสรางการบริหารงานเพื่อรองรับการขยายงาน 2.46 นอย 

9.ผูบริหารกลุมมรูีปแบบของการจัดต้ังธุรกจิท่ีมนีโยบายและวัตถุประสงคท่ีชัดเจน 2.42 นอย 

                                        รวม 2.52 ปานกลาง 

ความพรอมดานการเงนิและบัญชี   

1.การเตรียมความพรอมดานการเงนิทุนหมุนเวยีนของกลุม 2.43 นอย 

2.การพัฒนาความรูดานการบริหารตนทุนและผลตอบแทนใหกับผูบริหารและสมาชิก

กลุม 

2.42 นอย 

3.การพัฒนาความรูดานการเงินและบัญชีใหกับผูบริหารและสมาชิกของกลุมท่ี

เกี่ยวของ 

2.39 นอย 

4.การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการพัฒนาระบบบัญชีและการเงนิของกลุม 2.38 นอย 

5.การเตรียมหาแหลงเงนิทุนเพิ่มเพื่อขยายการลงทุนของกลุม 2.37 นอย 

รวม 2.40
 

 นอย 

  

สรุปผลและอธปิรายผล 

จากผลการศึกษา เร่ือง การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของกลุมวิสาหกิจชุมชน 

อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา  สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  

1. ความพรอมดานการผลิต กลุมตัวอยางใหระดับความพรอมสูงสุดในเร่ือง ดานคุณภาพของวัตถุดิบ ระดับ

ความพรอมปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของวิทยา จันทะวงศศรี (2547) เร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของกลุม

วิสาหกิจชุมชนอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบวา ปจจัยดานการผลิตปจจัยดานการผลิตถือเปนปจจัยท่ีมี

ความสําคัญในการตัดสนิใจทําการผลติของแตละกลุมโดยแตละกลุมตองพิจารณาถึงความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบหรือ
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โอกาสในสินคาท่ีกลุมผลิตท่ีจะสามารถดํารงประโยชนและสรางรายไดใหแกกลุม ดังน้ันในการผลิตจึงจําเปนอยางย่ิงท่ี

จะตองมแีหลงวัตถุดบิท่ีเพยีงพอและสามารถหาไดสะดวกเพื่อลดตนทุนอันเกิดจากการจัดหาวัตถุดิบนอกจากน้ีทักษะและ

ความรูความสามารถหรือภูมิปญญาชาวบานของสมาชิกในการผลิตจะชวยใหสินคาท่ีผลิตไดน้ันมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ เอ็ตเซล วอลคเกอร และ สแตนตัน (2001: 9) ไดกลาวไววา วัตถุดิบ (Raw 

Material) หรือวัสดุท่ีใชในการผลิต (Material) ผูผลิตมีทางเลือกท่ีจะใชวัตถุดิบหรือวัสดุหลายอยางในการผลิต ซึ่งจะตอง

คํานึงถงึความตองการของผูบริโภควาพอใจแบบใดตลอดจนตองพิจารณาถึงตนทุนในการผลิต และความสามารถในการ

จัดหาวัตถุดบิดวย 

2. ความพรอมดานการตลาด กลุมตัวอยางใหระดับความพรอมสูงสุดในเร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑใหได

มาตรฐานของตลาดเปาหมาย แตระดับความพรอมปานกลาง สอดคลองกับแนวคดิของเอ็ตเซล วอลคเกอรและ สแตนตัน 

(2001: 9) ไดกลาวไววา คุณภาพผลิตภัณฑ เปนการวัดการทํางานและวัดความคงทนของผลิตภัณฑ เกณฑในการวัด

คุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกคาและคุณภาพท่ีเหนือกวาคูแขงขันถาสินคาคุณภาพตํ่าผูซื้อจะไมซื้อซ้ํา ถาสินคา

คุณภาพสูงเกนิอํานาจซื้อของผูบริโภคสนิคาก็ขายไมไดนักการตลาดตองพจิารณาวาสินคาควรมีคุณภาพระดับใดบางและ

ตนทุนเทาใดจงึจะเปนท่ีพอใจของผูบริโภค รวมท้ังคุณภาพสนิคาตองสมํ่าเสมอและมมีาตรฐานเพื่อท่ีจะสรางการยอมรับ  

3. ความพรอมดานการบริหารจัดการกลุม กลุมตัวอยางใหระดับความพรอมสูงสุดในเร่ือง ผูบริหารกลุม

สามารถปฏิบัติงานไดทุกดานทุกระดับ ระดับความพรอมปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของวิทยา จันทะวงศศรี 

(2547) เร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบวา ปจจัยดาน

การบริหารจัดการปจจัยดานการบริหารจัดการน้ีมไิดเปนหนาท่ีหรือความรับผิดชอบของบุคคลใดบุคคลหน่ึงแตเปนหนาท่ี

ของสมาชิกทุกคนเนื่องจากสมาชิกท่ีเขารวมควรมีสวนรวมในการคัดเลือกผูท่ีจะมาทาหนาท่ีแทนอยางไรก็ตามสมาชิกท่ี

ไมไดเขามารวมในสายการบังคับบัญชาก็ยังสามารถเขามามสีวนรวมในการเสนอความเห็นหรือรวมตัดสินใจในการดําเนิน

กิจกรรมกลุมวิสาหกิจชุมชนไดกลุมท่ีประสบความสําเร็จมักมีการจัดแบงอํานาจหนาท่ีตลอดจนความรับผิดชอบไวอยาง

ชัดเจน 

4. ความพรอมดานการเงนิและบัญชีของกลุม กลุมตัวอยางใหระดับความพรอมสูงสุดในเร่ือง การเตรียมความ

พรอมดานการเงินทุนหมุนเวียนของกลุม แตระดับความพรอมนอย สอดคลองกับการศึกษาของวิทยา จันทะวงศศรี 

(2547) เร่ืองปจจัยท่ีมผีลตอความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไดกลาววา ปจจัย

ดานการเงนิสําหรับปจจัยดานการเงนิน้ีเปนปจจัยท่ีมคีวามสําคัญอยางย่ิงโดยสวนใหญแลวเงินทุนท่ีกลุมจัดหาน้ันมักอยูใน

รูปของการออกทรัพยหรือการถือหุนเรือนหุนการสะสมทุนการดาเนินกิจกรรมดานการเงินการบัญชีการกําหนดการ

จัดสรรผลกําไรอยางเปนสัดสวนและมีระบบท่ีชัดเจนจะสามารถชวยใหการดําเนินงานกลุมเปนไปไดดวยดี สอดคลองกับ

การศึกษาของ สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (2554: 45) ไดวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

ของจังหวัดพิษณุโลกดานการเงิน ดังน้ี วิสาหกิจชุมชนยังไมสามารถพึ่งพาตนเองไดและยังตองพึ่งพาปจจัยการผลิตและ

เงนิทุนจากภายนอก และวสิาหกจิชุมชนบางแหงท่ีมาจดทะเบียนเปนวสิาหกจิชุมชนไมไดเกดิจากปญหาหรือความตองการ

ของชุมชนอยางแทจริงแตมาจดทะเบียนเพื่อรอรับการสงเสริมสนับสนุนของหนวยงานตางๆและเพื่อหวังกูเงินในอัตรา

ดอกเบ้ียตํ่าซึ่งมไิดประกอบกจิกรรมอยางแทจริงและตอเนื่อง  
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ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา เร่ือง การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอ

เมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา มขีอเสนอแนะดังน้ี 

1.  ระดับการเตรียมความพรอมของกลุมวสิาหกจิชุมชน อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยรวมมีระดับการ

เตรียมความพรอมอยูในระดับนอย ในขณะท่ีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดขึ้นในปลายป 2558 ซึ่งเหลือเวลา

ไมนานนัก กลุมวิสาหกิจชุมชน ควรมีความกระตือรือรนและสนใจท่ีจะเตรียมตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อ

พัฒนากลุมวสิาหกจิชุมชนใหมศัีกยภาพท่ีสูงขึ้น ในการแขงขันกับนานาประเทศในอาเซียน โดยจะตองมีการสนับสนุนการ

เตรียมความพรอม สงเสริมและกระตุนการเตรียมความพรอมจากหนวยงานภาครัฐและสื่อตางๆ คอยสนับสนุน 

2.  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในปจจุบัน ยังคงมีในเร่ืองขององคความรูเกี่ยวกับ AEC 

ชุมชนไมเขาใจถึงวัตถุประสงคท่ีแทจริงของ AEC อีกท้ังชองทางการจัดจําหนายของวิสาหกิจชุมชนยังมีนอย รวมถึงยังมี

ปญหาในเร่ืองของสมาชิกขาดประสบการณดานการบริหารจัดการกลุมวสิาหกจิชุมชน 

นอกจากน้ียังมขีอเสนอแนะในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในปจจุบันคือในสวนเจาหนาท่ีหรือขาราชการท่ี

เกี่ยวของทุกดาน ควรจะมีการใหความรู ขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับAEC แกกลุมวิสาหกิจชุมชนรวมถึงมีสวนในการจัดการ

อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณแกกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อใหภาคชุมชนหรือกลุมวิสาหกิจชุมชนตระหนักถึง

ความสําคัญของ AEC มากย่ิงขึ้น และเจาหนาท่ีหรือขาราชการท่ีเกี่ยวของควรจะมกีารชวยเหลอืในการเพิ่มชองทางการจัด

จําหนายของวสิาหกจิชุมชนมากย่ิงขึ้น 

ขอเสนอแนะการศกึษาคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของกลุมวิสาหกิจในอําเภออื่นๆ 

ดวย โดยทําการศึกษาจากกลุมวสิาหกจิชุมชนท่ีอยูในภูมภิาคตางกัน เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบ 

2. ควรทําการศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนของกลุมวิสาหกิจชุมชนอยูเสมอ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหมี

ความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนตอไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 

งานวจิัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยด ีโดยไดรับความกรุณาจาก ดร.บังอร สวัสดิ์สุข อาจารยท่ีปรึกษาท่ีกรุณาให

คําแนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ต้ังแตเร่ิมงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง

ไว ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบคุณผูเชียวชาญทุกทาน ท่ีใหความกรุณาในการตรวจสอบเคร่ืองมือของงานวิจัยในคร้ังน้ี และรวม

ประเมินตรวจสอบใหเกิดความสมบูรณมากขึ้น ขอบคุณคณาจารยผูสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ

วทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีใหวชิาความรู และใหคําปรึกษาในเร่ืองตางๆ ในงานวิจัยคร้ัง

น้ี 

ขอขอบคุณกลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ท่ีไดใหความ

อนุเคราะหในการเสยีสละเวลาอันมคีาตอบแบบสอบถามในงานวจิัยคร้ังน้ี ใหขอมูลเพื่อใหเกดิคุณคาประโยชนสูงสุด  
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ขอขอบคุณสหกรณการเกษตรอําเภอเมืองพะเยา ท่ีไดใหความรวมมือในเอกสาร ตลอดจนขอมูลตางๆ ของ

วสิาหกจิชุมชน อําเภอเมอืงพะเยา จากสํานักงานสหกรณการเกษตรอําเภอเมอืงพะเยา  จังหวัดพะเยา 

   ผูวจิัย หวังเปนอยางย่ิงวางานวิจัยฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอผูสนใจ จึงขอมอบสวนดีท้ังหมดน้ีใหแกคณาจารย 

ท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเปนประโยชนตอผูท่ีเกี่ยวของ และขอมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ แด

บิดา มารดาและผูมพีระคุณทุกทาน 
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การวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนและความเส่ียงของอู ป.เจรญิการชาง  

อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางตนทุน ผลตอบแทน และความไวตอเหตุการณเปลี่ยนแปลง  

ของอู ป.เจริญการชาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยใชเกณฑการวัดความคุมคาของโครงการเปนเกณฑการตัดสินใจ

ลงทุนวาควรลงทุนหรือไม ประกอบดวย ระยะเวลาคืนทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)  อัตราผลตอบแทนภายใน อัตราสวน

ผลตอบแทนตอตนทุน และการวิเคราะหความไว โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดสัมภาษณผูประกอบการของอู ป.เจริญการชาง 

เพื่อนําขอมูลดานตนทุนและผลตอบแทนมาใชประมาณการตนทุนและผลตอบแทนของโครงการในการลงทุนในธุรกิจอู

ซอมรถผลการวเิคราะหโครงการลงทุนในธุรกจิอูซอมรถโดยมอัีตราคดิลดท่ี 8 เปอรเช็นต พบวามูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 

4,551,465 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเทากับ 37.24 เปอรเช็นต อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของ

โครงการเทากับ 1.30 เทา และระยะเวลาคืนทุนคิดลดเทากับ 2 ป 5 เดือน ผลการวิเคราะหความไวของโครงการ เมื่อ

กําหนดใหคาใชจายและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปจากยอดประมาณการ โดยแบงการทดสอบออกเปน 3 กรณี กรณีท่ี 1 

คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 10 เปอรเช็นต มีผลทําให NPV เทากับ 3,550,443 ลดลง 21.99 เปอรเช็นต, กรณีท่ี 2 

ผลตอบแทนลดลง 10 เปอรเช็นต มผีลทําให NPV เทากับ 2,587,846 ลดลง 43.14 เปอรเช็นต และกรณีสุดทาย คาใชจาย

ในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนของโครงการลดลงท่ีเกิดขึ้นพรอม ๆ กันมีผลทําให NPV เทากับ 1,036,261 ลดลง 

77.23 เปอรเช็นต สรุปไดวาโครงการน้ีมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนมากวาการเปลี่ยนแปลงของ

คาใชจาย และความนาสนใจของโครงจะการลดลงอยางมากเมื่อท้ังสองตัวแปรเปลี่ยนแปลงไปพรอม ๆ กัน โครงการ

ดังกลาวจึงมีความนาสนใจลงทุน จากท้ัง 3 กรณีในเร่ืองของความเสี่ยงกิจการมีความเสี่ยงในสวนของผลตอบแทนเมื่อ

ผลตอบแทนลดลงจะทําใหจุดน้ีเกดิความเสี่ยงมากท่ีสุด 
 

คําสาํคัญ : ตนทุน ผลตอบแทน กําไร ความเสี่ยง
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Abstract  

The purposes of this research were to study cost, benefit and sensitivity of the P.CharoenKanchang project 

in Chiangkham District, Phayao Province. Criteria used as investment decision in this study was Payback period (PB), 

Net present value (NPV), Internal rate of return (IRR), Benefit cost ratio (B/C ratio) and Sensitivity analysis. By 

interviewing P.CharoenKanchang owner, cost and return of the project have been estimated. With a discount rate at 

8 percent, the estimated NPV, IRR, B/C ratio of P.CharoenKanchang were 4,551,465, 37.24 and 1.30, respectively. 

In addition, the payback period of this project was only 2 years and 6 months. Therefore, this project is worth to 

continue. As changes in cost and return of the project could affect the project worth, Sensitivity analysis technique 

was also applied. The changes were divided into 3 cases: (i) the cost of the project increasing by 10 percent, (ii) the 

revenue of the project decreasing by 10 percent and (iii) the increasing cost and decreasing revenue of project 

happening instantly by 10 percent. This study found NPVs of this project became 3,550,443, 2,587,846 and 

1,036,261, decreasing 21.99, 43.14 and 77.23 percent respectively. These results indicate this project is more 

sensitive to the change in revenue than the change in the cost of the project. Interestingly, when both increasing cost 

and decreasing benefit exist simultaneously, the NPV became worse. Nevertheless, this project remains worth for 

investment. 
 

Keywords : Cost, Benefit, Profit and Risk 
 

บทนํา 

การประกอบกิจการสวนตัวอาจเปนทางเลือกท่ีดีทางหน่ึง สามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ กิจการใดท่ีไดรับ

ผลตอบแทนมากเมื่อเทียบกับการลงทุน ยอมไดรับความสนใจ  จากลักษณะของจังหวัดพะเยากจิการท่ีนาสนใจกจิการหน่ึง

ก็คือ “อูซอมรถ” เพราะในปจจุบันประชาชนมีการใชยานพาหนะโดยเฉพาะรถยนตเปนจํานวนมากและมีแนวโนมวาจะ

เพิ่มขึ้น จากการท่ีกรมการขนสงทางบกจังหวัดพะเยา จัดทําสถติิจํานวนรถท่ีจดทะเบียนใหมตามกฎหมายวาดวยการขนสง

ทางบก ประเภทรถบรรทุกจําแนกตามลักษณะรถ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2557 จํานวนรถท่ีจดทะเบียนท้ังหมด 4,370 

คัน ซึ่งจํานวนอูซอมรถยนตประเภทรถบรรทุก ในเขตพื้นท่ีอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยามีจํานวน 3 แหงสงผลใหความ

ตองการของลูกคาเพิ่มมากขึ้นกจิการเติบโตขึ้น ซึ่ง อู ป.เจริญการชางมีสถิติรถยนตประเภทรถบรรทุกท่ีเขามาใชบริการใน

ป 2556 จํานวน 3,428 คันซึ่งเปนจํานวนรถยนตประเภทรถบรรทุกของท้ังในเขตอําเภอเชียงคํา และเขตอําเภอใกลเคียงท่ี

ไดใหความไววางใจมาใชบริการ ทําใหกิจการอูซอมรถยนตประเภทรถบรรทุกเปนอีกหน่ึงกิจการท่ีนาสนใจเมื่อเทียบ

ระหวางรายไดและตนทุนจะเห็นไดวากจิการอูซอมรถเปนกิจการท่ีคอนขางนาสนใจ ดังน้ันจึงทําใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษา

ตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงของอู ป.เจริญการชาง โดยผลการวิเคราะหท่ีไดจะนําไปใชในการตัดสินใจในการลงทุน

เพิ่มเติมโดยการซื้อเคร่ืองจักรในกิจการอูซอมรถ ผลการศึกษาท่ีไดจะนํามาปรับปรุงการดําเนินงานและวางแผนการ

ใหบริการเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูมาใชบริการในพื้นท่ีอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา นอกจากน้ีการศึกษายัง

รวมไปถึงความเสี่ยงท่ีเปนไปไดและคาดวาจะเกิดขึ้นของตัวแปรทางดานการเงินเชน รายได ผลตอบแทน ซึ่งจะมีผลตอ

ความคุมคาตอการลงทุนในกจิการ ความสามารถดํารงกจิการและการเจริญเติบโตตอไปในระยะยาว 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาโครงสรางตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกจิการอู ป.เจริญการชาง 

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา (2) เพื่อศึกษาโครงสรางรายรับของอู ป.เจริญการชาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา (3) เพื่อ

วเิคราะหถงึตนทุนและผลตอบแทนทางการเงนิของอู ป.เจริญการชาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา (4) เพื่อวิเคราะหความ

ไวเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงของตนทุนและผลตอบแทนของอู ป.เจริญการชาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคดิของการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษา ตนทุนและผลตอบแทน ของกิจการอูซอมรถ ในอําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา โดยคาดวาการประมาณการตนทุน แบงการคํานวณออกเปนคาใชจายในการลงทุน (Investment Cost) และ

คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Cost) เพื่อประมาณการผลตอบแทน ซึ่งจะมีผลตอความเปนไป/ความนาสนใจใน

โครงการลงทุนใน อู ป.เจริญการชางโดยความเปนไปไดของโครงการการลงทุนสามารถวัดโดย 1.ระยะเวลาคืนทุนคิดลด 

(PB) 2.คํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 3.อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) 4.คํานวณอัตราผลตอบแทน (IRR) 5.

การวเิคราะหความไว (Sensitivity Analysis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประมาณการายได 

1. บริการซอมเคร่ืองยนต และชวงลาง 

2. บริการซอมตัวถัง เคาะพนส ี

3. บริการอื่นๆ 

 

 

การประมาณการตนทุน 

1. คาใชจายในการลงทุน เชน คาท่ีดนิคากอสรางคา

จัดซื้อเคร่ืองมอืชางเปนตน 

2. คาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาจางพนักงาน

คาสาธารณูปโภคเปนตน 

3. คาเสยีโอกาสจากดอกเบ้ีย 

 

 ตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยง 

ของอู ป.เจรญิการชาง 

1. ระยะเวลาคนืทุน (PB) 

2. มูลคาปจจุบันสุทธิ  (NPV) 

3. อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน  (BCR) 

4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  (IRR) 

5. การวเิคราะหความไว (Sensitivity Analysis) 

ลงทุน ไมลงทุน 

การวเิคราะหของโครงการ 
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ภาพประกอบ 1 แสดงความสัมพันธระหวางตนทุน รายไดและผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง การวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงจาการลงทุนในกิจการอูซอมรถ ในการศึกษา

คร้ังน้ี ผูศึกษาไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

1. การกําหนดขอมูลและแหลงขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงในธุรกิจอูซอมรถยนต ในอําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูล การสัมภาษณจากผูประกอบการ อู ป.เจริญ

การชางโดยขอมูลท่ีสัมภาษณจะนําไปประมาณการตนทุน และประมาณการรายไดเปนตน และมกีารคนควาจากแหลงทุติย

ภูมิ เชน ขอมูลเกี่ยวกับสถิติการจดทะเบียนรถยนต จากกรมการขนสงทางบก ขอมูลอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําและ

อัตราดอกเบ้ียเงนิกูลูกคาช้ันด ีจากธนาคารแหงประเทศไทย 

2. เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย 

  แบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาคร้ังน้ี แบงออกเปน 5 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวการซอมรถ สวนท่ี 2 ศึกษาขอมูลดานตนทุนของกจิการ สวนท่ี 3 ขอมูลรายไดจากการใหบริการอูซอมรถ 

สวนท่ี 4 สภาพปญหาและอุปสรรคในการประกอบกจิการ สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลปฐมภูมไิดแก ขอมูลเกี่ยวกับตนทุน รายไดจากการใหบริการ ขอมูลทุติยภูมิไดแก ขอมูลเกี่ยวกับสถิติการ

จดทะเบียนรถยนต จากกรมการขนสงทางบก ขอมูลอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําและอัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคาช้ันดี จาก

ธนาคารแหงประเทศไทย  

4. การวเิคราะหขอมูล 

หลังไดขอมูลจากการสัมภาษณ ขอมูลตนทุนและรายได นําขอมูลท่ีไดมาจากการสัมภาษณมาทําการหา

คาเฉลี่ยวเิคราะหทางการเงนิ โดยการวเิคราะหและประเมินตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ การประเมินโครงการน้ัน

จําเปนตองประมาณการตนทุนและผลตอบแทนใหชัดเจนถูกตอง เนื่องจากการประกอบกจิการมคีวามเสี่ยง การศึกษาคร้ัง

น้ีจงึมกีารกําหนดอายุของโครงการลงทุนเพยีงแค 5 ป และใชอัตราคดิลดท่ี 8 เปอรเช็นต 
 

ผลการศึกษา 

การประมาณการตนทุน 

สําหรับการดําเนินโครงการลงทุนในธุรกิจอูซอมรถยนตในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา แบงออกเปน 2 ประเภท 

คอืคาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรก และคาใชจายในการดําเนินงาน ในการประมาณการตนทุน อางอิงจากขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณผูประกอบการ 
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ตารางที่ 1 แสดงรายการตนทุนของกิจการอูซอมรถยนต 

รายการ ปท่ี 0 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1.คาใชจายในการลงทุน       

   1.1 คาท่ีดิน 2,500,000      

   1.2 คากอสราง 350,000      

   1.3 คาระบบ

สาธารณูปโภค 

35,000      

   1.4 คาอุปกรณเครื่องมอื

เครื่องใช 

1,980,000      

   1.5 คาอุปกรณสํานักงาน 150,000      

   1.6 คายานพาหนะ 50,000      

   1.7 คาจดทะเบยีน

พาณชิย 

9,500      

2.คาใชจายในการ

ดําเนนิงาน 

      

     2.1 คาน้ํามันรถ  66,000 67,980 70,019 72,119 74,283 

   2.2 คาไฟฟา  30,000 30,900 31,827 32,781 33,764 

   2.3 คาโทรศัพท  4,200 4,326 4,455 4,589 4,727 

   2.4 คาอะไหลส้ินเปลือง   600,000 618,000 636,540 655,636 675,305 

   2.5คาอนิเตอรเน็ต  7,440 7,663 7,893 8,129 8,373 

   2.6 คาประกันสังคม  25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 

   2.7 คาภาษีโรงเรอืนและ

ท่ีดิน 

 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

   2.8 คาใบอนุญาต

ประกอบกจิการ 

 500 500 500 500 500 

   2.9 เงนิเดือนพนักงาน  1,620,000 1,668,600 1,718,658 1,770,217 1,823,324 

   2.10 คาใชจายเบ็ดเตล็ด  11,900 12,257 12,624 13,003 13,393 

รวมตนทุน 5,074,500 2,368,240 2,438,426 2,510,716 2,585,174 2,661,869 

ภาษีเงนิได - 5,370.58 5,446.56 5,514.24 5,582.21 5,645.68 

รวมตนทุนท้ังส้ิน 5,074,500 2,373,611 2,443,873 2,516,230 2,590,756 2,667,515 

 

การประมาณการผลตอบแทน 

กําหนดใหอัตราการขยายตัวของธุรกิจเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอปตามท่ีสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมไดวเิคราะหสถานการณเศรษฐกจิในป พ.ศ. 2557 วาจะมแีนวโนมขยายตัวในอัตรารอยละ 3 ตอป   
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ตารางที่ 2 แสดงประมาณการรายได 
 

ประมาณการรายไดตอป ประมาณรายได 

ปที่ 0 - 

ปที่ 1 4,652,655 

ปที่ 2 4,792,234 

ปที่ 3 4,936,001 

ปที่ 4 5,084,081 

ปที่ 5 5,236,603 

รวม 24,701,574 
 

 

ผลการวเิคราะหตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงนิของโครงการ 

จากการวเิคราะหตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงินของโครงการ เปนการวิเคราะหเพื่อหาผลการ

ดําเนินงานของโครงการวาเมื่อดําเนินโครงการไปแลวจะเกิดความคุมคาหรือไม โดยการจัดทําประมาณการงบกระแสเงิน

สด (Cash flow) เพื่อแสดงตนทุนทางการเงนิท่ีเกดิขึ้นในแตละปตลอดอายุโครงการโดยผลตางระหวางกระแสเงินสดรับและ

กระแสเงินสดจาย คือ กระแสเงินสดสุทธิ การวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงินของโครงการใน

ธุรกจิอูซอมรถยนตในคร้ังน้ีมเีกณฑในการวัดความคุมคาทางการเงนิของโครงการ 4 แนวทาง ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3 สรุปผลตามเกณฑการตัดสนิใจลงทุน 

เกณฑการประเมนิ ผลการศึกษา เกณฑการตัดสนิใจ ผลการตัดสนิใจ 

PB 

NPV 

2 ป 5เดอืน  

4,551,465 

ระยะเวลาสัน้ 

มคีามากกวา 0 

คุมคานาลงทุน 

คุมคานาลงทุน 

IRR 37.24% มคีามากกวาคาเสยีโอกาส คุมคานาลงทุน 

BCR 1.30 มคีามากกวา 1 คุมคานาลงทุน 
 

พบวาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเทากับรอยละ 37.24 เมื่อเปรียบเทียบกับคาเสียโอกาสของเงินทุน หรือ

อัตราผลตอบแทนตํ่าสุดท่ีตองการ คือรอยละ 8 ซึ่งเปนอัตราดอกเบ้ียเงินกูของลูกคารายยอยช้ันดี (MRR) พบวาอัตรา

ผลตอบแทนภายในโครงการมีคามากกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกูดังกลาว ดังน้ันการลงทุนในธุรกิจอูซอมรถยนตจึงให

ผลตอบแทนท่ีคุมคากับการลงทุน 
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวเิคราะหความไวของโครงการทั้ง 3 กรณี 

สรุปผลการวเิคราะหความไวของโครงการ PB NPV (บาท) BCR (เทา) IRR 

กรณปีกติ 2 ป 5 เดอืน 4,551,465 1.30 37.24% 

กรณทีี่ 1 การกําหนดใหคาใชจายในการดําเนนิงานเพิ่มขึ้น     

1.1 คาใชจายในการดําเนนิงานเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 ขณะที่ผลตอบแทนของโครงการและคาใชจาย

ในการลงทุนคงที่ 

2 ป 8 เดอืน 4,050,954 1.26 34.30% 

1.2 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 10 ขณะที่ผลตอบแทนของโครงการและ

คาใชจายในการลงทุนคงที่ 

2 ป 10 เดอืน 3,550,443 1.22 31.31% 

กรณทีี่ 2 กําหนดใหผลตอบแทนของโครงการลดลง     

2.1 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอัตรารอยละ 5 ขณะที่คาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจาย

ในการลงทุนคงที่ 

2 ป 10 เดอืน 3,569,655 1.24 31.42% 

2.2 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอัตรารอยละ 10 ขณะที่คาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจาย

ในการลงทุนคงที่ 

3 ป 2 เดอืน 2,587,846 1.17 25.40% 

กรณทีี่ 3 กําหนดใหคาใชจายในการดําเนนิงานเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนของโครงการลดลงที่เกิดขึ้นพรอม ๆ  

กัน 

    

3.1 คาใชจายในการดําเนนิงานเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอัตรารอยละ 

5 ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่ 

2 ป 12 เดอืน 2,018,071 1.12 21.78% 

3.2 คาใชจายในการดําเนนิงานเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 10 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอัตรารอย

ละ 5 ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่ 

4 ป  1 เดอืน 1,036,261 1.06 15.30% 

 



 
 

1305 

 

ผลการวเิคราะหความเปนไปไดของโครงการลงทุนในธุรกิจอูซอมรถยนต ในสถานการณปกติ โดยใชเกณฑการ

วัดความคุมคาเปนเกณฑการตัดสนิใจ ปรากฏวามูลคาปจจุบันสุทธิ มคีาเทากับ 4,551,465 บาทอัตราผลตอบแทนภายใน

โครงการ มีคาเทากับรอยละ 37.24 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการเทากับ 1.30 เทา และระยะเวลาคืนทุน

คดิลดเทากับ 2 ป 5 เดอืน จากเกณฑการวัดความคุมคาสามารถสรุปไดวาโครงการลงทุนในธุรกิจอูซอมรถยนต มีความ

คุมคาในการลงทุน เมื่อพิจารณามูลคาปจจุบันท่ีมีคามากกวา 0 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีคามากกวาอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวเทากับรอยละ 8 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการมีคามากกวา 1 และสามารถคืนทุน

ภายในระยะเวลาเทากับ 2 ป 5 เดอืน 

จากผลการวิเคราะหความไวในตารางท่ี 4 กรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นผลตอบแทนของโครงการ

ลดลงเกิดขึ้นพรอม ๆ กันในอัตรารอยละ 5 สาเหตุท่ีสงผลใหท้ังสองกรณีน้ีเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน ซึ่งจากผลในตารางท่ี 4 

พบวาระยะเวลาคนืทุนคดิลดกรณคีาใชจายการดําเนินงานเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนของโครงการลดลงเกดิขึ้นพรอม ๆ กัน รอย

ละ 5 เทากับ 3 ป 12 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิท่ีมีผลตอบแทนลดลงรอยละ 5 เทากับ 3,069,145 บาท และอัตราสวน

ผลตอบแทนตอตนทุนท่ีมผีลตอบแทนลดลงรอยละ 5 เทากับ 1.20 เทา อัตราผลตอบแทนภายในท่ีมผีลตอบแทนลดลงรอย

ละ 5 เทากับรอยละ 28.38  

จากผลดังกลาวสรุปไดวาถงึแมคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนของโครงการลดลงเกดิขึ้น 

พรอม ๆ กันรอยละ 5 น้ันระยะเวลาคิดลดแตกตางจากกรณีพิจารณาภายใตสถานการณปกติ มูลคาปจจุบันสุทธิยังคงมี

คาเปนบวกและมีคานอยกวากรณีพิจารณาภายใตสถานการณปกติไมมากนักและอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคา

มากกวา 1 สวนอัตราผลตอบแทนภายในยังมคีามากกวาอัตราคดิลดของโครงการซึ่งกับรอยละ 8 ดังน้ัน กรณกีารลงทุนใน

ธุรกจิอูซอมรถยนต จงึยังมคีวามคุมคาในการลงทุน 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

การศึกษาตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงของอู ป.เจริญการชาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในคร้ังน้ี

สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการลงทุนในธุรกิจอูซอมรถยนต ในสถานการณปกติ โดยใช

เกณฑการวัดความคุมคาเปนเกณฑการตัดสินใจ ปรากฏวามูลคาปจจุบันสุทธิ มีคาเทากับ 4,551,465 บาท อัตรา

ผลตอบแทนภายในโครงการ มีคาเทากับรอยละ 37.24 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการเทากับ 1.30 เทา 

และระยะเวลาคนืทุนคดิลดเทากับ 2 ป 11 เดอืน จากเกณฑการวัดความคุมคาสามารถสรุปไดวาโครงการลงทุนในธุรกิจอู

ซอมรถยนต มคีวามคุมคาในการลงทุน เมื่อพจิารณามูลคาปจจุบันท่ีมคีามากกวา 0 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มี

คามากกวาอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวเทากับรอยละ 8 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการมีคามากกวา 1 และ

สามารถคนืทุนภายในระยะเวลาเทากับ 2 ป 11 เดอืน  

2. ผลการวเิคราะหความไวของโครงการเมื่อกําหนดใหคาใชจายและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปจากยอด

ประมาณการโดยแบงการทดสอบออกเปน 3 กรณี คือกรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 5 และ 10 ขณะท่ี

ผลตอบแทนของโครงการ และคาใชจายในการลงทุนคงท่ี กรณีผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ 5 และ 10 ขณะท่ี

คาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจายในการลงทุนคงท่ี และกรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 5 
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ผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ 5 และกรณคีาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ผลตอบแทนของโครงการ

ลดลงรอยละ 10 เกดิขึ้นพรอมกัน ขณะท่ีคาใชจายในการลงทุนคงท่ี ผลปรากฏวาโครงการธุรกจิอูซอมรถยนต ยังสามารถ

ลงทุนในโครงการได เนื่องจากมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงยังคงมีคามากกวา 0 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีคา

มากกวาอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวเทากับ รอยละ 8 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการมีคามากกวา 1 ในทุก

กรณี 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

ผูวจิัยไดนําผลการวเิคราะหท่ีไดมาอภิปรายผลการวจิัยได ดังน้ี 

1. การศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุนในธุรกิจอูซอมรถยนตในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ใช

เกณฑการวัดความคุมคาเปนเกณฑการตัดสินใจในการลงทุน ปรากฏวามูลคาปจจุบันสุทธิ มีคาเทากับ 4,551,465 บาท 

ซึ่งมคีาเปนบวกและมคีามากกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีคาเทากับรอยละ 37.24 ซึ่งมีคามากกวาอัตรา

คิดลดท่ีกําหนดไว คือรอยละ 8 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการเทากับ 1.30 เทา ซึ่งมีคามากกวา 1 จาก

เกณฑการวัดความคุมคาดังกลาวแสดงใหเห็นวาโครงการลงทุนในธุรกิจอูซอมรถยนตในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มี

ความคุมคาในการลงทุนและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จันจิรา สัมพันธ (2552) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการวิเคราะห

ผลตอบแทนและตนทุนของกิจการรานกาแฟแหงหน่ึงบริเวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม ชัชวาล สุวรรณเสวี (2543) ได

ศึกษาวจิัยเร่ืองการวเิคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการโรงเรียนนวดแผนโบราณในจังหวัดเชียงใหม 

โชติอนันต ไชยถา (2552) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนในกิจการรานอาหารกึ่งผับ 

กรณศึีกษาราน Berlin เนรัญชรา นีลตนุวงศ (2547) ไดศึกษาวจิัยเร่ืองการวเิคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของ

รานหัตถกรรมของท่ีระลึกท่ีทําดวยผาไหมแหงหน่ึงในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สันติพงษ ศุภกิจเจริญ (2553) ได

ศึกษาวิจัยเร่ืองการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของรานขายจักรยานยนต แหงหน่ึง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด 

กําแพงเพชร แสดงใหเห็นวาการลงทุนในธุรกิจขนาดยอมเปาหมายของผูประกอบการรายใหมควรคํานึงถึงความคุมคา

ทางดานการเงนิเปนสําคัญ 

2. ผลการวิเคราะหความไวตัวของโครงการ กรณีท่ีกําหนดใหคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นและ

ผลตอบแทนของโครงการลดลงท่ีเกิดขึ้นพรอมกัน ขณะท่ีคาใชจายในการลงทุนคงท่ี โครงการจะมีความเสี่ยงมากท่ีสุด 

เพราะโครงการมรีะยะเวลาคนืทุนนานท่ีสุด มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ อัตราสวนผลตอบแทน

ตอตนทุนของโครงการ มีคาตํ่าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในกรณีอื่น และหากเปรียบเทียบระหวางการ

เปลี่ยนแปลงของโครงการในกรณีท่ีคาใชจาย เพิ่มขึ้นรอยละ 5 และ 10 ขณะท่ีผลตอบแทนของโครงการและคาใชจายใน

การลงทุนคงท่ี กับกรณีท่ีผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ 5 และ 10 ขณะท่ีคาใชจายในการดําเนินงานปละ

คาใชจายในการลงทุนคงท่ี ผลปรากฏวา กรณีท่ีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น ใหความคุมคามากกวา กรณีท่ี

ผลตอบแทนของโครงการลดลง จึงแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนสงผลตอความคุมคาของโครงการ

มากกวาการเปลี่ยนแปลงของตนทุน  
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ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาการวเิคราะหตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงนิของกจิการอูซอมรถ ในอําเภอเชียง

คํา จังหวัดพะเยา จงึสรุปเปนขอเสนอแนะไดดังตอไปน้ี 

1. จากการศึกษาพบวาการลงทุนในโครงการธุรกิจอูซอมรถยนต มีความเปนไปไดในการลงทุน เนื่องจาก

มูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวกและมีคามากกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีคามากกวาอัตราคิดลดของ

โครงการ ผู ท่ีสนใจลงทุนในโครงการลักษณะดังกลาวสามารถลงทุนไดในสถานการณปกติ แตควรเปรียบเทียบ

ผลตอบแทนของโครงการอื่นประกอบการตัดสนิใจดวย 

2. จากการศึกษาพบวาเมื่อคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น สงผลใหมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตรา

ผลตอบแทนภายในโครงการ อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนลดลง สงผลใหระยะเวลาคนืทุนนานขึ้น แตโครงการลงทุนใน

ธุรกิจอูซอมรถยังคงมีความเปนไปไดในการลงทุน ดังน้ันผูท่ีสนใจลงทุนในธุรกิจน้ีสามารถลงทุนได แตท้ังน้ีควรมีการ

บริหารจัดการตนทุนท่ีดคีวบคุมไมใหมคีาใชจายสูงเกินไป เพื่อทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 

อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนลดลงไมมาก 

3. จากการศึกษาพบวาการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของโครงการจะมีผลตอความคุมคาในการลงทุน

มากกวาการเปลี่ยนแปลงตนทุน และพบวาปจจัยดานผลตอบแทนมีความเสี่ยง ดังน้ัน หากผูท่ีสนใจลงทุนในโครงการควร

ใหความสําคัญกับรายได เพื่อใหโครงการมกีําไร และดําเนินโครงตอไปได 

ขอเสนอแนะเพื่อการวจัิยคร้ังตอไป 

1. การวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนในธุรกิจอูซอมรถยนตในพื้นท่ีบริเวณอื่น ๆ เพื่อให

ทราบวาพื้นท่ีใดเหมาะสมท่ีจะลงทุนในธุรกจิอูซอมรถมากท่ีสุด 

2. การวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุนเปดธุรกิจอูซอมรถยนต ใหครอบคลุม

ดานอื่น ๆ เชน ดานการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย เพื่อชวยในการตัดสนิใจลงทุนในโครงการไดมากขึ้น 
 

กติตกิรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงคเพี่อศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนธุรกิจธุรกิจอาคารพาณิชย ใหเชาในเขต 

อําเภอเมอืง จังหวัดลําปางโดยไดศึกษาความเปนไปไดท้ัง 2 ดาน คอื ดานการปฏบัิติการ และดานการเงนิ 

ดานการปฏิบัติ โครงการต้ังอยูบนท่ีดิน 200 ตารางเมตรในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางลักษณะแบบอาคารมีช้ัน 2 

โดยมจีํานวนท้ังหมด 4 หอง มขีนาดหอง 5x12 เมตร 

ดานการเงินโครงการ ณ การมองอนาคตในการลงทุน หรือผลตอบแทนในการลงทุนท่ีตองการเทากับ รอยละ 8 

พบวา โครงการมีความเปนไปไดในการลงทุน เนื่องจากมีมูลคาปจจุบัน (NPV) เปนบวก เทากับ 1,074,816.99 ซึ่งมีคา

มากกวา 0 อัตราผลตอบแทนของโครงการ(IRR) เทากับรอยละ 14.38% มีคามากกวาอัตราคิดลดที่กําหนดไว สวน

ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ อยูท่ี 5 ป 120 วันดังน้ันโครงการลงทุนธุรกิจอาคารพาณิชยใหเชาในเขต อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง จงึเหมาะสมการลงทุนท่ีจะทําเปนธุรกจิ 
 

คําสาํคัญ: การลงทุน, อาคารพาณชิยเชา  
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Abstract 

This study aimed to study the feasibility of the investment business, house for rent in Muang districts 

Lampang province exploring the possibility of the two aspects of the operation and finance. 

In terms of practice, the project is located on 200 square meters of land in Lampang with two floors, 4 

rooms and with a 5x12 meter. 

For the finance investment projects in the future or return on investment that required around 8 percent it 

was found that the project has the possibility to invest as the present value (NPV) was positive of 1,074,816.99 which 

is greater than 0 Rate of Return (IRR) of 14.38% percent ,greater than the discount rate to be determined. The 

payback period of the project was 5 years and 120 days, so large investments for rent in Lampang was 

appropriate to do as a business investment. 
 

Keywords: Investment, Houses for Rent 
 

บทนํา 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในอดีตท่ีผานมา อาจกลาวไดวาเปนธุรกิจท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   

ของประเทศมากเปนอันดับตน การเจริญเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพยสงผลในเชิงบวกตอภาคเศรษฐกิจในหลาย ๆ 

ดาน อาทิ ภาคของวัสดุ ทําใหมกีารผลติวัสดุท่ีใชในการกอสรางปอนตลาดมากขึ้น ภาคแรงงาน ทําใหเกดิการจางงานมาก

ขึ้น ภาคของสถาบันการเงิน ทําใหเกิดสินเชื่อของโครงการ และสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ภาคของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ

โครงการ ซึ่งไดแกธุรกิจรับเหมากอสราง ธุรกิจคาวัสดุกอสราง ธุรกิจท่ีปรึกษาทางโครงสรางโดยวิศวกร และธุรกิจท่ี

ปรึกษาทาง-สถาปตยกรรม ลวนแตมผีลเกี่ยวของกับธุรกจิอสังหาริมทรัพยท้ังสิ้น 

อยางไรก็ตามบางคร้ังความตองการท่ีอยูอาศัยอาจมิใชที่อยูอาศัยที่ถาวร โดยอาจเนื่องมาจากตองโยกยายไป

ปฏิบัติตามทองถิ่นตาง ๆ หรือ เพื่อการศึกษา อาจจะเปนการยายภูมิลําเนาช่ัวคราวระยะเวลาหน่ึง เปนเดือนหรือเปนปก็

ตาม จึงสงผลใหเกิดท่ีอยูอาศัยประเภทใหเชามากขึ้น ผูประกอบการจึงหันมาใหความนิยมทําธุรกิจอาคารพาณิชยให

เชาจํานวนมากขึ้น เนื่องจากสามารถเลือกทําเลท่ีต้ังของโครงการไดงาย ตลอดจนพื้นท่ีในการกอสรางทําไดท้ังขนาดเล็ก

และขนาดใหญ อีกท้ังยังไดรับผลตอบแทนจากการใหเชาพื้นท่ี ท้ังระยะสั้นและระยะยาว อีกท้ังการจัดหาเงินทุนเพื่อการ

ลงทุนจากสถาบันการเงิน เชน ธนาคาร ทําไดไมยากนักโดยเฉพาะผูที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนของตนเอง สําหรับพื้นที่ใน

บริเวณเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปนพื้นที่ที่มีแนวโนมความตองการที่อยูอาศัยของประชากร ที่ตองการอยูใกล

แหงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน หางสรรพสินคา มหาวิทยาลัย ซุปเปอรมาเกต สถานที่พักผอนหยอนใจและ

โรงพยาบาล เปนตน ซึ่งแนวโนมท่ีจังหวัดลําปางจะขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นเร่ือยมีความเปนไปไดสูง ซึ่งบางคร้ัง

จํานวนแหลงท่ีพักอาศัยยังไมเพยีงพอ ยอมแสดงใหเห็นถงึความตองการท่ีอยูอาศัยและสิ่งอํานวยความสะดวกถึงปจจุบันจะมี

การกอสรางตึกแถวใหเชาเปนจํานวนมาก แตก็ยังไมสามารถตอบสนองความตองการดานท่ีอยูอาศัยไดอยางเพียงพอ จึง

ทําใหผูศึกษาเกดิความสนใจท่ีจะศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจอาคารพาณิชยใหเชาบริเวณเขตอําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง เพื่อศึกษาดูถงึความเปนไปไดในการลงทุนวาคุมคาหรือไม 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนโครงการใหเชาอาคารพาณชิยในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดลําปาง 

2. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการลุงทุนโครงการใหเชาอาคารพาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง 

3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการลงทุนโครงการใหเชาอาคารพาณชิยในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดลําปาง 
 

สมมุตฐิาน 

 การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจใหเชาอาคารพาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีความ

เปนไปไดในการลงทุนโดยมอัีตราผลตอบแทนในการลงทุนไมตํ่ากวา รอยละ 8 ซึ่งเปนอัตราดอกเบ้ียเงินกู เพื่อการลงทุนของ

ธนาคารกรุงไทย และมรีะยะเวลาคนืทุนภายในเวลา 10 ป 

วธิวีทิยาการวิจัย 

งานวจิัยคร้ังน้ีเปนงานวจิัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจในเชาอาคารพาณิชย ซึ่งผลท่ีไดนั้น

มีสวนชวยในการตัดสินใจของผูที่สนใจในธุรกิจเชาอาคารพาณิชย ปจจัยที่มีสวนในการตัดสินใจนั้นมีทั้งทําเลและราคา 

โดยมีผลตอการเลือกเชาอาคารในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยการสํารวจครั้งนี้นั้นใชวิธีสัมภาษณไดประยุกต

มาจากงานของ รุงนภา ววัิฒรางกูล (2534) 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจอาคารพาณิชย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวธีิการสัมภาษณ จากผูประกอบการ 

 ชนดิและแหลงขอมูล 

 ขอมูลที่นํามาใชการศึกษาเปนขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ ซึ ่งผูศึกษาไดทําการศึกษาจากแหลงขอมูล

ตอไปน้ี 

วธีิการศึกษา แหลงท่ีมาของขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูม ิ(Primary Data)รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลโดยตรง ในการศึกษาคร้ังน้ีจะทําการเก็บขอมูลโดย

การรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการของกจิการอาคารพาณชิย โดยใชวธีิสัมภาษณเชิงลกึ 

2. ขอมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยศึกษาจาก

เอกสารรายงานการวิจัยที่มีนักศึกษา นักวิชาการตาง ๆ ไดทําการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของ และจากหนังสือตํารา หรือ

บทความทางวชิาการตาง ๆ  
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ผลการศึกษา 

 การคาดคะเนตนทนุในการกอสราง 

เงนิทุนท่ีใชลงทุน จํานวน 3,206,000.00 เปนของเจาของโครงการ มคีาใชจายตาง ๆ ในการลงทุน ดังน้ี 
 

ตาราง 1 แสดงสนิทรัพยของโครงการ 

ประเภท จํานวนเงนิ (บาท) 

ท่ีดนิ 200  ตารางเมตร 1,000,000.00 

อาคารพาณชิย 2 ช้ัน  4 หอง 2,000,000.00 

อุปกรณ 206,000.00 

รวม 3,206,000.00 
 

รูปแบบการดําเนินธุรกจิ 

โครงการลงทุนในธุรกิจอาคารพาณิชยใหเชา มีการดําเนินการโดยเจาของคนเดียว ทําใหมีความสะดวกใน

การตัดสินใจและยังสามารถประหยัดคาใชจายในการดําเนินการเกี่ยวกับภาษี การจัดการกอนการดําเนินงาน ตองมีการ

ขออนุญาตในการกอสรางอาคารพาณิชยกับเทศบาลอําเภอเมือง และยังตองมีการขออนุญาตในการใชอาคารเปนสถาน

ประกอบการ เมื่อทําการกอสรางแลวเสร็จ 
 

การวเิคราะหดานการเงนิ  

จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตน สามารถนํามาประมาณทางการเงินสําหรับศึกษาความเปนไปไดของการลงทุน

ธุรกจิอาคารพาณชิยใหเชารวมกับการวเิคราะห ดานปฏบัิติการ โดยมรีายละเอียดดงน้ี 

เงนิลงทนุและแหลงที่มาของเงนิทนุ 

เงนิลงทุนในโครงการท้ังหมดเปนจํานวน 3,206,000 เปนเงนิในสวนของเจาของท้ังหมด 

ประมาณการงบกําไรขาดทุน งบดลุ และงบกระแสเงนิสด 

จะมีการประมาณการลวงหนาของงบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบดุลของ โครงการ โดยสามารถแบง

ออกเปน ดังน้ี 

1. ประมาณการงบกําไรขาดทุน ต้ังแตปท่ี 1 ถงึปท่ี 10 (ตาราง 2) 

2. ประมาณการงบกระแสเงนิสด ต้ังแตปท่ี 1 ถงึปท่ี 10 (ตาราง 3 ) 

3. ประมาณการงบดุลต้ังแตปท่ี 1 ถงึปท่ี 10 (ตาราง 4 ) 
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ตาราง 2 แสดงประมาณการงบกําไร ต้ังแตปที่ 1 ถงึปที่ 10 

รายการ จํานวนเงนิ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

รายไดคาเชาอาคาร 

 

600000 720000 720000 720000 720000 720000 720000 720000 720000 720000 

หักคาใชจายในการดําเนินการ 

           คาใชจายกอนการดําเนินการ 60000 

          เงนิเดอืนผูดูแล 200000 

 

240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 

คาซอมแซม 10000 

 

12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 

คาประกันอัคคภัีย 3000 

 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

รวมคาใชจายในการดําเนินการ 273000 273000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 

คาเสื่อมราคาอาคาร 

 

83500 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 

คาเสื่อมราคาอุปกรณ 

 

34350 41220 41220 41220 41220 6770 0 0 0 0 

รวมคาใชจายดําเนินงานท้ังหมด 

 

390850 396220 396220 396220 396220 361770 355000 355000 355000 355000 

กําไรกอนหักดอกเบ้ียจาย 

 

209150 323780 323780 323780 323780 358230 365000 365000 365000 365000 

ดอกเบ้ียจาย 

           กําไรสุทธิกอนหักภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 

 

209150 323780 323780 323780 323780 358230 365000 365000 365000 365000 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 

 

2000 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

กําไรสุทธิกอหักภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 

 

207150 321380 321380 321380 321380 355830 362600 362600 362600 362600 

หักภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 

           กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 

 

207150 321380 321380 321380 321380 355830 362600 362600 362600 362600 

กําไรสะสม 

 

207150 528530 849910 1171290 1492670 1848500 2211100 2573700 2936300 3298900 
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ตาราง 3 แสดงงบกระแสเงนิสด ต้ังแตปที่ 1 ถงึปที่ 10 

รายการ ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

กระแสเงนิสดจากการดําเนินงาน 

           กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 

 

207150 321380 321380 321380 321380 355830 362600 362600 362600 362600 

บวก คาเสื่อมราคาอาคาร 

 

83500 321380 321380 321380 321380 355830 362600 362600 362600 362600 

คาเสื่อมราคาอุปกรณ 

 

34350 41220 41220 41220 41220 6770 

    ภาษีเงนิไดปปจจุบัน 

           หัก  รายไดปกอนหนา 

           คาใชจายกอนการดําเนินงานตัดจาย 

 

-60000 

         เงนิสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากกจิกรรม 

           ดําเนินงาน 

 

265000 683980 683980 683980 683980 718430 725200 725200 725200 725200 

กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

           อาคาร -2000000 - - - - - - - - - - 

อุปกรณ -206000 - - - - - - - - - - 

คาใชจายกอนดําเนินงาน -60000 - - - - - - - - - - 

รวมเงนิสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)การดําเนินงาน -2266000 - - - - - - - - - - 
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ตาราง 3 (ตอ) 

รายการ ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

สวนของเจาของ 2266000 - - - - - - - - - - 

เงนิสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากกจิกรรม 

           จัดหาเงนิ 2266000 - - - - - - - - - - 

เงนิสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหวางป 

 

265000 683980 683980 683980 683980 718430 725200 725200 725200 725200 

เงนิสดตนงวด 

  

265000 948980 1632960 2316940 3035370 3760570 4485770 5210970 5936170 

เงนิสดปลายงวด 

 

265000 948980 1632960 2316940 3000920 3753800 4485770 5210970 5936170 6661370 

สนิทรัพย 

           สนิทรัพยหมุนเวยีน 

           เงนิสด 

 

265000 948980 1632960 2316940 3000920 3753800 4485770 5210970 5936170 6661370 

รวมสนิทรัพยหมุนเวยีน 

 

265000 948980 1632960 2316940 3000920 3753800 4485770 5210970 5936170 6661370 
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ตาราง 4 แสดงงบดุลต้ังแตปที่ 1 ถงึปที่ 10 

รายการ ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

สนิทรัพยถาวร 

           ท่ีดนิ 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 

อาคารพาณชิย 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 

อุปกรณ 206000 206000 206000 206000 206000 206000 206000 206000 206000 206000 206000 

หักคาเสื่อมราคาสะสม 

 

117850 141220 141220 141220 141220 106770 100000 100000 100000 100000 

รวมสนิทรัพยถาวร 3206000 3088150 3064780 3064780 3064780 2347220 3312770 3106000 3306000 3306000 3306000 

คาใชจายกอนดําเนินงานรอตัดจาย 60000 

          รวมสนิทรัพย 3266000 3353150 4013760 4697740 5381720 5348140 7066570 7591770 8516970 9242170 9967370 

หน้ีสนิและสวนของเจาของ 

           สวนของเจาของ 3266000 3266000 3266000 3266000 3266000 3266000 3266000 3266000 3266000 3266000 3266000 

กําไรสะสม 

 

207150 528530 849910 1171290 1492670 1848500 2211100 2573700 2936300 3298900 

รวมหน้ีสนิและสวนของเจาของ 3266000 3473150 3794530 4115910 4437290 4758670 5114500 5477100 5839700 6202300 6564900 
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การวเิคราะหความเปนไปไดทางการเงนิ  

โดยจะทําการวเิคราะหใน 2 ดานดังน้ี 

1. ระยะเวลาคนืทุน (Payback period) 

2. มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net present value: NPV) ผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of 

return: IRR) 
 

ตาราง 5 แสดงวธิกีารคํานวณระยะเวลาคนืทุน (Payback period) 

ป เงนิลงทนุเริ่มแรก รายป สะสม 

0 -3,206,000 0 0 

1 

 

265,000.00 265,000.00 

2 

 

683,980.00 948,980.00 

3 

 

683,980.00 1,632,960.00 

4 

 

683,980.00 2,316,940.00 

5 

 

683,980.00 3,000,920.00 

6 

 

718,430.00 3,753,800.00 

7 

 

725,200.00 4,485,770.00 

8 

 

725,200.00 5,210,970.00 

9 

 

725,200.00 5,936,170.00 

10 

 

725,200.00 6,661,370.00 
 

จากตาราง 11 โครงการมรีะยะเวลาคนืทุนท่ี 5 ป 4 เดอืนจงึจะไดรับเงนิคนืเทากับเงนิท่ีลงทุนไป 
 

ตาราง 6 แสดงมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธ ิ(Net present value: NPV) 

ผลตอบแทนภายในโครงการ(Internal Rate of return: IRR) 

ป เงนิสดรับ Discount Factor , I=8% มูลคาปจจุบัน 

1 265,000.00 0.9259 245,363.50 

2 683,980.00 0.8573 586,376.05 

3 683,980.00 0.7938 542,943.32 

4 683,980.00 0.735 502,725.30 

5 683,980.00 0.6806 465,516.78 

6 718,430.00 0.6302 452,754.58 
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ตาราง 6 (ตอ) 

ผลตอบแทนภายในโครงการ(Internal Rate of return: IRR) 

ป เงนิสดรับ Discount Factor , I=8% มูลคาปจจุบัน 

7 725,200.00 0.5835 423,154.20 

8 725,200.00 0.5403 391,825.56 

9 725,200.00 0.5002 362,745.04 

10 725,200.00 0.4632 335,912.64 
 

 มูลคาของเงนิสดรับท้ังสิ้น =  4,309,316.99 

 หัก มูลคาเงนิสดจายท้ังสิ้น =  3,234,500 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) =  1,074,816.99 

 จากการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ ไดมูลคาประมาณ 1,074,816.99 บาท ซึ่งมีคาเปนบวก จึงกลาว

ไดวาเมื่อประเมนิผลโครงการดวยมูลคาปจจุบันแลว โครงการน้ีมเีหมาะสมกับการลงทุน 

 ผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of return: IRR) 

 NPV  =  0 หรือ PVCO = PVCI 

 โดย 

 PVCO =  มูลคาปจจุบันรวมกระแสเงนิสดท่ีจายลงทุน 

 PVCI =  มูลคาปจจุบันรวมกระแสเงนิสดท่ีไดจากการลงทุน 

 K = 12% ไดคา PVCI = 3,571,433.68-3,234,500 = 336,933.68 

 K = 16% ไดคา PVCI = 3,006,121.83-3,234,500 = (228,378.17) 

 คา K ท่ี IRR ของโครงการตองเปนอัตราสวนท่ีทําให NPV = 0 ดังนั้น K หรือ IRR ของโครงการตองอยูระหวาง 

12%-16% 
 

ตาราง 7 แสดงผลตอบแทนภายในโครงการที่อยูระหวาง 12%-16% 

 
12% y% 16% 

NPV 336,933.68 - -228,378.17 
 

 คา IRR ของโครงการน้ี = 8%+(6.38) = 14.38% 

 จากการคํานวณอัตราผลตอบแทนของโครงการน้ีแลวไดเทากับ 14.38%ซึ่งมากกวาผลตอบแทนของสมมติฐาน

ท่ีกําหนดไวท่ี 8% จงึเปนท่ีสรุปไดวาโครงการน้ีเหมาะสมกับการปลอยใหเชา 
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ตาราง 8 แสดงการสรุปผลการประเมินความเปนไปไดของโครงการ 

วธิกีาร เงื่อนไขการรับโครงการ ผลการคาํนวณ การประเมินโครงการ 

ระยะเวลาคนืทุน 10 ป ท่ี  5  ป  4 เดอืน อยูในเงื่อนไขรับโครงการ 

มูลคาปจจุบัน NPV>0 1074816.99 อยูในเงื่อนไขรับโครงการ 

อัตราผลตอบแทนของโครงการ IRR>8% 0.1438 อยูในเงื่อนไขรับโครงการ 
 

 จากผลตอบแทนในตาราง 14 กลาวไดวา โครงการอาคารพาณิชยใหเชา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เหมาะสม

กับการปลอยใหเชา 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกจิใหเชาอาคารพาณชิย ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดลําปาง ซึ่งมรีะยะของ

โครงการ 10 ปน้ัน ผลการสํารวจไดผลออกมาคลายกับ วรรณภา กาวลิ (2556) ท่ีไดทําการการศึกษา พบวา มีระยะเวลา

คืนทุนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และมีอัตราผลตอบแทนของโครงการมากกวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดไว ของโครงการ 

สรุปไดดังน้ี  

ผลการวเิคราะหความเปนไปไดทางการเงนิของโครงการ 

 เมื่อวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ ณ อัตราคิดลด หรือผลตอบแทนในการลงทุนที่ตองการ

เทากับ รอยละ 8 พบวา โครงการเหมาะสมกับการลงทุน เนื่องจากมีมูลคาปจจุบัน (NPV) เปนบวกเทากับ 1,074,816.99 

ซึ่งมีคามากกวา 0 อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เทากับรอยละ 14.38% ซึ่งมีคามากกวาอัตราคิดลดท่ีกําหนดไว 

สวนระยะเวลาคนืทุนของโครงการ อยูท่ี 5 ป 4 เดอืน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก ดร.บังอร สวัสดิ์สุข ท่ีปรึกษาและ

คณะกรรมการทุกทาน ท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง 

จนการศึกษาคนควา ดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได คณะผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

คุณคาและประโยชนอันพงึมจีากการศึกษาคนควาฉบับน้ี คณะผูศึกษาคนควาขออุทิศ แดผูมพีระคุณทุก ๆ ทาน 
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การศกึษาการเพิม่ผลผลิตของฟารมโคนม กรณกีารจัดสัดสวนโคนมในฟารมโคนมของ

สมาชกิสหกรณผูเล้ียงโคนมจังหวัดพะเยา 

A Study on Dairy Farm Productivity: a case study of Proportion Dairy Farms,and 

of Dairy Farmer Cooperative Members in Phayao Province 
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บทคัดยอ  

 การวจิัยการศึกษาการเพิ่มผลผลติของฟารมโคนม กรณกีารจัดสัดสวนโคนมในฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผู

เลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรเพื่อหาขอเสนอแนะการจัดสัดสวนท่ี

เหมาะสมในการเพิ่มผลผลติของฟารมโคนมใหแกสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา โดยศึกษาจากสภาพการเลี้ยง

โคนมในปจจุบัน รวมท้ังศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม 

จังหวัดพะเยา โดยมุงเนนศึกษาในประเด็นการจัดการสัดสวนโคนม ผูวจิัยไดใชรูปแบบของการวจิัยเชิงคุณภาพและปริมาณ 

มเีคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคอื แบบสอบถาม จํานวน 20 ชุดโดยมปีระชากรในการศึกษา คอื สมาชิกสหกรณ

ผูเลี้ยงโคนม จังหวัดพะเยา แบงกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี เปน 2 กลุมตัวอยางคือ 1) สมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม

จังหวัดพะเยา ท่ีต้ังฟารมเลี้ยงโคนมในพื้นท่ี อําเภอเมอืง จํานวน 8 ราย 2) สมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา ท่ีตั้ง

ฟารมเลี้ยงโคนมในพื้นท่ี อําเภอดอกคําใต จํานวน 12 ราย ใชสถิติและวิเคราะหขอมูลโดยมีวิธีการหาคารอยละ คาเฉลี่ย 

และมกีารประชุมกลุมยอย (Focus Group) จํานวน 10 คน ผลการศึกษาพบวา ขอเสนอแนะในการเพิ่มผลผลิตของฟารมโค

นม กรณกีารจัดสัดสวนโคนมในฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยามีความสอดคลองกับสมมติฐาน

ท่ีต้ังไว คอื การเพิ่มผลผลตินํ้านมดบิในฟารมโคนมสามารถเพิ่มไดโดยการจัดสัดสวนโคนมท่ีเหมาะสม เกษตรกรมีสัดสวน

โคนมในฝูงใกลเคียงฝูงมาตรฐาน และมีอัตราการเพิ่มผลผลิตตามเกณฑเงื่อนไขท่ีกําหนด เจาของฟารมมีสวนสําคัญใน

การเพิ่มปริมาณนํ้านมดบิเฉลี่ยในฟารม และมุงใหความสําคัญของการจัดการฟารมในสวนของ พันธโคนม/การผสมพันธ 

การจัดการดานอาหารสัตว การจัดการเลี้ยงดูในระยะตางๆ โรคและการสุขาภิบาลในฟารม และการจัดสัดสวนโคนม 

ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวาประชากรกลุมตัวอยางยังมคีวามตองการในการเพิ่มประสทิธิภาพในการควบคุมและปองกัน

โรคโคนม การควบคุมคุณภาพของนํ้านม สรางเครือขายความรวมมอื และสงเสริมการบริโภคนมของประชาชนเพิ่มขึ้น  
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Abstract  

 The purposes of the research entitled “A Study on Dairy Farm Productivity: a case study of Proportion Dairy 

Farms and of Dairy Farmer Cooperative Members in Phayao Province” was to study the condition of dairy farms and 

to find out suggestions for a suitable proportion of dairy farmsand dairy farm cooperative members in Phayao 

Province. The study focused on the present condition of dairy farms, including factors affecting the productivity of 

dairy farms and the cooperative members in Phayao Province. The study also aimed to study the proportion of dairy 

farms using a mixed method of research. 20 questionnaires were used for collecting data and the sample groupwere 

dairy farmers in Phayao province which were divided into 2 groups: 1) 8 dairy farmer cooperative members in 

Muang District and 2) 12 dairy farmer cooperative members in Dok Kham Tai District. The data was analyzed using 

percentage, mean and a focus group for 10 people. The study found that the suggestions for dairy farm productivity 

were in accordance with the required hypothesis; i.e. that the productivity of raw milk could be completed by 

suitable proportion. The farmers had the proportion of dairy farms which was similar to the standard and the ratio of 

productivity was in line with the required conditions. The dairy farm owners were eager to increase the quantity of 

the raw milk average. The study also aimed to manage the dairy farm in terms of the species of dairy farm, 

breeding, animal food management, raising of animals in each stage, diseases and sanitation in the farm, proportion 

of dairy farms, respectively. In addition, the owners wanted to increase the efficiency of the controlof and protection 

againstdiseases, the quality control of cow milk, establishment of a cooperation network, and promotion of milk 

consumption.   
 

Keyword: productivity, dairy products, dairy farm, dairy proportion, dairy farmer cooperative members 
 

บทนํา 

ปจจุบัน สถานการณการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมไทย กําลังไดรับผลกระทบคอนขางมากจากภาวะ

ตนทุนการผลติท่ีเพิ่มสูงขึ้น ผนวกกับปญหาท่ีสะสมมานาน ท้ังดานการผลติ การตลาด สงผลใหการประกอบอาชีพเลี้ยงโค

นมมีกําไรลดลง บางรายประสบปญหาขาดทุน และมีแนวโนมเลิกกิจการเพิ่มมากขึ้น รวมท้ังผลกระทบจากการจัดทํา

ขอตกลงเปดเสรีทางการคากับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดท่ีผานมา เนื่องจากประเทศคูพันธมิตรท้ังสองเปน

ประเทศท่ีมีศักยภาพในการผลิตและสงออกผลิตภัณฑนมเหนือกวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมไทย    หลาย ๆ ดาน ท้ังดาน

ตนทุนการผลติและเทคโนโลยีการผลติ  โดยเฉพาะนมผงซึ่งมรีาคาถูกเมื่อนํามาทําเปนนํ้านมคืนรูปจะมีราคาถูกกวานํ้านม

ดบิท่ีเกษตรกรจําหนายใหกับโรงงานแปรรูป ภายในประเทศ นําไปสูการทดแทนนํ้านมดิบเปนเหตุใหเกิดปญหาการปฏิเสธ

รับซื้อและปญหานมลนตลาด ดังน้ันหากเกษตรกรไทยไมสามารถพัฒนาขีดความสามารถและสรางความเขมแข็งในการ

เลี้ยงโคนมได ก็จะสงผลกระทบตอเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมไดในอนาคต  ในป 2552 

ประเทศไทยมปีระชากรโคนม รวม 455,634 ตัว ฟารมโคนม 21,230 ฟารม (กรมปศุสัตว,2552) ในสวนของอําเภอเมือง 
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อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา มีฟารมโคนม จํานวน 28 ฟารม  ประชากรโคนม จํานวน 126 ตัว แตการประกอบอาชีพ

การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ประสบปญหาในหลาย ๆ ดาน ไดแก การจัดสัดสวนโคนมท่ีเลี้ยงไม

สมดุล  การจัดการดานพืชอาหารสัตวไมเหมาะสม การจัดการฟารมไมเหมาะสม การดูแลสุขภาพสัตวไมถูกสุขลักษณะ 

การคัดเลอืกพันธุหรือการปรับปรุงพันธุโคนมท่ีเหมาะสม เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาการจัดสัดสวนโคนมท่ีไมสมดุล

สงผลกระทบตอตนทุนการผลติทุกๆ ดาน เนื่องจากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมตองเสยีเวลา โอกาส และคาใชจายในการเลี้ยงดู

โคท่ีไมใหผลผลิตเปนจํานวนมากในขณะท่ีปริมาณนํ้านมดิบจากแมโครีดนมเทาเดิม สงผลใหตนทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น

เปนเงาตามตัว อาทิเชน คาใชจายดานอาหารสัตว โคนมตองการท้ังอาหารขนและอาหารหยาบในแตละอายุท่ีแตกตางกัน 

ซึ่งการจัดการพชือาหารสัตวท่ีไมเหมาะสมสงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ซึ่งจากปจจัยดังท่ีกลาวมาน้ี ทําใหเกษตรกรตอง

รับภาระตนทุนการผลติท่ีไมกอใหเกดิรายไดจํานวนมาก  ซึ่งจากการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตนํ้านมดิบ กิโลกรัมละ 13. 

97 บาท (รักษิณา, ฐติินันท, 2553) กับราคาขายนํ้านมดบิกโิลกรัมละ 15.32 บาท ซึ่งมีผลตางซึ่งเปนรายไดของเกษตรกร

เพียง 1.35 บาทตอกิโลกรัม เทาน้ัน สงผลใหเกษตรกรมีรายไดไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ  นอกจากน้ีสัดสวนของโคนม

ระยะตาง ๆ ในฝูงท่ีเหมาะสมของเกษตรกร ควรมีจํานวนตามฝูงมาตรฐาน เพื่อใหแมโคท่ีคัดออกจากฝูงและโคทดแทน

หมุนเวยีนแทนกันไดอยางสมดุล 

ฝูงมาตรฐาน หมายถงึ จํานวนโคนมในฟารมท่ีมแีมโคและโคทดแทนไดสัดสวนกัน จะทําใหเกษตรกรมีรายไดจาก

นํ้านมดิบพอเพียงสําหรับเลี้ยงโคทดแทนระยะตาง ๆ และยังเหลือสําหรับใชจายในครัวเรือน แตถาในฟารมเกษตรกรมี

จํานวนโคทดแทนมากเกนิไป จะทําใหรายไดจากการขายนํ้านมดิบลดลง ในทางตรงกันขาม หากมีจํานวนแมโคมาก แตมี

โคทดแทนนอยจะทําใหฟารมน้ัน ๆ มรีายไดจากการขายนํ้านมดบิมาก แตในปถัดๆ ไป ถาไมมีการซื้อโคทดแทนเพิ่ม แมโค

ท่ีมอีายุมากและผลผลิตลดลงเร่ือย ๆ ทําใหรายไดลดลงตามไปดวย ซึ่งจํานวนโคนมทดแทนของเกษตรกรท่ีผลิตไดในแต

ละปขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ไดแก ชวงหางของการใหลูก  
 

จํานวนแมโคท่ีคัดออกแตละป อายุใหลูกตัวแรกของโคสาว อัตราการตาย และจํานวนโคสาวท่ีขายคัดออก การ

เลี้ยงโคนมจําเปนตองคัดแมโคนมออกจากฝูง 15-20 % เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ ดังน้ันจงึจําเปนตองมีการจัดหาโคทดแทน

ท่ีคัดออกไป ซงึอาจทําไดโดย 
 

ตัวอยาง ฝูงโคนมของเกษตรกรท่ีมเีปาหมายเลี้ยงแมโค 50 ตัว ควรมฝีูงโค ดังน้ี 

  แมโคจํานวน         50 ตัว      

  (แมโครีดนมมากวา 35 ตัว โคแหงนมนอยกวา 15 ตัว) 

  โคสาวทอง     10-12 ตัว  

  โคสาว 1 ป ผสมพันธ    15-17 ตัว 

  โคอายุนอยกวา 1 ป    17-20 ตัว 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึง กรณีการจัดสัดสวน โคนมท่ีเลี้ยงท่ีสมดุลและ

เหมาะสม อันเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการเพิ่มผลผลิตของ โคนม : การจัดสัดสวนโคนม ของสมาชิกสหกรณผู

เลี้ยงโคนม จังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาดังกลาวมาใชประกอบการวางแผนสงเสริมและพัฒนาการเพิ่ม
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ผลผลติของฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม จังหวัดพะเยา ตลอดจนสรางความเขมแข็งและความม่ันคงในการ

ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อศึกษาสภาพการเลี้ยงโคนมในปจจุบันของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม 

จังหวัดพะเยา (2)เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม 

จังหวัดพะเยา มุงเนนศึกษาในประเด็น การจัดการสัดสวนโคนม 
 

กรอบแนวคิด 

 จากการท่ีไดรวบรวมแบบสอบถาม แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ สามารถนํามาสรางกรอบ

แนวคดิเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของสัดสวนฝูงโคนมมาตรฐานกับการจัดสัดสวนโคนมของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม

ของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา โดยการคัดเลือกกลุมเปาหมายการสนทนากลุม จากกลุมตัวอยางท่ีผาน

เกณฑเงื่อนไขท่ีกําหนดจากแบบสัมภาษณ จํานวน 2 กลุม อันไดแก เกษตรกรท่ีมีสัดสวนโคนมในฝูงใกลเคียงฝูงมาตรฐาน 

และเกษตรกรท่ีมีอัตราการเพิ่มผลผลิตตามเกณฑเงื่อนไขท่ีกําหนด เพื่อนําไปศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ  ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการเพิ่มผลผลิต แนวทางการเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนม การจัดสัดสวนโคนมท่ีเหมาะสม ตลอดจนปญหา 

อุปสรรค ขอจํากัด และขอเสนอแนะตอการเพิ่มผลผลติของฟารมโคนม ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

 การวิจัยน้ีเปนศึกษาสภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรและเพื่อหาขอเสนอแนะการจัดสัดสวนท่ีเหมาะสมใน

การเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนมใหแกสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา โดยศึกษาจากสภาพการเลี้ยงโคนมใน

20 คน 

ขอมูล 3 ดาน 

2 Focus group 

ผลการศึกษา 

ทฤษฎกีารบรหิารจัดการ 

ขอเสนอแนะเชงิปฏบิัตกิาร ขอเสนอแนะการจัดการฟารม 

บุคคล 

เศรษฐกิจ 

สังคม 

สังคม 

A.เกษตรกรมีสัดสวนโนนมในฝูงใกลเคยีงฝูง

มาตรฐาน 

B.เกษตรกรมีอัตราการเพิ่มผลผลติตามเกณฑ

เงื่อนไขท่ีกําหนด 
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ปจจุบัน รวมท้ังศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม จังหวัด

พะเยา โดยมุงเนนศึกษาในประเด็นการจัดการสัดสวนโคนม การศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาไดเรียบเรียงเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการประกอบการวจิัย อาทิ การเพิ่มผลผลติ ทฤษฎกีารบริหารจัดการมาตรฐานฟารมโคนม

และการผลตินํ้านมดบิ  เทคนิคการเลี้ยงโคนมทดแทน รวมท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ีผูวิจัยไดใชรูปแบบของการวิจัยเชิง

คุณภาพและปริมาณ เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ตัวอยางเกษตรกรท่ีทําการศึกษาไดมาจากการสุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Technique)  สําหรับคัดเลือกกลุมเปาหมายสนทนากลุม 2 กลุม คือ 1)สมาชิก

สหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา ท่ีต้ังฟารมเลี้ยงโคนมในพื้นท่ี อําเภอเมือง จํานวน 8 ราย 2) สมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโค

นมจังหวัดพะเยา ท่ีต้ังฟารมเลี้ยงโคนมในพื้นท่ี อําเภอดอกคําใต จํานวน 12 ราย เพื่อนําไปแสดงความคิดเห็นการจัด

สัดสวนโคนมท่ีเหมาะสม และมกีารประชุมกลุมยอย (Focus Group) จํานวน 10 คน เพื่อใหไดขอมูลแลวนํามาวเิคราะห 
 

ผลการศึกษา 

 จากการลงพื้นท่ีสํารวจทําการวิจัย พบวา สภาพการเลี้ยงโคนมในปจจุบันของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม 

จังหวัดพะเยา สรุปผลไดวา 

 

ลําดับ รายการ จํานวน รอยละ 

1 เพศชาย 14 70 

2 ชวงอายุ 30-39 ป 11 55 

3 สถานภาพสมรส 14 70 

4 การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 8 40 

5 สมาชิกครอบครัว 3-4 คน 8 40 

6 แรงงานในฟารม 1-2 คน 19 95 

7 อาชีพอื่นนอกจากเลี้ยงวัว ทํานา 7 35 

8 ระยะเวลาเลี้ยงโคนม 1-3 ป 18 90 

9 พื้นท่ีทําการเลี้ยงโคนม 1-3 ไร 7 35 

10 สถานท่ีสงนมท่ีสําคัญ สหกรณโคนมจังหวัดเชียงราย 20 100 

11 ระดับสายเลอืดของโคนม 76-80 % 12 60 

12 ความเหมาะสมของสายเลอืดโคนมกับสภาพการเลี้ยง เหมาะสม 17 85 

13 การใชบริการผสมเทียมโคนม เจาหนาท่ีผสมเทียมกรมปศุสัตว 14 70 

14 การถายพยาธิโคในฟารม  ถายในชวงโคแหงนม 11 55 

15 การการตรวจโรคประจําป  วัณโรค      12 60 

16 การทําวัคซนีปองกันโรคปากและเทาเปอยใหโคในฟารม ปละ 1 คร้ัง  7 35 

17 กลุมโรคทางดานระบบสบืพันธุ ผสมติดยาก 13 65 

18 กลุมโรคความผดิปกติเนื่องจากปญหาดานโภชนาการ ขาดธาตุอาหาร     19 95 
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ลําดับ รายการ จํานวน รอยละ 

19 การจดบันทึกภายในฟารม  ประวัติโค   9 45 

20 จํานวนรายได การขายนํ้านมดบิ/ป 50,000 – 100,000 บาท   7 35 

21 จํานวนรายจาย คาอาหารสัตว (อาหารหยาบ) 15,001 – 20,000 บาท 7 35 

22 จํานวนรายจาย คาอาหารสัตว (อาหารขน) 31,001 – 35,000 บาท 9 45 

23 จํานวนรายจาย คาอาหารสัตว (อาหารเสริม) 1 -5,000 บาท 11 55 

24 จํานวนรายจาย คาใชจายในการปลูกหญาเลี้ยงสัตว 1 -5,000 บาท 15 75 

25 จํานวนรายจาย คาใชจายในการผสมเทียม 1 -5,000 บาท 18 90 

26 จํานวนรายจาย คาใชจายในการถายพยาธิ 1 -5,000 บาท 19 95 

27 จํานวนรายจาย คารักษาเตานมอักเสบ 1 -5,000 บาท 15 75 

28 จํานวนรายจาย คาบํารุงสุขภาพนม 5,001 – 10,000 บาท 9 45 

29 จํานวนรายจาย คาบํารุงรักษาอุปกรณรีดนม 1 -5,000 บาท 14 70 
 

ตารางท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุ  30-39 ป สถานภาพสมรส มี

การศึกษาสวนใหญ อยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช มจีํานวนสมาชิกครอบครัวสวนใหญ 3-4 คน มีจํานวนสมาชิก

แรงงานในฟารมสวนใหญ 1-2 คน มีอาชีพเสริมท่ีนอกจากเลี้ยงโคนมสวนใหญ คือ ทํานา ระยะเวลาการเลี้ยงโคนมของ

สวนใหญ อยูในชวง 1-3 ป พื้นท่ีทําการเลี้ยงโคนมสวนใหญ 1-3 ไร สถานท่ีสงนมท่ีสําคัญ คอื สหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัด

เชียงราย เพยีงแหงเดียว โคนมมีระดับสายเลือดของโคนมสวนใหญ คือ 76-80 %ความเหมาะสมของสายเลือดโคนมกับ

สภาพการเลี้ยงสวนใหญมคีวามเหมาะสม มกีารใชบริการผสมเทียมโคนมของผูตอบแบบสอบถามสวนมากโดย เจาหนาท่ี

ผสมเทียมกรมปศุสัตว การถายพยาธิโคในฟารมโคนมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญถายในชวงโคแหงนม การตรวจโรค

ประจําปของโคนมสวนใหญไดรับการตรวจวัณโรค มีการทําวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยใหโคในฟารมโคนมของ

ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก ปละ 1 คร้ัง เมื่อจําแนกตาการประสบปญหาดานสุขภาพภายในฟารมในรอบระยะเวลา 5 ป

ท่ีผานมา  พบวา  กลุมโรคทางดานระบบสืบพันธุโคนมสวนใหญ ผสมติดยาก และกลุมโรคความผิดปกติเนื่องจากปญหา

ดานโภชนาการโคนมสวนใหญขาดธาตุอาหารและมกีารจดบันทึกภายในฟารม เกี่ยวกับประวัติโคนม และยังพบวาสมาชิก

สหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา มรีายไดจากการขายนํ้านมดบิตอปสวนใหญจะอยูท่ี ชวงรายได50,000-100,000 บาท 

โดยคิดเปนรอยละ 35 ของการขายนํ้านมดิบตอป รายไดจากการขายผลผลิตพลอยไดตอปสวนใหญ มีรายไดมากกวา 

15,000 บาท คดิเปนรอยละ 40 ของการขายผลผลติพลอยไดตอป และพบวา รายจายในฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผู

เลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยามีคาใชจายท่ีสรุปจากชวงคาใชจายของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ในแตละรายการรายจาย 

จากรายจายมากไปนอยไดคอื คาอาหารสัตว (อาหารขน) คาอาหารสัตว (อาหารหยาบ)คาใชจายในการบํารุงสุขภาพโคนม 

คาอาหารสัตว (อาหารเสริม)  คาใชจายในการปลูกหญาเลี้ยงสัตว  คาใชจายในการผสมเทียม คาใชจายในการถายพยาธิ 

คาใชจายในการรักษาเตานมอักเสบ และคาใชจายในการบํารุงรักษาอุปกรณรีดนม ตามลําดับ  
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รายการ 

ระดับความคดิเห็น  

คาเฉลี่ย 

 

 

แปลผล เห็นดวย

อยางย่ิง 

จํานวน 

(รอยละ) 

 

เห็นดวย 

จํานวน 

(รอยละ) 

ไมแนใจ 

จํานวน 

(รอยละ) 

ไมเห็น

ดวย 

จํานวน 

(รอยละ) 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

จํานวน 

(รอยละ) 

เจาของฟารมเปนสิ่งท่ีสําคัญ

ท่ีสุดตอการเพิ่มปริมาณนํ้านม

ดบิเฉลี่ย 

12 

(60) 

6 

(30) 

1 

(5) 

1 

(5) 

0 

(0) 

4.45 เห็นดวย 

การปลูกพชือาหารสัตวชวย

ลดตนทุนการผลติภายใน

ฟารม 

14 

(70) 

6 

(30) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.70 เห็นดวย 

การปลูกพชือาหารสัตวชวย

ลดตนทุนการผลติภายใน

ฟารม 

 

14 

(70) 

 

6 

(30) 

 

0 

(0) 

 

0 

(0) 

 

0 

(0) 

 

4.70 

 

เห็นดวย 

อาหารหยาบมคีวามสําคญั

มากกวาอาหารขน 

5 

(25) 

5 

(25) 

6 

(30) 

4 

(20) 

0 

(0) 

3.55 ไมแนใจ 

หากจะตองเลี้ยงโคนมใหได

กําไรสูงสุดตองมแีปลงปลูก

พชือาหารสัตว 

10 

(50) 

7 

(35) 

3 

(15) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.35 เห็นดวย 

คุณภาพอาหารหยาบไมด ีจงึ

จําเปนตองใหอาหารขน 

7 

(35) 

9 

(45) 

2 

(10) 

2 

(10) 

0 

(0) 

4.05 เห็นดวย 

การเลี้ยงโคนมท่ีประสบ

ความสําเร็จดูไดจากปริมาณ

นํ้านมดบิเฉลี่ยตอฟารมตลอด

ท้ังป 

8 

(40) 

9 

(45) 

2 

(10) 

0 

(0) 

1 

(5) 

4.15 เห็นดวย 

การจัดสัดสวนของอาหาร

หยาบและอาหารขนเพื่อโคนม

ท่ีเหมาะสมสงผลตอการให

นํ้านมดบิเฉลี่ย 

7 

(35) 

13 

(65) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4.35 เห็นดวย 

สัดสวนการเลี้ยงโคนมท่ี

เหมาะสมตองมแีมโคนม(โครีด 

+ โคดราย) 50 % (ถามโีค

0 

(0) 

9 

(45) 

8 

(40) 

3 

(15) 

0 

(0) 

3.30 ไมแนใจ 
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รายการ ระดับความคดิเห็น  

 

 

 

 ท้ังหมด 100 ตัว ควรมแีมโค 

50 ตัว) 

เกษตรกรควรมโีคทดแทน 25 

% ของฝูง 

2 

(10) 

13 

(65) 

4 

(20) 

1 

(5) 

0 

(0) 

3.80 ไมแนใจ 

รวม 4.08 เห็นดวย 
 

ตารางท่ี  2 ความคดิเห็นท่ีมตีอการเพิ่มผลผลติของฟารมโคนม 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม 

จังหวัดพะเยาท่ีมุงเนนศึกษาในประเด็นการจัดการสัดสวนโคนมน้ันมีปจจัยท่ีมีอิธิพล คือ เปอรเซ็นตแมโคขึ้นรีด ความ

เปนไปไดสูงสุดสําหรับฟารมโคนมท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตดี จะมีเปอรเซ็นตของแมโคขึ้นรีดอยูท่ีประมาณ 83% และ

อัตราการใหนํ้านม อัตราการใหนํ้านมย่ิงสูงมากเทาไรก็จะมีผลทําใหตนทุนการผลิตตํ่าลงมากเทาน้ัน รวมท้ังขนาดของฝูง

โคนมทดแทน ขนาดของฝูงโคนมมีขนาดใหญเทาไร ตนทุนการผลิตก็สูงขึ้นเปนเงาตามตัว ในตางประเทศขนาดของฝูงโค

ทดแทนจะมีขนาดเทากับฝูงแมโค ซึ่งจัดวาเปนขนาดท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตามประเทศไทยซึ่งมีตนทุนการผลิตนํ้านมดิบ

คอนขางสูง การเก็บฝูงทดแทนใหมขีนาดประมาณ 50% ของขนาดฝูงแมโค ก็เพยีงพอและเหมาะสม 
 

 จากท่ีกลาวถึงขางตน ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอเปอรเซ็นตแมโคขึ้นรีดอัตราการใหนมและขนาดของฝูงโคทดแทน

น้ัน คอื การผสมติด สายพันธุแมโค การจัดการดานโภชนาการ และอัตราการคัดท้ิง 
 

ปญหาในการเลี้ยงโคนม ความถี ่ รอยละ 

1. โคใหนํ้านมตํ่า 10 6 

2. คุณภาพนํ้านมดบิตํ่า    3 2 

3. เตานมอักเสบ    15 10 

4. ลูกสัตวออนตายในทอง   7 4 

5. โคนมคลอดลูกมดลูกอักเสบ/รกคาง    13 8 

6. กบีอักเสบ    4 3 

7. อัตราการผสมติดตํ่า  9 6 

8. ลูกโคนมเจริญเติบโตชาและแคระแกรน 5 3 

9. ขาดแคลนเคร่ืองรีดนม    4 3 

10. ขาดความรูเร่ืองการจัดการฟารม  11 7 

11. ขาดเจาหนาท่ีดานปศุสัตวไปใหการดูแลใหคาํปรึกษา  13 8 

12. โรงเรือนเลี้ยงโคนมไมเหมาะสม    10 6 

13. สายพันธุไมเหมาะสม    4 3 

14. แหลงอาหารหยาบมไีมเพยีงพอ   12 8 
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ปญหาในการเลี้ยงโคนม ความถี ่ รอยละ 

15. จํานวนแมโครีดนมมนีอย    9 6 

16. อาหารสัตวท้ังอาหารขนและอาหารหยาบมรีาคาแพง    14 9 

17. ราคายา เคมภัีณฑ เวชภัณฑคาบริการแพง 13 8 

รวม 100 
 

ตารางท่ี  3 ปญหาการเลี้ยงโคนม 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา ปญหาในการเลี้ยงโคนม ของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา โดยรวมอยู สวน

ใหญ คอื ปญหาเตานมอักเสบ คดิเปนรอยละ 10 ของปญหาในการเลี้ยงโคนมท้ังหมด รองลงมาคอื อาหารสัตวท้ังอาหาร

ขนและอาหารหยาบมรีาคาแพง  คดิเปนรอยละ 9  ของปญหาในการเลี้ยงโคนมท้ังหมด และปญหาท่ีพบนอยคอืคุณภาพ

นํ้านมดบิตํ่า คดิเปนรอยละ 2 ของปญหาในการเลี้ยงโคนมท้ังหมด 

 

การหาความรูเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการพัฒนาฟารม ความถี ่ รอยละ 

1. ความรูเพยีงพอแลว    2 3 

2. สอบถามจากเจาหนาท่ีของ สนง.ปศุสัตวจังหวัดพะเยา 11 17 

3. สอบถามจากเจาหนาท่ีของ อสค.    -  

4. ศึกษาจากวารสาร / โทรทัศน / วทิยุ   14 21 

5. รวมกลุมคุยกับเพื่อนรวมอาชีพ  14 21 

6. ไดรับความรูจากการรวมประชุมสมาชิกสหกรณ    15 23 

7. เขารับการฝกอบรม    10 15 

รวม 100 
 

ตารางท่ี 4 การหาความรูเพิ่มเติม เพื่อนํามาใชในการพัฒนาฟารม 
 

จากตารางท่ี 4 การหาความรูเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการพัฒนาฟารม พบวา สวนใหญ ไดรับความรูจากการรวม

ประชุมสมาชิกสหกรณ   คดิเปนรอยละ 23 รองลงมาคอืศึกษาจากวารสาร / โทรทัศน / วทิยุ  และรวมกลุมคุยกับเพื่อน

รวมอาชีพ คดิเปนรอยละ 21 ตอรูปแบบการการหาความรูเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการพัฒนาฟารม นอยท่ีสุดคอืการไดรับ

ความรูเพยีงพอแลว   คดิเปนรอยละ 3  
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ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกทีมี่ผลตอการเลี้ยงโคนม ความถี ่ รอยละ 

1. นโยบายสงเสริมของรัฐบาล  7 15 

2. โรงงานแปรรูปนํ้านมดบิ    6 13 

3. การสงเสริมของเจาหนาท่ีปศุสัตว 10 21 

4. ผูบริโภคนม    7 15 

5. สหกรณโคนม/บริษัทรับซื้อนํ้านมดบิ 15 32 

6. อื่น ๆ 2 4 

รวม 100 
 

ตารางท่ี 5 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกท่ีมผีลตอการเลี้ยงโคนม 
 

ตารางท่ี 5 พบวา ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกท่ีมผีลตอการเลี้ยงโคนมสวนใหญ คอื สหกรณโคนม/บริษัทรับซื้อ

นํ้านมดบิ คดิเปนรอยละ 32 ของปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกท่ีมผีลตอการเลี้ยงโคนมท้ังหมด รองลงมาคอืการสงเสริมของ

เจาหนาท่ีปศุสัตว คดิเปนรอยละ 21 ของปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกท่ีมผีลตอการเลี้ยงโคนมท้ังหมด และนอยท่ีสุดเปน

ปจจัยอื่นๆท่ีเกี่ยวของ คดิเปนรอยละ 4ของปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกท่ีมผีลตอการเลี้ยงโคนมท้ังหมด 

 

การดาํเนนิการเพื่อใหเกิดการพัฒนาโคนม ความถี ่ รอยละ 

1. ลดตนทุนภายในฟารมโดยการปลูกหญาเลี้ยงสัตว    18 20 

2. ใหความสําคัญและปฏบัิติตามระเบียบมาตรฐานฟารมของกรมปศุสัตว    12 13 

3. ควบคุมคุณภาพนํ้านม    14 15 

4. สรางเครือขายความรวมมอื    11 12 

5. วางแผนการจัดการฟารมใหม    14 15 

6. จัดทําบัญชีฟารม    11 12 

7. ใชเคร่ืองมอื อุปกรณเทคโนโลย่ีสมัยใหม 12 13 

รวม 100 
 

ตารางท่ี 6 การดําเนินการเพื่อใหเกดิการพัฒนาโคนม 
 

จากตารางท่ี 6 พบวา การดําเนินการเพื่อใหเกดิการพัฒนาโคนมสวนใหญมกีารลดตนทุนภายในฟารมโดยการ

ปลูกหญาเลี้ยงสัตว   คดิเปนรอยละ 20 รองลงมาคอืวางแผนการจัดการฟารมใหม และควบคมุคุณภาพนํ้านม คดิเปน

รอยละ 15 ของแตละรูแบบการดําเนินการเพื่อใหเกดิการพัฒนาโคนม และนอยท่ีสุดคือสรางเครือขายความรวมมอื และ

การจัดทําบัญชีฟารม   คดิเปนรอยละ 11 ของแตละรูแบบการดําเนินการเพื่อใหเกดิการพัฒนาโคนม  
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ความตองการความชวยเหลอืจากรัฐบาลในการพัฒนาโคนม ความถี ่ รอยละ 

1. พัฒนาปรับปรุงพันธุโคนม   

2. พัฒนาปรับปรุงระบบการผสมเทียม   

3. เพิ่มประสทิธิภาพการควบคุมปองกันโรคโคนม   

4. สงเสริมการบริโภคนมของประชาชน   

5. เลกิประกันราคานํ้านมดบิ   

6. ยกเลกิการนําเขานมผง   

7. กําหนดใหเร่ืองการพัฒนาโคนมเปนวาระแหงชาติ   

8. อื่น ๆ 

14 

12 

14 

13 

3 

8 

9 

1 

19 

16 

19 

18 

4 

11 

12 

1 

รวม 100 
 

ตารางท่ี 7 ความตองการความชวยเหลอืจากรัฐบาลในการพัฒนาโคนม 
 

จากตารางท่ี 7 พบวา ความตองการความชวยเหลอืจากรัฐบาลในการพัฒนาโคนมสวนใหญคอืการพัฒนา

ปรับปรุงพันธุโคนม  และเพิ่มประสทิธิภาพการควบคุมปองกันโรคโคนม  โดยคดิเปนรอยละ 19 ของแตละความตองการใน

ความชวยเหลอืจากรัฐบาลในการพัฒนาโคนม รองลงมาคอืการสงเสริมการบริโภคนมของประชาชน  คดิเปนรอยละ 18 

ของความตองการความชวยเหลอืจากรัฐบาลในการพัฒนาโคนม  และนอยท่ีสุดคอืความตองการความชวยเหลอืจาก

รัฐบาลในการพัฒนาโคนมดานอื่นๆ คดิเปนรอยละ 1 ของแตละความตองการความชวยเหลอืจากรัฐบาลในการพัฒนาโค

นม 

ความตองการความชวยเหลอืจากสวนราชการทีเ่ก่ียวของ ความถี ่ รอยละ 

1. เงนิกูดอกเบ้ียตํ่าสําหรับปรับปรุงโรงเรือน  

2. เงนิกูดอกเบ้ียตํ่าสําหรับซื้อเคร่ืองมอือุปกรณในการ

จัดการพชือาหารสัตว    

3. เงนิกูดอกเบ้ียตํ่าสําหรับรับซื้อโคนมเพิ่ม    

4. การอบรมใหความรู / ศึกษาดูงาน    

5. การจัดเจาหนาท่ีเขาไปดูแล แกไขปญหาภายในฟารม

อยางสมํ่าเสมอ    

6. การสนับสนุนวัสดุการเกษตร เวชภัณฑ    

14 

12 

 

15 

14 

14 

 

13 

17 

15 

 

18 

17 

17 

 

16 

รวม 100 
 

ตารางท่ี 8 ความตองการความชวยเหลอืจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
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จากตารางท่ี 8 พบวา ความตองการความชวยเหลอืจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของสวนใหญมคีวามตองการ เงนิกู

ดอกเบ้ียตํ่าสําหรับรับซื้อโคนมเพิ่ม โดยคดิเปน รอยละ 18 ของความตองการความชวยเหลอืจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  

อนาคตการเลี้ยงโคนม ความถี ่ รอยละ 

1. ขยายฟารม    18 90 

2. เพยีงพอแลว    2 10 

รวม 100 
 

ตารางท่ี 9 พบวา อนาคตการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา 
 

จากตารางท่ี 9  พบวา อนาคตการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยามคีวามตองการท่ีจะ

ขยายฟารมโคนมในอนาคต คดิเปนรอยละ 90 ของอนาคตการเลี้ยงโคนม และเพยีงพอแลวคดิเปนรอยละ 10 ของอนาคต

การเลี้ยงโคนม 

 

ขอ รายการ 

ลําดับ  

คาเฉลี่ย 

(รอยละ) 

 

แปลผล 
5 

(รอยละ) 

4 

(รอยละ) 

3 

(รอยละ) 

2 

(รอยละ) 

1 

(รอยละ) 

1 
พันธโคนม / การ

ผสมพันธ 

17 

(85) 

2 

(10) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(5) 

4.70 

(16) 

สําคัญ

มาก   

2 การจัดการเลี้ยงดู

ในระยะตาง ๆ 

11 

(55) 

4 

(20) 

4 

(20) 

0 

(0) 

1 

(5) 

4.20 

(15) 

สําคัญ

มาก   

3 การจัดสัดสวนโค

นม 

13 

(65) 

1 

(5) 

2 

(10) 

3 

(15) 

1 

(5) 

4.10 

(14) 

สําคัญ

มาก   

4 การจัดการดาน

อาหารสัตว 

14 

(10) 

3 

(15) 

2 

(10) 

0 

(0) 

1 

(5) 

4.45 

(15) 

สําคัญ

มาก   

5 โรคและการ

สุขาภิบาลภายใน

ฟารม 

12 

(60) 

3 

(15) 

3 

(15) 

1 

(5) 

1 

(5) 

4.20 

(15) 

สําคัญ

มาก   

6 การจัดการดาน

การรีดนม 

10 

(50) 

4 

(20) 

2 

(10) 

2 

(10) 

2 

(10) 

3.90 

(13) 

สําคัญ

ปานกลาง   

7 การจัดบันทึก

ภายในฟารม 

9 

(45) 

0 

(0) 

6 

(30) 

1 

(5) 

4 

(20) 

3.45 

(12) 

สําคัญ

ปานกลาง   

รวม 4.14 สําคัญ

มาก   
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ตารางท่ี 10 การจัดลําดับความสําคัญของการจัดการฟารม   

จากตารางท่ี 10 พบวา การจัดลําดับความสําคญัของการจัดการฟารม  อยูในเกณฑ มคีวามสําคัญมาก โดยมคีา

คาเฉลี่ย เทากับ 4.14  
 

สรุปผลเละอภปิรายผล 

 การดําเนินการศึกษาการเพิ่มผลผลติของฟารมโคนม กรณกีารจัดสัดสวนโคนมในฟารมโคนมของ

สมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา เพื่อหาขอเสนอแนะการจัดสัดสวนท่ีเหมาะสมในการเพิ่มผลผลติของฟารมโค

นมใหแกสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา น้ัน พบวาประชากรกลุมตัวอยางยังมคีวามตองการท่ีจะในการเพิ่ม

ผลผลติของฟารมโคนม เพิ่มประสทิธิภาพในการควบคุมและปองกันโรคโคนม การควบคุมคณุภาพของนํ้านม สราง

เครือขายความรวมมอื และสงเสริมการบริโภคนมของประชาชนเพิ่มขึ้น จงึสามารถสรุปไดวามคีวามสอดคลองกับ

วัตถุประสงค กลาวคอื การเพิ่มผลผลตินํ้านมดบิในฟารมโคนมสามารถเพิ่มไดโดยการจัดสัดสวนโคนมท่ีเหมาะสม 

เกษตรกรมสัีดสวนโคนมในฝูงใกลเคยีงฝูงมาตรฐาน มอัีตราการเพิ่มผลผลติตามเกณฑเงื่อนไขท่ีกําหนด เจาของฟารมมี

สวนสําคัญในการเพิ่มปริมาณนํ้านมดบิเฉลี่ยในฟารม และมุงใหความสําคัญของการจัดการฟารมในสวน คอื พันธโคนม/

การผสมพันธ การจดัการดานอาหารสัตว การจัดการเลี้ยงดูในระยะตางๆ โรคและการสุขาภบิาลในฟารม และการจัด

สัดสวนโคนม นอกจากน้ีในอนาคตการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจงัหวัดพะเยามคีวามตองการท่ีจะขยาย

ฟารมโคนมในอนาคต คดิเปนรอยละ 90 ของความตองการเลี้ยงโคนมในอนาคต จงึมคีวามตองการความชวยเหลอืดาน

เงนิกูดอกเบ้ียตํ่าสําหรับรับซื้อโคนมเพิ่มจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการเพิ่มผลผลติของฟารมโคนม กรณกีารจัดสัดสวนโคนมในฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผู

เลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา สามารถเพิ่มผลผลตินํ้านมดบิในฟารมโคนมโดยการจัดสัดสวนโคนมท่ีเหมาะสม โดยสัดสวนของ

โคนมระยะตาง ๆ ในฝูงท่ีเหมาะสมของเกษตรกร ควรมจีํานวนตามฝูงมาตรฐานตามมาตรฐานของ กรมปศุสัตว, 2546 

เพื่อใหแมโคท่ีคัดออกจากฝูงและโคทดแทนหมุนเวยีนแทนกันไดอยางสมดุล สําหรับในประเทศไทยซึ่งเปนเขตรอน ขอมูล

จากฟารมท่ีมจีํานวนแมโคมากกวา 100 ตัวขึ้นไปพบวามคีาเฉลี่ยชวงหางการใหลูกประมาณ 450 วัน (หรือ open day 170 

วัน) มกีารคัดแมโคออกประมาณ 15-20% โคสาวอายุคลอดลูกตัวแรกไมเกนิ 30 เดอืน ฟารมน้ีจะผลติโคทดแทนดังน้ี

 เปอรเซนตท่ีผลติไดเฉพาะจากแมโคในแตละปหรือเปอรเซนตลูกท่ีเกดิ 

  = (365- จํานวนวันหลังคลอดถงึผสมติด) X 100 

    ระยะต้ังทอง 

  = (365-170) X 100 = 70 

     280 

  จํานวนวันหลังคลอดถงึผสมติด = ชวงหางการใหลูก - จํานวนวันต้ังทอง 

  ถาฟารมหน่ึงมแีมโคจํานวน 100 ตัว มกีารคัดแมโคออก 15% มโีคสาวทองทดแทน 15% ดังน้ันจะเหลอื

แมโค จาํนวน 85 ตัว ซึ่งจะใหลูก 70% เทากับ (70X85)/100 เทากับ 59 ตัว 
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 จํานวนลูกโคท่ีเกดิในฟารมแตละป 

 = ลูกโคท่ีคลอดจากแมโค+ลูกโคท่ีคลอดจากโคสาวทดแทน 15 ตัว 

 = 59 ตัว+15 ตัว 

 = 74 ตัว หรือประมาณ 75 ตัว = 75%  

 = เปอรเซนตลูกโคท่ีผลติไดในฟารม (จากแมโคและโคสาว) 

 การเลี้ยงโคนมจําเปนตองคัดแมโคนมออกจากฝูง 15-20 % เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ ดังน้ันจงึจาํเปนตองมกีาร

จัดหาโคทดแทนท่ีคัดออกไป ซงึอาจทําไดโดย 

1) ซื้อจากท่ีอื่น เปนวธีิใชอยูในฟารมท่ีมโีคนอย ตองการลดภาระการเลี้ยงลูกโค   

 2) เลี้ยงลูกโคท่ีเกดิในฝูง เปนวธีิท่ีสามารถปรับปรุงพันธโคในฝูงและสามารถปองกันโรคจากภายนอกฝูง  

การปลูกพชือาหารสัตวชวยลดตนทุนการผลติภายในฟารม ควรมุงใหความสําคญัของการจัดการฟารมในสวน

ของ พันธโคนม/การผสมพันธ การจัดการดานอาหารสัตว การจดัการเลี้ยงดูในระยะตางๆ โรคและการสุขาภบิาลในฟารม 

และการจัดสัดสวนโคนม รวมถงึสวนราชการท่ีเกี่ยวของควรใหการดานเงนิกูดอกเบ้ียตํ่าแกสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม

จังหวัดพะเยาเพื่อใชในการ ซื้อโคนมเพิ่ม  ปรับปรุงโรงเรือน  ซื้อเคร่ืองมอือุปกรณในการจัดการพชือาหารสัตว   มกีาร

สนับสนุนวัสดุการเกษตร เวชภัณฑ  การจัดเจาหนาท่ีเขาไปดูแล แกไขปญหาภายในฟารมอยางสมํ่าเสมอ  การอบรมให

ความรู / ศึกษาดูงาน เปนตน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ ดร.อนุสรณ คณุานุสรณ ท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆดวยความ

เอาใจใสเปนอยางย่ิง จนสําเร็จลุลวงไปได ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี  

ขอขอบพระคุณมหาวทิยาลัยพะเยา ผูบริหาร และคณาจารยคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ ทุกทานท่ีไดประสทิธประสาทวชิาท่ีมปีระโยชนคุณคาย่ิงจนสําเร็จการศึกษา 

ขอขอบพระคุณฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ี

เกี่ยวของ ท่ีกรุณาเสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและไดใหขอเสนอแนะตางๆท่ีเปนประโยชนในการศึกษาวจิัยใน

คร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี
 

เอกสารอางองิ 

รักษิณา สัตยชาพงษ และฐิตินันท วิเศษวงศา. 2553. “การศึกษาตนทุนและกําไรจากการผลิตนํ้านมดิบของเกษตรกรผู

เลี้ยงโคนมจังหวัดลพบุรี” http://www.pvio_lbr@dld.go.th ( 15 กันยายน 2553) 

กรมปศุสัตว, 2552. ขอมูลจํานวนปศุสัตว ในประเทศไทย ประจําป 2552, ศูนยสารสนเทศ, กรมปศุสัตว, กระทรวงเกษตร

และสหกรณ  

http://www.pvio_lbr@dld.go.th/
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การศกึษาปญหาและแนวทางพัฒนาการปฏบิติังานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและ

ทะเบยีนทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมอืง

พะเยา จังหวัดพะเยา 

A Study of problems and Working Development guidelines in the preparation of 

a map system and Property Tax of the district and the district administration. In 

MuangPhayao 

ภัทราภรณ เมอืงวงศ15

1* และสุนทรยี ตัง้ศรวีงศ16

2 

Pattraporn Muangwong1* and Suntaree Tungsriwong2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง การศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสนิของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เสนอแนวทางในการพัฒนาการปฏบัิติงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสนิ ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กลุมตัวอยาง

ในการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 52 คน ประกอบดวย ปลัดเทศบาลตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการกองคลัง 

ผูอํานวยการกองชาง เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได จํานวน 13 แหง สงแบบสอบถามท้ังสิ้น 52 ชุด ไดรับคืนท้ังหมด รวบรวม

ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  
จากการศึกษาน้ีพบวา ระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เทศบาล

ตําบลระดับปญหาการปฏบัิติงานประกอบดวย ปจจัยดานการดําเนินงาน ไดแกดานกระบวนการทํางาน ดานนโยบาย ดาน

บุคลากร มีปญหาอยูในระดับมาก(คะแนนเฉลี่ยในชวง 3.41-4.20) ดานงบประมาณมีปญหาในระดับปานกลาง (คะแนน

เฉลี่ยอยูในชวง 2.61-3.40) ปจจัยดานเทคโนโลยี ประกอบดวย ดานฐานขอมูล ดานโปรแกรม ดานเคร่ืองมือและอุปกรณ 

มีปญหาอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยในชวง 3.41-4.20) องคการบริหารสวนตําบลระดับปญหาการปฏิบัติงาน

ประกอบดวย ปจจัยดานการดําเนินงาน ไดแก กระบวนการทํางานมีปญหาอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยอยูในชวง 3.41-

4.20) ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานนโยบาย มีปญหาอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยในชวง2.61-3.40) ปจจัย

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2 School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : pit_fist@hotmail.com 

 



 

1335 

 

ดานเทคโนโลยี ไดแก ดานฐานขอมูล ดานโปรแกรม มีปญหาอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยในชวง3.41-4.20) ดาน

เคร่ืองมอืและอุปกรณ มปีญหาอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยในชวง 2.61-3.40)  

การทดสอบความแตกตางระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของ

เทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล ระดับปญหาไมแตกตางกัน ท้ังทางดานปจจัยดานการดําเนินงานและปจจัย

ดานเทคโนโลยี ดังน้ันแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเขต

เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สามารถใชแนวทางการพัฒนารวมกันได ดานการบุคลากร ควรใหบุคลากรท่ี

เกี่ยวของเขารวมการฝกอบรม สรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญโดยเฉพาะดานการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน เพื่อใหมีจํานวนบุคลากรเพียงพอกับการปฏิบัติงาน ดานกระบวนการทํางานเนื่องจากขั้นตอนการ

ดําเนินงานซับซอนมีรายละเอียดมาก ควรมีการแบงหนาท่ีการทํางานอยางชัดเจน ศึกษาเรียนรูขั้นตอนแตละขั้นตอนให

เขาใจจากคูมอืหรือสอบถามจากหนวยงานอื่นท่ีประสบผลสําเร็จจากการใชระบบแผนท่ีภาษี ดานนโยบายตองปฏิบัติตาม

นโยบายของผูบริหารและกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นหรือหนังสือส่ังการอยางเครงครัดเกี่ยวกับการจัดทําระบบ

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายท่ีวางไว และติดตามผลการดําเนินงานอยาง

สมํ่าเสมอ ดานงบประมาณ  ผูบริหารตองใหความสําคัญของการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ควรต้ัง

งบประมาณใหเพยีงพอกับขั้นตอนการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ท้ังน้ีตองคํานึงถึงผลการดําเนินงานท่ี

จะไดรับ ใชงบประมาณอยางประหยัดและคุมคา ดานเทคโนโลยีควรเลือกเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีเหมาะสมท่ีใชสําหรับใน

การจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพื่อรองรับขอมูลท่ีเพิ่มขึ้นและการพัฒนาโปรแกรมในอนาคต ดาน

โปรแกรม ใหบุคลากรเห็นความสําคัญในการนําระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสนิมาใช ดานฐานขอมูล ควร

มกีารสํารวจขอมูลตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ และมกีารประชาสัมพันธขอความรวมมอืประชาชนในการใหขอมูลท่ีถูกตอง 
 

คําสําคัญ: แผนท่ีภาษี ทะเบียนทรัพยสนิ ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร 
 

Abstract 

The self-study education problems and improve operational system for the preparation of the Municipal 

Property Tax Map and Tambon Administration Organization. In Muang Phayao is intended. To study the problems of 

the system and Property Tax Map of the District and Subdistrict. In Muang Phayao proposed to improve performance 

in a map system and Property Tax. The district and the district administration. In Muang Phayao sample in this study 

consisted of 52 permanent municipal district. Tambon Administrative Secretary Director of the Division Director of 

Sales Sales revenue collection of 13 of the 52 sets of questionnaires were returned. Questionnaires were used to 

collect data This study found that Level of performance issues in preparation for the Property Tax Map. 

District level, performance problems are. Operational factors Including the processes of human resources 

policy issues at a high level (the average for the last 3:41 to 4:20) with a moderate budget. (Reviews in the range 

2.61 to 3.40) technological factors include the database for the application of tools and equipment. The problem is 

the high level (Reviews in the 3:41 to 4:20).Tambon level consists of performance issues. Operational factors include 



 

1336 

 

a high level in the process. (Reviews in the range 3.41 to 4.20), personnel, budget, policy issues are moderate. 

(Reviews in the 2.61 to 3.40), technology factors, including the database program in a high level. (Reviews in the 

3.41 to 4.20), the top equipment. The problem is moderate (Reviews in the 2.61 to 3.40). 

Testing different levels of performance issues in the preparation of the Tax Map of property. Skip to Tambon 

Administration Organization. The operational and technological factors. The problem is no different The development 

practitioners to create a map of the property tax and the municipality and the district administration. Can be used to 

guide the development together. The personnel Should provide the relevant personnel attend training. Recruiting 

personnel with expertise in particular areas of a map system and Property Tax. In order to have a sufficient number 

of personnel with the performance. The due process procedures are very detailed and complex. There should be a 

clear division of work. Learn step by step to understand the manual or contact the agency that achieved by the use 

of tax map. Policy to comply with the policies of the administration and the Department of Local Government or the 

written order strictly on a map system and Property Tax. To ensure the implementation of the policy laid down. 

Regularly monitor and evaluate the implementation of the budget, management must focus of a map system and 

Property Tax. The budget should provide adequate steps to create a Property Tax Map. Must take into account the 

results of operations that would have been. Cost efficient and cost effective. Technology should select tools and 

equipment suitable for the preparation of the Tax Map and assets to support the growth and development of future 

applications of the personnel the importance of implementing the Tax Map of property. to Data base Should be 

explored various information regularly. And the promotion of cooperation in providing the public with accurate 

information 

 

Key words: Taxation mapping, property registration, Geographic Information System 
 

บทนํา 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ใหความสําคัญในการจัดเก็บรายได เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

รายไดเพิ่มขึ้น ใหเพียงพอกับการดําเนินการตามภารกิจ และตามอํานาจหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดาน

การเงนิการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีปญหาหลายดาน ทําใหไมสามารถใหบริการสาธารระไดอยางเพียงพอ 

โดยเฉพาะรายไดจากภาษีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง ไดแก ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีปาย 

และคาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ ไมสามารถจัดเก็บเองไดตามประมาณการรายรับท่ีกําหนดไว เพื่อใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นเพียงพอตอการดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีในการใหบริการแกประชาชน เพื่อให

ทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองได จําเปนตองมุงเนนใหความสําคัญกับการจัดเก็บรายได โดยการนําเทคโนโลยีสารสานเทศ 

(ICT) มาใชในการบริการประชาชนผูชําระภาษี โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและนําแผนท่ีภาษีและ
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ทะเบียนทรัพยสินไปใชในการจัดเก็บภาษี กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดมีการพัฒนาโปรแกรมแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสนิ (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมสิาสตร (LTAX GIS)  

 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร (GIS) เปนกระบวนการทํางานเกี่ยวกับขอมูลในเชิงพื้นท่ีดวยระบบคอมพิวเตอร ท่ีใช

กําหนดขอมูลและสารสนเทศ ท่ีมคีวามสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นท่ี เชน ท่ีอยู บานเลขท่ี สัมพันธกับตําแหนงในแผนท่ีซึ่ง

ประกอบดวยขอมูล 2 ประเภท คอื ขอมูลเชิงบรรยาย(ทะเบียนทรัพยสนิ) และขอมูลเชิงพื้นท่ี (แผนท่ีภาษี) โปรแกรมแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTAX3000) ใชในการบันทึกสืบคนขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินตาง ๆ เชน ขอมูลเกี่ยวกับท่ีดิน 

ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง ขอมูลเกี่ยวกับปาย ขอมูลเกี่ยวกับการปกระกอบกิจการคา การคํานวณภาษีแต

ละประเภท โดยท่ีขอมูลท้ังสองจะมคีวามสัมพันธกัน ทําใหสามารถสบืคนขอมูลไดอยางมปีระสทิธิภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิง

การนําไปใชในการตรวจสอบขอมูลทรัพยสนิท่ีอยูในขายชําระภาษีและยังไมไดชําระภาษี นอกจากน้ีแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินยังเปนประโยชน ในการวางแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาทองถิ่น เชน การกอสรางถนน 

การวางแผนปองกันนํ้าทวม  การวางแผนการใชท่ีดิน ดานโยธา ขอมูลเสนทางหลวง การวางผังเมือง การวางแผนการ

สาธารณูปโภคขัน้พื้นฐาน การวางแผนการทองเท่ียว การวางแผนปองกันอุทกภัย การพัฒนาแหลงนํ้า 

 ปจจุบันฐานะทางดานการเงนิการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพะเยามีปญหาหลายดาน ทําให

ไมสามารถทําการบริการสาธารณะไดอยางเพยีงพอ โดยเฉพาะรายไดจากภาษีอากรท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บ

เอง ซึ่งการจัดเก็บรายไดไมสามารถจัดเก็บไดตามประมาณการรายรับท่ีกําหนดไวในเทศบัญญัติและขอบัญญัติ กรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจึงไดสงเสริมสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจุบันเทศบาลตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ยังไมสามารถดําเนินการหรือใชงานระบบแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยได ทําใหการจัดเก็บรายไดไมเปนไปตามประมาณการตามเทศบัญญัติและขอบัญญัติท่ีต้ังไว ดังน้ันผูศึกษา

จึงสนใจปญหาในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ใน

เขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลท่ีไดสามารถใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาและเปนแนวทางในการพัฒนาใน

การดําเนินการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อใหการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สามารถจัดเก็บไดครบถวน 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปญหาการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล ในเขตอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการปฏบัิติงานการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ ของเทศบาลตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

3. เพื่อทดสอบความแตกตางของระดับปญหาของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในการจัดทําระบบ

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ในเขตอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเย 
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กรอบแนวคิด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

กรอบแนวคดิน้ีไดจากหลักการบริหาร 4M คอื ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการจัดการ ดานวัสดุปุปกรณ

และคูมือการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ดานองคประกอบหลักระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

ประกอบดวยอุปกรณคอมพวิเตอร โปรแกรม ขอมูล บุคลากร และวธีิการหรือขั้นตอนการทํางาน นํามาปรับปรุงใหเขากับ 

กรอบแนวคิด ปจจัยการดําเนินงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน แบงออกเปน 2 ปจจัย คือปจจัย

ดานการดําเนินงาน ประกอบดวย ดานบุคลากร ดานกระบวนการทํางาน ดานนโยบาย ซึ่งปรับใหอยูดานการจัดการ ดาน

งบประมาณ ปจจัยดานเทคโนโลยี ประกอบดวยดานเคร่ืองมอือุปกรณ ซึ่งปรับใหอยูดานวัสดุอุปกรณ ดานโปรแกรม ดาน

ฐานขอมูล ปรับใหอยูดานองคประกอบหลักระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)) ซึ่งเปนปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทํา

ระบบแผนท่ีภาษี และแนวการพัฒนาปฏบัิติงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษี 
 

วธิกีารวจัิย 

ในการศึกษาเร่ือง การศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 

โดยคนควาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของสรุปเปนประเด็นขอคําถามของแบบสอบถาม เพื่อใชเปนแนวทางในการเก็บ

รวบรวมขอมูล แบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน คือขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลท่ัวไปของเทศบาล

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ระดับปญหาการปฏบัิติงานของการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินแบง

ออกเปน 5 ระดับ คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ตามเกณฑของ ลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งเปนคําถาม

แบบปลายปดและขอเสนอแนะ ใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคดิเห็บแบบอิสระ ซึ่งเปนคําถามแบบปลายเปด 

ปจจัยการปฏบิัติงานในการจัดทาํแผนที่ภาษี

และทะเบยีนทรัพยสนิ 

ปจจัยดานการดาํเนนิงาน 

1.ดานบุคลากร 

2.ดานกระบวนการทํางาน 

3.ดานนโยบาย 

4.ดานงบประมาณ 

ปจจัยดานเทคโนโลยี 

1.ดานเคร่ืองมอือุปกรณ 

2.ดานโปรแกรม 

3.ดานฐานขอมูล 

 

 

ปญหา ในการจัดทําระบบ 

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  

 

แนวทางพัฒนาการปฏบัิติงาน ในการจัดทํา

ระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ 
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 ผูใหขอมูลประกอบดวย ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลตําบล 

ผูอํานวยการกองคลังองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการกองชางเทศบาลตําบล ผูอํานวยการกองชางองคการบริหาร

สวนตําบล เจาหนาท่ีจัดเก็บรายไดเทศบาลตําบล และ เจาหนาท่ีจัดเก็บรายไดองคการบริหารสวนตําบล รวมกลุมตัวอยาง

ท้ังหมดจํานวน 52 คน โดยการทําหนังสอืถงึนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อขอความอนุเคราะห

ตอบแบบสอบถาม และติดตอประสานงานเพื่อขอรับแบบสอบถามดวยตนเอง  

การวิเคราะหขอมูลใช คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแปรปรวนของระดับปญหาการ

ปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในเขต

อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา คาระดับนัยสําคัญ ท่ี α = 0.05 
 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ือง การศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาการปฏบัิติงานในการจัดทําระบบแผน

ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง โดยภาพรวมจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลของผูสอบ

แบบสอบถาม 

 สถานะภาพ    จํานวน(คน)   รอยละ 

เพศ หญงิ    28    53.85 

อายุ 40 ป ขึ้นไป   33    63.43 

การศึกษา ปริญญาตรี   27    51.92 

สถานภาพ ขาราชการ   52    100 

ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง  12    23.08 

 ผูอํานวยการกองชาง   12    23.08 

ระยะเวลาปฏบัิติงาน 15 ปขึ้นไป  33    63.46 

สถานท่ีทํางาน เทศบาลตําบล  36    69.23   

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญงิ จํานวน 28 คน คดิเปนรอยละ 53.85 ชาย 24 คน คิดเปน

รอยละ 46.15  สวนใหญอายุ 40 ปขึ้นไป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 63.43 อายุ รองลงมาคืออายุ 36-40ป จํานวน 

16 คน คดิเปนรอยละ 30.77 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 51.92 รองลงมาคือ ปริญญาโท 

จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 48.08 สถานะภาพเปนขาราชการ จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 100 สวนใหญตําแหนง

ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 23.08 และผูอํานวยการกองชาง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 
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23.08 รองลงมาคือ ปลัดเทศบาลตําบล จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 13.46 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 15 ป ขึ้นไป

จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 69.23 รองลงมาคือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6-10 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 21.15 

สถานท่ีทํางานสวนใหญเปนเทศบาลตําบล จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 69.23 และเปนองคการบริหารสวนตําบล 

จํานวน 16 คน คดิเปนรอยละ 30.77 
 

ตารางที่ 2 แสดงระดับปญหาการปฏบิัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสนิ ของเทศบาล

ตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวดัพะเยา (จํานวน 9 แหง) 

ดานการดําเนนิงาน คาเฉลี่ย  แปลผล  ดานเทคโนโลยี  คาเฉลี่ย  แปลผล 

ดานกระบวนการทํางาน 3.71  มาก  ดานฐานขอมูล  3.90  มาก 

ดานนโยบาย  3.46  มาก  ดานโปรแกรม  3.78  มาก 

ดานบุคลากร  3.36  มาก  ดานเคร่ืองมอืและอุปกรณ 3.41  มาก 

ดานงบประมาณ  3.25  ปานกลาง       

จากตารางท่ี 2 พบวาการศึกษาระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ของเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา แบงออกเปน 2 ปจจัย คอื 
ปจจัยดานการดําเนินงาน ดานท่ีมีระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินมากท่ีสุดคือ ดานกระบวนการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 รองลงมาคือดานนโยบาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46

ดานบุคลากร มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.36และคาเฉลี่ยอันดับสุดทายคอืดานงบประมาณ มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.25 
ปจจัยดานเทคโนโลยี ดานท่ีมีระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

มากท่ีสุดคอื ดานฐานขอมูล มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.90รองลงมาคอืดานโปรแกรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 และคาเฉลี่ยอันดับ

สุดทายคอื ดานเคร่ืองมอือุปกรณ มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.41 
 

ตารางที่ 3 แสดงระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของ

องคการบรหิารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (จํานวน 4 แหง) 

ดานการดําเนนิงาน คาเฉลี่ย  แปลผล  ดานเทคโนโลยี  คาเฉลี่ย  แปลผล 

ดานกระบวนการทํางาน 3.65  มาก  ดานฐานขอมูล  4.14  มาก 

ดานบุคลากร  3.33  ปานกลาง ดานโปรแกรม  3.64  มาก 

ดานงบประมาณ  3.03  ปานกลาง ดานเคร่ืองมอืและอุปกรณ 3.26       ปานกลาง 

ดานนโยบาย  3.00  ปานกลาง       
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จากตารางท่ี 3 พบวาการศึกษาระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

ของเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา แบงออกเปน 2 ปจจัย คอื  
ปจจัยดานการดําเนินงาน ดานท่ีมีระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสนิมากท่ีสุดคอื ดานกระบวนการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 รองลงมาคือดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33

ดานงบประมาณ มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.03และคาเฉลี่ยอันดับสุดทายคอืดานงบนโยบาย มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.00 
ปจจัยดานเทคโนโลยี ดานท่ีมีระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

มากท่ีสุดคือ ดานฐานขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14รองลงมาคือดานโปรแกรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64และคาเฉลี่ยอันดับ

สุดทายคอื ดานเคร่ืองมอือุปกรณ มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.26 
 

ตารางที่ 4 แสดงรายการทดสอบความแตกตางระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน ระหวางเทศบาลตําบลกับเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา         

(จํานวน 9 แหง) 

ปญหาการปฏบิัติงาน   F  Sig    

ดานการดําเนินงาน ดานบุคลากร    1.320  .335 

   ดานกระบวนการทํางาน   1.017  .417 

   ดานนโยบาย    .423  .673 

   ดานงบประมาณ    3.211  .113  

ดานเทคโนโลยี  ดานเคร่ืองมอืและอุปกรณ   .715  .527 

   ดานโปรแกรม    .611  .574 

   ดานฐานขอมูล    .110  .898 

จากตารางท่ี 4 พบวาการทดสอบความแปรปรวนระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสนิ ระหวางเทศบาลตําบลกับเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา แบงออกเปน 2 ปจจัย 

คอื   

ปจจัยดานการดําเนนิงาน ดานบุคลากร พบวาคา F = 1.320 คาSig =.335 (>0.05) ดานกระบวนการทํางาน 

พบวาคา F = 1.017 คาSig =.417 (>0.05) ดานนโยบาย พบวาคา F= .423 คาSig =.673 (>0.05) ดานงบประมาณ พบวา

คา F= 2.211คาSig =.113 (>0.05) ซึ่งแสดงวา ปญหาปจจัยดานการดําเนินงาน มปีญหาไมแตกตางกัน 
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ปจจัยดานเทคโนโลยีดานเคร่ืองมอืและอุปกรณพบวาคา F= .715 คาSig =.527 (>0.05) ดานโปรแกรม พบวา

คา F = .611 คาSig =.574 (>0.05) ดานฐานขอมูลพบวาคา F= .110 คาSig =.898 (>0.05) ซึ่งแสดงวา ปญหาดาน

เทคโนโลยี มปีญหาไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 5  แสดงรายการทดสอบความแตกตางระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและ

ทะเบยีนทรัพยสนิ ระหวางองคการบรหิารสวนตําบลกับองคการบรหิารสวนตําบล (จํานวน 4 แหง) 

ปญหาการปฏบิัติงาน    F  Sig   

ดานการดําเนนิงาน ดานบุคลากร     1.000  .423 

   ดานกระบวนการทํางาน    .085  .798 

   ดานนโยบาย     6.422  .127 

   ดานงบประมาณ     0.012  .922  

ดานเทคโนโลยี  ดานเคร่ืองมอืและอุปกรณ    .400  .592 

   ดานโปรแกรม     .002  .966 

   ดานฐานขอมูล     3.173  .217 

   

จากตารางท่ี 5 พบวาการศึกษาทดสอบความแปรปรวนระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน ระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา แบงออกเปน 2 ปจจัย คอื 

ปจจัยดานการดําเนินงาน  ดานบุคลากร พบวาคา F= 1.000 คาSig =.423 (>0.05) ดานกระบวนการทํางาน 

พบวาคา F = .085 คาSig =.798 (>0.05) ดานนโยบาย พบวาคา F= 6.422 คาSig =.127 (>0.05) ดานงบประมาณ 

พบวาคา F= .012 คาSig =.922 (>0.05) ปญหาปจจัยดานการดําเนินงานมปีญหาไมแตกตางกัน 

ปจจัยดานเทคโนโลยี ดานเคร่ืองมือและอุปกรณ พบวาคา F= .400 คาSig =.592 (>0.05) ดานโปรแกรม 

พบวาคา F = .002 คาSig =.966 (>0.05) ดานฐานขอมูลพบวาคา F= 3.173 คาSig =.217 (>0.05) ปญหาปจจัยดาน

เทคโนโลยีมปีญหาไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 6 แสดงรายการทดสอบความแตกตางระดับปญหาการปฏบิัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษี

และทะเบยีนทรัพยสนิ ระหวางเทศบาลตําบลกับองคการบรหิารสวนตําบล (จํานวน 13 แหง) 

ปญหาการปฏบิัติงาน      F  Sig   

ดานการดําเนนิงาน ดานบุคลากร    1.320  .335   

   ดานกระบวนการทํางาน   1.017  .417   

   ดานนโยบาย    .423  .673   

   ดานงบประมาณ    3.211  .113   

ดานเทคโนโลยี  ดานเคร่ืองมอืและอุปกรณ   .715  .527   

   ดานโปรแกรม    .611  .574   

   ดานฐานขอมูล    .110  .898   

จากตารางท่ี 6 พบวาการศึกษาทดสอบระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน ระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แบง

ออกเปน 2 ปจจัย คอื 

ปจจัยดานการดําเนนิงาน  ดานบุคลากร พบวาคา F= 2.347 คาSig =.143 (>0.05) น ดานกระบวนการทํางาน 

พบวาคา F = .100 คาSig =.97 (>0.05) ดานนโยบาย พบวาคา F= .049 คาSig =.953 (>0.05) ดานงบประมาณ พบวา

คา F= .839 คาSig =.460 (>0.05) ซึ่งแสดงวา ปญหาดานการดําเนินงาน ไมแตกตางกัน 

ปจจัยดานเทคโนโลยี ดานเคร่ืองมือและอุปกรณ พบวาคา F= .024 คาSig =.976 (>0.05) ดานโปรแกรม 

พบวาคา F = .042 คาSig =.959 (>0.05) ดานฐานขอมูลพบวาคา F= .302 คาSig =.746 (>0.05) ซึ่งแสดงวา ปญหา

ปจจัยดานเทคโนโลยี มปีญหาไมแตกตางกัน 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

ผลการวเิคราะหปญหาและแนวทางพัฒนาการปฏบัิติงานในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน 
ทรัพยสนิ ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก และระดับปญหาการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลไมแตกตางกันดังน้ัน

แนวทางในการพัฒนาการปฏบัิติงานสามารถใชแนวทางรวมกันได ดังน้ี 
 ปจจัยดานการดาํเนนิการ 

ดานบุคลากร ปญหาความรูความสามารถของบุคลากร ความรูการปฏบัิติงาน การโอน (ยาย) พนักงาน จํานวน  
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เจาหนาท่ีในการปฏบัิติงานไมเพียงพอ ปจจุบันบุคลากรไมเพียงพอตอปริมาณงาน บุคลากรขาดทักษะความชํานาญ ไมมี

ความกระตอืรือรนในการแกไขปญหาหรือการรับเทคโนโลยีสมัยใหม เนื่องจากปจจุบันยังใชระบบมือทํา ทําใหการเรียนรู

ระบบใหมทําไดยากและไมมกีารเรียนรูแกไขปญหาท่ีเกดิขึ้น ความรวมมอืจากเพื่อนรวมงานโดยเฉพาะกองชาง เนื่องจากมี

งานประจําท่ีตองรับผดิชอบอยูแลว จงึไมสามารถชวยเหลอืงานดานอื่นไดอยางตอเนื่อง  

แนวทางในการพัฒนา ควรสรรหาบุคลากรท่ีมคีวามรูความสามารถ ใหเพยีงพอตอปริมาณงาน จัดสงบุคลากร

เขารวมการอบรมอยางสมํ่าเสมอ การดูงานหนวยงานอื่นท่ีประสบผลสําเร็จในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน กระตุนใหบุคลากรเห็นความสําคัญในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชแทนระบบมือ ให

ผูบริหารจัดทําคําส่ังแตงต้ังบุคลากรชวยปฏิบัติงานแผนท่ีภาษีอยางชัดเจน สรางพันธมิตรเพื่อหาทางชวยเหลือซึ่งกันและ

กันในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวรัตน บุญวงศ (2556) ศึกษาถึง

สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเทศบาลตําบลบางเหรียง จากผลการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท้ัง 5ดาน 

ไดแก ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดาน

คุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรม พบวา มกีารพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการสงตัวพนักงานไปฝกอบรม

กับหนวยงานภายนอก และจัดใหมีการศึกษาดูงานในองคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการพัฒนาในเร่ืองคุณธรรมและ

จริยธรรม สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาตอ และเปดโอกาสใหพนักงานมีความกาวหนาในสายอาชีพ 

เนื่องจากเทศบาลตําบลบางเหรียงเปนองคกรขนาดเล็ก มบุีคลากรนอย ดังน้ันในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลสวนใหญ

จะสงบุคลากรท่ีมีความสนใจเขารับการพัฒนากับหนวยงานภายนอกเชน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 

องคการบริหารสวนจังหวัด กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ดานกระบวนการทํางาน ปญหาการปฏิบัติงานแตละขัน้ตอนใชระยะเวลานาน ผูปฏบัิติงานไมมคีวามเขาใจในแต

ละขัน้ตอน การสํารวจตองใชระยะเวลาแตกตางกันตามขนาดพื้นท่ี ความรวมมือของประชาชนในการออกสํารวจพื้นท่ี ซึ่ง

กระบวนการทํางานหลายขั้นตอน แตละขั้นตอนตองใชเวลาแตกตางกัน บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการนํา

โปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการทํางาน ตองใชเวลาในการศึกษาเรียนรู ในดานการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสนิ  

 แนวทางในการพัฒนา แนะนําหรือการใหความรูเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการทํางาน ทําให

กระบวนการทํางานรวดเร็วในการสืบคนขอมูล และศึกษาเรียนรูคูมือในการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน กําหนดหนาท่ีใน

การปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพื่อใหงานเปนไปตามท่ีกําหนดไวสอดคลองกับ พนิดา หวานเพ็ชร (2555) การเพิ่ม

ประสทิธิภาพการทํางานโดยใชแนวคิด ไคเซ็น การปรับปรุงการทํางานและนํามาประยุกตใชชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานลดขอบกพรองลงจากเดมิ นํามาเปนแนวทางปฏบัิติงานมาตรฐาน สามารถรองรับปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น  

 ดานนโยบาย ปญหาการปฏิบัติตามคําส่ังหรือนโยบายในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินจากกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งยังไมสามารถทําไดอยางเต็มท่ี การกําหนดเปาหมายชัดเจนในการจัดเก็บภาษีในแตละ

ป ใหเปนไปตามประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติและขอบัญญัติ การจัดเก็บรายไดยังเปนระบบเกาการจัดเก็บยังเก็บได

ไมครบถวน การปฏบัิติหนาท่ีตามนโยบายของผูบริหารและใหความสําคัญของระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน การ
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เปลี่ยนแปลงผูบริหารมีผลตอการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของ

ผูบริหาร 
 แนวทางในการพัฒนา ผูบริหารใหความสําคัญในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน สนับสนุน

การนําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสนิมาใช เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเปนไปตามประมาณการรายรับตามขอบัญญัติ

และเทศบัญญัติ และปฏิบัติตามนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นตามกําลังการพัฒนาของหนวยงานซึ่ง

สอดคลองกับ  

 ดานงบประมาณ ปญหาการใชงบประมาณในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินการใช

งบประมาณในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินในแตละขั้นตอนแตกตางกัน การจัดงบประมาณในการ

จัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสนิขึ้นนอยูกับรายไดของทองถิ่น การต้ังงบประมาณสนับสนุนในการจัดทําระบบ

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ  

 แนวทางการพัฒนา ควรต้ังงบประมาณใหเพยีงพอตอการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินในแตละ

ป มกีารติดตามการใชงบประมาณในการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ใหเหมาะสมและคุมคา กับปริมาณ

งานท่ีไดรับ ต้ังงบประมาณในการพัฒนาดานบุคลากร ดานระบบโปรแกรม และซอมบํารุงเคร่ืองคอมพวิเตอรซึ่งสอดคลอง

กับ โสภา สุวรรณวงศ (2550) การควบคุมการใชจายงบประมาณตองมีควบคุมและตรวจสอบจากตามลําดับช้ันของการ

บังคับบัญชา และมีการกระจายอํานาจการควบคุมเพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง การติดตามรายงาน

งบประมาณมกีารติดตามรายงานการใชจายอยางสมํ่าเสมอหลายชองทาง ต้ังแตการประชาสัมพันธรายงานกิจกรรมและ

ผลงาน แจกวารสารและจัดโครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนท่ีพบประชาชนเพื่อรับฟงความคิดเห็นและความ

ตองการของประชาชน การบริหารงบประมาณเปนเร่ืองท่ีผูท่ีเกี่ยวของตองใหความสําคัญ เพราะการใชเงินภาษีของ

ประชาชนจะเกดิประโยชนสูงสุดตอชุมชน ตองมกีารบริหารงบประมาณดวยหลักธรรมาภิบาล 
 ปจจัยดานเทคโนโลยี 

ปจจัยดานเครื่องมือและอุปกรณ ปญหาเคร่ืองคอมพวิเตอรไมเพยีงพอกับการปฏบัิติงาน การใชงานเคร่ือง 
คอมพิวเตอรตองใชกับระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินเทาน้ัน คอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงานไม

เหมาะสมกับการใชงาน คอมพิวเตอรท่ีใชไมสามารถรองรับขอมูลท่ีเพิ่มขึ้น ปจจุบันเคร่ืองมือท่ีใชในสํานักงานไมเพียงพอ 

และมอีายุการใชงานนาน เปนคอมพวิเตอรรุนเกาบางเคร่ืองไมสามารถปรับใหทันสมัยได ทําใหคุณสมบัติของคอมพิวเตอร

ไมสามารถรองรับขอมูลท่ีมปีริมาณมากได  
 แนวทางในการพัฒนา บุคลากรควรใชเคร่ืองมอืและอุปกรณใหเหมาะสมกับการใชงาน ดูแลรักษาเคร่ืองมอืและ

อุปกรณอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหเคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถใชงานไดนาน มีบุคลากรดานคอมพิวเตอรในสํานักงานเพื่อ

แกไขระบบคอมพิวเตอร และดูแลระบบใหทันสมัยอยูเสมอ จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมกับการใชงาน โดย

เฉพาะงานระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ซึ่งตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอรกับงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

เทาน้ัน ไมสามารถนําระบบอื่นมาติดต้ังรวมกันได มีงบประมาณเพียงพอในดานเคร่ืองมือและอุปกรณ ซึ่งสอดคลองกับ 

ณัฐรดา ตัวละมูลและคณะ (2555) ทรัพยากรมอิีทธิพลตอความสําเร็จในการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป e-LAAS การ

ปฏบัิติงานจําเปนตองไดรับวัสดุอุปกรณในการปฏบัิติงานอยางครบครัน เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชจะตองมีคุณภาพ ทันสมัย 
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และเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีการจัดต้ังงบประมาณในการจัดหาเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และมีการจัดต้ัง

งบประมาณในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 

ปจจัยดานโปรแกรม ปญหาความสนใจในการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน การ

ปรับตัวของเจาหนาท่ีในการรับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เปนระบบท่ีซับซอนบุคลากรตองใชเวลาในการเรียนรู โปรแกรมไม

สมบูรณทําใหขอมูลบางอยางสูญหาย และบุคลากรไมมคีวามต้ังในในการเรียนรูแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งสอดคลอง

กับ เสกสรร คงคชวัน (2556) ศึกษาดานการใชงานระบบ E-auction บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลควนศรีสวน

ใหญไมเคยใชระบบ E-auction บุคลากรท่ีไมเคยใชระบบ E-auction สวนใหญไมตองการใชไดหรือใชเปน บุคลากรท่ีใช

ระบบ E-auction เปนจะใชงานในดานการประมูลงานอิเล็คทรอนิกสมากท่ีสุด บุคลากรท่ีใชระบบ E-auction เปนท่ีมีปญหา

ในการใชงาน ระบุวาปญหาเกดิจากการขาดทักษะในการใชงาน และบุคลากรสวนใหญไมตองการพัฒนาการใชงานระบบ 

E-auction  

 แนวทางในการพัฒนา ควรใหบุคลากรตระหนักและใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานดานโปรแกรมแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสินและศึกษาการใชระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินอยางจริงจัง เมื่อเกิดปญหาขึ้นสามารถ

หาทางแกไขได สอดคลองกับ ปารวีร บุษบาศรี (2555) ความคระหนักรูของผูบริหารและพนักงานตอการประชาสัมพันธ

ภายในบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยกลุมตัวอยางสวนใหญใหความตระหนัก

วา การประชาสัมพันธภายในมีสวนสําคัญตอทุกสวนงานขององคกร และประชาสัมพันธภายในทําใหพนักงานรับทราบ

ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหว แตเห็นวาการประชาสัมพันธภายในยังมกีารใชสื่อท่ียังไมเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและไม

มคีวามหลากหลายเพยีงพอ 
 

 ปจจัยดานฐานขอมูล ปญหาการซื้อขายหรือโอนทรัพยสิน เจาของทรัพยสินไมไดแจงใหกับเทศบาลตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบลทราบ การประกอบกิจการ การยกเลิกกิจการเจาของกิจการไมไดแจงใหเทศบาลตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบลทราบ ความรวมมือจากสํานักงานท่ีดินจังหวัด ในการใหขอมูลการซื้อขายจายโอนท่ีดิน 

เนื่องจากมกีารซื้อขายจายโอนท่ีดนิ ทําใหเจาของทรัพยสินเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  แปลงท่ีดินขาดเอกสารสิทธ์ิ การแบง

เขตพื้นท่ีไมชัดเจน ระวางท่ีดนิไมครบถวน ประชาชนไมใหความรวมมอืในการใหขอมูล เจาของทรัพยสินไมอยูในพื้นท่ีทําให

ติดตอไดยาก ทําใหขอมูลผูเสยีภาษีไมเปนปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับ พรหม สริิลักษณมงคล (2550) ศึกษาถึงปญหาในการ

ปรับขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสนิของเทศบาลนครเชียงใหมใหเปนปจจุบันพบวา มสีภาพปญหาและอุปสรรคฯใน

ระดับปานกลางสวนประเด็นยอยพบวารายการท่ีมีสภาพปญหาและอุปสรรคในระดับมากประกอบดวยการประสานการ

ปฏบัิติงานระหวางแขวงกับสวนกลางของเทศบาลยังไมดเีทาท่ีควร การสื่อสารระหวางแขวงกับสวนกลางของเทศบาลยังไม

ดีเทาท่ีควร สวนกลางของเทศบาลประสบปญหาในการขอใชขอมูลท่ีจําเปนในการปรับขอมูลจากสวนงานตางๆภายใน

แขวงและสวนกลางของเทศบาล ประสบปญหาในการขอใชขอมูลท่ีจําเปนในการปรับขอมูลแผนท่ีภาษีจากสํานักงานท่ีดิน

จังหวัด 

 แนวทางในการพัฒนา จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลการซื้อขายจายโอนท่ีดินจากสํานักงานท่ีดิน

จังหวัด เพื่อนํามาปรับขอมูล มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําระบบแผนท่ีภาษีใหประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง

และอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหประชาชนเขาใจและใหขอมูลอยางถูกตอง ติดตามสอบถามเกี่ยวกับเจาของทรัพยสินท่ีไมไดอยู
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ในพื้นท่ี เพื่อจะไดสงเอกสารเกี่ยวกับงานภาษีใหรับทราบ ตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิกับเกษตรตําบลอยางสมํ่าเสมอ เพื่อให

ทราบถงึเอกสารสทิธ์ิท่ียังไมครบถวนขอความรวมมอืผูนําชุมชนและตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการยกเลิกกิจการ

ในชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ืองการศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาการปฏบัิติงานในการจัดทําระบบแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

สําเร็จลุลวงโดยไดรับความอนุเคราะหจาก ดร.สุนทรีย ต้ังศรีวงศ ซึ่งไดกรุณาใหคําปรึกษาและเสียสละเวลาอันมีคา แกไข

ขอบกพรองของเนื้อหาและสํานวนภาษา ดวยความเอาใจใสอยางดย่ิีง ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาส

น้ี 

 ขอขอบคุณ พนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา ท่ีใหการ

สนับสนุนการใหขอมูลตอบแบบสอบถาม และแนะนําขอเสนออื่นๆ จนทําใหงานสําเร็จดวยดี 

สุดทายน้ีขอบขอบคุณเพื่อนพนักงานทองถิ่นอําเภอดอกคําใต องคการบริหารสวนตําบลมวงคํา อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย ท่ีคอยใหความชวยเหลอื คําแนะนํา จนทําใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี
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บทคัดยอ 

 การศึกษามวัีตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบธุรกจิรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา โดยทําการสํารวจ

กลุมตัวอยางกลุมท่ี 1 จํานวน 100 คน เปนผูบริโภคท่ีใชบริการรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยใช

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวา รอยละ 59 เปนเพศหญิง รอยละ 48 มีอายุระหวาง 20 - 25 ป   มี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 70 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 32 มีรายไดตอเดือน 10,001– 

15,000 บาท ดานพฤติกรรมของผูบริโภค พบวา ปจจัยทางการตลาดมีผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟสด คือ ปจจัย

ดานราคามีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.86 ปจจัยดานการสงเสริมการขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 ปจจัยดานสถานท่ี มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 และปจจัยดานผลติภัณฑ โดยรวมมคีาเฉลี่ยเทากับ 3.67  

ผลการศึกษารูปแบบธุรกิจรานกาแฟสดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ี 2 คือ ผูประกอบการธุรกิจกาแฟสด จํานวน 6 

ราย ในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา พบวา รูปแบบรานกาแฟท่ีผูบริโภคนิยมมาใชบริการน้ัน จะเนนใหความสําคัญกับ สถาน

ประกอบการรานกาแฟ มีบรรยากาศท่ีดี บริการเปนกันเองเรียบงายตอการเขาถึง มีการตกแตงรานและบรรยากาศเปน

เอกลักษณเฉพาะตัว มีการใหบริการ WIFI ฟรี ใชสื่อ Social Network ในการเปนสื่อกลางระหวางลูกคา เชน Facebook, 

Instagram มโีปรโมช่ันสวนลดทางการคาตาง ๆ บัตรสะสมแตม และการสมัครเปนสมาชิกฟรีเพื่อของรางวัลสมนาคุณจาก

ทางรานประจําเดือนหรือประจําป เปนตน นอกจากน้ี อุปกรณในการชงกาแฟ เชน เคร่ืองบดเมล็ดกาแฟ เคร่ืองชงกาแฟ 

เปนตน รวมถงึเมล็ดกาแฟ และ Barista และพนักงานเสริฟภายในราน เปนสวนประกอบของรูปแบบรานท่ีสําคัญเชนกัน  
 

คําสําคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค รูปแบบธุรกจิ รานกาแฟสด   

                                                 
1 นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
2Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2 School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
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Abstract  

 This independent study has the objectives to study of coffee business model in Amphoe Mueang, Phayao 

province. In this study, the researcher survey sample group of 100 people and divide by 2 groups, the first group is 

the consumer that uses coffee services. The research was gathered by questionnaire and interview. So, the study 

found that overview of the respondents was female representing 59 percent and male 41 percent. The majority of 

respondents were aged between 20-25 years, representing 48 percent and the second is between the ages of 26-

30 years, representing 26 percent. The most respondents completed a bachelor’s degree total of 70 percent and the 

second is higher education degree total of 17 percent. The respondents are engaged in a student’s representing 32 

percent, followed by a career as an employee of the Government representing 26 percent include the majority have 

a monthly income of about 10,001-15,000 baht, representing 28 percent and revenue from 5,001-10,000 baht. 

Consumers Behavior found that marketing factors affecting the choice of a coffee shop. The price is equal to 3.86 

with an average maximum factor of promotion with an average of 3.73 Factors place. The mean was 3.70 and the 

product. Overall, the mean is 3.67. 

The study forms coffee business model from interviewing 2 is Entrepreneurs coffee 6 cases in Amphoe 

Mueang, Phayao province. Found that the coffee shop where consumers prefer to use that service. It emphasizes 

the importance of The establishment of a coffee shop There is a great atmosphere Service is friendly, simple to 

access. The decor and atmosphere is unique, free WIFI, Using Social Network as a mediator between clients such as 

Facebook, Instagram. With the promotion of trade discount cards and free membership to the rewards from the 

restaurant, monthly or annual onwards. In addition, the coffee equipment such as a coffee Grinder, a coffee machine 

and Barista and service staffs as important components of the Coffee Shop Business Model. 
 

Keywords:  Consumer Behavior/Business Model/Coffee Shop  
 

บทนํา 

ธุรกจิรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทยเปนธุรกิจท่ีนาสนใจ และมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง เพราะผูบริโภคคน

ไทยนิยมดื่มกาแฟกันอยางแพรหลาย รวมท้ังพฤติกรรมผูบริโภคคนไทยเร่ิมหันมาดื่มกาแฟเพื่อความบันเทิง และ

สนุกสนานมากขึ้น อีกท้ังวัฒนธรรมทางตะวันตกเขามามีบทบาทอยางมาก ปจจุบันผูบริโภคนิยมดื่มกาแฟมากขึ้น ในชวง

หลายปท่ีผานมาธุรกิจรานกาแฟมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยเหตุน้ีทําใหนักลงทุนจํานวนมากลงทุนในธุรกิจราน

กาแฟ สภาพการแขงขันในตลาดโดยรวมมแีนวโนมรุนแรงขึ้น ผูประกอบการจงึตองสรางมาตรฐานใหกับสินคาและบริการ

ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดย่ิีงขึ้นแนวโนมความตองการเมล็ดกาแฟในประเทศไทยจากกรมการคา

ภายใน กระทรวงพาณิชย คาดการณความตองการใชเมล็ดกาแฟในป 2555 ของโรงงานแปรรูปในประเทศ จะมี 67,620 

ตัน เพิ่มขึ้นจาก 61,480 ตัน ของป 2554 รอยละ 9.99 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) เนื่องจากการบริโภคใน

ประเทศมแีนวโนมเพิ่มขึ้น และประเทศไทยท่ีกําลังจะเขาสู AEC โดย จังหวัดพะเยาก็เปนจุดสําคัญจุดหน่ึงท่ีมีเสนทางR3A 
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ผาน จงึอยากทาบพฤติกรรมผูบริโภคในการเลอืกใชบริการรานกาแฟสดเปนอยางไร ปจจัย สวนประสมทางการตลาด 4P

ใดท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อกาแฟสด พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานกาแฟสดเปนอยางไร ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดใดท่ีมีผลตอการใชบริการรานกาแฟสด รูปแบบธุรกิจรานกาแฟสดในอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา 

ธุรกิจรานกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยามีรูปแบบการดําเนินงาน Supply Chain อยางไร และมีกลยุทธทาง

การตลาดอยางไร ธุรกิจรานกาแฟสดในอําเภอ จังหวัดพะเยามีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง ดังน้ันจึงมีการสนใจศึกษา

รูปแบบธุรกิจรานกาแฟสดในจังหวัดพะเยา ในการศึกษาในคร้ังน้ีจะมุงการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ ลักษณะธุรกิจราน

กาแฟสดและพฤติกรรมผูบริโภคกาแฟในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีผูวจิัยไดทําการกําหนดคําถามงานวิจัย (Research Question) ไวอยางชัดเจน ท้ังสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการวจิัย โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

1. พฤติกรรมผูบริโภคในการเลอืกใชบริการรานกาแฟสดในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

2. รูปแบบธุรกจิรานกาแฟสดในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

- ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

ประชากรท่ีใชการศึกษาคร้ังน้ีแบงออกไดเปน 2 กลุมคอื 

กลุมท่ี 1 ไดแกประชากรท่ีมอีายุระหวาง 15-60 ปท่ีเปนกลุมนักศึกษาและผูท่ีอยูในวัยทํางาน และอาศัยอยูในเขต

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ซึ่งอยูในขายท่ีเปนกลุมลูกคาเปาหมายในการใชบริการรานกาแฟสด จํานวน 100 ราย 

กลุมท่ี 2 ไดแก ผูประกอบการ การสัมภาษณสําหรับการรวบรวมในการวิเคราะหบริษัทและสถานการณปจจุบัน

ของการประกอบธุรกิจรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  การเปรียบเทียบรูปแบบการประกอบการธุรกิจ

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญในภาคธุรกจิกาแฟสด  ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา จํานวน 6 ราน 

- ขนาดของกลุมตัวอยาง 

ธุรกจิขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญในภาคธุรกจิกาแฟสด ในเขตจังหวัดพะเยา 

- การคัดเลอืกกลุมตัวอยาง 

การสัมภาษณ ธุรกจิขนาดเล็ก 2 ราน ขนาดกลาง 2 ราน ขนาดใหญ 2 ราน และกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 100 ราย 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บขอมูล 

ในการทําวจิัยในคร้ังน้ีขอมูลท่ีนํามาประกอบการศึกษาแบงออกเปน 2 ประเภท คอื 

 1.  ขอมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ใชวธีิการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัย สรางขึ้น ใชสอบถาม

ผูเขามาใชบริการรานกาแฟสด จังหวัดพะเยา โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) และ

สัมภาษณผูประกอบการรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีการวางแผนการสัมภาษณแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) 

 2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาคนควาจากเอกสารตางๆ ท่ี

เกี่ยวของท้ังจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ งานวิจัย เอกสารตางๆ และการคนควาขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต เกี่ยวกับ

การดําเนินงานรานกาแฟสดในดานการตลาดและการเงนิ 

วธีิการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี จําแนกเคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาเปน 2 สวน ไดแก 

1. เคร่ืองมอืสําหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดแก แบบสัมภาษณ สรางขึ้นตามวรรณกรรม

ท่ีไดทบทวนมา โดยการสัมภาษณแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 6 ราย ในประเด็น ขอมูลท่ัวไป ขอมูลการ

ดําเนินงานดานการตลาด ขอมูลการดําเนินงานดานการจัดการ ขอมูลการดําเนินงานดานการจัดเงิน ปญหาและ

ขอเสนอแนะนําจากการดําเนินงาน 

2. เคร่ืองมอืสําหรับการศึกษาเชิงปริมาณ แบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษาอาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

สถานภาพ   
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ตอนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมของผูใชบริการรานกาแฟสด และทัศนคติใชบริการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดพะเยาจํานวน 100 รายโดยการใชวธีิการเลอืกตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) 

 จากขอมูลท้ัง 2 สวนน้ีผูวิจัยนําขอมูลมาใชวิเคราะหลักษณะธุรกิจบริการรานกาแฟสดพฤติกรรม

ผูบริโภค และวเิคราะหรูปแบบธุรกจิกาแฟสด 

สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูลมวีธีิการ ดังน้ี 

1.   การวเิคราะหขอมูลท่ัวไป ใชความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  

2.   การวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปและพฤติกรรมของผูบริโภค ใชสถิติคาเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต (Mean 

หรือ x� ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผูศึกษาไดกําหนดเกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย (Yamane ,1973) ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถงึ  นอยท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถงึ  นอย 

 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถงึ  ปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถงึ  มาก 

 คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถงึ  มากท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 

การวิจัยเร่ือง “การศึกษารูปแบบธุรกิจรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา” โดยทําการสุมตัวอยาง

จํานวน 6 รานคา และ 100 คน ผูศึกษาจะนําเสนอผลการวจิัยออกเปน 2 สวนดังน้ี 

1.  รูปแบบรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

2.  พฤติกรรมผูบริโภคท่ีใชบริการรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 
 

1.  รูปแบบรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

ในการศึกษารูปแบบรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไดแบงการวิเคราะหดวย Business model 

อธิบายลักษณะธุรกิจในภาพรวมโดยใช Business Model Canvas ในการวิเคราะหในแตละสวนตาง ๆ และแบงลักษณะ 

Business Model Canvas ออกเปน 3 โมเดล ตามการสัมภาษณสถานประกอบธุรกิจรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา แบงไดดังน้ี ผูประกอบการขนาดเล็ก ผูประกอบการขนาดกลาง และผูประกอบการรายใหญไดดังน้ี 

1.  รานกาแฟขนาดเล็ก หรือขนาดคีออส ใชเงินลงทุนต้ังแต 30,000-80,000 บาท มีลักษณะเปนซุม คีออส 

ต้ังอยูตามแหลงธุรกจิ สวนใหญเกดิจากแฟรนไชส คอื การแฟฉ่ํา กาแฟเบ้ิล 

2.  รานกาแฟขนาดกลาง ใชเงนิลงทุนต้ังแต 80,000-500,000 บาท เปนลักษณะเปนชอปรานกาแฟ มเีบเกอร่ี มี

โตะเกาอ้ีใหน่ังพักผอน คอื Nutsz coffee The garden Coffee  

3. รานกาแฟพรีเมี่ยม ใชเงนิลงทุนต้ังแต 500,000 – มากกวาหน่ึงลานบาท เปนลักษณะมอีาณาเขตกวางขวาง มี

กาแฟ มเีบเกอร่ี มอีาหารอื่นๆ มท่ีีใหน่ังพักผอน คอื รานชีวติ ชีวา Chan Coffee 
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จากการวิเคราะหดวย Business Model อธิบายลักษณะธุรกิจในภาพรวมโดยใช Business Model Canvas ในการ

วเิคราะหในแตละสวนตาง ๆ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ไดผลดังน้ี 

 

Key Partners 

 

Supplier เมล็ดกาแฟ 

 

Supplier เคร่ืองชงกาแฟ 

 

Key Activities 

 

CARE 

 

Value Proposition 

 

ราคาถูก 

 

เปนกันเอง 

Customer relationship 

โปรโมชั่น 

Facebook 

Customer Segment 

 

 

คนในพื้นที ่

และ 

นักทองเที่ยว 

Key Resources 

อุปกรณชงกาแฟ 

เมล็ดกาแฟ 

Channels 

บอกตอ 

Social network 

Cost Structure 

คาเชาสถานที ่45% 

และคาสาธารณูปโภค 35% 

คาวัตถุดบิในการทํากาแฟ 30% 

Revenue streams 

เคร่ืองดื่มกาแฟ 

เคร่ืองดื่มอื่นๆ 

 

รูปท่ี 1 Business Model Canvas ผูประกอบการขนาดเล็ก 

 

Key Partners 

 

Supplier เมล็ดกาแฟ 

 

Supplier เคร่ืองชงกาแฟ 

 

Supplier เคก 

 

Key Activities 

 

CARE 

 

Value Proposition 

 

บรรยากาศด ี

 

เปนกันเอง 

 

การบริการ 

Customer relationship 

Free wifi 

โปรโมชั่น 

Facebook 

Customer Segment 

 

 

คนในพื้นที ่

และ 

นักทองเที่ยว 

Key Resources 

 

อุปกรณชงกาแฟ 

เมล็ดกาแฟ 

พนักงาน 

Channels 

 

บอกตอ 

Social network 

Cost Structure 

คาสาธารณูปโภค 35% 

คาจางพนกังาน 30% 

คาวัตถุดบิในการทํากาแฟ 25% 

คาเชาสถานที่ 10% 

Revenue streams 

เคร่ืองดื่มกาแฟ 

เคก คกุกี้ 

เคร่ืองดื่มอื่นๆ 

 

รูปท่ี 2 Business Model Canvas ผูประกอบการขนาดกลาง 
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Key Partners 

 

Supplier เมล็ดกาแฟ 

 

Supplier เคร่ืองชงกาแฟ 

 

Key Activities 

 

CARE 

Service Mind 

Value Proposition 

 

ราคาถูก 

 

เปนกันเอง 

 

สไตล 

 

การบริการ 

Customer relationship 

Free wifi 

โปรโมชั่น 

Facebook 

ดูแลใจใส 

Customer Segment 

 

 

คนในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

และ 

นักทองเที่ยว Key Resources 

 

อุปกรณชงกาแฟ 

เมล็ดกาแฟ 

Barista และ พนกังาน 

Channels 

บอกตอ 

Social network 

สื่อสิ่งพมิพ 

วทิยุ 

Cost Structure 

คาวัตถุดบิในการทํากาแฟ 35% 

คาสาธารณูปโภค 35% 

คาจางพนกังาน 30% 

Revenue streams 

เคร่ืองดื่มกาแฟ 

เคก คกุกี้ 

เคร่ืองดื่มอื่นๆ 
 

รูปท่ี 3 Business Model Canvas ผูประกอบการขนาดใหญ 

 

Key Partners 

 

Supplier เมล็ดกาแฟ 

 

Supplier เคร่ืองชงกาแฟ 

 

Key Activities 

 

CARE 

Service Mind 

Value Proposition 

 

ราคาถูก 

เปนกันเอง 

สไตล 

การบริการ 

สถานที ่

Customer relationship 

Free wifi 

โปรโมชั่น 

Facebook 

ดูแลใจใส 

สมาชกิ 

Customer Segment 

 

 

คนในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

และ 

นักทองเที่ยว 

Key Resources 

 

อุปกรณชงกาแฟ 

เมล็ดกาแฟ 

Barista และ พนกังาน 

Channels 

บอกตอ 

Social network 

สื่อสิ่งพมิพ 

วทิยุ 

Cost Structure 

คาวัตถุดบิในการทํากาแฟ 35% 

คาสาธารณูปโภค 35% 

คาจางพนกังาน 30% 

Revenue streams 

เคร่ืองดื่มกาแฟ 

เคก คกุกี้ อาหาร 

เคร่ืองดื่มอื่นๆ 
 

รูปท่ี 4 Business Model Canvas รูปแบบธุรกจิกาแฟสดรูปแบบใหม 
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จากการวิเคราะหดวย Business Model อธิบายลักษณะธุรกิจในภาพรวมโดยใช Business Model Canvas ในการ

วเิคราะหในแตละสวนตาง ๆ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ สรุปเปรียบเทียบ ดังน้ี 

สรุปการเปรียบเทียบการวเิคราะห Business Model Canvas 

Customer Segment 

กลุมลูกคาของสถานประกอบการรานกาแฟรูปแบบใหม ลูกคาโดยท่ัวไปคือคนในพื้นท่ีในจังหวัดพะเยา และ

นักทองเท่ียวในจังหวัดพะเยาท่ีต้ังใจมาดื่มกาแฟ 

Value Propositions 

สถานประกอบการรานกาแฟขนาดใหญ มีบรรยากาศท่ีดี สามารถเขาใชบริการของลูกคาท่ีเปนกันเองเรียบงาย

ตอการเขาถึง มีการตกแตงรานและบรรยากาศเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของตนเองดวยสไตลโมเดิรนตามท่ี ทัศนคติของ

ผูใชบริการรานกาแฟสดสวนใหญไดมคีวามตองการใชบริการ เพื่อท่ีจะชักนํากลุมลูกคาใหเกิดความสนใจเขามาใชบริการ

รานกาแฟสดไดมมุีมสวนตัวในการใชบริการอยางความเปนสวนตัวเรียบงาย เปนกันเอง และการใหบริการใหลูกคามีความ

พงึพอใจสูงสุดในการเขามาใชบริการ 

Channels  Social Network 

Channels  Social Network เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากพอสมควร สถานประกอบการรานกาแฟขนาด

ใหญ ไดใชชองทาง Social Network แบบ Viral ท่ีอาศัยการบอกตอโดยใชสื่อ Social Network ในการเปนสื่อกลางระหวาง

ลูกคา เชน Facebook, Instagram รวมถึงการบอกตอของลูกคาอีกดวย และการท่ีรานตกแตงรานและบรรยากาศเปน

เอกลักษณเฉพาะตัวของตนเอง 

มบีรรยากาศสวยงาม ก็จะถูกนิตยสาร บานและสวน เกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียว หรือเกี่ยวกับนิตยสารกาแฟ ลง

สื่อสิ่งพมิพตาง ๆ รวมท้ังรายการโทรทัศน จงึเปนชองทางหน่ึงท่ีทําใหลูกคาสนใจมาใชบริการสถานประกอบการ 

Customer Relationships 

สายสัมพันธกับลูกคาโดยการมบีริการ wifi ใหแกผูใชบริการ มโีปรโมช่ันสวนลดทางการคาตาง ๆ บัตรสะสมแตม 

และการสมัคเปนสมาชิกฟรีเพื่อของทางวันสมนาคุณจากทางรานประจําเดือนหรือประจําป สามารถติดตอ เว็บเพจทาง

เฟสบุคในการติดตอขาวสารกจิกรรมตาง ๆ ของทางราน ใหลูกคาเกดิความพงึพอใจ สูงสุด 

Revenue Streams 

รายไดหลักสถานประกอบการรานกาแฟขนาดใหญ มาจากการเคร่ืองดื่มกาแฟ และ เคก เคกโชคโกเล็ด เบเกอร่ี 

ควบคูกันไปดวย รวมถงึเคร่ืองดื่มอื่นๆท่ีผูผูบริโภคสนใจใชบริการ เชน ชา ชาเขยีว โกโก ของทานเลน และอาหาร 

Key Resource 

ทรัพยากรสถานประกอบการรานกาแฟขนาดใหญ ม ี3 สวนหลัก คอือุปกรณในการชงกาแฟ เชนเคร่ืองบดเมล็ด

กาแฟ เคร่ืองชง เปนตน รวมถึงเมล็ดกาแฟ และ Barista ท่ีมีความชํานาญในเร่ืองของการชงกาแฟ เพื่อดึงรสชาติของ

กาแฟออกมาอยางมคีุณภาพ ประสทิธิภาพใหมีรสชาติท่ีดี สามสิ่งน้ี คือหัวใจหลักของรานกาแฟขนาดใหญ และพนักงาน

เสริฟภายในราน 
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Key Activities 

สิ่งท่ีตองทําเพื่อขับเคลื่อนใหโมเดลธุรกจิน้ีของสถานประกอบการรานกาแฟขนาดกลาง CARE และService Mind 

ถอืเปนหัวใจสําคัญของงานบริการ คนท่ีทํางานบริการ 

Key Partners 

ท่ีสําคัญของสถานประกอบการรานกาแฟขนาดใหญคอืเคร่ืองชงกาแฟ เนื่องจากการท่ีม ีSupplier เคร่ืองชงกาแฟ

ขายควบคูแฟรนไชสพรอมเมล็ดกาแฟจึงเปน Partners ท่ีสําคัญในการประกอบกิจการ หรือสถานประกอบการรานกาแฟ

ขนาดใหญท่ีซื้อเคร่ืองชงกาแฟท่ีไมใชแฟรนไชส ไดมี Contract กับบริษัทน้ัน ๆ หากเคร่ืองชงกาแฟมีปญหามีบริการซอม

เคร่ืองกาแฟให รวมถงึเมล็ดกาแฟท่ีไมใชแฟรนไชส อาจมสัีญญาซื้อขายเมล็ดกาแฟจากไรกาแฟของชาวสวนเพื่อนําเมล็ด

กาแฟมาคั่วเอง 

Cost Structure 

คาใชจายหลักของสถานประกอบการรานกาแฟขนาดใหญประกอบดวย  

4 ตนทุนหลัก คือ คาจางพนักงาน คาวัตถุดิบในการทํากาแฟ คาเชาสถานท่ี และคาสาธารณูปโภค หรือของ

สถานประกอบการรานกาแฟขนาดใหญท่ีมสีถานท่ีเปนของตัวเองก็จะไมมคีาใชจายคาเชาสถานท่ีในการประกอบกจิการ 
 

จากการออก Business Model Canvas ในรูปแบบใหมท่ีผูบริโภคตองการใชบริการ ไดออกกลยุทธสวนผสมทาง

การตลาด โดยการนําเคร่ืองมอืทางการตลาด 4P มาใชไดดังน้ี  

1. Product มีเมล็ดกาแฟท่ีหลากหลายท้ังในประเทศ และตางประเทศ รวมถึงมีเคร่ืองดื่มท่ีหลากหลายนอกจาก

เคร่ืองดื่มกาแฟ ของทานเลน เคก เบเกอร่ี และอาหาร ท่ีหลากหลาย 

2. Price คุณภาพของเคร่ืองดื่ม และอาหารมคีวามเหมาะสมกับราคาคาใชจาย ไมสูงเกินไปเกินจากคุณภาพของ

สนิคา จนไมทําใหผูใชบริการมองวาคุณภาพไมเหมาะสมกับราคาคาใชจาย 

3. Place มบีรรยากาศดมี ีมสีถานท่ีสวยงามมสีไตล มีความเปนสวนตัวในการใชบริการ มีสถานท่ีจอดรถ การใช

บริการ Wifi ท่ีมคีวามเร็ว รวมถงึการใหบริการท่ีด ีและมุมถายรูปตาง ๆ ตามบรรยากาศราน 

4. Promotion มโีปรโมช่ันในการเปนสมาชิกแจกของรางวัลประจําเดือนหรือประจําป มีสวนลดทางการคาตาง ๆ 

เชน บัตรสะสมแตม เว็บเพจทางเฟสบุคในการติดตอขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ของทางราน เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

และประทับใจอยางสูงสุด 
 

2.  พฤตกิรรมผูบริโภคท่ีใชบริการรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

พบวากลุมตัวอยางมีจํานวนท้ังสิ้น 100 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชายโดยท่ีเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 59 

เพศชายคดิเปนรอยละ 41 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมอีายุ 20-25 ปคดิเปนรอยละ 48 รองลงมา คืออายุระหวาง 26–30 ป คิดเปนรอย

ละ 26 และอายุไมเกนิ 20 ปคดิเปนรอยละ 12 ตามลําดับ 
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จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70 รองลงมา คือ การศึกษาระดับสูง

กวาปริญญาตรีคดิเปนรอยละ 17 และมัธยมศึกษาตอนปลายคดิเปนรอยละ 9 ตามลําดับ 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษาคดิเปนรอยละ 32รองลงมา คือ ลูกจางหนวยงานราชการ คิด

เปนรอยละ 26 และเจาของกจิการตัวคดิเปน รอยละ 22 ตามลําดับ 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดตอเดอืนบุคคล 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดระหวาง 10,001-15,000 บาทคิดเปนรอยละ 28 รองลงมา คือ รายไดตอ

เดอืนระหวาง 5,001-10,000 บาทคดิเปนรอยละ 20 และรายไดตอมากกวา 25,000 บาท คดิเปนรอยละ 18 ตามลําดับ 
 

ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคแบงออกเปน 4P  

ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคดาน Product จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูดื่มกาแฟแตละชนิด 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญดื่มกาแฟลาเต คิดเปนรอยละ 26 รองลงมา คือ คาปูชิโน คิดเปนรอยละ 17 และ 

เอสเพรสโซ คดิเปนรอยละ 13 ตามลําดับ ผูท่ีไมดื่มกาแฟแตดื่มเคร่ืองดื่มอื่น ๆ สูงถงึรอยละ 23 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีนิยมเคร่ืองดื่มท่ีไมใชกาแฟ 

พบวากลุมตัวอยางท่ีนิยมเคร่ืองดื่มท่ีไมใชกาแฟสวนใหญดื่มชา คิดเปนรอยละ 47 รองลงมาโกโก คิดเปนรอยละ 

31 และนํ้าผลไมคิดเปนรอยละ 19 ตามลําดับ และเคร่ืองดื่มอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 3 โดยผูตอบแบบสอบถามดื่ม นม 

นํ้าเปลา และ Italian Soda 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางของวางท่ีรับประทานรวมกับกาแฟ 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รับประทานของวางรวมกับกาแฟ คอื เคกช็อคโกแลต คดิเปนรอยละ 38 รองลงมา 

คอื เคกผลไม คดิเปนรอยละ17 และเคกชาเขยีว คดิเปน 

รอยละ 15 ตามลําดับ ของวางท่ีรับประทานรวมกับกาแฟประเภทอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 9 โดยผูตอบ

แบบสอบถามไดรับประทานของวาง ดังน้ี พาย เครปเคก แซนวชิ เคกนมสด Creme Bulee และไมรับทานของวาง 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางลักษณะการใชบริการรานกาแฟ 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมาใชบริการรานกาแฟในลักษณะท่ีดื่ม/รับประทานท่ีรานและซื้อไปรับประทานท่ีบาน

ท้ังสองอยาง คิดเปนรอยละ 49 รองลงมาคือ ดื่ม /รับประทานท่ีราน คิดเปนรอยละ 43 และซื้อไปรับประทานท่ีบาน คิด

เปนรอยละ 8 ตามลําดับ 

ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคดาน Price จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางคาใชบริการตอคร้ัง 

พบวากลุมตัวอยางคาใชบริการตอคร้ังสวนใหญมีคาใชบริการตอคร้ัง จํานวน 51–70 บาท และ มากกวา 130 

บาท คิดเปนรอยละ 24 เทากัน รองลงมาคือ 91–110 บาท คิดเปนรอยละ 15 และ 71–90 บาท คิดเปนรอยละ 14 

ตามลําดับ 
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จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจํานวนคนท่ีมาใชบริการรวมในแตละคร้ัง 

พบวาจํานวนคนท่ีมาใชบริการรวมในแตละคร้ังของกลุมตัวอยางสวนใหญ 2-3 คน คิดเปนรอยละ 66 รองลงมา

คอื มาคนเดยีว คดิเปนรอยละ 16 และ 4-5 คน คดิเปนรอยละ 12 ตามลําดับ 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางในการใชบริการรานกาแฟสดท่ีบอยท่ีสุด 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญในการใชบริการรานกาแฟสดท่ีบอยท่ีสุดรานอเมซอน (Amezon) คิดเปนรอยละ 14 

รองลงมาคอืรานชีวติ ชีวา (Shevitsheva) และ เดอะการเดน (The Garden) คิดเปนรอยละ 13 และรานอะกาลิโก (A Ga Li 

Go) คิดเปนรอยละ 12 สวนรานอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 13 ไดแก รานนัทคอฟฟ (Nutsz Coffee) รานนิทานบานตนไม 

(Nitanbantonmai)รานกาแฟเฮือนไมสัก  (HMS Tropical Coffee) รานดินสอ (Dinsor cafe' ディンソウ カフェ)

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางเวลาท่ีใชบริการรานกาแฟสด 

พบวากลุมตัวอยางใชบริการรานกาสดสวนใหญใชเวลา 13.01–16.00 น.  

คดิเปนรอยละ 49 รองลงมาคอืเวลา 12.01–13.00 คดิเปนรอยละ 17 และ เวลา 9.00-12.00 น. คดิเปนรอยละ 8 

ตามลําดับ และกลุมตัวอยางท่ีไมแนใจสูงถงึรอยละ 21 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางใชบริการกี่คร้ังตอสัปดาห 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการ 1 คร้ัง/สัปดาห คดิเปนรอยละ 32 รองลงมาคอื 2 คร้ัง/สัปดาห คดิเปนรอย

ละ 30 และ 3 คร้ัง/สัปดาห คดิเปนรอยละ 17 ตามลําดับ 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางของวันท่ีใชบริการรานกาแฟสด 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเลอืกใชบริการรานกาแฟสดวันจันทร–ศุกร คดิเปนรอยละ 41 รองลงมาคือ วันเสาร–

อาทิตย คดิเปนรอยละ 24 และวันหยุดนักขัตฤกษ คดิเปนรอยละ 2 และไมแนใจสูงถงึรอยละ 33 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูท่ีใชบริการรวมกัน 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการรวมกับเพื่อนคดิเปนรอยละ 57รองลงมาคอื ใชบริการคนเดียว คิดเปนรอย

ละ 16 และใชบริการรวมกับครอบครัวคดิเปนรอยละ 13 ตามลําดับ 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางวัตถุประสงคในการไปใชบริการรานกาแฟสด 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมวัีตถุประสงคในการไปใชบริการราน 

กาแฟสด คือ ไปดื่มกาแฟ คิดเปนรอยละ 44 รองลงมาคือ ไปเพื่อความบันเทิง คิดเปนรอยละ 20 และไปน่ังรอ

เวลา คดิเปนรอยละ 14 ตามลําดับ 

ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคดาน Promotion จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีไดรับสวนลดทางการคา 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดรับสวนลดทางการคาโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คอื บัตรสะสมแตม, ซื้อ 1 

แถม 1, สวนลด 10 เปอรเซ็นต คิดเปนรอยละ 19 รองลงมาคือ ซื้อ 1 แถม 1, บัตรสะสมแตม, สวนลด 10 เปอรเซ็นต คิด

เปนรอยละ 16 และบัตรสะสมแตม, สวนลด 10 เปอรเซ็นต, ซื้อ 1 แถม 1 คดิเปนรอยละ 15 ตามลําดับ 

จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางดานการสื่อสารทางการตลาดท่ีผูบริโภคสนใจ 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหความสนใจการสื่อสารทางการตลาดจาก Facebook คิดเปนรอยละ 71 รองลงมา

คอื Instagram คดิเปนรอยละ 12 และนิตยสาร/วารสารคดิเปนรอยละ 10 ตามลําดับ 

ทัศนคติของผูบริโภคท่ีมผีลตอการเลอืกใชบริการรานกาแฟสด 
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ทัศนคติท่ีมผีลตอปจจัยทางการตลาดในการใชบริการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปจจัยดาน

ผลติภัณฑ 

พบวาปจจัยทางการตลาดท่ีมผีลตอการเลอืกใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภคในปจจัยดานผลติภัณฑโดยรวม

มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.67 แตเมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวารายการท่ีมคีาท่ีสูงท่ีสุด คือ เมล็ดกาแฟท่ีปลูกจากตางประเทศ  

(=4.86) เปนผลมาจากการกลุมตัวอยางอาจมีคานิยมทางความคิดเร่ืองเมล็ดกาแฟจากตางชาติท่ีดี จึงทําใหผูตอบ

แบบสอบถามสวนมากใหความสําคัญเร่ืองรสชาติเมล็ดกาแฟจากตางชาติ สวนรายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคอื บรรจุภัณฑ/

ภาชนะ ดานการออกแบบของบรรจุภัณฑ ( = 1.50) 

ทัศนคติท่ีมผีลตอปจจัยทางการตลาดในการใชบริการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปจจัยดาน

ราคา 

พบวาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภคในปจจัยดานราคา โดยรวมมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา รายการท่ีมีคาท่ีสูงท่ีสุด คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ

ของกาแฟ ( =3.90) สวนรายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคอื ราคามคีวามเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมอียู ( =3.84) 

ทัศนคติท่ีมผีลตอปจจัยทางการตลาดในการใชบริการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปจจัยดาน

สถานท่ี 

พบวาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกในการใชบริการรานกาแฟสด ของผูบริโภค ในปจจัยดานการ

ตกแตงรานโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา รายการท่ีมีคาท่ีสูงท่ีสุดคือ การออกแบบ

ตกแตงรานตกแตงราน สไตลโมเดิรน ( =4.79) สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ ตกแตงรานสไตลอารต แกลลอร่ี ( 

=1.50) และ ปจจัยดานทําเลท่ีต้ัง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา รายการท่ีมีคาท่ีสูงท่ีสุด คือความเปนสวนตัวและ การ

บริการท่ีด ี( =4.89) สวนรายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคอื สถานท่ีสูบบุหร่ี ( =1.50) 

ทัศนคติท่ีมผีลตอปจจัยทางการตลาดในการใชบริการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปจจัยดาน

สงเสริมการขาย 

พบวาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภคในปจจัยดานการสงเสริมการ

ขาย โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวารายการท่ีมีคาท่ีสูงคือมีกิจกรรมสงเสริมการขาย 

เชน สวนลด การแถม ( =3.78)สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ มีสื่อโฆษณาหรือพื้นท่ีใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง 

Website หรือ Social network ( =3.67) 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

จากการศึกษารูปแบบธุรกจิรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน 

เพศหญงิ คดิเปนรอยละ 59  เปนเพศชายคดิเปนรอยละ 41 มอีายุระหวาง 20–25 ปคดิเปนรอยละ 48 รองลงมา 

คอื อายุระหวาง 26–30 ปคดิเปนรอยละ 26 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70 รองลงมาระดับการศึกษา

สูงกวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 17 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษาคิดเปนรอยละ 32 รองลงมาประกอบอาชีพลูกจาง
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หนวยงานราชการ คิดเปนรอยละ 26 มีรายไดตอเดือน 10,001–15,000บาทคิดเปนรอยละ 28 รองลงมา คือ รายไดตอ

เดอืนระหวาง 5,001–10,000 บาท คดิเปนรอยละ 20  

ขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามไดใหความ สําคัญ ในปจจัยทางการตลาด

ท่ีมผีลตอการเลอืกใชบริการรานกาแฟสดอยูในระดับมาก และเมื่อพจิารณาในแตละปจจัย พบวา ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก ปจจัยดานราคา รองลงมาไดแก ปจจัยดานการสงเสริมการขาย ปจจัยดานสถานท่ี และปจจัยดานผลิตภัณฑ เมื่อ

แยกพจิารณาเปนรายปจจัย ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ รายการท่ีมีคาเฉลี่ยรวมมากท่ีสุด คือ เมล็ดกาแฟท่ีปลูกจากตางประเทศ มีคาเฉลี่ยรวม 

4.86 ซึ่งเปนผลมาจากกลุมตัวอยางอาจมีคานิยมทางความคิดเร่ืองเมล็ดกาแฟจากตางชาติท่ีดี จึงทําใหผูตอบ

แบบสอบถามสวนมากใหความสําคัญเร่ืองรสชาติเมล็ดกาแฟจากตางชาติ รองลงมา ไดแก มีเมนูเคร่ืองดื่มท่ี

นอกเหนอืจากกาแฟหลากหลาย มคีาเฉลี่ยรวม 4.79  

มขีองวางประเภทเคก/เบเกอร่ี มคีาเฉลี่ยรวม 3.90 มคีวามหลากหลายของเมนูกาแฟ มีคาเฉลี่ยรวม 3.85 ขนาด

ของบรรจุภัณฑ มคีาเฉลี่ยรวม 3.69 มขีองวางประเภทของทานเลน มีคาเฉลี่ยรวม 3.61 เมล็ดกาแฟท่ีปลูกในพื้นท่ีจังหวัด

พะเยา มีคาเฉลี่ยรวม 3.48 มีของวางประเภทอาหาร มีคาเฉลี่ยรวม 3.38 สวนปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉลี่ยรวมนอย

ท่ีสุด คอื การออกแบบของบรรจุภัณฑ มคีาเฉลี่ยรวม 1.50 

ปจจัยดานราคา พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยรวมมากท่ีสุด คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟ มี

คาเฉลี่ยรวม 3.90 รองลงมา ไดแก ราคามคีวามเหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟ มคีาเฉลี่ยรวม 3.85 สวนปจจัยดานราคา

ท่ีมคีาเฉลี่ยรวมนอยท่ีสุด คอื ราคามคีวามเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมอียู มคีาเฉลี่ยรวม 3.84 

ปจจัยดานสถานท่ี แยกเปนสองรายการ ไดแก ดานการออกแบบตกแตงราน พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยรวมมาก

ท่ีสุด คอืตกแตงรานสไตลโมเดริน มีคาเฉลี่ยรวม 4.79 รองลงมา คือ ตกแตงรานสไตลวินเทจผสมโมเดร์ิน มีคาเฉลี่ยรวม 

3.83 สวนดานทําเลท่ีต้ัง เดนิทางสะดวก มท่ีีจอดรถ พบวา รายการท่ีมคีาเฉลี่ยรวมมากท่ีสุด มสีองรายการ คอื ความเปน

สวนตัวและการบริการท่ีดี มีคาเฉลี่ยรวม 4.89 รองลงมา ไดแก มีมุมสวย ๆ ใหถายรูป มีคาเฉลี่ยรวม 4.79 สวนปจจัย

ดานสถานท่ีท่ีมคีาเฉลี่ยรวมนอยท่ีสุด คอื สถานท่ีสูบบุหร่ี มคีาเฉลี่ยรวม 1.50 

ปจจัยดานการสงเสริมการขาย พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยรวมมากท่ีสุด ไดแก มีกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน 

สวนลด การแถม มคีาเฉลี่ยรวม 3.78 รองลงมาไดแก มสีื่อโฆษณาหรือพื้นท่ีใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง Website หรือ 

Social network มคีาเฉลี่ยรวม 3.67  
 

จากการสัมภาษณผูประกอบการและเปรียบเทียบกับความตองการของผูบริโภค ได Business Model Canvas รูปแบบ

ธุรกจิกาแฟสดรูปแบบใหม ดังน้ี 

 

 

 

 

 



 

1362 

 

Key Partners 

 

Supplier เมล็ดกาแฟ 

 

Supplier เคร่ืองชงกาแฟ 

 

Key Activities 

 

CARE 

Service Mind 

Value Proposition 

 

ราคาถูก 

เปนกันเอง 

สไตล 

การบริการ 

สถานที ่

Customer relationship 

Free wifi 

โปรโมชั่น 

Facebook 

ดูแลใจใส 

สมาชกิ 

Customer Segment 

 

 

คนในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

และ 

นักทองเที่ยว 

Key Resources 

 

อุปกรณชงกาแฟ 

เมล็ดกาแฟ 

Barista และ พนกังาน 

Channels 

บอกตอ 

Social network 

สื่อสิ่งพมิพ 

วทิยุ 

Cost Structure 

คาวัตถุดบิในการทํากาแฟ 35% 

คาสาธารณูปโภค 35% 

คาจางพนกังาน 30% 

Revenue streams 

เคร่ืองดื่มกาแฟ 

เคก คกุกี้ อาหาร 

เคร่ืองดื่มอื่นๆ 
 

รูปท่ี 5 Business Model Canvas รูปแบบธุรกจิกาแฟสดรูปแบบใหม 
 

ขอเสนอแนะการนําผลการศกึษาไปใช  

การศึกษาคร้ังน้ีเปนประโยชนตอผูสนใจประกอบการธุรกจิรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อใช

เปนขอมูลเบ้ืองตนในการตัดสนิใจประกอบธุรกจิ และการวางแผนกลยุทธใน ทางการตลาดผูบริโภค ซึ่งหากผูประกอบการ

ทําการศึกษาและ มีขอมูลเกี่ยวกับความตองการของผูบริโภค และแนวโนมความตองการในอนาคตแลว ยอมมีโอกาสใน

การแขงขันในธุรกจิรานกาแฟสด 

ขอเสนอแนะการศกึษาคร้ังตอไป  

1.  ผูประกอบการรานกาแฟควรสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคกอนจะวางแผนเปดรานกาแฟสด 

2.  ผูประกอบการรานกาแฟควรศึกษาเพิ่มเติมเร่ือง ความเปนไปไดในการลงทุนรานกาแฟสด 

3.  ศึกษาการจัดการ Supply Chain เมล็ดกาแฟ เพื่อใหมปีระสทิธิภาพตอการดําเนินธุรกจิ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาโดยอิสระฉบับน้ีเสร็จสมบูรณไดดวยด ีโดยไดรับความกรุณาและชวยเหลือจากคณาจารยบุคคลหลาย

ทาน ในนามผูวจิัยมคีวามซาบซึ้งเปนอยางย่ิง ในลําดับแรกขอขอบพระคุณ ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข อาจารยท่ีปรึกษาหลัก ผู

ซึ่งเสียสละเวลาใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางท่ีเปนประโยชนแกการทําการวิจัย และใหการชวยเหลือเปนอยางดีเสมอมา

จนงานวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ และขอขอบคุณ ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติย่ิงยง ผูชวยคณบดีบัณฑิตศึกษา ดร.วิทนมน

ภัทร  พุทธวโรตมผล รองคณบดีฝายบริหาร ดร.ปยะพงษ  แสงแกว ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี ผูชวยคณบดีประกันคุณภาพ
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การศึกษา กรรมการสอบในคร้ังน้ี ท่ีไดใหความกรุณาในการช้ีแนะแนวทาง ปรับปรุงแกไข และใหคําแนะนําเพื่อใหงานวิจัย

น้ีมคีวามสมบูรณมากขึ้น 

ขอขอบพระคุณคณาจารยในหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยพะเยาทุกทาน ผูส่ังสอนวิชาความรู

ดานบริหารธุรกิจ รวมถึงเจาหนาท่ีของทางมหาวิทยาลัยพะเยาทุกทานท่ีชวยอํานวยความสะดวก และสละเวลาในการ

ทํางานมาใหความชวยเหลอืท่ีเปนประโยชน และมคีุณคาตอการทํางานวจิัยในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณผูประกอบการรานกาแฟในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ท่ีเสียสละมารวมเปนสวนหน่ึงในงานวิจัย

ใหสมบูรณมากย่ิงขึ้น และมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงไมตรีจิตร จากพี่ ๆ เพื่อน และเพื่อน MBA ป 56 ท่ีใหความรวมมือ 

ใหความรูเพิ่มเติม แนะแนวทางในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางมากในการทํางานวจิัยคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอพนิต-คุณแมพรรณ ีและนองชายนนท ท่ีคอยใหกําลังใจ เช่ือม่ันในความสําเร็จ สอน

ใหมีความอดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค รวมถึงครอบครัวอันเปนท่ีรัก และแรงผลักดันสําคัญใหงานวิจัยฉบับนี้

สําเร็จลุลวงอยางสมบูรณ 

ทายสุดน้ี ผูวจิัยหวังเปนอยางย่ิงวางานวจิัยฉบับน้ี จะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจ และหากมคีวามผดิพลาดประการ

ใด ทางผูวจิัยขอนอมรับและขออภัยมา ณ ท่ีน้ีดวย 
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ความพรอมการบรกิารรานอาหารในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา เพื่อรองรับการเปด

ประชาคมอาเซยีน 

The availability of a restaurant in the city of Phayao To support the launch of 

the ASEAN Community 
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Benjatip Taruyanon1* and Luethaipat Pimonsree2 

บทคัดยอ  

การวจิัยคร้ังน้ี มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทและสถานการณรานอาหาร ความพรอม และแนวทางการพัฒนา

รานอาหารในเขตเทศบาลจังหวัดพะเยา ในการรองรับการเปดประชาคมอาเซียน โดยมีวิธีการใชรูปแบบวิจัยเชิงสํารวจ ใช

เทคนิคการวจิัยเชิงปริมาณผสมผสานกับการวจิัยเชิงคุณภาพสําหรับเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม 

และการประชุมกลุมยอยกับผูประกอบการรานอาหารท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัด

พะเยา การวิเคราะหขอมูลโดยมีวิธีการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และวิเคราะหเนื้อหา สรุปผลการศึกษา พบวา รานอาหาร

สวนใหญเปนรานอาหารท่ัวไป (feat dining) เปนรานอาหารท่ีมีการออกแบบตกแตง  เรียบงาย สะดวก รวดเร็ว มีความ

ทันสมัยเนนการบริการอาหารจานดวน มีรายการอาหารจํากัด และสามารถหมุนเวียนลูกคาไดในปริมาณมาก รอยละ 

45.45 และมีความพรอมในการบริการรานอาหาร อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.56 จํานวนระดับความพรอม

มากท่ีสุด คอื ดานสถานท่ี ในสวนของหองครัว อุปกรณ รองลงมาไดแก ดานบุคลากรผูใหบริการ ผูสัมผัสอาหาร และดาน

บริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

เพื่อใหการบริการรานอาหารของจังหวัดพะเยาพรอมสูการแขงขัน สรางความประทับใจและสงเสริมการ

ทองเท่ียวเช่ือมโยงจังหวัดพะเยาสูประเทศเพื่อนบานดังนโยบายของจังหวัดและประเทศชาติใหมีความเขมแข็ง ควรมีการ

พัฒนาบริการรานอาหารในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา ดังน้ี 

1.  การฝกอบรมศักยภาพทางการบริการในรานอาหารดานตางๆ โดยเฉพาะการใหบริการแกชาวตางชาติท่ีมี

วัฒนธรรมแตกตางกัน 

2.  การพัฒนาศักยภาพดานภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาจนี 

3.  การจัดการรานอาหาร เชนการสรางเครือขายรานอาหาร การศึกษาดูงานรานอาหารท่ีประสบความสําเร็จ 

4.  การสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ เชน การจัดทําคูมอื และเมนูอาหารเปนภาษาตางประเทศ 
 

                                                 
1 นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
2Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2 School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
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คําสําคัญ: ความพรอม การบริการรานอาหาร การรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 
 

Abstract 

 The purposes of research for study context and restaurant situation, preparedness and process to the 

restaurant development at the city of Phayao in the opening of the ASEAN Community. By the way is using a survey 

research. The Tools for data collection is questionnaire for restaurant operators are legally registered at the city of 

Phayao Set of 55. Statistics and data analysis by means of a percentage, average and the focus group of 15 people. 

The Conclusion of results found most restaurants are general restaurant. The restaurants have designed with a 

modernization, simple and fast, Fast food and service-oriented, with limited food items and customers can circulate 

in large quantities of 25 stores percentage 45.45 percent and have availability of amenities. This self-assessment of 

the restaurant operators at the city of Phayao found that all were moderate with an average of 3.56 with most is 

the location followed by personnel food handlers. 

 So the restaurant of Phayao ready to race, create impression and promote tourism links Phayao into 

neighboring countries. The policy of the province and the country to be strengthened. The study of the main issues 

that should be developed as follows. 

 1. Training potential available in the restaurant areas. 

 2. The development of language 

 3. The restaurant Management 

 4. The supported by government policy 
 

Keywords: Preparedness, Restaurant services, support the ASEAN Community 
 

บทนํา 

การทองเท่ียวถอืเปนอุตสาหกรรมหลักประเภทหน่ึงของประเทศไทย ท่ีไดสรางรายไดหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจ 

ท้ังในระดับทองถิ่น ภูมภิาค ประเทศ  การทองเท่ียวยังมีสวนในการสงเสริมความสัมพันธความเขาใจอันดีระหวางเจาของ

บานและผูมาเยือน ดังน้ัน การพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวจึงมีความสําคัญอยางย่ิง (สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว, 

2547   และ มิ่งสรรพ  ขาวสะอาด และคณะ, 2549) นอกจากน้ี ยังพบวา แนวโนมของจํานวนนักทองเท่ียวจากทุกภูมิภาค

ท่ัวโลกท่ีเดนิทางมาในกลุมอนุภูมภิาคลุมแมนํ้าโขงป พ.ศ.2558 คาดวา จะมนัีกทองเท่ียวตางชาติมาเยือนประมาณ 52.02 

ลานคน และผลประโยชนจากการทองเท่ียว สวนใหญจะอยูในประเทศไทย ดังน้ัน  กลุมพื้นท่ีลานนาตะวันออกอันไดแก 

จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพรและจังหวัดนาน จึงเปนเปาหมายหน่ึงในการพัฒนาการทองเท่ียวใหเปน พื้นท่ี

ยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียว เช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงตามแนวทางการพัฒนาความรวมมือทาง

เศรษฐกิจของกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (Greater Mekong Sub-region economic cooperation หรือ GMS) 

เพื่อเปดประตูภาคเหนือออกสูประเทศเพื่อนบาน (กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551) รวมท้ังจากกระแสการเปด FTA 

(Free Trade Agreement) ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีการลงนาม AEC 2015 (ASEAN Economic Community) อันจะทําใหเกิด
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การเดินทางเพื่อธุรกิจการคา การลงทุนและการทองเท่ียวระหวางประเทศในอาเซียนมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคน้ีโดยเฉพาะ

ลานนาตะวันออก เพราะมีดานผานแดนท่ีสําคัญอยู 4 แหงใน 3 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงรายมีดานสากลแมสาย(ติดตอ

ประเทศเมยีนมาร) ดานสากลเชียงของ (สปป.ลาว สามารถเดนิทางไป ประเทศจนี ไดโดยเสนทาง R3A) จังหวัดนานมีดาน

สากลหวยโกรน (สปป.ลาว เสนทาง R2A) และจังหวัดพะเยา มีจุดผอนปรนกิ่วหกหรือดาน บานฮวก (สปป.ลาวR2A) ซึ่งมี

การผลักดันใหมีการเปดเปนดานถาวร โดยปจจุบันไดมีการเห็นชอบท้ังรัฐบาลไทยและ สปป.ลาวแลว โดยขณะน้ีอยู

ระหวางการเตรียมความพรอมของท้ังสองฝายกอนท่ีจะมีการเปดเปนดานสากลตอไปในอนาคตอันไมชาน้ี (สํานักงาน

จังหวัดพะเยา,2556) การทองเท่ียวชายแดนของประเทศในภูมิภาคน้ีจะทวีความสําคัญมากขึ้น และจําเปนอยางย่ิงท่ี

จะตองมีการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการในดานแหลงทองเท่ียว สิ่งอํานวยความสะดวกการบริหารจัดการและ

การตลาด รวมท้ัง พัฒนาความสามารถในการดึงดูดใจนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกมาเท่ียวในภูมิภาคน้ีและท่ีสําคัญในการ

พัฒนาน้ันจะตองสงเสริมทัศนคติดานการทองเท่ียวท่ีดแีกชุมชนทองถิ่น(มิ่งสรรพ  ขาวสะอาด,2549)    

สําหรับจังหวัดพะเยา มีเมืองชายแดนภูซางหรือบานฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง เปนจุดผอนปรนหน่ึงท่ีสามารถ

เช่ือมโยงอนุภาคลุมแมนํ้าโขงไดเปนอยางดี โดยมีเขตแดนติดกับประเทศลาว และสามารถพัฒนาเปนเสนทางการคาการ

ทองเท่ียวระหวางไทยสูลาวผานไปยังจนีตอนใตและเวยีดนามไดโดยผานทางเสนทาง R2A ซึ่ง เร่ิมมกีารพัฒนาเตรียมความ

พรอมในการเปดเปนดานถาวรในอนาคตเพื่อรองรับการพัฒนาตามนโยบายเอเซียน ในป พ.ศ.2559 ดวยศักยภาพดาน

ทําเลท่ีตั้ง ดานทรัพยากรการทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการและการตลาด ดังท่ี กรรณิกา พิมลศรี และอดิศร เรือลม

(2555)ไดระบุวา หากมีการพัฒนาความเช่ือมโยงดานการทองเท่ียวน้ัน จังหวัดพะเยาจะสามารถพัฒนาเสนทางความ

เช่ือมโยงการทองเท่ียวใหมเชิงนิเวศวัฒนธรรมสายใหม คือ เสนทางจากตัวเมืองพะเยา บานฮวก เมืองคอบ หงสาสูหลวง

พระบางเมอืงมรดกโลก 

         ในสวนนโยบายในระดับประเทศ และระดับจังหวัดตางสนับสนุนใหมีการพัฒนาเสนทางเช่ือมโยงดังกลาว ไมวาจะ

เปนการอนุมัติงบประมาณในการเตรียมความพรอมท่ีจะยกระดับจุดผอนปรนช่ัวคราวกิ่วหกใหเปนดานถาวร  ซึ่งจะเปน

เสนทางทองเท่ียวสายใหมท่ีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศเลอืก เนื่องจาก ขอไดเปรียบทางระยะทาง และสิ่ง

ดึงดูดใจในพื้นท่ีท่ียังคงความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ดังน้ัน เสนทางน้ีจะเปนจุดท่ีทําใหนักทองเท่ียว

สนใจเขามาเยอืน และเปนจุดเช่ือมตอการทองเท่ียวจากเชียงใหม มาทางจังหวัดพะเยาผานเมอืงชายแดนภูซาง ไปยังหลวง

พระบาง เมืองอุดมไชย และเมืองเชียงรุง ซึ่งคาดการณวา จะมีนักทองเท่ียวมาเยือน 178,600 คน/ป มีคาใชจายเพื่อการ

ทองเท่ียว 418 ลานบาท/ป (สํานักความรวมมอืเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน),2554 ) 

           นอกจากท่ีจังหวัดพะเยา ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนไมวาจะเปนหอการคาจังหวัดพะเยา สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

พะเยาฯลฯ มกีารผลักดันยกระดับจุดผอนปรนบานฮวกเปนดานถาวรขึ้นในป พ.ศ.2559แลว  ยังไดเจริญสัมพันธไมตรีกับ

เมอืงหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อผลักดันยุทธศาสตรการทองเท่ียว“สวัสดีกวานพะเยา สบายดีหลวง

พระบาง” ซึ่งกจิกรรมท่ีดําเนินการน้ันจะมกีารใชงบประมาณดานการทองเท่ียว การคา การลงทุน และเช่ือมความสัมพันธ

กับประเทศเพื่อนบานตามแนวชายแดน อันจะเปนการกระตุนการคาและการลงทุนของท้ังสองประเทศ รวมถึงสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และยังเปนการสงเสริมดานการเดินทางการทองเท่ียวอีกดวย(สํานักงานจังหวัดพะเยา,2557 

และ ฤทัยภัทร พมิลศรี,2557) โครงการสวัสดีกวานพะเยา สบายดีหลวงพระบางดังกลาว เปนโครงการท่ีกระตุนเสนทาง

การทองเท่ียวใหม โดยจุดเร่ิมตนในจังหวัดพะเยาท่ี กวานพะเยา แลวเช่ือมโยงเสนทางทองเท่ียวทางวัฒนธรรมสายใหมท่ี
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จะเกิดขึ้นเพื่อเช่ือมจังหวัดพะเยาเขาสูอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงท่ีกลาวมาขางตน ถือเปนกระแสการพัฒนาหลักและเปน

โอกาสในการพัฒนาจังหวัดและภูมภิาคลานนาตะวันออกอยางย่ิง  แตในขณะเดียวกันหากไมมีการเตรียมความพรอม ท่ีด ี

โอกาสท่ีเกิดขึ้นยอมกลายเปนภัยคุกคามท่ีจะตามมาและเกิดขึ้นใน จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะการเตรียมความพรอมของ

ผูประกอบการภาคธุรกิจทางการทองเท่ียว หรืออุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีจะตองสัมผัสและใหบริการแกนักทองเท่ียว

โดยตรงไมวาจะเปนธุรกิจท่ีพักโรงแรม (Accommodation Business) ,ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food & Beverage 

Business) ,ธุรกิจการขนสง (Transportation Business) ,ธุรกิจจําหนายสินคาของท่ีระลึก (Souvenir Business) ,ธุรกิจนํา

เท่ียว (Tourism Business) ,ธุรกจิทองเท่ียวประเภทอื่นๆ (Others Tourism Business) 

           จะเห็นไดวาธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food & Beverage Business) ก็เปนสวนหน่ึงในภาคธุรกิจทางการ

ทองเท่ียว ซึ่งรานในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา ท่ีมกีารจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย มีจํานวนมากถึง 

78 ราน และตางมคีวามสําคัญอยางย่ิงในการใหบริการตอผูมาเยือนจังหวัดพะเยา ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ ดังน้ัน 

เมื่อเปด ประชาคมอาเซียนยอมสงผลทําใหจังหวัดพะเยาตองเตรียมพรอมท่ีจะตอนรับชาวตางชาติซึ่งควรมีการพัฒนาใน

เร่ืองของการบริการรานอาหารในดานตางๆ เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว อาทิเชน มีการใหบริการท่ีสุภาพ  ใหความสําคัญ

กับลูกคา  มสีิ่งดงึดูดใจใหลูกคามาใหความสนใจ  ภายในรานตองสะอาดเรียบรอยและอาหารตองมีความสด  ใหมสะอาด

นารับประทาน  ดังน้ันจงึตองมกีารศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนารานอาหาร    ในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

เพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน” เพื่อใหการบริการรานอาหารของจังหวัดพะเยาพรอมสูการแขงขัน สรางความ

ประทับใจและสงเสริมการทองเท่ียวเช่ือมโยงจังหวัดพะเยาสูประเทศเพื่อนบานดังนโยบายของจังหวัดและประเทศชาติใหมี

ความเขมแข็งอยางย่ังยนืตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

(1)เพื่อศึกษาบริบท ขอมูลท่ัวไป และประสบการณดานการประกอบการรานอาหารในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 

 (2)เพื่อศึกษาความพรอมในการบริการรานอาหารสูการเปดประชาคมอาเซียน ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 

(3)เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนารานอาหาร ในเขตเทศบาลจังหวัดพะเยา ในการรองรับการเปดประชาคมอาเซยีน  
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กรอบแนวคิด(Conceptual Framework) 

ผูวิจัยไดกําหนดแนวความคิดในการศึกษาแนวทางการพัฒนารานอาหารในเขตเทศบาลเมืองพะเยา         

จังหวัดพะเยา เพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซยีน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บริบท และสถานการณเกี่ยวกับรานอาหาร 

ในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา 

- จํานวนรานอาหาร 

- ประเภทการบริการรานอาหาร 

- สภาวะการบริหารจัดการ 

- นโยบาย 

ค ว า ม พ ร อ ม ใ น ก า ร บ ริ ก า ร

รานอาหารสูการเปดประชาคมอาเซียน ใน

เขตเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

-สถานท่ี 

- อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- หองสุขา 

- บุคลากร 

- การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมและ   

ความรับผดิชอบตอสังคม 

 

 

ความพรอมการบริการรานอาหาร 

ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 

สูการเปดประชาคมอาเซยีน (AEC) 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

ระเบียบวธีิการวจิัยคร้ังน้ี  ผูวจิัยไดใชรูปแบบของการวจิัยเชิงสํารวจ ท่ีมุงศึกษาถึงบริบท สถานการณโอกาสและ

ผลกระทบของการเปดประชาคมอาเซียน ท่ีมีตอรานอาหารในจังหวัดพะเยา เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนารานอาหาร ใน

เขตเทศบาลจังหวัดพะเยา ในการรองรับการเปดประชาคมอาเซียน ท้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

และมกีารเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการรานอาหารท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายในเขตเทศบาล

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จํานวน 55 ชุด ประกอบกับการสัมภาษณ รวมท้ัง มีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) 

จํานวน 15 คน เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนารานอาหารฯ สําหรับการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดใชเทคนิคการวิเคราะห

ขอมูลเชิงปริมาณประกอบกับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ คือ ใชสถิติและวิเคราะหขอมูลโดยมีวิธีการหาคารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหเนื้อหา  
 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาความพรอมการบริหารรานอาหารในเขตเทศบาลเมืองพะเยา  เพื่อรองรับการเปดประชาคม

อาเซยีน โดยสรุปผลการศึกษาได 4 ตอน ดังน้ี 

 1. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูประกอบการรานอาหาร 

 2. ขอมูลเกี่ยวกับประสบการณดานการประกอบการรานอาหารกจิการรานอาหาร 

   ในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา 

 3. ความพรอมในการบริการรานอาหาร เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซยีน 

 4. แนวทางในการพัฒนารานอาหารในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

 โดยมรีายละเอียด ดังตอไปน้ี 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูประกอบการรานอาหาร  

ขอมูลสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญงิ จํานวน 36 คน คดิเปนรอยละ 

 65.5  และเพศชาย จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 34.5 สวนมาก อายุ 31-40 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 25.45 

รองลงมาอายุ 51-60 ป จํานวน 12 คน  คดิเปนรอยละ 21.81อายุ 41-50 ป จํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 20และนอยสุดอายุ 

21-30 และ 61-70 ปขึ้นไป จํานวน  9  คน  คิดเปน รอยละ 16.37 สวนสถานภาพ พบวา สมรส จํานวน 38 คน คิดเปนรอย

ละ 69.1 รองลงมา โสด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 23.6 และนอยสุด หยาราง/แยกกันอยู และหมาย จํานวน 2 คน  คิด

เปนรอยละ 3.6 ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 32.7 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา/

ปวช จํานวน 14 คน คดิเปนรอยละ 25.5 และตํ่าสุดอยูท่ีระดับอื่นๆ อยางเชน ไมไดเรียน จํานวน 1 คดิเปนรอยละ 1.8 
 

ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับประสบการณดานการประกอบการกิจการรานอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 

 ขอมูลเกี่ยวกับประสบการณดานการประกอบการรานอาหารกจิการรานอาหารในเขตเทศบาลเมืองพะเยา พบวา 

ลักษณะลูกคาท่ีเดินทางมาใชบริการรานอาหาร สวนใหญจะเดินทาง มาเปนกลุม จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 72.73 
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ลักษณะกลุมของลูกคา ท่ีเดนิทางมาใชบริการรานอาหาร พบวา กลุมของลูกคาท่ีเดนิทางมาใชบริการรานอาหารมากท่ีสุด

คือกลุมครอบครัวจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาเปนกลุมเพื่อน จํานวน  13 คน คิดเปนรอยละ 32.5 และ

นอยท่ีสุดคือกลุมครอบครัวและเพื่อน จํานวน 11 คิดเปนรอยละ 26.5 ประเภทของรานอาหาร พบวา ประเภทของ

รานอาหารมาท่ีสุดคือรานอาหารท่ัวไป (faet dining) เปนรานอาหารท่ีมีการออกแบบตกแตงเรียบงาย สะดวก รวดเร็ว มี

ความทันสมัย เนนการบริการอาหารจานดวน มีรายการอาหารจํากัด และสามารถหมุนเวียนลูกคาไดในปริมาณมาก 

จํานวน 25 ราน คดิเปนรอยละ 45.45 รองลงมาคอืรานอาหารระดับกลาง (casual dining)เปนรานอาหารท่ีมีการออกแบบ

ตกแตงแบบพอเหมาะสมควร เนนบรรยากาศแบบสบายๆเปนกันเอง ราคาอาหารระดับปานกลางพนักงานบริการแบบเปน

กันเอง ไมมีพิธีรีตอง จํานวน 18 ราน คิดเปนรอยละ 32.73 และนอยท่ีสุดคือรานอาหาร  ตามส่ัง/ริมบาทวิถี (kiosk) เปน

รานอาหารท่ีมกีารออกแบบตกแตงงายๆ เนนอาหารจานเดยีว สามารถปรุงไดงายและรวดเร็ว โดยเปนธุรกิจขนาดยอมท่ีมี

เจาของรานเปนพอครัวเอง จํานวน 12 ราน คดิเปนรอยละ 21.82 การเขารวมเปนเครือขายในภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการ

ประกอบการรานอาหาร พบวา การเขารวมเปนเครือขายในภาคธุรกจิท่ีเกี่ยวของกับการประกอบการรานอาหารมากท่ีสุด

คือยังไมเคยเขารวมเครือขายใดๆเลย แตมีความสนใจท่ีจะเขารวมอยางย่ิง จํานวน 28 ราน คิดเปนรอยละ 50.91 

รองลงมาคือยังไมเคยเขารวมเครือขายใดๆเลย และไมคิดจะเขารวมจํานวน 15 ราน คิดเปนรอยละ 27.27 และนอยท่ีสุด

คอืเขารวมเปนสมาชิกกลุม/กลุม/ชมรม/สมคม/องคกรหรือหนวยงานแลว จํานวน 12 ราน คิดเปนรอยละ 21.82 เครือขาย

ในภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการประกอบการรานอาหารท่ีเขารวม พบวา เครือขายในภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการ

ประกอบการรานอาหารท่ีเขารวมมากท่ีสุดคือสมาคมการคาธุรกิจทองเท่ียวจังหวัดพะเยาจํานวน 6 ราน คิดเปนรอยละ 

37.5 รองลงมาเปนเครือขายอื่นๆอยางเชนสาธารณสุข เปนตนจํานวน 5 ราน คิดเปนรอยละ 31.25 และนอยท่ีสุดคือสภา

อุตสาหกรรม จังหวัดพะเยาจํานวน 2 ราน คดิเปนรอยละ 12.5 
 

ตอนที่ 3 ความพรอมในการบริการรานอาหารและความตองการในการพัฒนารานอาหาร เพื่อรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซยีน 

ความพรอมในการบริการรานอาหาร พบวามีความพรอมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.56 และพบวา

องคประกอบท่ีมคีวามพรอมมากท่ีสุด และเรียงตามลําดับ ไดแก 

ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบของสถานท่ี ในดานหองครัวและอุปกรณพบวา รานอาหาร

โดยสวนใหญมีความพรอมโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.02 ซึ่งจัดอยูในระดับมาก   สําหรับความพรอมท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหา

นอยตามลําดับ มผีลการศึกษา ดังตอไปน้ี 

1. มคีวามสะอาดและทําความสะอาดไดงาย 

2. ประเภทวัสดุของภาชนะ/อุปกรณ มคีวามเหมาะสมกับการใชงาน 

3. การเก็บรักษาตองอยูในสถานท่ีท่ีถูกสุขลักษณะ 

4. เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมกีารปกปดท่ีดี 

5. รูปลักษณและขนาดเหมาะแกการใชงาน 
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ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบบุคลากร ในดานผูใหบริการ  พบวา รานอาหารโดยสวนใหญ

มีความพรอมโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.97 ซึ่งจัดอยูในระดับปานกลาง  สําหรับความพรอมท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย

ตามลําดับ มผีลการศึกษา ดังตอไปน้ี 

1. ใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว เรียบรอย 

2. แตงกายสุภาพ สะอาด เหมาะสม 

3. มรีายการอาหาร พรอมระบุราคาท่ีเปนธรรม 

4. สามารถใหบริการขอมูลทางการทองเท่ียวในบริเวณใกลเคยีงได 

ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบบุคลากร ในดานผูสัมผัสอาหาร พบวา รานอาหารโดยสวน

ใหญมคีวามพรอมโดยมคีาคะแนนเฉลี่ย 3.92 ซึ่งจัดอยูในระดับปานกลาง  สําหรับความพรอมท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย

ตามลําดับ มผีลการศึกษา ดังตอไปน้ี 

1. มสุีขภาพด ีไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคผวิหนัง 

2. มสุีขนิสัยท่ีด ีในระหวางการเตรียม ปรุง ประกอบจําหนาย และการเสริฟอาหาร 

3. ใชอุปกรณหยิบ จับอาหารท่ีปรุงแลวอยางถูกวธีิ 

4. แตงกายสะอาด สวมเสื้อมแีขน  

5. ผูกผากันเปอนสขีาว ตองใสหมวก หรือเน็ทคลุมผม 

ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม และรับผิดชอบตอสังคม 

ในดานแรงงาน พบวา รานอาหารโดยสวนใหญมีความพรอมโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.89 ซึ่งจัดอยูในระดับปานกลาง  

สําหรับความพรอมท่ีมคีาเฉลี่ยมากไปหานอย 

1. ปฏบัิติตามกฎหมายแรงงานกําหนดเร่ืองคาจางสวัสดกิาร และไมละเมดิการใชแรงงานเด็ก/แรงงานหญงิ 

2. มคีวามตองการพัฒนารานของตนเพื่อใหมีความพรอมสูการรองรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ รวมท้ังการ

เขาสูประชาคมอาเซยีน 

3. สนับสนุน หรือยินดเีขารวมกจิกรรมเพื่อพัฒนาการทองเท่ียวจังหวัดพะเยา หรือเพื่อสังคม 

4. สงเสริมใหมกีารประหยัดพลังงาน/นํ้า 

5. สนับสนุนการใชผลติผลทางการเกษตรกรรมท่ีตรงตามฤดูกาล และปลอดสารพษิ 

6. สนับสนุนการใชผลติภัณฑอาหารท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบของอาหาร และเคร่ืองดื่ม ในดานวัตถุดิบพบวา รานอาหาร

โดยสวนใหญมคีวามพรอมโดยมคีาคะแนนเฉลี่ย 3.88 ซึ่งจัดอยูในระดับปานกลาง  สําหรับความพรอมท่ีมีคาเฉลี่ยมากไป

หานอยตามลําดับ มผีลการศึกษา ดังตอไปน้ี 

1. ลางใหสะอาดกอนนํามาเก็บรักษา 

2. สด สะอาด ถูกสุขอนามัย 

3. จัดเก็บโดยจําแนกประเภทตางๆใหเปนสัดสวน 

4. ตองจัดเก็บในภาชนะท่ีสะอาด มกีารปกปด 

5. ภาชนะจัดเก็บนํ้าดื่ม/เคร่ืองดื่ม ตองมกีอกหรือทางเทรินนํ้า 



 

1372 

 

6. ไมนําอาหาร ผัก ผลไม มาแชปนกับนํ้าแข็งเพื่อการบริโภค 

ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบหองสุขา ในดานสุขลักษณะ พบวา รานอาหารโดยสวนใหญมี

ความพรอมโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.83 ซึ่งจัดอยูในระดับปานกลาง  สําหรับความพรอมท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย

ตามลําดับ มผีลการศึกษา ดังตอไปน้ี 

1. แยกการใชชาย-หญงิ โดยมภีาษาหรือการแสดงสัญลักษณท่ีเขาใจงาย 

2. ท่ีต้ังอยูในสวนพื้นท่ีท่ีเหมาะสมของสถานจําหนายอาหาร 

3. มคีวามสะอาดถูกสุขลักษณะ 

4. ประตูไมเปดสูบริเวณจัดเตรียม ปรุงอาหาร 

ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบของสถานท่ี ในดานบรรยากาศภายใน พบวารานอาหารโดย

สวนใหญมีความพรอมโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.81  ซึ่งจัดอยูในระดับปานกลางสําหรับความพรอมท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหา

นอยตามลําดับมผีลการศึกษา ดังตอไปน้ี 

1. มกีารระบายอากาศท่ีดี 

2. โตะ เกาอ้ีแข็งแรง 

3. สะอาด เปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 

4. ติดเคร่ืองหมาย “หามสูบบุหร่ี” ไวในสถานท่ีไมอนุญาตใหสูบบุหร่ี 

5. การตกแตง และบรรยากาศรานมคีวามสวยงามนาสนใจ เปนเอกลักษณ 

6. ปายหรือช่ือรานมท้ัีงภาษาไทยและอังกฤษ หรือสัญลักษณท่ีเขาใจงายวาเปนรานอาหารท่ีพรอมใหบริการ

แกชาวตางประเทศ 

ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม และรับผิดชอบตอสังคม 

ในดานการกําจัดมูลฝอย พบวา รานอาหารโดยสวนใหญมีความพรอมโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.56 ซึ่งจัดอยูในระดับปาน

กลาง  สําหรับความพรอมท่ีมคีาเฉลี่ยมากไปหานอยตามลําดับ มีผลการศึกษา ดังตอไปน้ี   ใชถังขยะท่ีไมร่ัวซึม และมีฝา

ปด  มกีารเก็บแยกประเภทมูลฝอยและเศษอาหารกอนนําไปท้ิง  มรีะบบบําบัดนํ้าเสยี หรือของเสยีท่ีถูกสุขลักษณะ 

ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบบุคลากร ในดานผูความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

ของเจาของหรือพนักงานผูในบริการ พบวา รานอาหารโดยสวนใหญมีความพรอมโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 1.57 ซึ่งจัดอยูใน

ระดับนอยท่ีสุด สําหรับความพรอมท่ีมคีาเฉลี่ยมากไปหานอยตามลําดับ มีผลการศึกษา ดังตอไปน้ี  ภาษาอังกฤษ  ภาษา

ลาว   ภาษาจนี  ภาษาญี่ปุน ภาษาพมา  ภาษาเกาหล ี และภาษาอิสลาม หรือภาษายาวี 
 

ตอนที่ 4 ความพรอมการบรหิารรานอาหารในเขตเทศบาลเมืองพะเยา  เพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซยีน  

จากท่ีผูวจิัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ และมกีารเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการ

รานอาหารท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา จํานวน 55 ชุด ประกอบกับการ

สัมภาษณ รวมท้ัง มกีารประชุมกลุมยอย (Focus Group) จํานวน 15 คน เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนารานอาหารฯ ซึ่ง

เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยความตองการของผูประกอบการรานอาหารจากมากไปหานอย ดังตอไปน้ี  
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1.   ควรมกีารฝกอบรมเกี่ยวกับ การใหบริการแกชาวตางชาติซึ่งมวัีฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 

2.   ควรมกีารสงเสริมในการศึกษาดูงานรานอาหารท่ีประสบความสําเร็จหรือเปนตนแบบฯ ใหแกผูประกอบการ 

3.   ควรสงเสริมเครือขายผูประกอบการรานอาหารรวมกับเครือขายธุรกจิการทองเท่ียวอื่นๆใหเกดิความเขมแข็ง 

4.   ควรมแีผนท่ีแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวและรานอาหารท่ีพักในพะเยาใหแกนักทองเท่ียว 

5.   ควรมกีารอบรมดาน “การตลาด” แกเจาของกจิการรานอาหาร 

6.   ควรมกีารอบรมดานภาษา “อังกฤษ” แกบุคลากรในรานอาหาร 

7.   ควรมกีารอบรมดาน “หลักการบริหารจัดการรานอาหาร” แกเจาของกจิการฯ 

8.   สถาบันการเงนิภาครัฐควรมเีงนิกู แกเจาของกจิการรานอาหารในอัตราดอกเบ้ียตํ่า 

9.   ควรมกีารอบรมดานภาษา “จนี” แกบุคลากรในรานอาหาร 

10. ควรมใีบประกาศนียบัตรรับรองรานอาหาร 

11. รานอาหารควรมปีายบอกสรรพคุณทางโภชนาการของอาหาร 

12. ควรมกีารจัดทําหนังสอืหรือคูมอืแนะนํารานอาหารอรอยในพะเยา 

13. ควรมีการอบรมเทคนิคการใหบริการของบุคลากรในรานอาหารตามมาตรฐานสากล สามารถรองรับ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติได 

14. เมนูอาหารท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

15. เมนูอาหารท่ีเปนภาษาจนี 

16. ควรมกีารใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการตกแตงรานอาหาร 

17. ควรสงเสริมใหรานอาหารในจังหวัดพะเยามกีารแตงกายชุดพื้นเมอืง 

18. เมนูอาหารท่ีเปนภาษาลาว 

19. เมนูอาหารท่ีเปนภาษาอิสลาม 

20. เมนูอาหารท่ีเปนภาษาพมา 
 

สรุปและอภปิรายผล 

จังหวัดพะเยา ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนไมวาจะเปนหอการคาจังหวัดพะเยา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาฯลฯ มี

การผลักดันยกระดับจุดผอนปรนบานฮวกเปนดานถาวรขึ้นในป พ.ศ.2559แลว  ยังไดเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองหลวง

พระบาง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อผลักดันยุทธศาสตรการทองเท่ียว“สวัสดีกวานพะเยา สบายดีหลวงพระบาง” 

ซึ่งกิจกรรมท่ีดําเนินการน้ันจะมีการใชงบประมาณดานการทองเท่ียว การคา การลงทุน และเช่ือมความสัมพันธกับ

ประเทศเพื่อนบานตามแนวชายแดน อันจะเปนการกระตุนการคาและการลงทุนของท้ังสองประเทศ รวมถึงสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และยังเปนการสงเสริมดานการเดินทางการทองเท่ียวอีกดวย(สํานักงานจังหวัดพะเยา,2557 

และ ฤทัยภัทร พมิลศรี,2557) โครงการสวัสดีกวานพะเยา สบายดีหลวงพระบางดังกลาว เปนโครงการท่ีกระตุนเสนทาง

การทองเท่ียวใหม โดยจุดเร่ิมตนในจังหวัดพะเยาท่ี กวานพะเยา แลวเช่ือมโยงเสนทางทองเท่ียวทางวัฒนธรรมสายใหมท่ี

จะเกิดขึ้นเพื่อเช่ือมจังหวัดพะเยาเขาสูอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงท่ีกลาวมาขางตน ถือเปนกระแสการพัฒนาหลักและเปน
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โอกาสในการพัฒนาจังหวัดและภูมภิาคลานนาตะวันออกอยางย่ิง  แตในขณะเดียวกันหากไมมีการเตรียมความพรอม ท่ีด ี

โอกาสท่ีเกิดขึ้นยอมกลายเปนภัยคุกคามท่ีจะตามมาและเกิดขึ้นใน จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะการเตรียมความพรอมของ

ผูประกอบการภาคธุรกิจทางการทองเท่ียว หรืออุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีจะตองสัมผัสและใหบริการแกนักทองเท่ียว

โดยตรงไมวาจะเปนธุรกิจท่ีพักโรงแรม (Accommodation Business) ,ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food & Beverage 

Business) ,ธุรกิจการขนสง (Transportation Business) ,ธุรกิจจําหนายสินคาของท่ีระลึก (Souvenir Business) ,ธุรกิจนํา

เท่ียว (Tourism Business) ,ธุรกจิทองเท่ียวประเภทอื่นๆ (Others Tourism Business) จะเห็นไดวาธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 

(Food & Beverage Business) ก็เปนสวนหน่ึงในภาคธุรกิจทางการทองเท่ียว ซึ่งรานในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา ท่ีมีการจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย มีจํานวนมากถึง 78 ราน และตางมีความสําคัญอยางย่ิงในการ

ใหบริการตอผูมาเยือนจังหวัดพะเยา ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ ดังน้ัน เมื่อเปด ประชาคมอาเซียนยอมสงผลทําให

จังหวัดพะเยาตองเตรียมพรอมท่ีจะตอนรับชาวตางชาติซึ่งควรมีการพัฒนาในเร่ืองของการบริการรานอาหารในดานตางๆ 

เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว การศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนารานอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อ

รองรับการเปดประชาคมอาเซียน” เพื่อใหการบริการรานอาหารของจังหวัดพะเยาพรอมสูการแขงขัน สรางความ

ประทับใจและสงเสริมการทองเท่ียวเช่ือมโยงจังหวัดพะเยาสูประเทศเพื่อนบานดังนโยบายของจังหวัดและประเทศชาติใหมี

ความเขมแข็ง ซึ่งไดผลการศึกษาในประเด็นหลักท่ีควรมกีารพัฒนา ดังน้ี 

1.  การฝกอบรมศักยภาพทางการบริการในรานอาหารดานตางๆ  

1) ควรมกีารฝกอบรมเกี่ยวกับ การใหบริการแกชาวตางชาติซึ่งมวัีฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 

2) ควรมกีารอบรมดาน “การตลาด” แกเจาของกจิการรานอาหาร 

3) ควรมกีารอบรมดาน “หลักการบริหารจัดการรานอาหาร” แกเจาของกจิการฯ 

4) ควรมีการอบรมเทคนิคการใหบริการของบุคลากรในรานอาหารตามมาตรฐานสากล สามารถรองรับ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติได 

2.  การพัฒนาศักยภาพดานภาษา 

1) ควรมกีารอบรมดานภาษา “อังกฤษ” แกบุคลากรในรานอาหาร 

2) ควรมกีารอบรมดานภาษา “จนี” แกบุคลากรในรานอาหาร 

3) เมนูอาหารท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

4) เมนูอาหารท่ีเปนภาษาจนี 

5) เมนูอาหารท่ีเปนภาษาลาว 

6) เมนูอาหารท่ีเปนภาษาอิสลาม 

7) เมนูอาหารท่ีเปนภาษาพมา 

3.  การจัดการรานอาหาร 

1) ควรมกีารสงเสริมในการศึกษาดูงานรานอาหารท่ีประสบความสําเร็จหรือเปนตนแบบฯ ใหแกผูประกอบการ 

2) ควรสงเสริมเครือขายผูประกอบการรานอาหารรวมกับเครือขายธุรกจิการทองเท่ียวอื่นๆใหเกดิความเขมแข็ง 

3) ควรมแีผนท่ีแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวและรานอาหารท่ีพักในพะเยาใหแกนักทองเท่ียว 

4) รานอาหารควรมปีายบอกสรรพคุณทางโภชนาการของอาหาร 
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5) ควรมกีารใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการตกแตงรานอาหาร 

6) ควรสงเสริมใหรานอาหารในจังหวัดพะเยามกีารแตงกายชุดพื้นเมอืง 

4.  การสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ 

1) สถาบันการเงนิภาครัฐควรมเีงนิกู แกเจาของกจิการรานอาหารในอัตราดอกเบ้ียตํ่า 

2) ควรมใีบประกาศนียบัตรรับรองรานอาหาร 

3) ควรมกีารจัดทําหนังสอืหรือคูมอืแนะนํารานอาหารอรอยในพะเยา 
 

ขอเสนอแนะ 

 ดวยเหตุท่ีพบวาแนวทางการพัฒนารานอาหารในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน

ความจําเปนตองมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนารานอาหารเพื่อรองรับสู ประชาคมอาเซียน (AEC)ประกอบดวย การ

พัฒนาในทุดดาน และควรจัดใหมีการสงเสริมใหมีการศึกษาดูงานรานอาหารท่ีประสบความสําเร็จ ตอมาคือการสงเสริม

เครือขายรานอาหารกับเครือขายธุรกิจการทองเท่ียวอื่นๆเพื่อใหเกิดความ  เขมแข็ง มีการจัดทําแผนท่ีแนะนําสถานท่ี

ทองเท่ียวและรานอาหาร สถาบันการเงินภาครัฐควรมีเงินกูแกเจาของ กิจการรานอาหารในอัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่า ควรมีใบ

ประกาศนียบัตรรับรองรานอาหาร มีคูมือแนะนํารานอาหารอรอย ในจังหวัดพะเยา รานอาหารควรมีปายบอกสรรพคุณ

ทางโภชนาการของอาหาร และมกีารใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและตกแตงรานอาหาร 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ ดร.ฤทัยภัทร พมิลศรี ท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆดวยความเอา

ใจใสเปนอยางย่ิง จนสําเร็จลุลวงไปได ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี  

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยพะเยา ผูบริหาร และคณาจารยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

หลักสูตรบริหาธุรกจิมหาบัณฑติ ทุกทานท่ีไดประสทิธประสาทวชิาท่ีมปีระโยชนคุณคาย่ิงจนสําเร็จการศึกษา 

ขอขอบพระคุณผูประกอบการรานอาหารในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา หนวยงานภาครัฐและเอกชน

ท่ีเกี่ยวของ ท่ีกรุณาเสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและไดใหขอเสนอแนะตางๆท่ีเปนประโยชนในการศึกษาวิจัยใน

คร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และญาติพี่นอง ท่ีคอยเปนกําลังใจ และสนับสนุนทุกดานมาตลอดจนทําใหการ

ศึกษาวจิัยคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี
 

เอกสารอางองิ 

สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว, 2547, ความสําคัญของการทองเท่ียว 

มิ่งสรรพ  ขาวสะอาด และคณะ, 2549, แนวโนมของจํานวนนักทองเที่ยวจากทุกภูมิภาคทั่วโลกที่เดินทางมาในกลุม

 อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงป พ.ศ.2558/สงเสรมิทัศนคติดานการทองเที่ยวที่ดแีกชุมชนทองถิ่น 

กองเศรษฐกจิอุตสาหกรรม, 2551, เปดประตูภาคเหนอืออกสูประเทศเพื่อนบาน 

สํานักงานจังหวัดพะเยา,2556, จุดผานปรนกิ่วหกหรือดาน บานฮวก/ผลักดันใหมกีารเปดเปนดานถาวร 
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เอกสารอางองิ (ตอ)  

กรรณกิา พมิลศรี และอดศิร เรือลม(2555), การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยว 

สํานักความรวมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน),2554, นโยบายในระดับประเทศ และระดับ

 จังหวัด 

สํานักงานจังหวัดพะเยา,2557 และ ฤทัยภัทร พมิลศรี,2557), ยุทธศาสตรการทองเที่ยว“สวัสดกีวานพะเยา  ส บ า ย ดี

 หลวงพระบาง” 
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ความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบรกิารชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบล

บานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

People Satisfaction to public Revenue Collection Service at Baanmai 

Municipality, MuangPhayao District, Phayao Province 

เกื้อกูล หอมดอก21

1* และปยะพงษ แสงแกว22

2 

Kuakuln Homdok
1* and Piyapong Sangkaew2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาถงึความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระ

ภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในการศึกษาคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชในการ

รวบรวมขอมูลคอื แบบสอบถามโดยใชกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนท่ีเปนผูเขาขายเสียภาษีบํารุงทองท่ีได จํานวน 339 คน 

ซึ่งแบงเปน 9 หมูบาน ผูวจิัยไดวเิคราะหขอมูลโดยใชสถติิความถี่ รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา  t-test 

และการทดสอบคา F-test ผลการศึกษาพบวา ผูเขามาใชบริการชําภาษีบํารุงทองท่ีมีความพึงพอใจดานการใหบริการของ

เจาหนาท่ี, และ ดานการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร อยูในระดับมาก สวนดานคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุง

ทองท่ี, ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการ, สถานท่ีใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีและดานกฎหมาย/ระเบียบ

เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ีอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางตอระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาน้ัน พบวาในดานลักษณะสวน

บุคคลไดแก อายุ ระดับการศึกษา, อาชีพ, สถานภาพ และรายได มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ

พจิารณาในรายละเอียดยังพบอีกวาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานใหม ไมแตกตาง

กันระหวางเพศชายและหญิง น้ันก็หมายความวาระดับศึกษาท่ีสูงกวาจะมีความพึงพอใจท่ีมากกวาอาจจะเปนผลอัน

เนื่องจากการเขาใจขั้นตอนและระเบียบการชําภาษีบํารุงทองท่ีดีกวาในดานของอาชีพ รายได และสถานภาพก็เชนเดียว

พบวาความพงึอยูในระดับมากในกลุมอาชีพราชการ, ผูมรีายไดสูง และอยูในสถานภาพสมรสหรือโสด 
 

คําสําคัญ:, ความพงึพอใจ การบริการ ภาษีบํารุงทองท่ี  
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Abstract  

 The purpose of this independent research is to study people satisfaction to public revenue collection service 

at Baanmai Municipality, MuangPhayao District, Phayao Province. In this study, questionnaire has been applied to 

correct the data from the sample groups in which they are people who pay the local property tax in 9 villages, 

composing of 339 people. Statistic techniques used in this study are frequency, percentage, standard deviation, t-

test and F-test. The results of this study show people who pay local tax are high satisfied with the revenue 

collection service and advertisement. However, they are neutral satisfied with tax rates imposed, service processes 

provided, place and revenue collection policies. In study, it is also found there is no statistically different satisfaction 

between male and female customers. Nevertheless, customers who have different age, educational level, status and 

income have different satisfaction to public revenue service statistically. 
 

Keyword:  people satisfaction, service, local taxation 
 

บทนํา 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอํีานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ เพื่อประโยชนของ

ประชาชนในทองถิ่นของตนเองหลายประการ เชนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง การจัดใหมแีละบํารุงรักษาทาง

บก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า การจัดการศึกษา และการสงเสริมประชาธิปไตยฯลฯ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สามารถดําเนินการปกครองและจัดทําบริการสาธารณะไดโดยอิสระและมปีระสทิธิภาพ จงึจําเปนตองมรีายไดและ

ทรัพยสนิเปนของตนเอง โดยมกีฎหมายใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บรายไดในรูปแบบของภาษีทองถิ่น 

(พศิิษฐ เมลานนท,2553,424)รายไดท่ีทองถิ่นจัดเก็บเอง เชน ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีปาย 

คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาตเปนตน  

เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา มกีารใหบริการประชาชนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและ

การบริการเฉพาะดานซึ่งเปนการใหบริการแตละบุคคลโดยมพีนักงานคอยใหบริการ เชน งานจดัเก็บรายได งานการศึกษา

และวัฒนธรรม งานทะเบียนราษฎร งานสวัสดกิารผูสูงอายุและผูพกิาร งานขออนุญาตกอสรางอาคาร ซึ่งในปงบประมาณ 

2557 เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา มรีายไดจากการใหบริการชําระภาษี จํานวน 236,201.95 

บาท โดยมเีอกสารสทิธ์ิโฉนดท่ีดนิท่ีการนํายื่นเสยีภาษีจํานวน 3,858 แปลง เมื่อเขาไปตรวจสอบพบวาในป 2557 มี

จํานวนเอกสารสทิธโฉนดท่ีดนิในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลบานใหมอยูจํานวน 4,679 แปลง จากการท่ีประชาชนนําเอกสาร

สทิธ์ิมายื่นขอรับการประเมนิภาษีหรือการยื่นเอกสารสทิธ์ิไมครบตามจํานวนแปลงน้ัน อาจจะมผีลมาจากการใหบริการ

ของพนักงาน ท่ีขาดความกระตอืรือรนในการใหบริการ ขาดการใหคําแนะนํา ขัน้ตอน วธีิการชําระภาษีบํารุงทองท่ี ขาด

การประชาสัมพันธภาษีบํารุงทองท่ีหรืออาจเกดิจากการท่ีประชาขนไมเขาใจขัน้ตอนการเสยีภาษีบํารุงทองท่ี ขาดความรู

เกี่ยวกับ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ี 
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ดังน้ัน ผูศึกษาเปนบุคลากรท่ีปฏบัิติหนาท่ีในเทศบาลตําบลบานใหม จงึมสีนใจท่ีจะศึกษา ความพงึพอใจของ

ประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม  อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อนํา

ผลการศึกษาไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาการใหบริการของเทศบาลตําบลบานใหม เพื่อสรางความพงึพอใจใหกับ

ประชาชนและจูงใจใหประชาชนชําระภาษีบํารุงทองท่ีเพิ่มมากขึ้น ตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาถงึความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม 

อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

 2.เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบล

บานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา ในแตละดานกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 ปจจัยสวนบุคคล ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดท่ีตางกัน มีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีของเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา ในแตละดานตางกัน 

 

                         ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจัิย 
 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

-เพศ   - อายุ 

- สถานภาพ -ระดับการศึกษา  

-อาชีพ  -รายไดรวมตอเดอืน 

-คาใชจายรวมตอเดอืน 

 

ความพงึพอใจดานตางๆของประชาชนตอการ

ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี ในเขตเทศบาล

ตําบลบานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

- ดานคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 

- ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการ

และสถานท่ีใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

 - ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับ

ภาษีบํารุงทองท่ี 

- ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

- ดานการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

ในการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี มุงศึกษาความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุง

ทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมวีธีิการดําเนินการดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ ประชาชนผูมีรายช่ืออยูในบัญชีท่ีอยูในขายตองชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเทศบาล

ตําบลบานใหม  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  กลุมตัวอยางคือประชาชนผูมีรายช่ืออยูในบัญชีท่ีอยูในขายเสียภาษี

บํารุงทองท่ี ของเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งมหีมูบานท้ังหมด 9 หมูบาน จํานวน 339 คน 

การคัดเลอืกกลุมตัวอยาง 

1.กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนผูเขาขายเสียภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา และกําหนดกลุมตัวอยางท่ีเปนผูเขาขายเสียภาษีบํารุงทองท่ีได จํานวน 339 คน โดยใชสูตรของ Taro 

Yamane (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2548) 

2.กําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางโดยวธีิเทียบบัญญัติไตรยางศโดย แทนคาในสูตรเพื่อหาจํานวนกลุมตัวอยางใน

แตละช้ันโดยการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศไดจํานวนกลุมตัวอยางในแตละหมูบานดังแสดงในตาราง 
 

ตารางที1่: แสดงกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาในแตละหมูบาน 

หมูที ่ ชื่อหมูบาน จํานวนผูชําระภาษ ี จํานวนกลุมตัวอยาง 

1 บานใหมทากลอง 269 41 

2 บานใหมดง 169 26 

3 บานโปง 284 44 

4 บานใหมหลวง 141 22 

5 บานรองไฮ 380 58 

6 บานเหย่ียน 221 34 

7 บานเหย่ียน 249 38 

8 บานใหมนคร 364 56 

9 บานรองชาง 132 20 

รวม 2,209 339 
    

 3.การคัดเลอืกกลุมตัวอยางโดยใชวธีิแบบสุมตัวอยางแบบงายโดยวธีิจับสลากผลจะไดจํานวนกลุมตัวอยางในแตละ

ช้ัน โดยผูศึกษาไดทําการหาคารอยละของกลุมตัวอยางในแตละหมูบาน แลวนํากลุมตัวอยางท่ีไดของแตละหมูบานมาจับ

สลากหากลุมตัวอยางท่ีจะตอบแบบสอบถาม หากกลุมตัวอยางท่ีจับซ้ํากัน ผูศึกษาก็จะทําการจับสลากใหมจนกวาจะได

กลุมตัวอยางครบท้ัง 339 คน 
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เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม ใชในการวัดระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความ

พงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยใชแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวจิัยท่ีเกี่ยวของเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศอายุสถานภาพระดับการศึกษา อาชีพรายไดรวมตอเดอืนคาใชจายตอเดอืนการ

ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการชําระภาษีบํารุงทองท่ี (Check List) ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมผีลตอความพงึพอใจ 

ของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ใชแบบมาตรวัดแบบประมาณคา 

(Rating Scale) ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาล

ตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มลัีกษณะปลายเปดใหแสดงความคดิเห็นและขอเสนอแนะ 
 

วธิกีารสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาเอกสารวทิยานิพนธและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรท่ีศึกษาแลวนิยามสิ่งท่ีวัดท้ัง

ท่ีเปนตัวแปรตนและตัวแปรตามจัดทํารางแบบสอบถามโดยยึดตามวัตถุประสงคกรอบแนวคิดและขอบเขตของการวิจัย

สรางแบบสอบถามท่ีประยุกตเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิจัยพิจารณาเพื่อตรวจความถูกตองและครอบคลุมในเนื้อหาท่ี

ตองการวจิัยและปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวจิัยแลวนําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญเพื่อ

พจิารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item – Objective Congruence: IOC) 

ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญใหครอบคลุมเนื้อหาและอาจารยท่ีปรึกษาตรวจความถูกตองอีกคร้ัง

กอนนําไปทดลองใช (Try Out) กับผูเขาขายเสยีภาษีบํารุงทองท่ีในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลทาจําป จํานวน 30 คน เพื่อหาคา

ความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูศึกษาเปนผูแจกแบบสอบถามเองโดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach) นํา

แบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะท่ีไดจากการทดลองใช พรอมจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริง เพื่อใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาคนควาคร้ังน้ีคือการใชแบบสอบถามโดยมี  ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล

ดังน้ี 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามจากผูมีรายช่ืออยูในบัญชีท่ีอยูใน

ขายเสียภาษีบํารุงทองท่ี ของเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งมีหมูบานท้ังหมด 9 หมูบาน 

จํานวน 339 คน 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาคนควาจากหนังสือเอกสารวิชาการของกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น และแนวคดิ ทฤษฎงีานวจิัย สื่อสิ่งพมิพและเว็บไซด (Website) ตลอดจนการศึกษาคนควาท่ีเกี่ยวของ

กับการวเิคราะหขอมูล 
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การวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอร SPSS (Statistical Package for The Science) ดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ  (Check List) ทํา

การวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ (Frequency)และหาคารอยละ (Percentage) แลวนําขอมูลท่ีไดมานําเสนอใน

รูปแบบตาราง ประกอบการบรรยาย 

2.การวเิคราะหขอมูลตอนท่ี 2 ความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาล

ตําบลบานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยาเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด

มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยมา

เปรียบเทียบกับเกณฑแปรผลดังน้ี 

 คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถงึ ความพงึพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถงึ ความพงึพอใจในระดับมาก 

คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถงึ ความพงึพอใจในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถงึ ความพงึพอใจในระดับนอย 

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถงึ ความพงึพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

3.การวเิคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เปนการวเิคราะหโดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลเพื่อให

ทราบถงึขอแสนอแนะของผูมารับบริการใหระบุปญหา เพื่อปรับปรุงแกไขการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี ของเทศบาล

ตําบลบานใหม อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา มลัีกษณะปลายเปดใหแสดงความคดิเห็นและขอเสนอแนะ 

4.การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบาน

ใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได โดยใชสถิติ

ทดสอบ (t-test) และ (F-test) 
 

สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมูล 

 1. สถติิเชิงพรรณนา การวจิัยคร้ังน้ีผูวจิัยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจากกลุม

ตัวอยางจํานวน 339 คน มาดําเนินการวิเคราะหทางสถิติ ประกอบดวย คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย(Mean)และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางโดยใชสถิติ

การวเิคราะห คอื สถติิ t-test และสถติิ F-test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 และ 0.05 หากพบความแตกตางกันใน

ขอใดจะทําการทดสอบดวยการเปรียบเทียบภายหลังเปนรายคู เพื่อบอกไดวาคูไหนตางกัน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ

วเิคราะหทางสถติิ (Statistical Package for the Social Sciences : SPSS)  
 

ผลการศึกษา 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 62.20 มีอายุต้ังแต 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 50.10 ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากวา คิดเปนรอยละ 

61.10 อาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 41.60 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 73.17 รายไดตอเดือน ตํ่ากวา 5,000 บาท 
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คดิเปนรอยละ 43.40 คาใชจายรวมตอเดอืน 5,000 บาท คดิเปนรอยละ 53.70 การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการชําระ

ภาษีบํารุงทองท่ีผานทางหอกระจายขาวในชุมชน คิดเปนรอยละ 35.40 มาชําระภาษีโดยรถจักรยานยนต คิดเปนรอยละ 

44.40 และการชําระภาษีบํารุงทองท่ีดวยวธีิใด พบวา ผูตอบแบบสอบถามมาชําระภาษีบํารุงทองท่ีดวยตนเองท่ีสํานักงาน 

เทศบาลฯ มาก คดิเปนรอยละ 71.70  

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีของประชาชนใน

เขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมรีายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที2่: แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จําแนกเปนรายดานและรวมทุกดาน 
 

ขอที ่ ปจจัยที่มีผลตอความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบรกิาร

ชําระภาษบีาํรุงทองที่ของ ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอ

เมอืงพะเยา จังหวดัพะเยา 

X  S.D ระดับที่มีผล 

1 ดานคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 3.34 0.96 ปานกลาง 

2 ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานท่ีใหบริการ

ชําระภาษีบํารุงทองท่ี 

3.55 1.02 ปานกลาง 

3 ดานกฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ี 3.40 1.05 ปานกลาง 

4 ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 4.06 0.77 มาก 

5 ดานการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร 4.11 0.78 มาก 

รวม 3.69 0.92 ปานกลาง 
 

จากตาราง 1 พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีของ ใน

เขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยาโดยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง ( X ) เทากับ 3.69 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด3 ลําดับแรกคือ ดานการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร มี

คาเฉลี่ยประมาณ ( X ) เทากับ 4.11 รองลงมา คือ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคาเฉลี่ยประมาณ ( X ) เทากับ 

4.06 และดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานท่ีใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี มีคาเฉลี่ยประมาณ (

X ) เทากับ 3.55 ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด2 ลําดับ คอื ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุง 

ทองท่ีมี คาเฉลี่ยประมาณ ( X ) เทากับ 3.40 และดานคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีมีคาเฉลี่ยประมาณ ( X ) 

เทากับ 3.34  ตามลําดับ 

 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหขอมูลเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี

ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และ

รายไดท่ีตางกัน โดยมรีายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่3: แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองใน

เขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

 
ปจจัยสวนบุคล t/F sig ผลการศกึษา 

เพศ 0.046 0.964 ไมแตกตาง 

อายุ 2.641 0.049 แตกตาง 

ระดับการศึกษา 13.230 0.000 แตกตาง 

อาชีพ 9.771 0.000 แตกตาง 

สถานภาพ 9.994 0.000 แตกตาง 

รายได 11.199 0.000 แตกตาง 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมอีายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขต

เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา F 

เทากับ 2.641 และมคีาระดับนัยสําคัญของการทดสอบท่ี 0.049 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานระเบียบ กฎหมาย/

ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ี มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาล

ตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา F เทากับ 

3.747 และมคีาระดับนัยสําคัญของการทดสอบท่ี 0.011 นอกน้ันไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

 กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาล

ตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา F เทากับ 

13.230 และมีคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบท่ี 0.000 พบวา ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด 
รองลงมา คอื ระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา ตามลําดับ ภาษีบํารุงทองท่ี ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีความ

พึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา F เทากับ 4.013, 12.836, 4.518 และ 12.275  

ตามลําดับ สวนดาน ดานการประชาสัมพันธ แจงขอมูลขาวสารน้ัน ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ0.05 

กลุมตัวอยางท่ีมอีาชีพตางกัน มคีวามพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาล

ตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา F เทากับ 

9.771 และมคีาระดับนัยสําคัญของการทดสอบท่ี 0.000 เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานคาใชจายในการจัดเก็บภาษี

บํารุงทองท่ี ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานท่ีใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดานระเบียบ 

กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ี ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี และดานการประชาสัมพันธ แจงขอมูล

ขาวสาร มคีวามพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม   
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อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา F เทากับ 5.774, 

5.332, 4.984, 9.143  และ 4.039 ตามลําดับ  

กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขต

เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา F 

เทากับ 9.994 และมีคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบท่ี  0.000  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความเหมาะสม

ของชองทางการใหบริการและสถานท่ีใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุง

ทองท่ี ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มคีวามพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาล

ตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 โดยมีคา F เทากับ  

7.167, 7.038 และ 9.543 ตามลําดับนอกน้ันไมพบความแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขต

เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา F 

เทากับ 11.189 และมีคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบท่ี 0.000  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานคาใชจายในการ

จัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานท่ีใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดาน

ระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ี ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีความพึงพอใจของประชาชนตอ

การใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา F เทากับ  9.202, 10.336, 7.763 และ 10.030 ตามลําดับสวนดาน ดานการ

ประชาสัมพันธ แจงขอมูลขาวสารน้ัน ไมพบความแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ0.05 

กลุมตัวอยางท่ีมเีพศตางกัน มคีวามพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาล

ตําบลบานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา ไมแตกตางกนัอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 โดยมคีา t เทากับ 

0.460 และมคีาระดับนัยสําคัญของการทดสอบท่ี 0.964  
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

จากการศึกษา เร่ือง ความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบาน 

ใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา พบวาปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามผลการศึกษาพบวาสวนใหญเปนเพศ

หญิง อายุ 51 ปขึ้นไป ซึ่งถือไดวาผูท่ีเร่ิมเขาสูการเปนผูสูงอายุ ระดับการศึกษาโดยสวนใหญจะมีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา ประกอบ อาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญซึ่งมรีายไดตอเดอืนตํ่ากวา 5,000 บาท 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ความพึง

พอใจของประชาชนท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ดานการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร รองลงมา คือ ดานการ

ใหบริการของเจาหนาท่ี และดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานท่ีใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีสวน

ดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด2 ลําดับ คอื ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ีมี และดานคาใชจายในการ

จัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ตามลําดับ 
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จากการทดสอบสมมุติฐานโดยวิธีทางสถิติพบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการ

ชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานท่ีใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดานระเบียบ 

กฎหมาย/ขอบังคับเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ี มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขต

เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกัน  กลุมตัวอยางท่ีมรีะดับการศึกษาตางกัน มีความพึง

พอใจตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกัน  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ดานความเหมาะสมของชองทางการ

ใหบริการและสถานท่ีใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ี ดานการ

ใหบริการของเจาหนาท่ี มคีวามพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกัน กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกัน เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานท่ี

ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ี ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

และดานการประชาสัมพันธ แจงขอมูลขาวสาร มคีวามพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขต

เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกัน กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพตางกัน มีความพึงพอใจ

ของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานท่ีใหบริการชําระ

ภาษีบํารุงทองท่ี ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ี ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีความพึง

พอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

แตกตาง กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขต

เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานคาใชจายใน

การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานท่ีใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดาน 

ระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ี ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีความพึงพอใจของประชาชนตอ

การใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกัน 

จากการศึกษาคนควาดวยตนเอง ความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขต

เทศบาลตําบลบานใหมอําเภอเมืองพะเยา มีประเด็นอภิปราย ดังน้ี 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยาท้ัง 5 ดาน คือ ดานคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ดานความเหมาะสมของชองทางการ

ใหบริการและสถานท่ีใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ีดานการ

ใหบริการของเจาหนาท่ี และดานการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา ดานการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาการสื่อสารหรือการแจงขอมูล

ขาวสารน้ัน สําคัญมีความจําเปนอยางย่ิง ท่ีจะมาใชในการพัฒนางาน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริหารงานเกี่ยวกับการ

จัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ีซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ นรินทรชัย พัฒนาพงศา(2542)ไดกลาววา การแลกเปลี่ยน 
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ขาวสารระหวางผูสงสารกับผูรับสาร โดยใชสื่อหรือชางทางตางๆจะทําใหผูรับสารเกิดการรับรู มีทัศนคติหรือมีพฤติกรรม

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตอบสนองตอผูสงสาร ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ความพึงพอใจตอการใหบริการ

ชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก เจาหนาท่ีผูใหบริการมคีวามรูความเขาใจเร่ือง

ภาษีบํารุงทองท่ี การไดรับบริการอยางถูกตอง ครบถวนและรวดเร็ว และการไดรับความสนใจเมื่อทานสอบถามหรือขอรับ

บริการ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบพฤติกรรมของผูท่ีจะทํางานบริการท่ีดี(สมิต สัชฌุกร:23-32)ประกอบดวย 12 

ประการ ไดแก อัธยาศัยท่ีดี มีมิตรไมตรี เอาใจใสงาน แตงกายสะอาดเรียบรอย กิริยาสุภาพ วาจาสุภาพ นํ้าเสียงไพเราะ 

ควบคุมอารมณไดดี รับฟงและเต็มใจแกไขปญหา กระตือรือรน มีวินัยและซื่อสัตยและแสดงใหเห็นวาเจาหนาท่ีในการ

จัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี มคีวามกระตอืรือรนในการใหบริการ การใหคําแนะนํา ขั้นตอน วิธีการชําระภาษี พูดจาสุภาพเปน

กันเอง มีความเต็มใจในการใหบริการ ย้ิมแยมแจมใสและสอดคลองกับหลักการของ วีรพงษ เฉลิมจิระวัฒน(2539) คือ

บริการดวยความย้ิมแยมแจมใสและความเขาใจ ดวยความรูสึกวาผูเขารับบริการมีความยุงยากใจในการแสวงหาสิ่งท่ี

ตองการและกําลังอยากไดความชวยเหลอื บริการสนองตอบดวยความรวดเร็ว สิ่งน้ีเปนคุณสมบัติของผูใหบริการเชิงรุกซึ่ง

จะสรางความประทับใจไดดีบริการไปพรอมกับการใหเกียรติ โดยไมแสดงอาการดูถูกผูใชบริการไมวาจะอยูในระดับใดก็

ตาม บริการดวยความเต็มใจ โดยไมคดิวางานเปนเพยีงภาระรับผดิชอบท่ีผานมาเทาน้ัน 

 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบาน

ใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยาท่ีม ีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดท่ีแตกตางกัน พบวา 

ประชาชนท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดมีความพึงพอใจตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี

ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการศึกษาความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม 

อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา ในคร้ังน้ีพบวาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในเขต

เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานท่ี

ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ีและดานคาใชจายในการจัดเก็บ

ภาษีบํารุงทองท่ีอยูในระดับปานกลาง จึงมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานท่ีใหบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี  ควรมีชองทาง

การใหบริการท่ีหลากหลายเชน การออกเก็บภาษีนอกสถานท่ี เพื่อชวยลดคาใชจายในการเก็บภาษีบํารุงทองท่ีของ

ประชาชนลดคาพาหนะเดินทางมาชําระภาษีท่ีเทศบาล สถานท่ีใหบริการควรมีสิ่งอํานวยสะดวกแกผูมารับบริการอยาง

เพยีงพอ เชน การมท่ีีจอดรถท่ีสะดวก มท่ีีน่ังพักสําหรับผูท่ีรอรับบริการชําระภาษีบํารุงทองท่ี   

 2.ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ี ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

ระเบียบ ขอบังคับ ขอกฎหมายเพื่อใหประชาชนไดเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการชําระภาษีบํารุงทองท่ี เชน 



 

1388 

 

การจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวของเทศบาล  

 3.ดานคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี ควรเพิ่มเจาหนาท่ีในการรับชําระภาษีใหมากย่ิงขึ้นในชวงการ

เก็บภาษีบํารุงทองท่ีต้ังแตเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน เพื่อความรวดเร็วในการออกใบเสร็จรับเงินลดการเสียเวลาใน

การรอรับบริการ  ควรมกีารใหบริการชวงพักเท่ียงของวันเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมาใชบริการ 

 ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

 เนื่องจากการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะการวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการชําระ

ภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา วามีความแตกตางกันไปตามลักษณะของ

บุคคลเทาน้ัน อยางไรก็ตามการศึกษาคร้ังน้ีไมสามารถระบุระดับความความสัมพันธของตัวแปรตน(ลักษณะบุคคล) ท่ีมีตอ

ความพงึพอใจของประชาชนได การศึกษาในคร้ังตอไปควรศึกษาหาความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตามดังกลาว

เพื่อท่ีจะสามารถตอบไดวาตัวแปรใดมคีวามสัมพันธหรือกําหนดความพงึพอใจของประชาชนมากกวากัน  
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระฉบับนี้ สํา เร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือและความกรุณาเปนอยางสูงจาก

อาจารยดร.ปยะพงษ แสงแกว อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา พรอมท้ังตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

อยางใกลชิดต้ังแตเร่ิมตนจนเสร็จสมบูรณ จงึขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข รองคณะบดีคณะวิทยาการและสารสารสนเทศศาสตร ดร.บุญญานุช ชีวา

เกยีรติยิ่งยง ผูชวยคณะบดีคณะวิทยาการและสารสารสนเทศศาสตร ดร.ธีระวัฒน เจริญราษฎร ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให

คําแนะนําและขอเสนอแนะในการตรวจสอบเคร่ืองมอืการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ีจนสมบูรณและมคีุณคา 

ขอขอบพระคุณประชาชนในตําบลบานใหม ที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามทําใหไดขอมูล

ครบถวน ขอขอบคุณผูใกลชิดท่ีกรุณาชวยวิเคราะหและแปรผลขอมูล ใหกําลังใจ และใหการสนับสนุนดวยดีเสมอมา 

และขอขอบคุณเพื่อน ๆ บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกจิทุกทาน ท่ีใหการชวยเหลอืดวยดมีาโดยตลอด 

คุณคาและประโยชนอันพงึมจีากรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาแดคุณบิดา 

มารดา บูรพคณาจารยผูประสาทความรูตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานดังท่ีไดกลาวมาขางตนท่ีทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ี

สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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ความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของพนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมอืงพะเยา 

จังหวัดพะเยา 

Job Satisfaction of the MuagPhayao Municipality Employees, Phayao  Province 

เพ็ญนภา หาขาย23

1* และปยะพงษ แสงแกว24

2 

Pennapa Hakhay1* and Piyapong Sangkeaw2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี เพื่อศึกษาความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของพนักงานเทศบาลตําบลในเขต

จํานวน 9 แหง ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รวม 269 คน ในการศึกษาคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล คอื แบบสอบถามโดยมรีะดับมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ  เพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษา

คร้ังน้ีผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยคํานวณหา คาความถี่ (Frequently), คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean), สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ,การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา ความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ความพึงพอใจดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลตําบลอยูในระดับมาก ดานการควบคุมบังคับ

บัญชา ตามลําดับ, ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และดานผลตอบแทนและสวัสดิการ มีความพึงพอใจอยูในระดับปาน

กลาง ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรท่ีกําหนดตอระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ

ความพึงพอใจในตําแหนงงานปจจุบันน้ัน พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพ ภูมิลําเนา ประสบการณใน

ตําแหนงงานปจจุบันและกลุมงานท่ีปฏบัิติแตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05  
 

คําสําคัญ : ความพงึพอใจในการปฏบัิติงาน พนักงานเทศบาลตําบล  
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Abstract  

 This research is to study a working satisfaction of 269 employees in nine municipal districts, Muang, 

Phayao Province. First a 5-rating scale questionnaire has been developed. It is to correct the employees’ satisfaction 

data which, then, will be analyzed and mainly presented in descriptive statistic forms: frequencies, percentage, 

mean, standard deviation, t-test and F-test. Over all, this study finds the municipal employees have neutral 

satisfaction in their work. However, when considering into the deeper details, the results is found a bit different. At 

this level, the employees have high satisfaction in potential development and supervision in their workplace. 

However, their satisfactions in coworkers and income and fringe benefit remain neutral. In addition, even though 

MuangPhayao district employees have different characteristics such as gender, age, educational level, status, 

hometown, the experience in current position and divisions. , their satisfactions are not significantly different.  
 

Keywords : Satisfaction, performance and municipal district 
 

บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ไดใหความสําคัญกับการปกครองทองถิ่น โดยเฉพาะการ

กระจายอํานาจ (Decentralization) การโอนกิจการการบริการสาธารณะจากรัฐหรือจากสวนกลางไปสูชุมชนท่ีต้ังอยูใน

ทองถิ่น ดังน้ันการใหบริการประชาชน เปนนโยบายสําคัญของทุกรัฐบาลเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนรัฐจึง

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสรางระบบการบริหารและการบริการท่ีรวดเร็ว  เสมอภาค เปนธรรม และสรางความพึงพอใจ

ใหแกประชาชนใหมากท่ีสุด  รวมไปถึงการปรับบทบาทภารกิจ ขนาดของหนวยงาน การจัดโครงสรางสวนราชการให

สอดคลองกับภารกจิ  การพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงาน การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐจึงเปน

เปาหมายสําคัญ 

เทศบาลตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับเมืองขนาดเล็ก การจัด ต้ังโดยประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  ถูกยกฐานะทองถิ่นขึ้นเปนเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  การบริหาร

เทศบาลตําบลมีนายกเทศมนตรีท่ีมาจากการเลือกต้ัง ทําหนาท่ีหัวหนาฝายบริหารและสภาเทศบาล  เทศบาลตําบล

ประกอบดวยสมาชิก จํานวน 12 คน  ทําหนาท่ีฝายนิติบัญญัติ  ภาระหนาท่ีของเทศบาลตําบลคอืรักษาความสงบเรียบรอย

และความสะอาด การสราง บํารุงถนน และทาเรือ  การดับเพลิงและกูภัย  การจัดการศึกษา  การใหบริการสาธารณสุข   

การสังคมสงเคราะห และการรักษาวัฒนธรรมอันดใีนทองถิ่น   

บทบาทและหนาท่ีของเทศบาลตําบล นับวามคีวามสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวติและความเปนอยูของคนใน

ชุมชนเปนอยางย่ิง  การพัฒนาคุณภาพชีวติของคนในชุมชนตามภารกจิของเทศบาลตําบลมฝีายบริหาร สภาเทศบาล  เปน

ผูกําหนดนโยบายในการดําเนินงาน  มีพนักงานเทศบาลเปนกลไกขับเคลื่อนการทํางาน ใหนโยบายของคณะผูบริหารเกิด

เปนรูปธรรม ไมวาจะเปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  เพื่อการอยูดกีนิดขีองประชาชน เพื่อเปนแรงจูงใจในการสรางขวัญ

และกําลังใจในการปฏบัิติงานของพนักงาน กระทรวงมหาดไทย จึงมีนโยบายการสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการ/พนักงาน

สวนทองถิ่น เชน โบนัสประจําปใหแกขาราชการทุกคน 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนสิ่งท่ีมีผลตอการทํางานในเชิงบวก  หากบุคคลมีความพึงพอใจตอการ

ทํางานมากยอมสงผลใหงานมีประสิทธิภาพ และกระตือรือรน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นไดจะตองมี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้ันดวย แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรยอมมีผลตอความสําเร็จของงาน  

หากบุคลากรมีความกระตือรือรน  ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรไมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จะสงผลให

บุคลากรมผีลการปฏบัิติงานตํ่า งานไมมคีุณภาพ  เกดิปญหายุงยากสําหรับผูบริหาร ทําใหเกดิการสูญเสยีงบประมาณของ

องคกร ผลของความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนสวนหน่ึงท่ีมักจะแสดงออกมาในหลายรูปแบบ เชน ขาดงาน  การ

ยาย  และการออกจากงาน     

ดวยเหตุผลดังท่ีกลาว  ในฐานะท่ีผูศึกษาเปนพนักงานเทศบาลตําบล  มีความเกี่ยวของตอการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลจึงมีความสนใจท่ีศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  โดยนําผลท่ีไดรับจาก

การศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ สรางความพงึพอใจในการปฏบัิติงาน เพื่อลดปญหาการโอน (ยาย) ของ

พนักงานเทศบาลตําบล ในอําเภอเมอืงพะเยา  จังหวัดพะเยา และกอใหเกดิการปฏบัิติงานท่ีมปีระสทิธิภาพตอไป   
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อศึกษาความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของพนักงานเทศบาลตําบล  ในเขตอําเภอเมอืงพะเยา  จังหวัดพะเยา 

และเพื่อศึกษาความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของพนักงานเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา มีความ

แตกตางกันตามลักษณะของบุคคล เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพ ลักษณะท่ีพักอาศัย ภูมิลําเนา 

ประสบการณในตําแหนงงาน และกลุมงานท่ีปฏบัิติหรือไม 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

     กรอบแนวคดิ 

           ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.ระดับการศึกษา 

4.สถานะภาพ 

5.ท่ีพักอาศัย 

6.ภูมลํิาเนา 

7.ประสบการณในตําแหนงงานปจจุบัน 

8.กลุมงาน 

 

ความพงึพอใจในการปฏบัิตงิานของ

พนักงานเทศบาลตําบล 

1.ดานการควบคุมบังคับบัญชา 

2.ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

3.ดานผลตอบแทนและสวัสดกิาร 

4.ความตองการในการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานเทศบาล 
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สมมตฐิานทางการวจัิย   

ลักษณะของบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพ ท่ีพักอาศัย ภูมลํิาเนา ประสบการณในตําแหนง

งานของพนักงานและกลุมงานท่ีปฏิบัติ ของพนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา, จังหวัดพะเยา มีความพึง

พอใจในการปฏบัิติงานท่ีแตกตางกัน 

วธิวีทิยาการวจัิย 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี  มุงศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลใน

เขตอําเภอเมอืงพะเยา  จังหวัดพะเยา  

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาในคร้ังน้ี  ไดแก พนักงานเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

จํานวน 9 แหง รวม  269  คน  ดังน้ี  
  เทศบาลตําบลทาวังทอง   จํานวน  45  คน 

เทศบาลตําบลแมกา   จํานวน  44  คน 

เทศบาลตําบลบานตอม   จํานวน  40  คน 

เทศบาลตําบลบานสาง   จํานวน  21  คน 

เทศบาลตําบลแมปม   จํานวน  34  คน 

เทศบาลตําบลบานใหม   จํานวน  25  คน 

เทศบาลตําบลสันปามวง   จํานวน  15  คน 

เทศบาลตําบลทาจําป   จํานวน  16  คน 

เทศบาลตําบลบานตํ๊า   จํานวน  29  คน 

วธิกีารศึกษา 

 การเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาใชวธีิการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ประเภท ดังน้ี 

 1.ขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) โดยการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีรวบรวมจากพนักงานเทศบาล

ตําบล ในเขตอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

 2.ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาและรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน หนังสือ 

วารสาร บทความ เอกสาร งานวจิัยท่ีเกี่ยวของและการคนควาขอมูลผานทางระบบอินเตอรเน็ต  
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เครื่องมอืท่ีใชในการศึกษา 
เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยสอบถามความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมอืงพะเยา  จังหวัดพะเยา แบงออกเปน 4 ตอน คอื 

 ตอนท่ี 1  สอบถามดานขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ โดยสอบถามสถานภาพ

ของพนักงานเทศบาลตําบล จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา  สถานะภาพ ท่ีพักอาศัยในปจจุบัน  ภูมิลําเนา  

ประสบการณในตําแหนงงานปจจุบัน กลุมงานท่ีปฏบัิติ  ปจจุบันพักอาศัยอยูกับใคร 

 ตอนท่ี 2  สอบถามความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของพนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา  จังหวัด

พะเยา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ  จํานวน 3 ดาน ไดแก 

  1.  ดานการควบคุมบังคับบัญชา 

  2.  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

  3.  ดานผลตอบแทนและสวัสดกิาร 

ตอนท่ี 3  สอบถามความตองการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลตําบล เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ   

ตอนท่ี 4  แบบสอบถามความพงึพอใจในตําแหนงงานปจจุบัน 

การเก็บรวมรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ี ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยมขัีน้ตอนดังน้ี  

 1. ศึกษาเอกสารวทิยานิพนธและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรท่ีศึกษาแลวนิยามสิ่งท่ีวัดท้ังท่ีเปนตัวแปรตน

และตัวแปรตาม  

 2. จัดทํารางแบบสอบถามโดยยึดตามวัตถุประสงค  กรอบแนวคดิและขอบเขตของการวจิัย  

 3. สรางแบบสอบถามท่ีประยุกตเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิจัยพิจารณาเพื่อตรวจความถูกตองและ

ครอบคลุมในเนื้อหาท่ีตองการวจิัย และปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวจิัย  

      4. นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญ  เพื่อพจิารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยการคํานวณคาดัชนีความ

สอดคลอง  (Index of Item – Objective Congruence : IOC)   

 5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญใหครอบคลุมเนื้อหา และอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ

ความถูกตองอีกคร้ังกอนนําไปทดลองใช (Try  Out) 

     6. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try  Out) กับพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอ แมใจ  จํานวน  30  คน เพื่อ

หาความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูศึกษาเปนผูแจกแบบสอบถามเอง โดยหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Cronbach) 

     7. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะท่ีไดจากการทดลองใช พรอมจัดพมิพเปนแบบสอบถามฉบับ

จริง เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป  



 

1394 

 

การวเิคราะหขอมูล 

 การวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป 

 1. วเิคราะหขอมูล ดานขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยการแจกแจงความถี่ (  Frequency ) 

และหาคารอยละ( Percentage ) และนําขอมูลท่ีไดมานําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

 2. วเิคราะหความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของพนักงานเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัด 

พะเยา จํานวน 3 ดาน แบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating  Scale ) 5 ระดับ  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  

นอยท่ีสุด โดยหาคาเฉลี่ย (Mean)  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย 

กําหนดใชดังน้ี  (ชูศรี  วงศรัตนะ.  2544 : 75)  ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถงึ  ความพงึพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถงึ  ความพงึพอใจในระดับมาก 

คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถงึ  ความพงึพอใจในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถงึ  ความพงึพอใจในระดับนอย 

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถงึ  ความพงึพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

เพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังน้ีวาความพงึพอใจของลักษณะของบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ ระดับ 

การศึกษา สถานะภาพ ท่ีพักอาศัย ภูมิลําเนา ประสบการณในตําแหนงงานของพนักงานและกลุมงานท่ีปฏิบัติ ของ

พนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันหรือไม 

คาสถติิ t-test และ F-test จะถูกนํามาประยุกตใชในการศึกษาคร้ังน้ี 

สถิตท่ีิใชในการวเิคราะหขอมูล 

 สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล  ไดแก  คาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบ 

คาทีและการทดสอบคาเอฟ (t-test and F-test) 

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล  ในเขตอําเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา 

ขอที ่ องคประกอบที่ทาํใหเกิดความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของ

พนักงานเทศบาลตําบล 

(n=269) ระดับความ 

พงึพอใจ X  
S.D 

1 ดานการควบคุมบังคับบัญชา 4.02    0.68 มาก 

2 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 3.90 0.66 ปานกลาง 

3 ดานผลตอบแทนและสวัสดกิาร 3.84 0.66 ปานกลาง 

4 ความตองการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลตําบล 4.14 0.65 มาก 
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 จากตาราง พบวา พนักงานเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.14  คือ ดานความตองการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

เทศบาลตําบล ดานการควบคุมบังคับบัญชา มคีาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.02 ตามลําดับสวนพนักงานเทศบาลตําบล มีความ

พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.90  และอยางไรก็ตาม

ดานผลตอบแทนและสวัสดกิาร มคีาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.84   

 ตารางที่ 2 แสดงระดับความพงึพอใจในการปฏบิัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลบานใหม ในเขตอําเภอ

เมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา แยกตามลักษณะสวนบุคคล 

ตัวแปรทีพ่จิารณา ความพงึพอใจในการปฏบิัติงาน ผลการศกึษา 

 t/F Sig  

เพศ -0.01 0.312 ไมแตกตาง 

อายุ 1.13 0.27 ไมแตกตาง 

ระดับการศึกษา 0.73 0.88 ไมแตกตาง 

สถานะภาพ 0.92 0.61 ไมแตกตาง 

ท่ีพักอาศัยในปจจุบัน 1.24 0.16 ไมแตกตาง 

ภูมลํิาเนา 1.05 0.39 ไมแตกตาง 

ประสบการณในตําแหนงงานปจจุบัน 0.96 0.53 ไมแตกตาง 

กลุมงานท่ีปฏบัิติ 0.83 0.75 ไมแตกตาง 

 ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา พนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรท่ีพิจารณากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลเปน

รายดาน ไดแก ดานการควบคุมบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ และดาน

ความตองในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลตําบล พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพ ท่ีพักอาศัย 

ภูมิลําเนา ประสบการณในตําแหนงงานปจจุบัน และกลุมงานท่ีปฏิบัติ  แสดงใหเห็นวาพนักงานเทศบาลตําบลมีความพึง

พอใจในการปฏบัิติงานระหวางตัวแปรท่ีพจิารณาแตกตางกันอยางไมมมีนัียสําคัญทางสถติิ 

 ตารางที่ 3 แสดงระดับความพงึพอใจในตําแหนงงานปจจุบันของพนักงานเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอ

เมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา แยกตามลักษณะของบุคคล 

ตัวแปรท่ีพจิารณา ความพงึพอใจในตําแหนงงานปจจุบัน ผลการศึกษา 

 t/F Sig  

เพศ -0.92 0.35 ไมแตกตาง 

อายุ 1.26 0.28 ไมแตกตาง 

ระดับการศึกษา 0.49 0.61 ไมแตกตาง 
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ตัวแปรท่ีพจิารณา ความพงึพอใจในตําแหนงงานปจจุบัน ผลการศึกษา 

 t/F Sig  

สถานะภาพ 2.19 0.11 ไมแตกตาง 

ท่ีพักอาศัยในปจจุบัน 0.65 0.52 ไมแตกตาง 

ภูมลํิาเนา 0.81 0.44 ไมแตกตาง 

ประสบการณในตําแหนงงานปจจุบัน 0.41 0.66 ไมแตกตาง 

กลุมงานท่ีปฏบัิติ 0.04 0.95 ไมแตกตาง 
  

 ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา พนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรท่ีพจิารณากับความพงึพอใจในตําแหนงงานปจจุบันเปนรายดาน ไดแก ดานการ

ควบคุมบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลตอบแทนและสวัสดกิาร และดานความตองในการพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานเทศบาลตําบล พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพ ท่ีพักอาศัย ภูมลํิาเนา ประสบการณใน

ตําแหนงงานปจจุบัน และกลุมงานท่ีปฏบัิติ   แสดงใหเห็นวาพนักงานเทศบาลตําบลมคีวามพงึพอใจในตําแหนงงานปจจุบัน

ระหวางตัวแปรท่ีพจิารณาแตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิ 

อภปิรายผลการศึกษา 

  การศึกษาความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของพนักงานเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 ผลการศึกษา พบวา พนักงานเทศบาลตําบล มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ในดานความตองการในการ

พัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลตําบล ในเร่ืองของการพัฒนาประสิทธิภาพในตําแหนงงาน   แสดงใหเห็นถึง 

ความรูสกึพอใจในการพัฒนาศักยภาพ โดยองคกรมกีารสงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมใหมีความรู เพิ่มทักษะ ใน

การปฏิบัติงานท่ีจะนําไปสูการพัฒนางานท่ีมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สันติภพ วงศศิริ (2551) ได

ทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามกลาส 

อินดัสทรี จํากัด พบวา พนักงานมีความพึงพอใจในดานความกาวหนาในระดับปานกลาง 4 รายการ ประกอบดวย พอใจ

กับงานปจจุบัน ไดรับการพิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลักคุณธรรม งานท่ีทําอยูขณะน้ีจะทําใหมีเกียรติยศชื่อเสียง 

มโีอกาสไดเลื่อนตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีสูงขึ้นเร่ือยๆ 

 ดานการควบคุมบังคับบัญชา มคีวามพงึพอใจอยูในระดับมาก ในเร่ืองของผูบังคับบัญชาใหความสนิมสนมและ

เปนกันเอง แสดงเห็นถงึ การปฏบัิติงานสวนใหญของบุคลากรมีการทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา มีการทํางานรวมกันเปน

ทีม ผูบังคับบัญชาเปนบุคคลสําคัญในการปฏิบัติงาน เพราะในการทํางานแตละคร้ัง ถาบุคลากรมีความเต็มใจในการ

ทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา จะเกดิเขาใจซึ่งกันและกัน ชวยเหลอืกัน และมคีวามรักใครสนิทสนม ยอมสงผลใหการทํางาน

แตละคร้ังมปีระสทิธิภาพ นอกจากน้ันทําใหเกดิแรงจูงใจในการปฏบัิติงานเพื่อใหเกดิผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

ของ นพพล ชมภูคํา (2553) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการลาออกโดยสมัครใจของแรงงานในจังหวัดเชียงใหม 

พบวา ตัวแปรท่ีเปนสาเหตุสําหรับการลาออกระดับองคการ คือ บทบาทของผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
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ความสามารถในการบริหารของหัวหนางาน ดานการจัดคนใหเหมาะสมกับตําแหนงงาน ดานการไดรับการสนับสนุนจาก

หนวยงาน การไมไดรับความไววางใจ 

 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ในเร่ืองของ ความมีนํ้าใจและความ

ชวยเหลอืของเพื่อนรวมงาน แสดงใหเห็นถงึ เพื่อนรวมงานท่ีมมีนุษยสัมพันธท่ีด ีการมนํ้ีาใจชวยเหลอืกัน ยอมสงผลตอการ

ทํางานรวมกันในองคกรเกิดความสามัคคีเพื่อจะสงผลใหการทํางานรวมกันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ สาวิตรี อ่ิมบูรณาประวัติ (2552) ไดศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอสซีบี 

แคปปตอล เซอรวสิ จํากัด พบวา พนักงานพงึพอใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก พจิารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับปานกลาง คือ ไดรับการดูแลเอาใจใสจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดีและ

เมื่อเกดิปญหาไมวาเร่ืองการทํางานหรือเร่ืองสวนตัวทานสามารถปรึกษาและไดรับความชวยเหลอืจากเพื่อนรวมงาน 

 ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ในเร่ืองความเหมาะสมในสิทธิการลา

พักผอน ลากิจ ลาปวย ลาคลอดบุตร และลาอุปสมบท แสดงใหเห็นถึง ความเหมาะสมกับสิทธิของบุคลากรในการลา

ตางๆ ยอมสงผลตอประสทิธิภาพในการทํางาน สองคลองกับการศึกษาของ สันติภพ วงศศิริ (2551) ไดทําการศึกษาเร่ือง 

แนวทางการเสริมสรางประสทิธิภาพในการปฏบัิติงานของพนักงาน กรณศึีกษา บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จํากัด พบวา 

พนักงานมคีวามพงึพอใจในดานความกาวหนาในระดับปานกลาง 4 รายการ ประกอบดวย พอใจกับงานปจจุบัน ไดรับการ

พจิารณาความดคีวามชอบโดยยึดหลักคุณธรรม งานท่ีทําอยูขณะน้ีจะทําใหมีเกียรติยศช่ือเสียง มีโอกาสไดเลื่อนตําแหนง

หนาท่ีการงานท่ีสูงขึ้นเร่ือยๆ 

ขอเสนอแนะ 

 จากระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตก็

พบวาองคประกอบท่ีทําใหเกดิความพงึพอใจในการปฏบัิติงานนอย คอื ดานการควบคุมบังคับบัญชา ในเร่ืองผูบังคับบัญชา

สงเสริมในการพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในอาชีพ  ผูบังคับบัญชาควรสงเสริมสนับสนุนจัดสงบุคลากรเขารวมการ

ฝกอบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏบัิติการในตําแหนงงานท่ีปฏบัิติ เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองคกรมีโอกาสพัฒนาตนเองให

มีความรู ทักษะ และประสบการณใหม เพื่อจะนําความรูความสามารถมาใชกับการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ในเร่ืองเพื่อนรวมงานไมมปีญหาความขัดแยงในการทํางานรวมกัน มีความพึงพอใจอยู

ในระดับนอย  ผูบังคับบัญชาควรจัดกิจกรรมใหพนักงานทุกคนทํางานประสานรวมกันเปนทีม การมีสวนรวมและเปด

โอกาสใหแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคดานความรู ความสามารถ เพื่อนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

ดานผลตอบแทนและสวัสดกิาร ในเร่ืองความเหมาะสมในการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

ผูบังคับบัญชาควรมีการประเมินผลการดําเนินงานในตําแหนงงาน มีความรูความสามารถ มีการพัฒนาตนเองสมํ่าเสมอ

และการใหความรวมมือการทํากิจกรรมรวมกันของพนักงาน และความตองการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

เทศบาลตําบล ในเร่ืองตองการใหมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนท้ังภายในและภายนอกเทศบาล มีความพึงพอใจอยูในระดับ

นอย เนื่องจากสภาพแวดลอมในท่ีทํางานเปนเร่ืองจําเปนท่ีจะตองมีการจัดตกแตงปรับปรุงใหสวยงาม กอใหเกิดความ

รมเย็น รมร่ืน ใหกับพนักงานท่ีอยูและผูมาเย่ียมเยอืน เพื่อการพัฒนาสุนทรียภาพใหสวยงามเปนมติรกับสิ่งแวดลอม  

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป  
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 1.ควรศึกษาความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของพนักงานเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

โดยศึกษากับกลุมของพนักงานเทศบาลตําบลเพียงกลุมเดียว ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษากับกลุมผูบริหาร

ทองถิ่น เพื่อเปรียบเทียบความคดิเห็นภายในองคกร 

 2.ควรศึกษาโดยหาความสัมพันธของตัวแปร เพื่อท่ีจะสามรถตอบไดวาตัวแปรไหนสําคัญมากกวากัน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

  การคนควาอิสระฉบับนี้ สํา เร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือและความกรุณาเปนอยางสูงจาก

อาจารย ดร.ปยะพงษ แสงแกว อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา พรอมท้ังตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

อยางใกลชิดต้ังแตเร่ิมการศึกษาคนควาจนเสร็จสมบูรณ จงึขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข รองคณะบดคีณะวทิยาการและสารสารสนเทศ ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติย่ิงยง 

ผูชวยคณะบดีคณะวิทยาการและสารสารสนเทศ ดร.ธีระวัฒน เจริญราษฎร ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาใหคําแนะนําและ

ขอเสนอแนะในการตรวจสอบเคร่ืองมอืการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ีจนสมบูรณและมคีุณคา 

 ขอขอบพระคุณพนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทุกทาน ท่ีใหความอนุเคราะหใน

การตอบแบบสอบถามทําใหไดขอมูลครบถวน  ขอขอบคุณผูใกลชิดท่ีกรุณาชวยวิเคราะหและแปรผลขอมูล ใหกําลังใจ 

และใหการสนับสนุนดวยดเีสมอมา และขอขอบคุณเพื่อน ๆ บัณฑติศึกษาสาขาการบริหารธุรกจิทุกทาน ท่ีใหการชวยเหลือ

ดวยดมีาโดยตลอด 

คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาแดคุณบิดา 

มารดา บูรพคณาจารยผูประสาทความรู ตลอดจนผูมพีระคุณทุกทานดังท่ีไดกลาวมาขางตน ท่ีทําใหการศึกษาคนควาคร้ัง

น้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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ทิศทางการพัฒนาการบรกิารโรงแรมในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 
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บทคัดยอ 

การศึกษา คร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการโรงแรมในเขตเทศบาล

เมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนาบริการเปนการศึกษาเชิงปริมาณผสมผสานกับวจิัยเชิง

คุณภาพโดยมีกลุมตัวอยาง คือ  นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาใชบริการธุรกิจ โรงแรมในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา 

ไดทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 250 ชุด และสัมภาษณกลุมนักทองเท่ียวจํานวน 15 คน การวิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพคอืการวเิคราะหเนื้อหา สรุปผลการศึกษา อธิบายไดดังน้ี 

บริบทเกี่ยวกับโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาพบวาโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยาม ี26 แหง จํานวนท้ังหมด 1,000 หอง ราคาต้ังแต 250 – 2,500 บาท 

กลุมตัวอยางท่ีมาใชบริการโรงแรมสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 59.60 อายุเฉลี่ย 26 – 35 ป รอยละ 34.00 

สถานภาพสมรส รอยละ 75.60 อาชีพเปนลูกจางเอกชน/พนักงานบริษัท รอยละ 36.80   

            ขอมูลเกี่ยวกับการเดนิทางการทองเท่ียว กลุมตัวอยางสวนใหญเคยมาเยือนจังหวัดพะเยา คิดเปนรอยละ 74.00 

สวนใหญเดนิทางมาเท่ียวจังหวัดพะเยา โดยมวัีตถุประสงคการทองเท่ียว คดิเปนรอยละ 50.00 เดินทางมากลับกลุมเพื่อน 

คิดเปนรอยละ 34.80 เดินทางมาโดยรถยนตสวนตัว  คิดเปนรอยละ 54.40 เคยเขาพักในโรงแรมในเขตเทศบาลเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา โรงแรมเกทเวย คดิเปนรอยละ 24.83 สวนใหญไดจองหองพัก คิดเปนรอยละ 51.60 สวนใหญไดใช

ชองทางในการจองหองพักไมไดจอง  คิดเปนรอยละ 48.40 ไดขอมูลท่ีพักจากญาติ/เพื่อนหรือคนรูจักแนะนํา คิดเปนรอย

ละ 59.60  และประสงคท่ีจะเลอืกใชบริการโรงแรมอีกแนนอน คดิเปนรอยละ 76.80  

             ขอมูลคุณลักษณะความสําคัญตอการพัฒนาโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยรวมระดับ

ความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.34 เมื่อพจิารณาเปนรายดานท่ีควรนํามาเปนทิศทางการพัฒนาบริการของโรงแรมเรียงลําดับ

ตามความสําคัญดังน้ี 
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1. ดานบุคลากรและการใหบริการ โดยรวมระดับความสําคัญมาก กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดของ 

บุคลากรและการใหบริการ คอืเร่ือง  บุคลกิภาพ/การแตงกาย มคีาเฉลี่ย 3.80 รองลงมาตามลําดับไดแก การพูดจาสุภาพ

ออนนอม ความเปนมติรของพนักงาน  ความรวดเร็วในการบริการ 

2. ความปลอดภัย/ความสะอาด โดยรวมระดับความสําคัญมาก กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดของ 

ความปลอดภัย/ความสะอาด คือเร่ือง  มีการบริการยามรักษาความ ปลอดภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง มีคาเฉลี่ย 3.94 

รองลงมาตามลําดับไดแก  มพีนักงานของโรงแรมดูแลความสะดวกและความปลอดภัย 24 ช่ัวโมง  มีระบบกลองวงจร ปด

ท้ังภายในและภายนอกหองพัก หองพักมีความสะอาด มีระบบเตือนภัยและปองกันอัคคีภัยมีระบบเตือนภัยและ ปองกัน

อัคคภัีย มตูีเซฟเก็บของมคีาในหองพัก 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก โดยรวมระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.58 กลุมตัวอยางให 

ความสําคัญมากท่ีสุดของสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน คอืเร่ือง  นํ้าอุน มคีาเฉลี่ย 4.46 รองลงมาตามลําดับไดแก ระบบ

ปรับอากาศ  เตียงนอน ท่ีนอน   โทรทัศน/เคเบ้ิล/ยูบีซี อินเตอรเน็ต/wifiภายในหองพัก  โตะทํางาน/โตะเขียน หนังสือ มี

บริการเคร่ืองเปาผม ในหอง  อางอาบนํ้าในหองพัก 

4.ดานสถานท่ีต้ังอยู โดยรวมอยูระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.52 ระดับความสําคัญการ ใหบริการดาน 

สถานท่ีต้ังอยูในระดับมากท่ีสุดคือ ใกลแหลงชุมชน ไดแก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 รองลงตามลําดับ ไดแก การคมนาคม

สะดวก ใกลแหลงธรรมชาติหรืออยูในแหลงธรรมชาติ และสถานท่ีทองเท่ียว โดยบรรยากาศภายใหหองพักสามารถ

มองเห็นทิวทัศน ท้ังน้ีจะเห็นวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญตอการอยูใกลสถานบันเทิงยามค่ําคนืในระดับนอยท่ีสุด  

5.ดานราคา โดยรวมระดับความสําคัญมาก ตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดของราคา คอืเร่ืองของแสดงราคา 

หองพักชัดเจน และกําหนดราคาอาหารชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.43 รองลงมาตามลําดับไดแก กําหนดคา Service   Charge 

กําหนดคาบริการเมื่อออกเกนิเวลาไวชัดเจน ราคาหองพักมีหลายระดับ ราคาหองพักคุมคากับบริการ รับชําระคาบริการ

ดวยบัตรเครดติ 

6.ดานการตกแตงสถานท่ี/ลักษณะอาคารของโรงแรมในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา โดยรวม มี 

คาเฉลี่ยเทากับ 2.12 เมื่อมองระดับความสําคัญระดับมากท่ีสุดคือสไตลโมเดิรน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 รองลงมา สไตล

ลานนา สไตลท่ีเนนความเปนธรรมชาติ  สไตลบูติค สไตลโมร็อคโค และ สไตลบาหลี 
 

คําสําคัญ :  ทิศทางการพัฒนา การบริการ โรงแรม  
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Abstract 

The objectives of this study were to study the opinions of tourists who use the hotels in Muang Phayao 

Municipality, Phayao Province. This study is intended to address how Hotel Hospitality standards might be 

developed. This study used both Quantitative Research and Qualitative Research methods. The samples were Thai 

tourists who make use of the Business Hotel Industry and enjoy the Hospitality in 5 hotels around Muang Phayao 

Municipality, Phayao Province. Samples were collected using 250 copies of a questionnaire form and by conducting 

15 tourist group  

interviews. Analysis results were produced using a computer program that assesses the frequency, percentage, 

mean, average and standard deviation, and analyzes the qualitative contents data. The result was that26 hotels in 

Muang Phayao Municipality, Phayao Province, with a total of 1000 rooms,were able to service more than 2000 

customers and tourists. The price ranged between 400 – 2500 Baht. Most of the customers, between 59.60 

percent, were male. The average age was between 26 – 35 years of age in 34.00 percentage. 75.00 percent 

were married or of marital status. 36.80 percent were employees, workers and officers. 74.00 percent have been 

to travel in Phayao Province before. Most tourists,50.00 percent, come to travel towards their final destinations. 

34.80 percent come to join with friends. 54.40 percent use their own cars for transportation, and 24.83 percent of 

the tourists who stay at hotels in Muang Phayao Municipality, Phayao Province have done so before.51.60 percent 

of tourists reserved the rooms in advance. 59.60 percent get help from their relatives or friends. 76.80 percent of 

tourists selected and came back to the same hotels. In terms of the communication and transportation of the tourists, 

most have been to visit and travel in Phayao Province before as many as 74.00 percent. 50.00 percent are 

traveling to their final destination, this is their primary objective.The Development Directions of Hotel Hospitality in 

Muang Phayao Municipality, Phayao Province were  

         1. Personnel and Hospitality, the main level varied at about3.76 of the average. The hotel should be 

developed in terms of personality and decor in 3.80 of the average. Then, the politeness of the workers in public 

speaking, friendship between workers, and fast service should be the concern respectively. 

         2. Safety and Cleaning, the main level is 3.63 of the average. The hotel should develop in the topic of 24 

hours Safety and Cleaning Service security guard as 3.94 of the average. Then, the workers should always take 

care of the hotel for the whole 24 hours and take security cameras indoors and outdoors, the rooms should always 

be clean and have fire protection, there should be a fire alarm installed and it should have the safe box in rooms 

respectively. 

         3. Facilities and furniture in rooms, the main level is 3.58 of the average. The hotels should develop the 

amount of facilities and furniture, warm water especially is 4.46 of the average. Then, the servicing of air 

conditioners, beds, telephones, cables and U.B.C. connections, internet and Wi Fi in rooms, tables and desks, books, 

electric hair dryers and bathtubs in rooms respectively. 
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          4. Location, the main level is 3.52 of the average. The new hotel buildings should be considered near the 

community in 4.01 of the average. Then, the transportation contact near the natural environment and attractions, the 

emotion in room and ability to see good views and the hotel’s proximity to complex nightlife respectively. 

           5. Price, the main level varies, the hotel should develop the standard price of room service, the price of 

foods and beverages is 3.43 of the average. Then, they should list the service charges and also overtime services 

clearly, as well as the various prices of room service up to a level, and whether or not payments can be made by 

credit card. 

           6. Interior Decoration, with the modern style in hotels around Muang Phayao Municipality, Phayao Province,  

the main level is 2.12 of the average. The hotels should develop specific interior decoration designs in the modern 

style in 3.67 of the average. Then, the Lanna Style, involving decoration with nature, Boutique Style, Morocco Style, 

and the Bali Style. 
 

Keywords: the development direction , service , hotel. 
 

บทนํา 

ในปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดเขามามีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม เปนอยางมาก เนื่องจาก

นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศไดนําเงินตราเขามาใชจายใน ประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ป โดยเฉพาะอยางย่ิง 

การขยายโอกาสในดานอาชีพดานธุรกิจบริการแกคนไทยจํานวนมาก อุตสาหกรรมทองเท่ียวประกอบดวยธุรกิจ

หลากหลายประเภทท้ังธุรกจิท่ีเกี่ยวของโดยตรง และยังมีธุรกิจท่ีเกี่ยวของทางออม ซึ่งรายไดจากอุตสาหกรรม ทองเท่ียว

จะกระจายออกไปสูหลายอาชีพและหลายทองท่ี โดยเฉพาะในแหลงทองเท่ียวท่ีมีรายได จากการทองเท่ียวทําใหเกิดการ

หมุนเวียนทางเศรษฐกิจมีการลงทุนหรือขยายกิจการอันเปนผลใหมี การจางงานเพิ่มขึ้น (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 

2556 ระบบออนไลน) 

ธุรกจิการทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดพะเยา คอื ธุรกจิท่ีพักโรงแรมเปนสถานท่ีพักนับเปนสิ่งสําคัญสําหรับการ

ทองเท่ียว และในจังหวัดพะเยาจัดไดวามีท่ีพักหลากหลายระดับหลายราคาท่ีสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดทุกความ

ตองการ ซึ่งแตละแหงตางมเีอกลักษณเฉพาะตัว ดวยรูปแบบการออกแบบและรูปแบบการใหบริการระดับมาตรฐานต้ังแต

หน่ึงดาวไปจนถึงหาดาวซึ่งมีใหนักทองเท่ียวเลือกท่ีแตกตางกันออกไป ในขณะท่ีแนวโนมทางการทองเท่ียวของจังหวัด

พะเยาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเปดประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกลน้ีถือเปนโอกาสท่ีธุรกิจท่ีพักโรงแรมของจังหวัด

พะเยาจะรองรับผูมาเยือนจํานวนมาก โดยเฉพาะโรงแรมท่ีมีอยูในเขตเทศบาลเมืองพะเยาถือเปนภาคธุรกิจท่ีรองรับ

นักทองเท่ียวท่ีสําคัญ 

อยางไรก็ตามการใหบริการหรือการตอบสนองความตองการใหกับนักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการในโรงแรมนั้นอาจ

พบขอรองเรียนหลายประการ แมวาโรงแรมจะพยายามใหบริการอยางดท่ีีสุดแลว ดังท่ีสํานักงานทองเท่ียวและกฬีาจังหวัด 
พะเยา (2556,ระบบออนไลน) ไดสรุปวา  สิ่งท่ีนักทองเท่ียวเขามารองเรียนโรงแรมตอสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา คือ 

พนักงานบริการไมดีพูดจาไมสุภาพ พนักงานใหบริการโรงแรมไมประทับใจนักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการโรงแรมในเขต
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เทศบาลเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทําใหนักทองเท่ียวมองวาจังหวัดพะเยานอกจากไมมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ี

นาสนใจและโรงแรมไมไดมาตรฐานทําใหจังหวัดพะเยาเปนเพยีงทางผานในการทองเท่ียวเทาน้ัน  ดังน้ันเพื่อใหโรงแรมไดมี

แนวทางในการพัฒนาดานบริการ การศึกษาถึงบริบทแวดลอมเกี่ยวกับโรงแรม และการศึกษาความคิดเห็นของ

นักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการ จนกระท่ังเปนขอมูลท่ีนําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาดานบริการสูความเปนเลิศของ

โรงแรม ถือเปนงานวิจัยท่ีมีความสําคัญซึ่งตอการพัฒนาบริการและเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวภายในจังหวัดพะเยา อาทิ

เชน พนักงานใหบริการสุภาพ ย้ิมแยมแจมใส เปนมติรกับลูกคาท่ีเขามาใชบริการโรงแรม และใหความสําคัญกับลูกคาเพื่อ

ดงึดูดใหนักทองเท่ียวเขามาใชบริการโรงแรมในเขตเทศบาลเมอืงพะเยาตอไป 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาบริบทเกี่ยวกับโรงแรมในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา        

2. เพื่อศึกษาความคดิเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมตีอการพัฒนาดานบริการของโรงแรมช้ันเขตเทศบาลเมอืงพะเยา  

จังหวัดพะเยา 

3. เพื่อเสนอทิศทางการพัฒนาดานบริการของธุรกจิโรงแรมในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรบิทเก่ียวกับโรงแรมในในเขต

เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ไดแก 

- จํานวนโรงแรม 

- ประเภทหองพัก , จํานวน

หอง,ราคา 

- นโยบายโรงแรม 

- การบริหารจัดการโรงแรม 

แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงแรมในเขต

เทศบาลเมืองพะยา จังหวัดพะเยา 

- ดานสถานท่ีต้ัง 

- ดานการตกแตงสถานท่ี/ลักษณะ

อาคาร 

- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

- ดานราคา 

- ดานบุคคลากรและการใหบริการ 

- ด านความปลอดภัยและความ

สะอาด 

ความคดิเห็นของนักทองเที่ยวที่มา

ใชบรกิารโรงแรมในเขตเทศบาล

เมอืงพะเยา จังหวดัพะเยา 

- ปจจัยสวนบุคคล 

- ลักษณะการทํางาน 

- ความคดิเห็นตอการพัฒนา

โรงแรม 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

 ผูวิจัยไดทําการวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับบริบทของ

โรงแรมในเขเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยวิธีการวิจัยเชิงเอกสารเก็ยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ไดแก สํานักงานพาณิชยจังหวัดพะเยา สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพะเยาและเทศบาลเมืองพะเยา สําหรับ

การศึกษาเชิงปริมาณผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาใชบริการธุรกิจ 

โรงแรมในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมแบบบังเอิญ (Accidental Selection) 

จนกระท่ังไดกลุมตัวอยาง จํานวน 250 คน การกําหนดกลุมตัวอยางไดใชจํานวน หองพักของแตละโรงแรมเปนเกณฑดังน้ี 

ที ่ โรงแรม จํานวนหอง จํานวนกลุมตัวอยาง 

1.  โรงแรมเกทยเวย 108 50 

2.  โรงแรมพะเยานอรทเทร์ินแลค 80 50 

3.  โรงแรมภูทองเพลส 79 50 

4.  โรงแรมเค.เอ็ม 75 50 

5.  โรงแรมวนิโฮเทล 60 50 

รวม 402 250 
 

ท้ังน้ีในการกําหนดขอบเขตของพื้นท่ีศึกษาหรือโรงแรมท่ีทําการเก็บขอมูลผูวจิัยมเีกณฑในการคัดเลอืก 5 โรงแรม

น้ี เนื่องจากมีความเหมาะสมตามเกณฑท่ีต้ังไว กลาวคือเปนโรงแรมขนาดใหญต้ังแต 40 หองขึ้นไป มีมาราฐานสากลใน

ทุกๆ ดาน คือดานราคาหองพัก หองอาหาร การบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวมท้ังมีราคาหองไมตํ่ากวา 

500 บาทตอคืน โดยมีท่ีต้ังอยูในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งมีจํานวน 5 แหง ไดแก โรงแรมเกทเวย โรงแรมพะเยานอรท

เทร์ินแลค โรงแรมภูทองเพลส โรงแรมเค.เอ็ม และโรงแรมวนิโฮเทล 

ทําการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณกับนักทองเท่ียวจํานวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของ

การศึกษาคร้ังน้ี คอืใชแบบสอบถามแบบปลายปด (Closed end questionnaire) และแบบสอบถามแบบปลายเปด (Opened 

end questionnaire) และดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยประมวลผลท่ีไดจากแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมรีายละเอียดดังน้ี  

1. แบบสอบถาม 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี  

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ สอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของ ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 

อายุ การศึกษา อาชีพ รายได  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) สอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นใจของ

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีใชบริการธุรกจิโรงแรม ในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา ดานความสะดวกสบาย ดานอัตรา 
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คาหองพัก ดานสภาพหองพัก ดานการตอนรับของพนักงาน และดานระบบความปลอดภัย ลักษณะแบบสอบเปนมาตร

สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) การแปลผลคาคะแนน 

1.00 – 1.80  หมายถงึ นอยท่ีสุด 

1.81 – 2.60  หมายถงึ นอย 

2.61 – 3.40  หมายถงึ ปานกลาง 

3.41 – 4.20  หมายถงึ มาก 

4.21 – 5.00  หมายถงึ มากท่ีสุด 

ตอนที่ 3 ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะ  

2. แบบสัมภาษณแบบมโีครงสราง 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ โดยผูสัมภาษณอานคําถามใหฟงและบันทึก

คําตอบ เปนการสัมภาษณแบบบันทึกขอมูล 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา เร่ือง ทิศทางการพัฒนาการบริการสูความเปนเลศิของโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด

พะเยา สามารถสรุปของการศึกษาตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคท่ี 1 บริบทเกี่ยวกับโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาพบวา ได

ดังน้ีพบวาโรงแรมในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยาม ี26 แหง จํานวนท้ังหมด 1,000 หอง 

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคท่ี 2 

1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 59.60 อายุเฉลี่ย 26 – 

35 ป จํานวน 85 คน คิดเปนรองละ 34.00 สถานภาพสมรส จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 75.60 อาชีพเปนลูกจาง

เอกชน/พนักงานบริษัท จํานวน 92 คน คดิเปนรอยละ 36.80   

2. ขอมูลเกี่ยวกับการเดนิทางการทองเท่ียว กลุมตัวอยางสวนใหญเคยมาเยือนจังหวัดพะเยา จํานวน 185 คน 

คิดเปนรอยละ 74.00 สวนใหญเดินทางมาเท่ียวจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงคการทองเท่ียว จํานวน 125 คน คิดเปน

รอยละ 50.00 เดินทางมากลับกลุมเพื่อน จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 34.80 เดินทางมาโดยรถยนตสวนตัว จํานวน 

136 คน คดิเปนรอยละ 54.40 เคยเขาพักในโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โรงแรมเกทเวย จํานวน 73 

คน คิดเปนรอยละ 24.83 ไมเคยเลือกใชบริการโรงแรม จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 57.20 สวนใหญไดจองหองพัก 

จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 51.60 สวนใหญไดใชชองทางในการจองหองพักไมไดจองจํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 

48.40 ไดขอมูลท่ีพักจากญาติ/เพื่อนหรือคนรูจักแนะนํา จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 59.60  และประสงคท่ีจะเลือกใช

บริการโรงแรมอีกแนนอน จํานวน 192 คน คดิเปนรอยละ 76.80   

3. ขอมูลคุณลักษณะความสําคัญตอการพัฒนาโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยรวม

ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.34 เมื่อพจิารณาเปนรายดานแลวพบวา  



 

1406 

 

3.1 ดานสถานท่ีต้ังอยู ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.52 เมื่อพจิารณารายขอโดย 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ใกลแหลงชุมชน ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 4.01 รองลงมาไดแก การ

คมนาคมสะดวก ระดับความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 3.89 ใกลแหลงธรรมชาติหรืออยูใกลแหลงธรรมชาติ  ระดับ

ความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 3.39 บรรยากาศภายในหองพักสามารถมองเห็นทิวทัศน ระดับความสําคัญปานกลาง 

คาเฉลี่ย 2.90 และอยูใกลสถานบันเทิงยามค่ําคนื ระดับความสําคัญนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 0.76 ตามลําดับ 

3.2 ดานการตกแตงสถานท่ี/ลักษณะอาคารของโรงแรม ในภาพรวม ระดับความตองการนอย คาเฉลี่ย  

2.12 เมื่อพิจารณารายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สไตลโมเดิรน ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 

3.67 รองลงมาไดแก สไตลลานนา ระดับความสําคัญนอย คาเฉลี่ย 2.25 สไตลบูติด ระดับความสําคัญนอย คาเฉลี่ย 

2.00  สไตลท่ีเนนความเปนธรรมชาติ ระดับความสําคัญนอย คาเฉลี่ย 2.00 และนอยท่ีสุดคือ สไตลโมร็อคโค ระดับ

ความสําคัญนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 1.42 สไตลบาหล ีระดับความสําคัญนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 1.39 ตามลําดับ 

3.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก ในภาพรวมระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.58 กลุม 

เมื่อพิจารณารายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ นํ้าอุน ระดับความสําคัญมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.46  

ระบบปรับอากาศ ระดับความสําคัญมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.38  เตียงนอน ท่ีนอน ระดับความสําคัญมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.34  
โทรทัศน/เคเบ้ิล/ยูบีซี ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 4.05 อินเตอรเน็ต/wifi ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.98         

โตะทํางาน/โตะเขยีนหนังสอื ระดับความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 3.37  มบีริการเคร่ืองเปาผมในหอง ระดับความสําคัญ

นอย คาเฉลี่ย 2.22 และอางอาบนํ้าในหองพัก ระดับความสําคัญนอย คาเฉลี่ย 1.90 ตามลําดับ 

3.4 ดานราคา ในภาพรวมรวมระดับความตองการปานกลาง คาเฉลี่ย 3.38 เมื่อพิจารณารายขอโดย

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคอื แสดงราคาหองพักชัดเจน ระดับความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 3.43  กําหนด

ราคาอาหารชัดเจน ระดับความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 3.43 กําหนดคา Service Charge อยางชัดเจน ระดับ

ความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 3.40 กําหนดราคาเมื่อออกเกนิเวลาไวชัดเจน ระดับความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 3.35 

ราคาหองพักมหีลายระดับ ระดับความสําคัญปานหกลาง คาเฉลี่ย 3.36 ราคาหองพักคุมคากับบริการ ระดับความสําคัญ

ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.35  และนอยท่ีสุดคือ การรับชําระคาบริการดวยบัตรเครดิต ระดับความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 

3.30 ตามลําดับ 

3.5 ดานบุคลากรและการใหบริการ  ในภาพรวมระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.76 เมื่อพิจารณา

รายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คอื  บุคลกิภาพ/การแตงกาย ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.80 การ

พูดจาสุภาพออนนอม ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.78 ความเปนมิตรของพนักงาน ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 

3.75 และ ความรวดเร็วในการบริการ ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.69 ตามลําดับ 

3.6 ความปลอดภัย/ความสะอาด ในภาพรวมระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.68 เมื่อพิจารณารายขอ

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ มีการบริการดานยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง ระดับ

ความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.94  มีพนักงานของโรงแรมดูแลความสะดวกและความปลอดภัย 24 ช่ัวโมง ระดับ

ความสําคัญมาก  คาเฉลี่ย 3.93 มีระบบกลองวงจรปดท้ังภายในและภายนอกหองพัก ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 

3.93 มรีะบบเตอืนภัยและปองกันอัคคภัีย ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.83 และนอยท่ีสุดคือ มีตูเซฟเก็บของมีคาใน

หองพัก ระดับความสําคัญนอย คาเฉลี่ย 2.57 ตามลําดับ 
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ผลการศกึษาตามวัตถุประสงคที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาโรงแรมในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อใหมกีารบริการท่ีเปนเลศิ สรุปไดวา 

ควรมกีารพัฒนา ในดานตางๆ ตอไปน้ี  

1. ดานสถานท่ีต้ังอยู ควรมท่ีีต้ัง ใกลแหลงชุมชน และควรปรับปรุงเร่ืองบรรยากาศภายในหองพักสามารถ 

มองเห็นทิวทัศน   

2. ดานการตกแตงสถานท่ี/ลักษณะอาคารของโรงแรม ควรตกแตงในสไตลโมเดริน  

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก ควร มเีคร่ืองทํานํ้าอุน ระดับความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมา 

ตามลําดับไดแก  ระบบปรับอากาศ  เตียงนอน ท่ีนอน   โทรทัศน/เคเบ้ิล/ยูบีซี อินเตอรเน็ต/wifi  ภายในหองพัก  โตะ

ทํางาน/โตะเขยีนหนังสอื มบีริการเคร่ืองเปาผมในหอง  อางอาบนํ้าในหองพัก 

4. ดานราคา ควรแสดงราคาหองพักและกําหนดราคาอาหารอยางชัดเจน รองลงมาตามลําดับไดแก  

กําหนดคา Service  Charge อยางชัดเจน  กําหนดคาบริการเมื่อออกเกนิเวลาไวชัดเจน  ราคาหองพักมีหลายระดับ  ราคา

หองพักคุมคากับ  บริการรับชําระคาบริการดวยบัตรเครดติ 

5. ดานบุคลากรและการใหบริการ ควรมบุีคลกิภาพ/การแตงกาย ระดับความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมา 

ไดแก การพูดจาสุภาพออนนอม  ความเปนมติรของพนักงาน  ความรวดเร็วในการบริการ 

6. ความปลอดภัย/ความสะอาด ควร มกีารบริการดานยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง  ระดับ 

ความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาไดแก  มีพนักงานของโรงแรมดูแลความสะดวกและความปลอดภัย 24 ช่ัวโมง  มีระบบ

กลองวงจรปดท้ังภายในและภายนอกหองพัก  หองพักมีความสะอาด  มีระบบเตือนภัยและปองกันอัคคีภัย  มีตูเซฟเก็บ

ของมคีาในหองพัก 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

 จากผลการศึกษา เร่ือง ทิศทางการพัฒนาการบริการสูความเปนเลศิของโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา  สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  

1. ดานสถานท่ีต้ังอยู กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ือง ใกลแหลงชุมชน ระดับความสําคัญมาก 

สอดคลองกับการศึกษาของ สิรินาถ ตันตราพล (2546) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรม

แหงหน่ึงในจังหวัดเชียงใหม” พบวา เพศหญิงใหความสําคัญเร่ืองทําเลท่ีต้ังมาเปนอันดับแรก รองลงมาเปนคุณภาพ

หองพัก ราคา และคุณภาพบริการ ตามลําดับ 

2. ดานการตกแตงสถานท่ี/ลักษณะอาคารของโรงแรม กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ือง สไตลโม

เดริน ระดับความสําคัญมาก สอดคลองกับการศึกษาของ ของ ภาวิณี เต็มดี (2553) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสนิใจเลอืกใชบริการโรงแรมกลุม Boutique Hotel ของนักทองเท่ียว ในจังหวัดเชียงใหม” พบวา กลุมผูใชบริการโรงแรม

กลุม Boutique Hotel เปนกลุมท่ีรักอิสระ และตองการหาความแปลกใหมในการพักผอน มเีอกลักษณสวนตัวท่ีโดดเดนไม 
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เหมอืนใคร ปจจัยดานตัวผลติภัณฑ หรือโรงแรมท่ีมเีอกลักณโดดเดน แปลกตา ตรงกับสไตลการทองเท่ียวของตน จึงเปน

ปจจัยหลักในการตัดสนิใจเขาพักโรงแรมกลุม Boutique  

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดของสิ่งอํานวยความสะดวก

ภายในหองพัก คือเร่ือง  มีเคร่ืองทํานํ้าอุน ระดับความสําคัญมากท่ีสุด และดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงแรม 

กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ือง  มีลานจอดรถ ระดับความสําคัญมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ (ภา

วิณี เต็มดี, 2553) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมกลุม Boutique Hotel ของ

นักทองเท่ียว ในจังหวัดเชียงใหม” พบวา ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานก็เปนปจจัยสําคัญอีกสวนหน่ึง ไมวาจะเปน

อุปกรณอํานวยความสะดวกในหองพัก หองอาหาร สถานท่ีจอดรถ สระวายนํ้า และอินเตอรเน็ต สวนสุดทายท่ีเปนตัว

เสริมก็คอืสวนของการบริหารจัดการซึ่งตองดูในเร่ืองของความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ใหบรรยากาศแบบการ

พักผอนอยางแทจริง 

          4.ดานราคา กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ือง แสดงราคาหองพักชัดเจน และกําหนดราคาอาหาร 

ชัดเจน ระดับความสําคัญปานกลาง สอดคลองกับผลการศึกษาของ (จุรียพร  ศักดิ์สุริยา, 2556) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา พบวา ปจจัยทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา เปนเรื่อง ราคาหองพัก 

และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ (ธาวินี  โชติวรรณกุล ,2550) เร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ

การเลือกเขาพักในโรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการมาก

ท่ีสุด คอืราคาหองพักท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับผลการศึกษา (ของ สริินาถ ตันตราพล ,2546) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมแหงหน่ึงในจังหวัดเชียงใหม” พบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการเลอืกใชบริการอันดับหน่ึงคอืราคาหองพัก รองลงมาคือทําเลท่ีต้ัง คุณภาพหองพักและคุณภาพการบริการ

ตามลําดับ 

              5.   ดานบุคลากรและการใหบริการ กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ือง บุคลิกภาพ/การแตงกาย 

ระดับความสําคัญมาก สอดคลองกับการศึกษาของ (อรุณี ปญญามูลวงษา, 2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองความ

ตองการของนักทองเท่ียวใน การใชบริการท่ีพักตากอากาศในอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ผลการศึกษาพบวา

นักทองเท่ียว สวนใหญตองการพนักงานท่ีมีความสุภาพ มีความเปนกันเองมากเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ สามารถ

ไววางใจได เขาใจลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคา บริการลูกคาไดทันใจ และมีความรู ความเขาใจในการใชภาษา 

ตามลําดับ และยัง สอดคลองกับแนวความคิดของ  (Kotler, 2000, p.15) กลาววา “ขั้นตอนการใหบริการ (Process) 

กระบวนการท่ีใหบริการแกลูกคาตองไมยุงยากซับซอนระบบการใหบริการตองมีความทันสมัย รวดเร็ว ไมลาชา ซึ่งจะ

สงผลทําใหลูกคาไดรับการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว และพนักงานขายก็สามารถทํางานไดอยางมปีระสทิธิภาพ” 

6.   ดานความปลอดภัย/ความสะอาด กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ือง มกีารบริการดานยามรักษา 

ความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง ระดับความสําคัญมาก  สอดคลองกับผลการศึกษาของ (ขวัญหทัย สุขสมณะ, 2545) ได

ศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการเลอืกใชบริการโรงแรมในเขตเทศบาลเมอืง จังหวัดเชียงราย” พบวา ปจจัยท่ี 
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นักทองเท่ียวใหความสําคัญมากท่ีสุดคอืปจจัยดานสถานท่ี ไดแก การมพีนักงานบริการ 24 ช่ัวโมง การมีระบบรักษาความ

ปลอดภัยในทรัพยสนิ  

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา เร่ือง ทิศทางการพัฒนาการบริการสูความเปนเลิศของโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา  มขีอเสนอแนะดังน้ี 

ขอเสนอแนะดานการจัดการ 

ผูบริหารโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ควรมีการพัฒนาดานบริการ สูความเปนเลิศ โดยพัฒนาจาก

ประเด็นตางๆเหลาน้ี ไดแก 

1. ดานสถานท่ีต้ังอยู จากการศึกษาผูประกอบการโรงแรมท้ัง 5 แหงต้ังอยูบริเวณใกลแหลงชุมชน อยูแลวท้ังน้ี

การเลอืกเขาพักจะขึ้นอยูท่ีดุลพนิิจของลูกคา 

2. ดานการตกแตงสถานท่ี/ลักษณะอาคารของโรงแรม ควรมกีารปรับปรุงตกแตงโรงแรม และบริเวณรอบๆ ให

มคีวามสวยงาม เปนเอกลักษณ ทําสมัยอยูเสมอ เชน ทาสใีหม จัดสวน 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก ควรมีการเพิ่มบริการพิเศษเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคา

ตามสมัยนิยม เชน อินเตอรเน็ตไวไฟภายในหองพัก สปา รวมถงึการรักษาความปลอดภัยตองท่ัวถงึ เพยีงพอ 

4. ดานราคา ควรต้ังราคาใหเหมาะสมกับหองพัก หรือบริการ อีกท้ังอาจจะเพิ่มชองทางในการชําระเงินเชน 

การใชบัตรเครดติ หรือบริการจองลวงหนา เปนตน 

5. ดานบุคลากรและการใหบริการ ควรมีการอบรมการใหบริการอยางตอเนื่องใหแกบุคลากรเพื่อใหเกิดการ

สรางจติสํานึก ในความต้ังใจการใหบริการ การพูดจาติดตอสื่อสารกับลูกคาอยางเปนกันเอง 

6. ดานความปลอดภัย/ความสะอาด ควรจัดใหมีจัดสถานท่ีใหดูสะอาดเรียบรอย ปรับปรุงเร่ืองแสงสวางให

เพยีงพอ หากทําเลท่ีต้ังไกลแหลงชุมชน ควรมรีานอาหาร หรือรานสะดวกซื้อเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคา 

ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังตอไป 

การศึกษาในคร้ังน้ีเปนการศึกษาเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยควรจะมกีารศึกษานักทองเท่ียวชาวตางชาติดวย 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

 ขอขอบคุณ ดร.ฤทัยภัทร พมิลศรี อาจารยท่ีปรึกษาในการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ี  
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แนวทางการจัดการดานการตลาดของโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  

The Guidelines in Marketing Management of Ban So Home Stay, Muang 

District, Phayao Province. 

นติยา ยาวชัิย27

1* และฤทัยภัทร พมิลศรี2 

Nittaya Yawichai1* and Luethaipat Pimonsree2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1.เพื่อศึกษาความตองการของผูใชบริการโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 2. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการดานการตลาดของโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยเปน

งานวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ  ไดทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมประชากร คือ 

นักทองเท่ียว จํานวน 110 คน ไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณ จํานวน  83 ชุด คดิเปนรอยละ 75.45 และการสัมภาษณ ประชุม

กลุมยอยกับคณะกรรมการโฮมสเตยจากน้ันทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54.22 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอย

ละ 65.06 สถานภาพโสด  สถานภาพโสด รอยละ 48.19 อาชีพบริษัทเอกชน รอยละ 29.92 การรับทราบขอมูล   โฮมส

เตยบานโซจากญาติพี่นอง เพื่อน คดิเปนรอยละ 68.67 มีภูมิลําเนาสวนใหญอยูในภาคเหนือตอนบน คิดเปนรอยละ 97.6 

ระดับความตองการของผูใชบริการโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 

3.92 เมื่อพจิารณาเปนรายดาน โดยมีการวิเคราะหผลรวมกับการสัมภาษณและประชุมกลุมยอยกับคณะกรรมการโฮมส

เตยบานโซพบวาควรมกีารพัฒนาดานการตลาดท้ัง 7 ดาน โดยเรียงลําดับดังน้ี 

1.ดานกระบวนการการใหบริการ (Process) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.05 ราคาที ่

เหมาะสมสําหรับการเขาพักโฮมสเตย ตอคน ตอคืน ควรจะเปนราคา 501 – 1,000 บาท เมื่อพิจารณารายขอ รองลงมา คือ 

มกีาแจงราคาและคาธรรมเนียมตางๆ อยางชัดเจน มีกฎกติกา ระเบียบการเขาพักโฮมสเตย และมีระบบการจองและการ

ลงทะเบียน  

       2. ดานราคา (Price) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.02 เมื่อพจิารณารายขอ โดยเรียงลําดับ 

จากมากไปหานอย คอื ควรมรีาคาท่ีแสดงอยางชัดเจน รองลงมา ไดแก ควรมีบริการท่ีพักท้ังรายบุคคลและรายหอง และ

ใหบริการท่ีพักราคายดืหยุนตอรองได (ตามความเหมาะสม) ตามลําดับ 

                                                 
1
นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1
Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 

2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : dr.luethaipat@gmail.com 
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 3. ดานบุคคลหรือพนักงาน (People) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.02 เมื่อพิจารณา 

รายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คอื การตอนรับและเปนมติร เปนกันเอง รองลงมา ไดแก มีจิตบริการ ชวยเหลือ 

มนํ้ีาใจ และบุคลกิภาพด ี มคีวามสุภาพ ออนนอม ตามลําดับ  

              4. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.99 

เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ผูประกอบการควรไดรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจท่ีพัก

แรมแบบโฮมสเตย รองลงมา ไดแก ความสะดวกในการเดนิทางมายังโฮมสเตย และมปีายบอกทางอยางชัดเจน ตามลําดับ 

        5. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.98 เมื่อพจิารณา 

รายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซต รองลงมา ไดแก ควรมี

เอกสาร สิ่งพมิพแนะนําโฮมสเตย และควรมปีายประชาสัมพันธโฮมเสตยตามสถานท่ีทองเท่ียว ตามลําดับ  

              6. ดานบริการ (Product) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.07 เมื่อพิจารณารายขอ โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ อาหารและเคร่ืองดื่มสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รองลงมา ไดแก ความสะอาด 

สวยงาม และสะดวกสบาย และมีมุมพักผอนท่ีสงบ ภายในบานหรือบริเวณโดยรอบสามารถน่ังเลนและมีบรรยากาศผอน

คลาย และท่ีพักแบงปนท่ีนอน หรือหองนอนอยางเปนสัดสวน และกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีตองการคือ การช่ืนชม

บรรยากาศ ทัศนียภาพ/ จุดชมวิว ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 รองลงมาคือ การถายรูป และการเย่ียม

ชมและเลอืกซื้อ ผลติภัณฑชุมชน /ของท่ีระลกึ ตามลําดับ 

               7. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.62 เมื่อพิจารณาราย

ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คอื การใชโทรศัพทติดตอสอบถามและจองหองพัก รองลงมา ไดแก ติดตอผานทาง

เว็บไซต (Website) และการเขามาติดตอกับโฮมสเตยดวยตนเอง ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: การจัดการ การตลาด โฮมสเตย 
 

Abstract 

          The objectives of this study were 1): To study the needs of tourists from the service at Ban So Home stay, 

Muang District, Phayao Province; 2) To produce a guideline for Marketing Management at Ban So Home stay, 

Muang District, Phayao Province. This research is mixed between Quantitative Research and Qualitative Research 

and uses questionnaires for the collection of data from 110 tourists. There were 83 complete forms or 75.45 Percent. 

The interviews were with the Home Stay Committees Focus Group. Then, data analysis was done with regards to 

the Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation using a Computer Program. The results were: the 

population sample are male 54.22 of Percent of the time, they Graduated with a Bachelor’s Degree in 65.06 

percent of cases, 48.19 Percent have a Single Status, 29.92 percent Work in Private Companies, 68.67 of Percent 

heard the information about Ban So Home Stay from relatives and friends, 97.6 percent of the sample group were 

located in the Northern Region, and the Needed Level for using the Ban So Home Stay appear as More Needed  
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Level in 3.92 of Mean. Ban So Home Stay should be developed in 7 areas according to the analysis results 

considered through interviews and the focus group. 

             1. Process: the generally needed level is more as 4.05 of Mean. The most arrange considered were 

complete in service price and fee, the price suitable for staying should be 501-1000 Baht per night. Then, the roles 

and rules for staying. And reservation and registration inferior.  

             2. Price: the generally needed level is More than 4.02 of Mean. Most customers arranged a clear Price. 

Then, Personal and specific customer room service. And bargained for a lower price. 

           3. People: the generally needed level is more as 4.02 of Mean. Most staff were welcoming and Friendly. 

Then, the service was polite with the staff having good personalities and characteristics inferior. 

             4. Physical Evidence: the generally needed level is more as 3.99 of Mean. The most arrangements were 

made by entrepreneurs from the Business Workplace who wanted a permit in Home Stay Management Form. Then, 

the convenient ways to use the Home stay. And the road signs to Home Stay inferior. 

             5. Promotion: the generally needed level is more as 3.98 of mean. The most arrange using Website 

Information. Then, promote in documents, brochure of Home Stay. And should be used the signs in many attractions 

inferior.  

            6. Product: the generally needed level is more, as 4.07of Mean. The most arranged were cleaned foods 

and beverages. Then, the facilities, clean and beautiful seat corners, designed in interested rooms and bedrooms. 

And tourist activities such as environmental feeling, scenery, and view point in 4.13 of Mean. Next, photography, 

local products and souvenir shopping inferior. 

             7. Place: the generally needed level is more as 3.62 of Mean. Most customers arranged things using 

mobile phones for communication and reservation. Then, contact was made on the website on the internet. And 

Personal direct contact inferior. 
 

Keywords : Management , Marketing , Home Stay.    
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บทนํา 

การทองเท่ียวท่ีเรียกวา โฮมสเตย (Home Stay) เปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเกดิขึ้นจากแนวคดิของการทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ (Conservation Tourism) ท่ีมองเห็นวาชุมชนหรือคนในทองถิ่นเปนเจาของทรัพยากรการทองเท่ียว ไมวาจะเปน 

นํ้าตก ภูเขา วัฒนธรรมทองถิ่น และวิถีชีวิต ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ และจัดการทรัพยากรเพื่อความ

ย่ังยนืของชุมชน และสงเสริมใหทองเท่ียวเปนรายไดเสริมของชุมชน คอืไมไดทําทองเท่ียวเปนอาชีพหลัก นักทองเท่ียวไมมา

คนในชุมชนก็ยังมีอาชีพ และทํามาหากินตามปกติ แตคร้ันมีนักทองเท่ียวหรือแขกมาเย่ียมเยือน ชุมชนก็สามารถตอนรับ

และใหบริการแกแขกหรือนักทองเท่ียวได ขณะน้ีไดรับการสนองตอบจากชุมชนอยางกวางขวาง หลักการโฮมสเตยเปนบาน

หลังเดิมท่ีเพิ่มเคร่ืองนอนหมอนมุง ถวยโถโอชาม และความสะอาด พฤติกรรมเจาบานเคยเปนชาวสวน ชาวไร ชาวนา    

เก็บผักผลไมขาย ก็ใหเปนอยางน้ันตอไป เพิ่มเติมความสดใสดวยการชวนเชิญญาติผูมาเย่ียมเยือนรวมทํากิจกรรมท่ีทําอยู

ดวย เลาเร่ืองราวชีวติความเปนอยูหรือหมูบานใหผูมาเยอืนไดรับรูและจดจํา จะกนิตองชวยกันหาและทํา จะอยูตองชวยกัน

ปูและเก็บเคร่ืองนอน ในปจจุบันการทองเท่ียวในชุมชน ไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น จากนักทองเท่ียวกลุมหลัก (Main 

Stream) ท้ังในและตางประเทศ โดยมีรูปแบบการทองเท่ียวท่ีพักสัมผัสวิถีชีวิตชนบทไทย (Home Stay & Village Visit) ถือ

เปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีสําคัญ 

“บานโซ”  เปนหมูบานหน่ึงท่ีมีศักยภาพทางการทองเท่ียวของจังหวัดพะเยา ตามประวัติชุมชนและหมูบาน 

เมื่อกอนบริเวณบานโซเปนชุมชนมากอน เพราะพบซากโบราณสถานและวัตถุเปนวัดเกามีพระพุทธรูปเกาอยูจํานวนมาก 

แตไมทราบวาอยูในสมัยใด มีผูเฒาผูแกเลาวามีราษฎรบานแมใสมาพักแรมเลี้ยงวัวในบริเวณริมหวยโซ ตอมาไดทํา

การเกษตร คอื การทํานาทําไรในบริเวณใกลท่ีเลี้ยงวัว เพราะมสีภาพอุดมสมบูรณ เหมาะแกการเพาะปลูก ดวยเหตุน้ีจึงมี

ราษฎรมาพักแรมเลี้ยงวัวมากขึ้น และทําการเกษตรมากขึ้น หลายหลังคาจึงเกิดเปนหมูบานเล็กๆ แลวไดต้ังช่ือหมูบานนี้

ตามชื่อของลําหวยโซ มช่ืีอวา “บานโซ”  

ปจจุบัน “บานโซ” มีการใหบริการท่ีพักแรมแบบโฮมสเตยและในปท่ีผานมาก็ไดใหบริการแก ผูปกครอง ญาติ

ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมาเย่ียมเยือนบุตรหลานโดยเฉพาะในชวงวันสําคัญ เชน วันรับปริญญา และวันรายงานตัว

หรือสงนิสติช้ันปท่ี 1 เขาหอพักเปนจํานวนมาก แตโฮมสเตยบานโซก็ยังไมเปนท่ีรูจักแกนักทองเท่ียวมากเทาใดนักท้ังท่ีเปน

สถานท่ีพักผอนท่ีอยูใกลกับมหาวิทยาลัยและแหลงชุมชน การเดินทางสะดวกรวมท้ังมีจุดดึงดูดใจทางการทองเท่ียวและ

เปนแหลงเรียนรูในดานการเกษตร การจัดการสิ่งแวดลอมท่ีนาสนใจมากมาย การศึกษาเร่ือง “แนวทางการจัดการดาน

การตลาดของโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา” ถอืเปนงานวิจัยท่ีสําคัญในการกําหนดทิศทางดานการตลาดท่ี

จะนํามาใชในการจัดการโฮมสเตย เพื่อใหเปนท่ีรูจักและเปนท่ีนิยมแกผูมาเยอืนในจังหวัดพะเยา และชวยในการพัฒนาดาน

การทองเท่ียวของชุมชนใหมคีวามย่ังยนืสบืไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความตองการของผูใชบริการโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  

2. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการดานการตลาดของโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวิจัยน้ีเปนการศึกษาแนวทางการจัดการดานการตลาดธุรกิจโฮมสเตย หมูบานโซ อําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีมุงเนนถึงความ

ตองการของผูใชบริการดานโฮมสเตยในหมูบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา และทราบถึงแนวทางการจัดการดาน

การตลาดธุรกิจโฮมสเตยอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุมประชากรท่ีศึกษา คือ กลุมท่ี 1 คณะกรรมการโฮมสเตยบานโซ 

อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุมท่ี 2 นักทองเท่ียว (Casual  Informant) จํานวน 110 คน ท่ีสามารถเก็บสถิติจากจํานวนผู

ท่ีมาพักโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยาในปท่ี 2556 ท่ีผานมาโดยอางอิงจากตารางของ Krejcie และ Morgan 

เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความตองการการใหบริการดานท่ีพักอาศัย  อาหาร  วัฒนธรรม  แหลงทองเท่ียว  ผลิตภัณฑ และ

การประชาสัมพันธในหมูบานวัฒนธรรม (โฮมสเตย)  

เคร่ืองมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูลของการวจิัย คอื  

1.แบบสอบถาม โดยจําแนกเนื้อหาออกเปน 3 สวน ดังน้ี  

สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดอืน  

สวนท่ี 2 ความตองการของผูใชบริการโฮมสเตย ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

(Rating Scale)  การแปลผลคาคะแนน  

ความตองการของกลุมเปาหมายที่มาใช

บรกิารของโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง 

จังหวดัพะเยา 

- ปจจัยสวนบุคคล 

- ความตองการดานบริการและ

การตลาด 

 

แนวทางการจัดการดานการตลาดของ

โฮมสเตย หมูบานโซ อําเภอเมือง 

จังหวดัพะเยา (7 Ps) 

- ผลติภัณฑ (Product) 

- ราคา (Price) 

- ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

- การสงเสริมทางการตลาด 

(Promotion) 

- บุคคลหรือพนักงาน (People) 

- ลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence and Presentation ) 

- กระบวนการ (Process) 

 

ความคดิเห็นของคณะกรรมการ โฮมสเตย

บานโซ อําเภอเมือง จังหวดัพะเยา 

- ความคดิเห็นของคณะกรรมการโฮม-

สเตยตอการพัฒนาบริการและ

การตลาด (การสัมภาษณ) 



 

1416 

 

1.00 – 1.80  หมายถงึ  นอยท่ีสุด 

1.81 – 2.60  หมายถงึ  นอย 

2.61 – 3.40  หมายถงึ  ปานกลาง 

3.41 – 4.20  หมายถงึ  มาก 

4.21 – 5.00  หมายถงึ  มากท่ีสุด 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอื่นๆหรือ ความคดิเห็นเกี่ยวกับ การจัดการโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

 2.แบบสัมภาษณและการประชุมกลุมยอยกับคณะกรรมการโฮมสเตยเพื่อเสนอทางแนวทางการจัดการดาน

การตลาดของโฮมสเตย หมูบานโซ อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา รวมกัน 

 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ สถิติรอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 

1. อธิบายขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล โดยใชการหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)        

ในการวเิคราะหขอมูล 

2. อธิบายขอมูลความตองการในการใชบริการโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาของนักทองเท่ียว   

โดยใชการหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S.D.) ในการวเิคราะหขอมูล 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา เร่ือง แนวทางการจัดการดานการตลาดของโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา สามารถ

สรุปผลการศึกษาโดยจําแนกตามวัตถุประสงค ไดดังน้ี 

ก. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคท่ี 1 เพื่อศึกษาความตองการของผูใชบริการโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมอืง  

จังหวัดพะเยา  

1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง เปนเพศชาย จํานวน 45 คน คดิเปนรอยละ 54.22 อายุตํ่ากวา 30 ป     

จํานวน 45 คน คดิเปนรอยละ 54.22 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 65.06 สถานภาพโสด 

จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 48.19 อาชีพบริษัทเอกชน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 29.92 รายไดตอเดือนตํ่ากวา 

10,000 บาท จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 55.42 การรับทราบขอมูลโฮมสเตยบานโซจากญาติพี่นอง เพื่อน         

จํานวน 57 คน คดิเปนรอยละ 68.67 มภูีมลํิาเนาพะเยา จํานวน 68 คน คดิเปนรอยละ 81.93  

2. ขอมูลความตองการราคาท่ีเหมาะสมสําหรับการเขาพักโฮมสเตย ตอคน ตอคนื ควรเปนราคา 501 – 1,000  

บาท จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 54.22 ความตองการราคาท่ีเหมาะสมสําหรับการบริการอาหารเชา ตอคน ควรเปน

ราคาตํ่ากวา 50 บาท จํานวน 29 คน คดิเปนรอยละ 34.94 มคีวามตองการราคาท่ีเหมาะสมสําหรับการบริการอาหารเย็น  

ตอคน ควรเปนราคา 51 – 100 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 38.55 โอกาสเขาพักหรือใชบริการดานตางๆ               

ท่ีโฮมสเตยบานโซ มีความสนใจอยางย่ิง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 48.19 และกิจกรรมการทองเท่ียว ควรมีการ

ใหบริการกจิกรรมการทองเท่ียว ไดแก การช่ืนชมบรรยากาศ ทัศนียภาพ /จุดชมววิ ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.13 

รองลงมา การถายรูป และการเย่ียมชมและเลอืกซื้อ ผลติภัณฑชุมชน /ของท่ีระลกึ ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.81 

และ 3.80 ตามลําดับ 
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3. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการของผูใชบริการโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมระดับ

ความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.92 เมื่อพจิารณาเปนรายดานแลวพบวา 

3.1 ดานบริการ (Product) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.94 เมื่อพจิารณารายขอ      

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ อาหารและเคร่ืองดื่มสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ระดับความสําคัญ

มาก คาเฉลี่ย 4.07 รองลงมา ไดแก ความสะอาด สวยงาม และสะดวกสบาย และมีมุมพักผอนท่ีสงบ ภายในบานหรือ

บริเวณโดยรอบสามารถน่ังเลนและมบีรรยากาศผอนคลาย ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.96 และท่ีพักแบงปนท่ีนอน 

หรือหองนอนอยางเปนสัดสวน ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.90 ตามลําดับ 

3.2 ดานราคา (Price) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.02 เมื่อพจิารณารายขอ            

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ควรมีราคาท่ีแสดงอยางชัดเจน ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.08 

รองลงมา ไดแก ควรมีบริการท่ีพักท้ังรายบุคคลและรายหอง ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.04 และใหบริการท่ีพัก

ราคายดืหยุนตอรองได (ตามความเหมาะสม) ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.93 ตามลําดับ 

3.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.62            

เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การใชโทรศัพทติดตอสอบถามและจองหองพัก 

ความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.99 รองลงมา ไดแก ผานทางเว็บไซต (Website) ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.86 และ

การเขามาติดตอกับโฮมสเตยดวยตนเอง ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.71 ตามลําดับ 

3.4 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.98          

เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซต ระดับ

ความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.16 รองลงมา ไดแก ควรมีเอกสาร สิ่งพิมพแนะนําโฮมสเตย ระดับความตองการมาก 

คาเฉลี่ย 4.06 และควรมีปายประชาสัมพันธโฮมเสตยตามสถานท่ีทองเท่ียว ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.01 

ตามลําดับ  

3.5 ดานบุคคลหรือพนักงาน (People) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.02 เมื่อพิจารณา

รายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การตอนรับและเปนมิตร เปนกันเอง ระดับความตองการมาก 

คาเฉลี่ย 4.13 รองลงมา ไดแก มีจิตบริการ ชวยเหลือ มีนํ้าใจ ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.11 และบุคลิกภาพด ี   

มคีวามสุภาพ ออนนอม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.07 ตามลําดับ  

3.6 ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.99 

เมื่อพจิารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คอื ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตการประกอบธุรกจิท่ีพัก

แรมแบบโฮม-สเตย ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.06 รองลงมา ไดแก ความสะดวกในการเดินทางมายังโฮมสเตย 

ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.05 และมปีายบอกทางอยางชัดเจน ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.01 ตามลําดับ 

3.7 ดานกระบวนการการใหบริการ (Process) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.05        

เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ มีการแจงราคาและคาธรรมเนียมตางๆ อยางชัดเจน 

ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.13 รองลงมา ไดแก มกีฎกติกา ระเบียบการเขาพักโฮมสเตย ระดับความตองการมาก 

คาเฉลี่ย 4.05 และมรีะบบการจองและการลงทะเบียน ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.98 ตามลําดับ  
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 ข.ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคท่ี 2 เพื่อเสนอแนวทางการจัดการดานการตลาดของโฮมสเตยบานโซ     

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา เปนการสัมภาษณและประชุมกลุมยอยกับคณะกรรมการโฮมสเตย โดยมีการนําขอมูลจากผล

การศึกษาในวัตถุประสงคท่ี 1 มาวิเคราะหแลวกําหนดแนวทางรวมกัน ทางคณะกรรมการพัฒนาการทองเท่ียวบานโซ   

ควรมกีารพัฒนาดานการตลาดของโฮมสเตยบานโซ อ.เมอืง จ.พะเยา โดยเรียงลําดับ ดังน้ี 

                 1.ดานกระบวนการการใหบริการ (Process) อันดับแรกควรมกีารพัฒนาดานการแจงราคาและคาธรรมเนียม

ตางๆ อยางชัดเจน รองลงมา ไดแก  มกีฎกติกา ระเบียบการเขาพักโฮมสเตย และมรีะบบการจองและการลงทะเบียน 

                 2.ดานราคา (Price) อันดับแรกควรมีการพัฒนา คือ ควรมีราคาท่ีแสดงอยางชัดเจน รองลงมา ไดแก ควรมี

บริการท่ีพักท้ังรายบุคคลและรายหอง และใหบริการท่ีพักราคายดืหยุนตอรองได (ตามความเหมาะสม) ตามลําดับ 

                 3.ดานบุคคลหรือพนักงาน (People) อันดับแรกควรมีการพัฒนาดานการตอนรับและเปนมิตร เปนกันเอง 

รองลงมา ไดแก มจีติบริการ ชวยเหลอื มนํ้ีาใจ และบุคลกิภาพด ี มคีวามสุภาพ ออนนอม ตามลําดับ  

                 4.ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) อันดับแรกควรมีการพัฒนา คือ ผูประกอบการไดรับ

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจท่ีพักแรมแบบโฮมสเตย รองลงมา ไดแก ความสะดวกในการเดินทางมายังโฮมสเตย และ     

มปีายบอกทางอยางชัดเจน ตามลําดับ   

                5.ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) อันดับแรกควรมีการพัฒนา คือ ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธ

ผานเว็บไซต รองลงมา ไดแก ควรมีเอกสาร สิ่งพิมพแนะนําโฮมสเตย และควรมีปายประชาสัมพันธโฮมเสตยตามสถานท่ี

ทองเท่ียว ตามลําดับ  

                6. ดานบริการ (Product) อันดับแรกควรมีการพัฒนา คือ อาหารและเคร่ืองดื่มสะอาด ปลอดภัย               

ถูกสุขลักษณะ รองลงมา ไดแก ความสะอาด สวยงาม และสะดวกสบาย และมีมุมพักผอนท่ีสงบ ภายในบานหรือบริเวณ

โดยรอบสามารถน่ังเลนและมบีรรยากาศผอนคลาย และท่ีพักแบงปนท่ีนอน หรือหองนอนอยางเปนสัดสวน ตามลําดับ 

                7.ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) อันดับแรกควรมีการพัฒนา คือ การใชโทรศัพทติดตอสอบถามและ

จองหองพัก รองลงมา ไดแก ผานทางเว็บไซต (Website) และการเขามาติดตอกับโฮมสเตยดวยตนเอง ตามลําดับ 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

จากผลการศึกษา เร่ือง แนวทางการจัดการดานการตลาดของโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  

5. ดานบริการ (Product) กลุมตัวอยางใหระดับความตองการสูงสุด ในเร่ือง อาหารและเคร่ืองดื่มสะอาด 

ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ระดับความตองการมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (342 : 351) 

ไดอางทฤษฎี Service Quality ของ Philip Kotler (2003 : 18) ไววา คุณภาพการใหบริการในเร่ือง ความปลอดภัย  

(Security) บริการท่ีตองปราศจากอันตรายความเสี่ยงและปญหาตางๆ และสอดคลองกับการศึกษาของ สิทธิพงษ  ไส

ยวงค (2551) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของนักศึกษาระดับปริญญา

ตร ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม พบวา นักศึกษา ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

สภาพแวดลอมรอบๆ ท่ีพักเหมาะสมกับการอยูอาศัย ความสะอาดบริเวณโครงการอาคารชุดโดยรอบและบรรยากาศท่ีดี

ภายนอกโครงการอาคารชุด และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ขวัญหทัย สุขสมณะ (2545) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมี
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อิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงราย” พบวา ปจจัยท่ีนักทองเท่ียว ใหความสําคัญ

มากท่ีสุดคอืปจจัยดานสถานท่ี ไดแก การมพีนักงานบริการ 24 ช่ัวโมง การมรีะบบรักษาความปลอดภัย  ในทรัพยสิน และ

ความสะอาดบริเวณสวนตางๆ ของโรงแรมและหองพัก  

6. ดานราคา (Price) กลุมตัวอยางใหระดับความตองการสูงสุด ในเร่ือง ควรมีราคาท่ีแสดงอยางชัดเจน ระดับ

ความตองการมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สริินาถ ตันตราพล (2546) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

เลือกใชบริการโรงแรมแหงหน่ึงในจังหวัดเชียงใหม” พบวา  นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

เลอืกใชบริการอันดับหน่ึงคอืราคาหองพัก รองลงมาคอืทําเลท่ีต้ัง คุณภาพหองพักและคุณภาพการบริการตามลําดับ และ

สอดคลองกับผลการศึกษาของ นางสาวภาวิณี เต็มดี (2553) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงแรมกลุม Boutique Hotel ของนักทองเท่ียว ในจังหวัดเชียงใหม” พบวา ราคาของโรงแรมก็ไมควรจะแพงจนมากเกินไป 

อาจจะมากกวาโรงแรมโดยท่ัวไปขึ้นมา แตก็ไมนาจะมากกวา 2 เทาของราคาโรงอื่นๆ มีโปรโมช่ัน หรือสวนลดใหกับกลุม

ลูกคาท่ีพักในระยะยาว (Long stay) เปนตน 

7. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) กลุมตัวอยางใหระดับความตองการสูงสุด ในเร่ือง การใชโทรศัพท

ติดตอสอบถามและจองหองพัก ระดับความตองการมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 

(2543)  ในเร่ือง การตระหนักถงึความตองการ (Need recognition) กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคจะเร่ิมขึ้นเมื่อบุคคล

รูสึกถึงความตองการ แต กระบวนการตัดสินใจซื้อก็อาจตองหยุดอยู ณ จุดน้ี หากผูบริหาร พนักงานขายหรือผูท่ีตอง

ติดตอสื่อสารกับลูกคาเปนประจํา แตไมอยูท่ีทํางาน อาจจะเกิดความจําเปนท่ีจะตองซื้อโทรศัพทมือถือ เพื่อความสะดวก

ในการติดตอสื่อสาร เปนตน และสอดคลองกับการศึกษาของ จุรียพร  ศักดิ์สุริยา (2556) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยทาง

การตลาดท่ีมอิีทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา พบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญมกีารเขาพักหองพักในจังหวัดพะเยาโดยมกีารสํารองหองพักลวงหนา ผานทางโทรศัพท  

8. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) กลุมตัวอยางใหระดับความตองการสูงสุด ในเร่ือง ควรมีการ

เผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซต ระดับความตองการมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ฐติวัฑฒ ปญญาภรณ 

(2550) ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตอการเลอืกท่ีพักประเภทโรงแรม รี

สอรท และเกสทเฮาล ในจังหวัดเชียงราย” พบวา นักทองเท่ียวท่ีไดรับขอมูลของท่ีพักจากทางอินเตอรเน็ต และสอดคลอง

กับการศึกษาของ วิรัชนี เขียวออน ศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจเลือกหอพักเอกชน ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากรวทิยาเขตพระราชวังสนามจันทรปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในการศึกษาดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีสวน

สนับสนุนการตัดสนิใจเลอืก หอพักบริเวณหนามหาวทิยาลัยของนักศึกษา พบวา การสงเสริมการตลาดของหอพักท่ีสําคัญ

ท่ีมีสวนทําใหเกิดการตัดสินใจ และเห็นผลชัดเจน คือการโฆษณาและประชาสัมพันธหอพักผานสื่อตางๆ ไดแก            

การโฆษณาผานอินเตอรเน็ตในเว็บไซด ลงรายละเอียดถึงขอมูลท่ีสําคัญของหอพัก เชน ภาพถายภายในหองพัก และ

บริเวณโดยรอบหอพัก ราคาของหองพัก ทําเลสถานท่ีต้ัง สิ่งอํานวยความสะดวกของหอพัก การติดตอ รวมท้ังเงื่อนไขท่ี

สําคัญของการเชาพัก นักศึกษาสามารถรับรูขอมูลของหอพักผานทางอินเตอรเน็ต โดยไมตองเดนิทางมาหอพักดวยตนเอง 

และสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2003: 16 ,อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน 2546: 53) กลาววา สวนประสมทาง

การตลาด (Marketing mix หรือ 7 P`s ) เปนตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความพึง

พอใจแกกลุมเปาหมาย เร่ือง การตลาดเช่ือมทางตรงหรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online marketing ) หรือการตลาดผาน 



 

1420 

 

 

สื่ออิเล็กทรอนิคส ( Electronic marketing ) เปนการโฆษณาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ต เพื่อสื่อสาร 

สงเสริม และการขายผลติภัณฑหรือบริการ  

9. ดานบุคคลหรือพนักงาน (People) กลุมตัวอยางใหระดับความตองการสูงสุด ในเร่ือง การตอนรับและเปน

มติร เปนกันเอง ระดับความตองการมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ อรุณ ีปญญามูลวงษา (2542 : บทคัดยอ) ได

ศึกษาเร่ืองความตองการของนักทองเท่ียวใน การใชบริการท่ีพักตากอากาศในอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ผล

การศึกษาพบวานักทองเท่ียว สวนใหญตองการพนักงานท่ีมีความสุภาพ มีความเปนกันเองมากเปนอันดับหน่ึง รองลงมา

คอื สามารถไววางใจได เขาใจลูกคา มคีวามรับผดิชอบตอลูกคา บริการลูกคาไดทันใจ และมีความรู ความเขาใจในการใช

ภาษา ตามลําดับ และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สทิธิพงษ ไสยวงค (2551) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการท่ีมีผลตอการเลือกเชาหองชุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากการศึกษาพบวา ปจจัย

ดานบุคลากรผูใหบริการ การเอาใจใสเร่ืองความปลอดภัยของยามรักษาความปลอดภัย ความซื่อสัตยของพนักงานผูดูแล

โครงการ  

10. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) กลุมตัวอยางใหระดับความตองการสูงสุด ในเร่ือง 

ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจท่ีพักแรมแบบโฮมสเตย ระดับความตองการมาก ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ กัณคริษฐา แสวงกิจ (2554) ทําการศึกษาเร่ือง กลยุทธสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการ   

โฮมสเตย จังหวดสมุทรสงคราม กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับกลยุทธสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทาง

กายภาพมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับดังน้ัน คือ ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่ีพักแรมแบบโฮมสเตยความ

สะดวกในการเดนิทางมายังสถานท่ีพัก สถานท่ีจอดรถมคีวามปลอดภัย มปีายบอกทางสถานท่ีพักอยางชัดเจน บรรยากาศ

โดยรอบท่ี สวยงาม สถานท่ี จอดรถมคีวามสะดวก และเพยีงพอ ใกลแหลงชุมชน และสถานท่ีพักอยูใกลถนนสายหลัก  

11. ดานกระบวนการการใหบริการ (Process) กลุมตัวอยางใหระดับความตองการสูงสุดในเร่ือง  มกีารแจงราคา

และคาธรรมเนียมตางๆ อยางชัดเจน ระดับความตองการมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ขวัญหทัย         สุข

สมณะ (2545) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการเลอืกใชบริการโรงแรมในเขตเทศบาลเมอืง จังหวัดเชียงราย” พบวา 

ปจจัยดานบริการหรือบุคคล ไดแก ความสามารถใหบริการท่ีรวดเร็วทันใจ ความเขาใจและใหบริการท่ีถูกตองและการ

ใหบริการท่ีมีความปลอดภัย และสอดคลองกับผลการศึกษาของ จุรียพร  ศักดิ์สุริยา (2556) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา พบวา กลุมตัวอยางให

ความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ไดแก พนักงานคิดคาบริการไดอยางถูกตอง และพนักงานสามารถ

ใหบริการลูกคาไดอยางถูกตองรวดเร็ว ระดับความสําคัญมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการทางคณะกรรมการโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ควรนําผล

การศึกษาไปประยุกตใชรวมท้ังผลักดันใหมกีารสนับสนุนในระดับนโยบายทองถิ่นและองคกรท่ีเกี่ยวของ 
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2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับการนํากลยุทธสวนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของธุรกจิโฮมสเตย เพื่อปรับปรุงกลยุทธการจัดการดานการตลาดของโฮมสเตยบานโซ 

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 
 

กติตกิรรมประกาศ 
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ปจจัยจูงใจการปฏบิัติงานของผูปฏบิัติงานระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยวิธกีารทาง

อิเล็กทรอนกิส (e-GP) กรณศึีกษา โรงเรยีนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขึ้นพื้นฐานจงัหวัดพะเยา 

Factors Affciting the Working Motivation of Worker of Electronic Government 

Case Study: Schools of Officeo of The Basic Education Commissio Phayao 

Province 

พรีะพงษ กัลยา28

1* และสทิธชัิย  ลวีวิัฒนวงศ29

2 

Peerapong Kanlaya1* and Sititichai  Leevivatwong2   

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีตอแรงจูงใจการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยวธีิทางเล็กทรอนิกส (e- GP ) ของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

จังหวัดพะเยา  กลุมประชากรคือ ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ และ เจาหนาท่ีพัสดุ รวมท้ังสิ้น  759 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช  รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (Mean ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(Standard Deviation)  วเิคราะหขอมูลเชิงพรรณนาดวยวธีิการบรรยายและอภิปราย  

 จากการวจิัยพบวาปจจัยจูงใจในการทํางาน และปจจัยบํารุงรักษามีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับ

มากท่ีสุด เห็นวา การปฏิบัติงานท่ีมีความม่ันคงในอาชีพ มีสภาพแวดลอมท่ีดีในท่ีทํางาน เชนแสงสวาง การเดินทางมา

ทํางาน มเีพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามกีารการใหความชวยเหลอืซึ่งกันและกัน หนวยงานท่ีสังกัด

มีการสนับสนุนในการพัฒนาความรู ทักษะในการทํางาน เชนการสนับสนุนใหมีการศึกษาตอ การสงเขารับการอบรม

สัมมนา ประกอบกับมีการช้ีแจงนโยบายใหทราบโดยท่ัวถึงกัน รวมท้ังมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบตรงตาม

ความสามารถ และท่ีสําคัญผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหไดใชความรูความสามารถเฉพาะตนในการการปฏิบัติงาน และงาน

ท่ีปฏิบัติตรงตามความสามารถและความถนัดตลอดจนความไววางใจในการมอบหมายใหทํางาน และไดความริเร่ิม

สรางสรรค ซึ่งเปนปจจัยสําคัญท่ีใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพะเยา เกิดขวัญและ

กําลังใจ และกอใหเกดิแรงจูงใจตอการปฏบัิติงาน ในขณะเดยีวกันหากผูบังคับบัญชามหีลักเกณฑในการเลื่อนตําแหนงและ

                                                 
1
นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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เงนิเดอืนสูงขึ้นท่ีชัดเจน และมกีารยกยองชมเชยเมื่อมีการปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวงและเกิดผลดีตอสถานศึกษา ย่ิงจะเปน

การสงเสริมใหบุคลากรเกดิขวัญและกําลังใจ อันสงผลใหเกดิแรงจูงใจในการปฏบัิติงานอยางเต็มความรูและความสามารถ

มากยิ่งขึ้น 
 

คําสําคัญ:  ปจจัยจูงใจ ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP) บุคลากรโรงเรียนสังกัด   

    สํานักงานคณะกรรมการ  
 

Abstract  

This research aims to study working motivation of officers of electronic government procurement (e-GP) 

system in school of the Office of the Basic Education, Phayao Province. Data was collected using questionnaires with 

759 populations included administrators, head of supply officers, and supply officers.  Statistics used in analyzed the 

data were percentage, mean, and standard deviation and the data was presented in forms of descriptive data using 

explanation description. 

 Result presents that working motivation and maintenance were the highest level factors that affected the 

motivation in working. This can be described that the officers of the school of the Office of the Basic Education in 

Phayao Province perceived different factors as important motivation in working. These included stability of 

occupation, good working environment such as the brightness of workplace, transportation to work, helpful 

colleagues, knowledge and skills development support such as educational extensions and seminars, equally policy 

noticing, concordance of works and officers’ performance, opportunity to express opinion allowed by commanders, 

and creative expressions in working. In addition, it was found that position promotion, clearly salary rising, and 

praising for successful working were also the factors that increased working spirit and made the officers working 

more effectively.  
 

Keywords: Motivation factor, electronic government procurement (e-GP) system, officers of school of the Office of 

the Basic Education 

บทนํา 

โรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยงานของรัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

มหีนาท่ีใหการศึกษาและประชาชนทุกคนตองเรียนหนังสอืภาคบังคับ จํานวน 9 ป โดยใหเด็กท่ีอายุยางเขาปท่ี 7 เขาเรียนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปท่ี 16 เวนแตสอบไดช้ันปท่ี 9 ของการศึกษาภาคบังคับหลักเกณฑการนับอายุให

เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ( มาตรา 17 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2553 )  การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาจึงจําเปนตองจัดหาอุปกรณการเรียน เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ตลอด

จนถึงตองมีการกอสรางตางๆ ในสถานศึกษาน้ัน ๆ และการจัดหาพัสดุหรือการกอสรางของโรงเรียนน้ีตองปฏิบัติตาม
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กฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 9 ) พ.ศ.2553 ซึ่งเปน

ระเบียบท่ีใชบังคับในปจจุบันตามมติ คณะรัฐมนตรี 7 เมษายน 2553  ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 

2548  ใหสวนราชการ รัฐวสิาหกจิ องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐทุกแหงลงประกาศจัดซื้อจัดจางสําหรับการจัดซื้อ

จัดจาง ดวยวธีิสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)  

 ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดพะเยา   มีหนาท่ี

หลักคอืสอนหนังสือใหและใหความรูแกเด็กนักเรียนในสังกัด ประกอบกับตองทําหนาท่ีงานท่ีไดรับมอบหมายควบคูกันไป

ดวย บางคนไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีดานงานวิขาการ ดานงานการเงิน ดานงานพัสดุ โดยเฉพาะผูไดรับมอบหมายให

ทําหนาท่ีดานงานพัสดุปจจุบันทุกการจัดซื้อจัดจางท่ีเกนิ 5,000 บาทตองทํางานบนระบบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-GP ) ทําใหเกิดภาระงานเพิ่มขึ้นทําใหขาดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการทํางาน   ทําใหผล

คะแนน O-NET  NT ภาพรวมของสถานศึกษาและของสํานักงานเขตพื้นท่ีลดตํ่าลงและยังสงผลกระทบจัดเตรียมหลักฐาน

เพื่อประกอบการเบิกจายเงนิงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสวนกลางเกนิการลาชา  

ดังน้ัน ผูวจิัยซึ่งมหีนาท่ีควบคุมและตรวจสอบจงึเห็นถงึความสําคัญและความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะศึกษา ปจจัยจูง

ใจการปฏบัิตงิานของผูปฏบัิติงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวธีิทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP ) กรณีศึกษา โรงเรียนใน

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา โดยจะศึกษา 2 ปจจัยคือ  ปจจัยจูงใจและปจจัย

บํารุงรักษา เพื่อใหเห็นถงึปจจัยท่ีจะสงผลใหผูปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยจะนําผลการศึกษาเปนขอมูลและแนวทางใน

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานพัสดุของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ัน

พื้นฐาน จังหวัดพะเยาโดยเฉพาะ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 เปนการเตรียมความพรอมในการ

ปฏบัิติงานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวธีิทางอิเล็กทรอนิกสในระยะท่ี 3 ใหเกิดประโยชนกับผูใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ตามวัตถุประสงคของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐานและกรมบัญชีกลาง เพื่อสอดคลองกับนโยบายของ

รัฐบาลตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีทางเล็กทรอนิกส       

(e- GP)  

http://www.gprocurement.go.th/
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กรอบแนวคิด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ปจจัยสวนบุคคล 

 - เพศ  

 - อายุ 

 - ระดับการศึกษา 

 - ขนาดโรงเรียน  

 -  สังกัด 

 - ประสบการณในการ 

             ปฏบัิติงานดานจัดซื้อจัดจาง 

 

 

 

 
 

 

 
 

      

   

     

     

  

     

ปจจัยแรงจูงใจ 

 -.ปจจัยจูงใจ (Motivators) (เนื้องาน ) 

-  ความสําเร็จในงาน  

- การเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป  

-  ลักษณะงานท่ีปฏบัิติ 

-  ความรับผดิชอบ 

- ความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

    ปจจัยอนามัย(Hygiene)  (สภาพแวดลอมของงาน ) 

- นโยบายและการบริหารงานขององคกร  

- การปกครองบังคับบัญชา  

-  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

   เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา 

- สภาพการทํางาน  

- คาตอบแทน   

-ความม่ันคงในงาน  

- ตําแหนงงาน   

 

 

 

 

 
 

      

   

     

     

  

     

แรงจูใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานของ

ระบบการจัดซื้อจัดจ างภาค รัฐด วยวิ ธีทาง

อิเล็กทรอนิกส     (e-GP )  
 



 

1426 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวจิัยเร่ือง ปจจัยจูงใจการปฏบัิติงานของผูปฏบัิติงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 

(e-GP ) กรณีศึกษา โรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยาเปนการวิจัย เชิง

พรรณนา (descriptive Analysis) ซึ่งผูวจิัยไดต้ังวัตถุประสงคของการศึกษาไว  ดังน้ี 

    เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีทางเล็กทรอนิกส 

(e- GP) 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามปลายปด (Closed-Ended )  แบบสอบถามแยกออกเปน 3 สวนคือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการใหเลือกคําตอบ มีท้ังหมด 6 ขอ 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ขนาดของโรงเรียน   หนวยงานท่ีสังกัด   ประสบการณในการปฏิบัติงานดานจัดซื้อ

จัดจางตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจการปฏบัิติงานในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส    (  e-GP ) 

ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน จังหวัดพะเยา ประกอบไปดวย ปจจัยจูงใจและปจจัย

บํารุงรักษา ตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดเพื่อรับฟงความคดิและขอเสนอแนะ 

 ผูวจิัยไดทําการแจกแบบสอบถามจํานวน 756 ชุด ไดคืนมา 698 ชุด ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเคร่ืองมือ

แบบสอบถาม แลวนํา มาวิเคราะหและประมวลผลขอมูลเพื่อคํานวณหาคาสถิติตาง ๆ เพื่อปญหาการวิจัย พรอมท้ัง

นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  สถิติท่ีใช คือจํานวน (Numbers) คารอยละ (Percentage)  คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)  คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

ผลการศึกษา 

  1.ผลสรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ประชากรสวนใหญเปน เพศชาย  

มากที่สุด จํานวน 373 คนคิดเปน 53.40 อายุระหวาง 51-60 ปคิดเปน 50.20 ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 

234 คนคิดเปน 33.50 ระดับการศึกษา ปริญญาโทจํานวน 395 คน คิดเปน 56.60  ขนาดโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 

516 คนคิดเปน 94.80 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 662 คน  คิดเปน 59.40 

 2. ผลสรุปขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชากรตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจังหวัด

พะยา พบวา ความคิดเห็นของประชากรตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส กรณ ีโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา ปจจัยจูงใจในการทํางาน  
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ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาดานปจจัยในการทํางาน 

ดานปจจัยจูงใจในการทํางาน Χ  S.D. แปลผล 
อันดับ 

ท่ี 

1 ความรับผดิชอบ 4.71 0.37 มากท่ีสุด 1 

2.คําสําเร็จในการทํางาน 4.52 0.48 มากท่ีสุด 2 

3.การไดรับการยอมรับนับถอื    4.50 0.53 มากท่ีสุด 3 

4. ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

5.ลักษณะงานท่ีปฏบัิติ 

4.29 

3.81 

0.54 

0.60 

มากท่ีสุด 

มาก 

4 

5 

     

รวม 4.37 0.40 มากท่ีสุด  

    

2.1 จากตารางท่ี 1 พบวา ปจจัยจูงใจในการทํางานท้ัง 5 ดาน อยูระดับ มากท่ีสุด เรียงลําดับเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย มผีลการศึกษา ดานความรับผิดชอบมีคาแปรผลอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ  ดานความสําเร็จในการกทํางาน 

การไดรับการยอมรับนับถอื  ความกาวหนาในหนาท่ีการงานและดานลักษณะงานท่ีปฏบัิติตามลําดับ  
 

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาดานปจจัยบํารุงรักษา 

ดานปจจัยบํารุงรักษา Χ  S.D. แปลผล 
อันดับ 

ท่ี 

1 การปกครองบังคับบัญชา 4.59 0.54 มากท่ีสุด 1 

2.นโยบายและการบริหารงานของโรงเรียน 4.57 0.45 มากท่ีสุด 2 

3.ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา    4.55 0.55 มากท่ีสุด 3 

4. ความม่ันคงในงาน 

5.ตําแหนงงาน 

6.สภาพการทํางาน 

7. คาตอบแทน 

4.54 

4.54 

4.32 

4.17 

0.50 

0.48 

0.67 

0.53 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

4 

5 

6 

7 

รวม 4.47 0.53 มากท่ีสุด  

  

2.2 จากตารางท่ี 2 พบวา ปจจัยบํารุงรักษาอยูในระดับมากท่ีสุดเรียงลําดับเฉลี่ยจากมากไปหานอยมีผลการศึกษา

ดังน้ี ดานการปกครองบังคับบัญชามีคาแปรผลอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานโยบายและการบริหารงานของ
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โรงเรียน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ดานความมันคงในงาน ดานตําแหนงงาน ดานสภาพการ

ทํางาน ดานคาตอบแทนตามลําดับ 

  3.สรุปขอเสนอแนะจากการรวมรวมจากแบบสอบถามท้ังหมด บุคลากรในสังกัดไดเสนอความคิดเห็น

เปนขอเสนอแนะดังน้ี 1.สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดสรรบุคลากรดานจัดซื้อจัดจางและการเงิน

โดยเฉพาะใหกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อแบงเบาภาระการสอนของครูในสถานศึกษา 2.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานควรจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนสังกัดตามระยะเวลาท่ีเหมาะโดยตองวางแผนการจัดสรรเปนท้ังป 

กระจายระยะเวลา ไมเห็นควรท่ีจะจัดสรรลงไปหลายๆๆคร้ังติดกัน ณ ชางเวลาไดเวลาหน่ึงโดยเฉพาะชวงเวลาจะใกลสิ้น

งบประมาณ 3. ควรลดภาระงานสําหรับครูผูทํางานพเิศษในโรงเรียนลงเพื่อจะทําใหครูไดมเีวลาท่ีจะทํางานจัดซื้อจัดจางให

เต็มความสามารถ4. ควรเพิม่ ธุรการโรงเรียน ใหประจําแตละโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กจะไมมธุีรการโรงเรียน

ประจําตองแบงไปทํางานอีกโรงเรียนหน่ึงทําใหไมมผีูชวยในการทํางานโดยเฉพาะเมื่อตอน ครูตองไปสอนหนังสือในช่ัวโมง

การสอนของตัวเอง  
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

 ผลการศึกษาพบวา: ปจจัยท่ีมีผลตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐภาครัฐดวยวิธี

ทางอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจังหวัดพะยา โดยรวมท่ังสอง

ปจจัย ไดแกปจจัยจูงใจในการทํางาน และปจจัยบํารุงรักษาของ บุคลากรของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา เห็นวา ปจจัยจูงใจในการทํางาน และปจจัยบํารุงรักษามีผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏบัิติงานอยูในระดับมากท่ีสุด สามารถอภิปรายผลไดวา บุคลากรของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขึ้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา มีความเห็นวา การปฏิบัติงานท่ีมีความม่ันคงในอาชีพ มีสภาพแวดลอมท่ีดีในท่ีทํางาน เชนแสง

สวาง การเดนิทางมาทํางาน มเีพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามกีารการใหความชวยเหลือช่ึงกันและ

กัน หนวยงานท่ีสังกัดมกีารสนับสนุนในการพัฒนาความรู ทักษะในการทํางาน เชนการสนับสนุนใหมีการศึกษาตอ การสง

เขารับการอบรมสัมมนา ประกอบกับมกีารช้ีแจงนโยบายใหทราบโดยท่ัวถงึกัน รวมท้ังมกีารกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ

ตรงตามความสามารถ และท่ีสําคัญผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหไดใชความรูความสามารถเฉพาะตนในการการปฏิบัติงาน 

และงานท่ีปฏิบัติตรงตามความสามารถและความถนัดตลอดจนความไววางใจในการมอบหมายใหทํางาน และไดความ

ริเร่ิมสรางสรรค ซึ่งเปนปจจัยสําคัญท่ีใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพะเยา เกิดขวัญและ

กําลังใจ และกอใหเกดิแรงจูงใจตอการปฏบัิติงาน ในขณะเดยีวกันหากผูบังคับบัญชามหีลักเกณฑในการเลื่อนตําแหนงและ

เงนิเดอืนสูงขึ้นท่ีชัดเจน และมกีารยกยองชมเชยเมื่อมีการปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวงและเกิดผลดีตอสถานศึกษา ย่ิงจะเปน

การสงเสริมใหบุคลากรเกดิขวัญและกําลังใจ อันสงผลใหเกดิแรงจูงใจในการปฏบัิติงานอยางเต็มความรูและความสามารถ

มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับตามแนวความคิดและทฤษฏีสองปยจัยของ  เฟรดเดอริค เฮอรสเบอรก      ( Frederick 

Herzberg 1959)  เห็นวา ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะมีอยู 2 ปจจัยไดแก 1)ปจจัยดานแรงจูงใจ ซึ่ง

เปนปจจัยท่ีกระตุนใหคนท่ีทํางานแลวมวีามรูสกึพอใจในงานท่ีทําอยูและเปนการจูงใจภายในของงานน้ันเอง เชา การไดรับ

การยอมรับนับถือ มีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน มีความรับผิดชอบ และ ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 2) ปจจัย

บํารุงรักษา ซึ่งเปนปจจัยปองกันไมใหเกิดความไมพอใจในงานท่ีปฏิบัติอยูเปนประจํา เชน นโยบายและการบริหาร สภาพ
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การทํางาน คาตอบแทนและสวัสดกิาร ความม่ันคงในงาน และความเปนสวนตัว ซึ่งปจจัยตางๆๆเหลาน้ีไมไดเปนแรงจูงใจ

ท่ีจะทําใหเกดิผลผลติมากขึ้น แตเปนการสงเสริมใหคนท่ีทํางานเสร็จไปดวยความเรียบรอยและเปนการจูงใจภายนอก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจังหวัดพะยา 

ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบ โดยรวมมีคาคะแนนสูงสุด ซึ่งคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายไดวา 

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พื้นฐาน จังหวัดพะเยา มคีวามเห็นวา ปจจัยจูงใจในการทํางาน 

ดานความรับผิดชอบเปนปจจัยทีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตนเอง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาการ ท่ีไดรับ

มอบหมายงานใหทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาการมีความพึงพอใจกับ

งานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ท่ีรับมอบหมาย และการมีสวนรวมในการวางแผนการ

ทํางานจดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP) และไดรับความเช่ือถือไววางใจในการทํางานจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP)  เมื่อผลการปฏบัิติงานออกมาประสพผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว จะ

ทําใหเกินความภาคภูมิใจและสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุธิภา  สายเจริญ 

(2553 ) พบวาความรับผดิชอบเปนปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานหางหุนสวนจํากัด เอกวัตร (1994) 

จังหวัด นครปฐม โดยพนักงานมคีวามเห็นวาการมคีวามมุงม่ันในการทํางานใหเสร็จตามเปาหมาย ความชัดเจนในขอบเขต

หนาท่ีรับผดิชอบของตนเอง ความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมายการมสีวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของ

บริษัท และการมีโอกาสในการแสดงความสามารถในงานท่ีไดรับมอบหมายเปนปจจัยท่ีสําคัญตอแรงจูงใยในการ

ปฏบัิติงานของพนักงาน 

สวนปจจัยท่ีมผีลตอปจจัยจูงใจในการปฏบัิติงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 

กรณศึีกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจังหวัดพะยา ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ โดยรวมมี

คาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด  ซึ่งมีคาแปรผลอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายไดวา บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขัน้พื้นฐาน จังหวัดพะเยา มคีวามเห็นวา ปจจัยดานลักษณะงานทีปฏิบัติเปนปจจัยท่ีมีผลตอปจจัยจูง

ใจในการทํางานของตนเองท้ังน้ีอาจเพราะ ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบดานงานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐภาครัฐดวยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส และการไดใชความคดิริเร่ิมสรางสรรคและนํามาประยุกตไมสามารถนํามาใชในการวางแผนการทํางานดาน

จัดซื้อจัดจางภาครัฐภาครัฐดวยวธีิทางอิเล็กทรอนิกส งานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสเปนงานท่ีทาทาย 

ตลอดจนงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสเปนงานท่ีไมตรงกับความรูท่ีจบมา เพราะสวนมากจะจบดาน

การศึกษาท้ังหมด สอดคลองกับผลการศึกษาของ ปกรณ  ขอเจริญ (2549 )  พบวา การท่ีไดรับงานท่ีตรงกับความรูและ

ความสามารถความถนัด การมีโอกาสไดใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการไดความรูใหมๆเพิ่มเติมจากงานท่ีปฏิบัติ

พนักงานบริษัทกรุงเทพ – เพชรบุรี ทัวร จํากัด ในจังหวัดเพชรบุรี มีความเห็นวาไมมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน 

เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานเกี่ยวกับ ปจจัยท่ีมีผลตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจังหวัด

พะยา สามารนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
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1.ดานความสําเร็จในการทํางาน โดยรวมมีคาแปรผลอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายไดวา บุคลากรใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา มีความเห็นวา ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน

เปนปจจัยท่ีมผีลตอแรงจูงใจในการทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางเล็กทรอนิกส ( e-GP ) ของตัวเอง ท้ังนี้อาจ

เปนเพราะวาการไดใชความรูความสามารถในการทํางานระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การ

ไดรับความไววางใจในการแกปญหาตามความเหมาะสม การไดเปนสวนหน่ึงในความสําเร็จของงาน ตลอดจนผลสําเร็จ

ของงานเปนไปตามเปาหมายท่ีตองการและไดวางแผนไว จะเกิดความรูสึกพึงพอใจและสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการ

ปฏบัิติงานมากย่ิงขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธกกฤต  วัฒนากูล (2551 ) พบวาความสําเร็จในการปฏิบัติงานเปน

ปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสายไฟฟาบางกอกเคเบ้ิลจํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

โดยพนักงานมีความเห็นวางานท่ีทํามีความสําคัญตอความสําเร็จของบริษัท ความภาคภูมิใจในผลสําเร็จ และ

ความสามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จไดเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงาน 

2.ดานการไดรับการยอมรับนับถือ โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุดท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายไดวาบุคลากร

ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มคีวามเห็นวา การไดรับการยอมรับนับถอืเปนปจจัยท่ี

มผีลตอแรงจูงใจในการทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวธีิการทางเล็กทรอนิกส ( e-GP ) ของตัวเอง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา

การไดรับการยอมรับนับถอืไมวาจากผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน เชนการยกยองชมเชย การแสดงความยินดี การให

กําลังใจ หรือการแสดงออกอื่นอันใดท่ีสอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อไดปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ประสพความสําเร็จ ซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ ทิตติยา  สมสิบ (2553)  พบวา การไดรับการยอมรับนับถือมีผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานขายทางโทรศัพทของบริษัทประกันชีวิตในกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานมีความเห็นวาการไดรับ

การยอมรับนับถอื การยกยองชมเชย และการไดรับการไววางใจจากผูบังคับบัญชามผีลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน 

3.ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุดท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายไดวา

บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีความเห็นวา ความกาวหนาในหนาท่ีการ

งานเปนปจจัยท่ีมผีลตอแรงจูงใจในการทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางเล็กทรอนิกส ( e-GP ) ของตัวเอง ท้ังนี้

อาจเปนเพราะวาการปฏิบัติงานและมีโอกาสไดรับความกาวหนาในหนาท่ีการงาน เชน การไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น การ

ไดรับการสนับสนุนใหมีการศึกษาตอไประดับท่ีสูงขึ้น หรือการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ และการ

ไดรับประสบการณใหมจากการทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP )  สิ่งเหลาน้ีถอืเปนปจจัย

สําคัญท่ีสงใหบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานเกิดแรงจูงใจในปฏิบัติงาน 

สอดคลองกับ สุวรรณ ี ทับทิมออน (2548) พบวา พนักงานบริษัทท่ีมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการ

การปฏบัิติงาน ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน มผีลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน 

4.ดานโยบายและการบริหารงานของโรงเรียน โดยรวมมคีาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุดท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายไดวา

บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีความเห็นวา นโยบายและการบริหารงาน

ของโรงเรียน เปนปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางเล็กทรอนิกส ( e-GP ) ของ

ตัวเอง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการมนีโยบายและการบริหารงานของโรงเรียนท่ีมคีวามชัดเจน มีการชีแจงใหทราบโดยท่ัวถึงกัน 

รวมถึงการกําหนดระเบียบ ขอบังคับ ขอบเขตหนาท่ีการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทาง
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อิเล็กทรอนิกส ท่ีชัดเจน ซึ่งทําใหบุคลากรมีแนวทางในการปฏิบัติงานดานจัดซื้อจัดจางภารรัฐดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงานถูกตอง สิ่งเหลาน้ีถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสงใหผลใหบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานเกิดแรงจูง ใจในการทํางานบุคลากร สอดคลองกับผลการศึกษาของ   

ธนกฤษ  วัฒนากูล พบวานโยบายและการบริหารงานท่ีเปนปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทสายไฟฟาบางกอกเคเบ้ิลจํากัด จังหวัดสมุทรปราการ โดนพนักงานมคีวามเห็นวาการกําหนดนโยบายและเปาหมาย

การทํางานท่ีชัดเจน มกีฎระเบียบ ขอบังคับ คูมอืการทํางานท่ีเหมาะสมตลอดจนมกีารช้ีแจงนโยบายใหทราบและท่ัวถงึและ

เปดโอกาสใหพนักงานทํางานอยางเต็มความสามารถเปนปจจัยท่ีสําคัญสงผลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงาน 

5.ดานการปกครองบังคับบัญชา โดยรวมมคีาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุดท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายไดวาบุคลากรของ

โรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มคีวามเห็นวา การปกครองบังคับบัญชา เปนปจจัยท่ีมีผล

ตอแรงจูงใจในการทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางเล็กทรอนิกส ( e-GP ) ของตัวเอง ทังน้ีอาจเปนเพราะการ

ปกครองบังคับบัญชาทีมกีารใชเหตุใชผลมปีระสทิธิภาพและความยุติธรรม การเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามสีวนรวมใน

การวางแผนปฏบัิติงาน ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นผูใตบังคับบัญชาเสมอ ตลอดผูบังคับบัญชามีองคความรูในเร่ือง

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส สิ่งเหลาน้ีถอืเปนปจจัยสําคัญท่ีสงใหผลใหบุคลากรของโรงเรียนใน

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานเกิดแรงจูงใจในการทํางาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุภพ  

กันทิมา  (2550) พบวา การปกครองบังคับบัญชามผีลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม 

โดยพนักงานเทศบาลตําบลจังหวัดเชียงใหมมีความเห็นวา การท่ีผูบังคับบัญชามีการบังคับบัญชาปกครองโดยหลักการ

และเหตุและยึดหลักความยุติธรรม เปนผูนํายุคใหม สามารถปรับการบริหารใหเขากับสถานการณไดดี และรับฟงความ

คดิเห็นผูอื่น มีลักษณะเปนผูนําเปนผูมองการณไกล และมีความคิดสรางสรรคในสิ่งใหม ๆ มีความใกลชิดและเปนกันเอง

กับผูใตบังคับบัญชาเปนปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจของพนักงาน 

6.ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุดท่ีเปนเชนน้ี

อภปิรายไดวาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีความเห็นวา ความสัมพันธ

กับผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เปนปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางเล็ก

ทรอนิกส  ( e-GP ) ของตัวเอง ทังน้ีอาจเปนเพราะการปฏิบัติงานท่ีมีผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีความสนิทสนม 

จริงใจ และมีความเปนกันเอง ใหความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานหรือในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

ตลอดจนการไดรับการการเอาใจใสตอสวัสดิ์ภาพจากผูบังคับบัญชา ซึ่งจะสงผลใหใหบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธนกฤษ  

วัฒนากูล พบวาความสัมพันธในการทํางานเปนปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท

สายไฟฟาบางกอกเคเบ้ิลจํากัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยพนักงานมคีวามเห็นวาความเปนกันเองของเพื่อนรวมงาน การมี

บรรยากาศการทํางานรวมกันของแผนก และความเปนกันเองของหัวหนางาน ตลอดจนการใหความชวยเหลือของเพื่อน

รวมงานและหัวหนางานเปนปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูใจในการปฏบัิติงานของพนักงาน 

7.ดานสภาพการทํางาน โดยรวมมคีาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุดท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายไดวาบุคลากรของโรงเรียน

ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มคีวามเห็นวา สภาพการทํางานา เปนปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจใน

การทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางเล็กทรอนิกส  ( e-GP ) ของตัวเอง ทังน้ีอาจเปนเพราะการปฏิบัติงานท่ีมี
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สภาพการทํางาน เชน การสนับสนุนอุปกรณเคร่ืองมือและเคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน มีความสะดวกสบายในการเดินทาง

ไปปฏิบัติ สถานท่ีทํางานเปนระเบียบเรียบรอย มีแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่งจะเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐานเกดิแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน สอดคลองกับสุภพ  กันทิมา  (2550) ท่ีพบวาสภาพการทํางานมีผลตอ

แรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงานเทศบาลตําบลจังหวัดเชียงใหม 

8.ดานคาตอบแทน โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุดท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายไดวาบุคลากรของโรงเรียนใน

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีความเห็นวา คาตอบแทน เปนปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการ

ทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางเล็กทรอนิกส  ( e-GP ) ของตัวเอง ทังน้ีอาจเปนเพราะ คาตอบแทนและ

สวัสดิการท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะตองนําไปใชจายในชีวิตประจําวัน ตลอดจนอาชีพรับราชการ

เปนอาชีพท่ีม่ันคง สอดคลองกับ ชูเกียรติ  ย้ิมพวง (2554 ) พบวา พนักงานพอใจในการใหสวัสดิการในเร่ืองการเบิกคา

รักษาพยาบาลและดานสวัสดิการตาง ๆ เชน บานพัก คาเดินทาง เปนตน สวัสดิการเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหพนักงาน

ทํางานในหนวยงานน้ี เงินเดือนท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับความรู และความสามารถ มีความพอใจในเงินเดือนเพิ่มขึ้นใน

แตละป และเห็นวาบัญชีเงนิเดอืนท่ีหนวยงานกําหนใชอยูในปจจุบันมคีวามเหมาสม เปนเพราะองคกรปรารถนาใหพนักงาน

ทุกคนมีประสิทธิภาพในการทํางานตามภารกิจ และวิสัยทัศนขององคกรอยางมีความสุขดวยความม่ันคง ตลอดจนมี

ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน และการครองชีวติสวนตัว บนรากฐานของความพอเพยีงและย่ังยนื 

9.ดานความม่ันคงในงาน โดยรวมมคีาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุดท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายไดวาบุคลากรของโรงเรียน

ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีความเห็นวา ความม่ันคงในงาน เปนปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจใน

การทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวธีิการทางเล็กทรอนิกส  ( e-GP ) ของตัวเอง ทังน้ีอาจเปนเพราะการมีความม่ันคงใน

อาชีพไมตองเสี่ยงกับการถูกโยกยาย การไดรับการพจิารณาตําแหนงท่ีสูงขึ้น และอาชีพรับราชการครูเปนอาชีพท่ีมีเกียรติ 

สงผลใหบุคลากรมคีวามมุงม่ันในการปฏบัิติงานมากขึ้น  สอดคลองกับ ทิตติยา  สมสิบ  (2553 )  พบวา ความม่ันคงเปน

ปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายทางโทรศัพทของบริษัทประกันชีวิต ในกรุงเทพมหานคร โดย

พนักงานมีความเห็นวาความม่ันคงและความเจริญเติบโตของบริษัท ตลอดจนความม่ันคงในตําแหนงหนาท่ีการงานมี

ความสําคัญตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงาน 

10.ดานตําแหนงงาน โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุดท่ีเปนเชนน้ีอภิปรายไดวาบุคลากรของโรงเรียนใน

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีความเห็นวา ตําแหนงวาน เปนปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการ

ทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวธีิการทางเล็กทรอนิกส  ( e-GP ) ของตัวเอง ทังน้ีอาจเปนเพราะอาชีพรับราชการครูเปน

อาชีพท่ีมเีกยีรติมหีนาทีสอนใหความรูแกเด็กนักเรียน ตลอดจนโรงเรียนก็เปนสวนหน่ึงของชุมชนและผูปกครอง สวนการ

ทํางานจัดซื้อจัดจางภารรัฐดวยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส  (e-GP) เปนงานท่ีเพิ่มขึ้นมาจากงานสอน  สอดคลองกับ ทํางาน 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุภพ  กันทิมา (2550) พบวา ตําแหนงงาน มผีลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงาน

เทศบาลตําบลจังหวัดเชียงใหม 

ขอเสนอแนะ 

 ผลการศึกษา “ปจจัยจูงใจการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิ ธีทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-GP ) กรณศึีกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน จังหวัดพะเยา  ผูวจิัยมี
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ขอเสนอแนะแนวทางเพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา เกิด

แรงจูงใจในการปฏบัิติงานไดอยางเต็มประสทิธิภาพและเกดิประโยชนสูงสุดตอการทํางานมากย่ิงขึ้น โดยนําการเสนอแยก

ออกเปน 2 สวนดังน้ี 

 1.ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

    จากการศึกษา “ปจจัยจูงใจการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส (e-GP ) กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา 

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสงเสริมและพัฒนาเพื่อให ผูบริหาร

สถานศึกษา หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เจาหนาท่ีพัสดุ เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส  (e-GP ) ไดอยางเต็มศักยภาพเกดิประโยชนสูงสุดตอการทํางานมากย่ิงขึ้นดังน้ี 

 1.ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมคีาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุดคอื ดานความรับผิดชอบ ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษา

ควรสงเสริมใหบุคลากรไดแสดงคิดเห็นอยางเต็มเต็มท่ี เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน และสรางขวัญและ

กําลังใจตอผูปฏบัิติงานตอไป 

 2.ดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ซึ่งโดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังน้ันผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยาควรกํากับดูแลให เพื่อให ผูบริหาร

สถานศึกษา หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เจาหนาท่ีพัสดุ ปฏิบัติงานลักษณะงานท่ีทาทายและใชความคิดสรางสรรคมากขึ้น อัน

จะสงผลใหบุคลากรเรงสรางสมรรถนะและผลงานมากย่ิงขึ้น เพื่อแขงขันกับเพื่อนรวมงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการ

บริหารงานภาครัฐแนวใหมมุงเนนสมรรถนะของบุคคล และมุงผลสําฤทธ์ิของงาน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การวิจัยฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร. สิทธิชัย  ลีวิวัฒนวงศ ทานอาจารย ปรึกษาท่ีให

คําปรึกษา คําแนะนําแกไขตรวจทานความถูกตองเรียบรอยและขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทานการ

พจิารณาเคร่ืองมือคือ 1. ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข อาจารยประจํามหาวิทยาลัยพะเยา 2. ดร. สุจิตรา  วสุวัต อาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยพะเยา 3. ดร.ฤทัยภัทร  พิมลศรี อาจารยประจํามหาวิทยาลัยพะเยา 4. ดร.บุญญานุช  ขีวาเกียรติย่ิงยง 

อาจารยประจํามหาวทิยาลัยพะเยา 5. ดร.ปยะพงษ   แสงแกวอาจารยประจํามหาวทิยาลัยพะเยา ขอขอบคุณเปนอยางสูง

ไว ณ ท่ีน้ีขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัวท่ีเปนผูใหกําลังใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณเพื่อน ๆ สาขา

บริหารธุรกิจทุกทานท่ีใหคําแนะนําและแลกเปลี่ยนประสบการณ ท่ีดีในระหวางการศึกษาดวยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณ

ผูตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณ รานไมโครคอมพวิเตอรท่ีใหการสนับสนุนอุปกรณสําหรับทําวิจัย และขอขอบพระคุณทุก

ทานท่ีมีสวนรวมในงานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีคุณคาและประโยชน อันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ีผูวิจัยคนควา

ขอมอบแด   ผูมพีระคุณทุกทาน  การวิจัยในคร้ังน้ี  หากมีสิ่งใดท่ีขาดตกบกพรองหรือผิดพลาดประการได ผูวิจัยขออภัย

มา ณ ท่ีน้ีดวย และหวังเปนอยางย่ิงวากางานวจิัยน้ีคงเปนประโยชนกับผูท่ีสนใจและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไป  
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ปจจัยดานการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคม ีของเกษตรกรชาวสวน

ยางพาราอําเภอเชยีงคํา  จังหวัดพะเยา 

Marketing factors influence the decision to purchase fertilizer of the rubber 

farmers in Chiangkham district, Phayao province 

กสติ ิแกวพาคํา0

1* และอนุสรณ คุณานุสรณ1 2 

Kasiti Kaewpakam1* and Anusorn Kunanusorn2 

บทคัดยอ 

 ปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคํา  

จังหวัดพะเยา(Marketing factors influence the decision to purchase fertilizer of the rubber farmers in Chiangkham 

district, Phayao province)การวจิัยคร้ังน้ีมจีุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยดานการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลือกซื้อปุยเคมี

ของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยาเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของ

เกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยาจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษารายไดเฉลี่ยตอเดือนพื้นท่ีปลูก

ยางพาราและสถานะในพื้นท่ีปลูกยางเพื่อหาแนวทางพัฒนาดานการตลาดปุยเคมี ใหตรงกับความตองการของผูบริโภคใน

อนาคตประชากรท่ีศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ี คือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขตพื้นท่ีอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาจํานวน 

1,039 ราย (สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวยยางพะเยา, 2557.)จากการคํานวณโดยวิธีการของ Taro Yamane ท่ี

ระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต และผูวิจัยใชกลุมประชากรตัวอยางเทากับ289 คนและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

แบบสอบถามโดยทําการแจกแบบสอบถามดวยวิธีการแบบเฉพาะเจาะจง (PurposiveRandom Sampling)ผูวิจัยทําการ

วเิคราะหขอมูลโดยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปสถติิท่ีใชในการวจิัยไดแกความถี่รอยละคาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

การทดสอบคา t-test และ F-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ในกรณีท่ีพบความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือ ระดับความเช่ือม่ัน 

95% โดยใชสูตรตามวธีิ Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากร 
ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอ

เชียงคํา  จังหวัดพะเยาโดยรวมท้ัง 4 ดานคือดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการ

จําหนายอยูในระดับมาก (𝑥  = 3.85) เมื่อพิจารณารายดานพบวาในทุกดานมีระดับการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีอยูใน

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : mariokinhed88@hotmail.com 
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ระดับมาก ซึ่งดานชองทางจําหนายเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดโดยมีระดับ (𝑥  = 3.98) รองลงมาคือดานผลิตภัณฑ  

(𝑥  = 3.96) ลําดับสามคอืดานการสงเสริมการตลาด (𝑥  = 3.83) ดานราคา (𝑥  = 3.62) ตามลําดับ 

สวนเพศระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน พื้นท่ีปลูกยางพาราและสถานะในพื้นท่ีปลูกยางแตกตางกันการ

ตัดสนิใจเลอืกซื้อปุยเคมขีองเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาแตกตางกันจากการทดสอบแสดงให

เห็นวาในทุกปจจัยท่ีแตกตางกันการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยา

แตกตางกันดังน้ันจึงยอมรับ H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งขอสนเทศท่ีได สามารถใชเปนประโยชนโดยการนําขอมูลท่ีได

จากการศึกษาไปใชเปนแนวทางพัฒนาดานการตลาดปุยเคม ีใหตรงกับความตองการของผูบริโภคในอนาคต 
 

คําสําคัญ: ปจจัยดานการตลาด การตัดสนิใจ เกษตรกรชาวสวนยางพารา 
 

Abstract  

 The purpose of this research is to study the marketing factors that influence the decision to purchase 

fertilizer by rubber farmers in Chiangkham district, Phayao province. This study was done by analyzing gender, 

education level and the average monthly income of the rubber plantations and the role of those who are involved 

(owner vs. labour). 

The findings will be used to develop the marketing potential of chemical fertilizers to match the needs of consumers 

in the future. The research sample for this study was taken from the rubber farmers in Chiangkham district, Phayao 

province of 1,039 cases. Calculated by means of Taro Yamane. There is a 95 percent confidence level. The 

researcher has conducted the study by analyzing a representative sample. The number of rubber farmers in the 

sample was 289 from Chiangkham district, Phayao province. The tool that has been used in this research was a 

questionnaire that was a distributed query supported by specifics (purpose Random Sampling). 

The researcher analyzed the data using a computer program. The statistics used in this study were frequency, 

percentage, average, standard deviation test T- Test and F-Test analysis, One Way Anova, in case the differences 

are statistically significant. To detect a different pair, a significant level of 0.05 or a 95% confidence level using a 

formula based on the least significant difference (LSD) to compare to the average population. 

The results showed what the marketing factors are that influence the decision to purchase the fertilizer in 

the representative sample in Chiangkham district, Phayao province. Overall the 4 marketing factors, namely product, 

price, promotion, and channel are in the high level ( = 3.85) when analyzed as individual factors. Every factor that 

influences the decision to purchase the fertilizer is in the high level. Channel has highest average ( = 3.98), 

second is product ( =3.96), third is promotion ( =3.83) and the last is price (x=3.62) respectively. 

Apropos of gender, education level, average monthly income of the rubber plantation and the role of those who are 

involved (owners, labor). The research shows that for all the different factors the influence on the decision of rubber 

farmers to buy fertilizers are not different. It can be accepted as H0 at the significant level of 0.05 which is the 

X

X

X X
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information result of the research which, in turn, can be utilized to develop the chemical fertilizer market to match 

the needs of consumers in the future. 
 

Keywords:  Marketing factors, decision to purchase, the rubber farmers 
 

บทนํา 

 จังหวัดพะเยาถือวาเปนแหลงผลิต “ตนกลายางพาราท่ีใหญเปนอันดับหน่ึง” ของภาคเหนือ สามารถปลูกได 

ประมาณ 10 ลานตนตอป มีศักยภาพพัฒนาเปนศูนยกลางการคายางพาราแหงลานนา ในระยะเวลาท่ีผานมา มีปริมาณ

การ ผลติยางพาราเขาสูตลาดถงึ 103,000 กโิลกรัม คดิเปนมูลคากวา 13 ลานบาท ทําใหเกษตรกรสนใจเขารวมโครงการ

ปลูกยางพาราระยะท่ี 3 จาก 3,600 ไร เปนกวา 26,000 ไร สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางสกย.สงผลให

เกษตรกรในพื้นท่ีภาคเหนือหลายจังหวัดหันมาปลูกยางพาราแทนการปลูกพืชชนิดอื่นๆ โดยไดรับผลตอบแทนท่ีคุมคา ท้ัง

ยังชวยฟนผนืปาเดมิเสริมปาใหม อีกท้ังตนยางพาราและลดปญหาการ บุกรุกทําลายปาของชาวบานในการทําไรเลื่อนลอย 

หรือพืชเชิงเดี่ยว จังหวัดพะเยามีพื้นท่ี ปลูกยางท้ังสิ้น 140,275 ไร มีเกษตรกรเขารวม โครงการจํานวน 14,957 ราย โดย

ปลูกมากท่ีสุดอยูในพื้นท่ี อ.เชียงคํา และ อ.ภูซาง ซึ่งท้ัง 2 อําเภอรวมกันมากถึง 60,000 กวาไร และสามารถเปดกรีดได

แลว 13,417 ไร มีพื้นท่ีเปดกรีดเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 23,455 ไร ซึ่งเปนไปตามเปาหมายและภารกิจของ สกย. ในการ

สงเสริมปลูกยางพาราในพื้นท่ีแหงใหม (ไชยรัตน สมฉุน ,2555)จากขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 2557 พบวา

พื้นท่ีปลูกยางพาราของจังหวัดพะเยาในป พศ.2555-2556 มพีื้นท่ีในการปลูกยางพาราในจังหวัดพะเยา รวมท้ัง 9 อําเภอ 

เปนจํานวน155,553 ไรพื้นท่ีปลูกยางพาราในจังหวัดพะเยาน้ันมอัีตราการปลูกยางพาราท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีพื้นท่ี

ในเขตอําเภอเชียงคํามีพื้นท่ีปลูกยากพารามากท่ีสุด คือมีจํานวน 39,878 ไร รองลงมาคืออําเภอภูซาง มีพื้นท่ีปลูกยาก

พารา จํานวน 34,537 ไร อันดับท่ีสามคอือําเภอปง มีพื้นท่ีปลูกยากพารา จํานวน 25,600 ไร ซึ่งในระยะเวลาท่ีผานมา มี

ปริมาณการผลิตยางพาราเขาสูตลาดถึง 103,000 กิโลกรัม คิดเปนมูลคากวา 13 ลานบาท จากขอมูลดังกลาวและ

นโยบายของจังหวัดท่ีจะผลักดันใหจังหวัดพะเยาเปนศูนยกลางการคายางพาราแหงลานนา  เพื่อเช่ือมตอการสงออกไป

ตามเสนทางอารสามเอของประเทศจนีซึ่งจากการเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีปลูกยางพาราในจังหวัดพะเยา  

ปจจุบันอัตราความตองการใชปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้นตามมาจากเหตุผล

ดังกลาวขางตน ทําใหผูศึกษามคีวามสนใจศึกษาปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกร

ชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา ท้ังน้ีเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและหาแนวทางพัฒนากลยุทธดาน

การตลาดปุยเคม ีเพื่อตรงกับความตองการของผูบริโภคในอนาคต 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1)เพื่อศึกษาปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกร

ชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา(2)เพื่อเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกร

ชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยาจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษารายจายเฉลี่ยตอเดือนพื้นท่ีปลูกยางพาราและ

สถานะในพื้นท่ีปลูกยาง  
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 การวจิัยคร้ังน้ี ผูวจิัยไดศึกษา แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ซึ่งแสดงระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามไวดังน้ี 

 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 (independent variables)   (Dependent variables) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

สมมุตฐิานการศกึษา 

1.เพศแตกตางกัน การตัดสนิใจเลอืกซื้อปุยเคมขีองเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยาแตกตางกัน 

2.ระดับการศึกษาแตกตางกันการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา

แตกตางกัน 

3.รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคํา  จังหวัด

พะเยาแตกตางกัน 

4.พื้นท่ีปลูกยางพาราแตกตางกันการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคํา  จังหวัด

พะเยาแตกตางกัน 

5.สถานะในพื้นท่ีปลูกยางแตกตางกันการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคํา  จังหวัด

พะเยาแตกตางกัน 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

วธีิการดําเนินการวจิัย โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน289คนซึ่งประชากรท้ังหมดเปนเกษตรกรผูปลูก

ยางพาราในเขตพื้นท่ีอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามโดยทําการแจก

แบบสอบถามดวยวิธีการแบบเฉพาะเจาะจง (PurposiveRandom Sampling ) ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม

คอมพวิเตอรสําเร็จรูปสถิติท่ีใชในการวิจัยไดแกความถี่รอยละคาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบคา t-test และ 

F-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ในกรณีท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 

1.ปจจัยสวนบุคคล 

1.1 เพศ  

1.2ระดับการศึกษา 

1.3 รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

1.4พื้นท่ีปลูกยางพารา 

1.5สถานะในพื้นท่ีปลูกยาง 

 

ปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

ปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา  

จังหวัดพะเยา องคประกอบ 4 ดาน คอื  

1.ปจจัยดานผลติภัณฑ 

2. ปจจัยดานราคา 

3. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

4. ปจจัยดานชองทางการจําหนาย 
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จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือ ระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยใชสูตรตามวิธี 

Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากร 
 

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1แสดงคาเฉลี่ยรวมและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลอืกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชยีงคํา  จังหวัดพะเยาโดยรวม 
 

ท่ี ขอความ 
ระดับความคาดหวัง 

แปลผล x  
S.D. 

1 ดานผลติภัณฑ 3.96 0.70 มาก 

2 ดานราคา 3.62 0.87 มาก 

3 ดานการสงเสริมการตลาด 3.83 0.81 มาก 

4 ดานชองทางจําหนาย 3.98 0.64 มาก 

รวม 3.85 0.75 มาก 

 

ปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา  จังหวัด

พะเยาโดยรวมท้ัง 4 ดานคือดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจําหนายอยูในระดับ

มาก  (  = 3.85) เมื่อพิจารณารายดานพบวาในทุกดานมีระดับการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีอยูในระดับมาก ซึ่งดาน

ชองทางจําหนายเปนดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดโดยมรีะดับ (  = 3.98)  รองลงมาคอืดานผลิตภัณฑ (  = 3.96) ลําดับสาม

คอืดานการสงเสริมการตลาด(  = 3.83)ดานราคา (  = 3.62)  ตามลําดับ 
 

ตารางที่2แสดงการเปรียบเทียบระหวางเพศกับปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

ปุยเคมขีองเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชยีงคํา  จังหวัดพะเยาโดยภาพรวม 
 

ท่ี ความคดิเห็น แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 

 

 

ดานผลติภัณฑ ระหวางกลุม 111.44 1 111.44 27.03 .00* 

ภายในกลุม 1183.25 287 4.12   

รวม 1294.69 288    

2 ดานราคา ระหวางกลุม 246.18 1 246.18 48.24 .00* 

ภายในกลุม 1464.46 287 5.10   
รวม 1710.64 288    

3 ดานการสงเสริมการตลาด ระหวางกลุม 27.94 1 27.94 3.52 .06 

ภายในกลุม 2276.94 287 7.93   

รวม 2304.88 288    

4 ดานชองทางจําหนาย ระหวางกลุม 351.13 1 351.13 282.59 .00* 

X

X X

X X
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ท่ี ความคดิเห็น แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

ภายในกลุม 356.61 287 1.24   

 รวม 707.75 288    

 ระหวางกลุม 184.17 1 184.17 90.34 0.01* 

ภายในกลุม 1320.31 287 4.59   

 รวม 1504.49 288    

*มนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 3แสดงการเปรยีบเทยีบระหวางระดับการศึกษาแตกตางกัน ปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสนิใจเลอืกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชยีงคํา  จังหวัดพะเยาตางกันโดยภาพรวม 

ท่ี ความคดิเห็น แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 

 

 

ดานผลติภัณฑ ระหวางกลุม 563.57 4 140.89 54.72 .00* 

ภายในกลุม 731.12 284 2.57   

รวม 1294.69 288    

2 ดานราคา ระหวางกลุม 628.43 4 157.10 41.23 .00* 

ภายในกลุม 1082.20 284 3.81   

รวม 1710.64 288    

3 ดานการสงเสริมการตลาด ระหวางกลุม 1123.71 4 280.92 67.54 .00* 

ภายในกลุม 1181.17 284 4.15   

รวม 2304.88 288    

4 ดานชองทางจําหนาย ระหวางกลุม 266.46 4 66.61 42.87 .00* 

ภายในกลุม 441.28 284 1.55   

 รวม 707.75 288    

 ระหวางกลุม 645.54 4 161.38 51.59 .00* 

ภายในกลุม 858.94 284 3.02   

 รวม 1504.49 288    

*มีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05  
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรยีบเทยีบระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดอืนแตกตางกัน ปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอ

การตัดสนิใจเลอืกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชยีงคํา  จังหวัดพะเยาตางกันโดยภาพรวม 

ท่ี ความคดิเห็น แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 

 

 

ดานผลติภัณฑ ระหวางกลุม 352.95 2 176.47 53.59 .00* 

ภายในกลุม 941.74 286 3.29   

รวม 1294.69 288    

2 ดานราคา ระหวางกลุม 203.06 2 101.53 19.26 .00* 

ภายในกลุม 1507.57 286 5.27   

รวม 1710.64 288    

3 ดานการสงเสริมการตลาด ระหวางกลุม 441.35 2 220.67 33.86 .00* 

ภายในกลุม 1863.52 286 6.51   

รวม 2304.88 288    

4 ดานชองทางจําหนาย ระหวางกลุม 35.91 2 17.95 7.64 .00* 

ภายในกลุม 671.83 286 2.34   

 รวม 707.75 288    

 ระหวางกลุม 258.31 2 129.15 28.58 .00* 

ภายในกลุม 1246.16 286 4.35   

 รวม 1504.49 288    

*มนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่5แสดงการเปรียบเทียบระหวางพื้นท่ีปลูกยางพาราแตกตางกันปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสนิใจเลอืกซื้อปุยเคมขีองเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยาตางกันโดยภาพรวม 

ท่ี ความคดิเห็น แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 

 

 

ดานผลติภัณฑ ระหวางกลุม 932.09 3 310.69 244.20 .00* 

ภายในกลุม 362.59 285 1.27   

รวม 1294.69 288    

2 ดานราคา ระหวางกลุม 1268.86 3 422.95 272.85 .00* 

ภายในกลุม 441.77 285 1.55   

รวม 1710.64 288    

3 ดานการสงเสริมการตลาด ระหวางกลุม 1059.76 3 353.25 80.85 .00* 

ภายในกลุม 1245.11 285 4.36   

รวม 2304.88 288    

4 ดานชองทางจําหนาย ระหวางกลุม 444.70 3 148.23 160.60 .00* 

ภายในกลุม 263.04 285 .92   

 รวม 707.75 288    
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ท่ี ความคดิเห็น แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

 ระหวางกลุม 926.35 3 308.78 189.62 .00* 

ภายในกลุม 578.12 285 2.02   

 รวม 1504.49 288    

*มนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบระหวางสถานะในพื้นท่ีปลูกยางแตกตางกันกับปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอ

การตัดสนิใจเลอืกซื้อปุยเคมขีองเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยาตางกันโดยภาพรวม 

ท่ี ความคดิเห็น แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 

 

 

ดานผลติภัณฑ ระหวางกลุม 151.10 1 151.10 37.92 .00* 

ภายในกลุม 1143.58 287 3.98   

รวม 1294.69 288    

2 ดานราคา ระหวางกลุม 109.25 1 109.25 19.58 .00* 

ภายในกลุม 1601.39 287 5.58   

รวม 1710.64 288    

3 ดานการสงเสริมการตลาด ระหวางกลุม 240.21 1 240.21 33.39 .00* 

ภายในกลุม 2064.67 287 7.19   

รวม 2304.88 288    

4 ดานชองทางจําหนาย ระหวางกลุม 122.75 1 122.75 60.22 .00* 

ภายในกลุม 584.99 287 2.03   

 รวม 707.75 288    

 ระหวางกลุม 155.82 1 155.82 37.77 0* 

ภายในกลุม 1348.65 287 4.69   

 รวม 1504.49 288    

*มนีัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.05 
 

เพศระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน พื้นท่ีปลูกยางพาราและสถานะในพื้นท่ีปลูกยางแตกตางกันการ

ตัดสนิใจเลอืกซื้อปุยเคมขีองเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยาแตกตางกันจากการทดสอบแสดงให

เห็นวาในทุกปจจัยท่ีแตกตางกันการตัดสนิใจเลอืกซื้อปุยเคมขีองเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา

แตกตางกันดังน้ันจงึยอมรับH0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05ซึ่งขอสนเทศท่ีได สามารถใชเปนประโยชนโดยการนําขอมูลท่ีไดจาก

การศึกษาไปใชเปนแนวทางพัฒนาดานการตลาดปุยเคม ีใหตรงกับความตองการของผูบริโภคในอนาคต  
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สรุปผลและอภปิรายผล 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสนิใจเลอืกซื้อปุยเคมขีองเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา  

จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดอืน พื้นท่ีปลูกยางพาราและสถานะในพื้นท่ีปลูกยางจําแนกตามลักษณะ

ทางประชากรศาสตรพบวาท้ัง 4 ปจจัย ทุกขอคาท่ีไดมคีานอยกวาคานัยสําคัญท่ีกําหนดไว ณ ระดับ 0.05 ดังน้ันจงึยอมรับ

H0 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05น่ันหมายความวา ปจจัยทางดานเพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน พื้นท่ีปลูกยางพารา

และสถานะในพื้นท่ีปลูกยางท่ีแตกตางกันทําใหการตัดสนิใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคํา  

จังหวัดพะเยาแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของทวศัีกดิ์สุทธิพันธุ(2552)ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอสวนประสม

ทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อสารกําจัดวัชพืชไรออยพื้นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีพบวาดานผลิตภัณฑเพศชายให

ความสําคัญดานตราย่ีหอและช่ือเสยีงของผูจําหนายมากกวาเพศหญงิสวนเพศหญงิจะใหความสําคัญทางดานประสทิธิ 

ภาพของสินคามากกวาเพศชายดานราคาเพศหญิงจะใหความสําคัญในดานราคาเงื่อนไขการชําระเงินมากกวา

เพศชายดานชองทางการจัดจําหนายโดยใหความสําคัญในการจําหนายผานทางโรงงานนํ้าตาลท่ีแตกตางกันโดยเพศชายให

ความสําคัญมากกวาเพศหญิงและดานการสงเสริมการตลาดโดยใหความสําคัญดานโฆษณาผานสื่อคําแนะนําจาก

พนักงานสงเสริมการขายคําแนะนําจากรานคาสวนลดราคาและรายการสมนาคุณของแถมท่ีแตกตางกันโดยเพศชายให

ความสําคัญในดานโฆษณาผานสื่อคําแนะนําจากพนักงานสงเสริมการขายคําแนะนําจากรานคามากกวาเพศหญิงสวนเพศ

หญิงใหความสําคัญในสวนลดดานราคาและรายการสมนาคุณของแถมมากกวาเพศชายและงานวิจัยของสิทธินันทนภา

พพัิฒน(2548)ไดทําการศึกษาถงึสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมีเกษตรในนาขาวเพื่อจา

หนายโดยจําแนกปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนรานคาของเจาของรานคาเคมีเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีโดยศึกษาจาก

กลุมตัวอยางจานวน 146 รายและทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิเคราะห 2 แบบไดแกสถิติเชิงพรรณนาคือคา 

T-test และF-test ซึ่งผลการวิจัยพบวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันใหความสําคัญดานผลิตภัณฑท่ีแตกตางกันกลุม

ตัวอยางท่ีมปีจจัยสวนรานคาแตกตางกันในเร่ืองยอดขายเฉลี่ยตอเดอืนใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑและราคาแตกตาง

กันรวมถึงงานวิจัยของประมุขบุญรอด(2546)ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการซื้อปุยเคมีของเกษตรกรผูทํานาในเขต

ชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรีพบวาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยในระดับมากท่ีสุดคือดาน

ชองทางจัดจาหนายโดยประกอบดวยการมจีําหนายตามรานคาปุยท่ัวไปการมบีริการจัดสงและมคีวามสะดวกในการหาซื้อ

ในทองถิ่นสวนดานผลิตภัณฑราคาและการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญระดับมากและเมื่อมองเปนรายดานพบวา

เกษตรกรจะใหความสําคัญมากท่ีสุดในขอคุณภาพของปุยการไดรับคําแนะนําจากเพื่อนเกษตรกรและการมีพนักงานบริษัท

แนะนําใหขอมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะยางพาราท่ีเปนสินคาหลักของประเทศ จําเปนอยางย่ิงตองใชปุยเคมีซึ่ง

เปนแหลงธาตุอาหารหลัก ตนยางเจริญเติบโตไดดี และเพิ่มผลผลิตสูง ปจจุบันปุยเคมีกลับมีบทบาทสําคัญและเปนท่ี

ยอมรับมากขึ้นวามีประสิทธิภาพตอการผลิตพืชทุกชนิด เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารสูงมากกวาปุยชนิดอื่นๆ นอกจาก

ทําใหดนิมคีวามสมบรูณย่ิงแลว พชืสามารถนําไปใชไดทันที จะเห็นไดวาปหน่ึงๆไทยตองนําเขาปุยเคมีเพื่อใชในการผลิตพืช

ใหมีคุณภาพประมาณ 3.3ลานตัน คิดเปนมูลคา ประมาณ 30,000ลานบาท แมปุยเคมีจะมีราคาแพงมาก แตเกษตร

จําเปนตองใสปุยเคมตีอไปทุกป ทางหน่ึงท่ีจะชวยเกษตรกรไดคอื ใหเกษตรกรผสมปุยเคมใีชเอง เชน การใชปุยเคมีแบบ ส่ัง

ตัดคือ การใชปุยเคมีตามชุดดิน และ คาวิเคราะหดินปจจุบัน  ซึ่งพัฒนาโดยนําขอมูลดิน พืช การจัดการดิน รวมท้ัง

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรมาคํานวณในคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมการปลูกพืชท่ีสลับซับซอน  แตทําใหงาย 
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สําหรับเกษตรกรนําไปใช  คําแนะนําปุยแบบ ส่ังตัดจะมคีวามแตกตางกันในดินแตละชนิด นอกจากประหยัดคาใชจายแลว

ยังเปนการลดตนทุนการผลติไดอีกทางหน่ึง 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนารูปแบบท่ีสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการจําหนายปุยเคมีในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสมแก

เกษตรกร 

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปควรเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเกษตรกร โดยการใชแบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล  

3.ควรทําวจิัยในลักษณะเดยีวกันน้ีในชุมชนท่ีมโีครงสรางพื้นฐานตางกัน  
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี สําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดีย่ิงของ ดร.อนุสรณ  คุณานุสรณอาจารยท่ี

ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองท่ีไดใหคําแนะนํา ความชวยเหลือดานขอมูล แนวทางการทําวิจัยท่ีถูกตอง และ

ขอคดิเห็นตางๆ ของการวจิัยมาโดยตลอด  ผูวจิัยจงึขอกราบ ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

 นอกจากน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตร อําเภอเชียงคํา  สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา

สวนยางและเกษตรกรชาวสวนยางอําเภอเชียงคํา ท่ีใหความรวมมอืกรอกแบบสอบถาม และแนะนําขอเสนออื่นๆ จนทําให

งานวจิัยช้ินน้ีสําเร็จไดดวยด ี
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ปจจัยดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลท่ีมผีลตอความตองการท่ีจะปฏบิัติงานกับองคกร

ในระยะยาว กรณศึีกษาหอพักเขตตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

Human resource management factors that affected long-term loyalty to workplace. 

Case study dormitories in Maeka sub-district, Muang district, Phayao province 

 

กัญญารัตน อุดคํามี2 1* และ บุญญานุช ชีวาเกยีรตยิิ่งยง2 

Kanyarat Autcomeme1* and Boonyanuch Cheewakiayingyong2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ(1) ศึกษาระดับความคิดเห็นดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) เพื่อ

เปรียบเทียบปจจัยในการบริหารงานบุคคลจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล การวจิัยน้ีเปนการวจิัยเชิงปริมาณ เคร่ืองมอืท่ีใชใน

การวจิัย คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยางเปนพนักงานหอพักจํานวน 200 คน ไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณกลับคืน 173 ชุด 

วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F-test 

ผลการศึกษา พบวา พนักงานหอพักสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป มีสถานภาพสมรส มี

ภูมลํิาเนา/ท่ีอยูอาศัยท่ีบาน ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา มรีะดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา ระยะเวลาใน

การทํางาน 4 ปขึ้นไป รายไดตอเดอืนอยูระหวาง 5,001-9,000 บาท และปฏบัิติหนาท่ีในตําแหนงผูจัดการหอพัก 

ระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลตอความตองการท่ีจะ

ปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาว พบวา พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเกี่ยวของกับ

ความตองการท่ีจะปฏบัิติงานกับองคกรในระยะยาวในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน

ความสัมพันธในท่ีทํางาน มีคาเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจัยดาน

ความรับผิดชอบ ปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ ปจจัยดานความม่ันคงในงาน และตํ่าท่ีสุด คือ ปจจัยดาน

คาตอบแทน  

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1
Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 

2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
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จากการทดสอบสมมุติฐานพบความแตกตางของปจจัยท่ีมีผลตอความตองการท่ีจะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะ

ยาว เมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล จํานวน 5 ดาน แตมีเพียงดานความรับผิดชอบ เทาน้ันท่ีไมพบความแตกตางเมื่อ

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05  

การวิจัยคร้ังน้ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูบริหารในการกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหอพัก

ในเขตตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ใหสอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
  

คําสําคัญ : การบริหารทรัพยากรบุคคล พนักงานหอพัก จังหวัดพะเยา 
 

Abstract 

This research aimed at (1) studying opinion level concerning human resource management, and (2) 

comparing factors employed in human resource management, categorized by personal factors. The research was a 

qualitative research of which the research tool was questionnaires. The sample group was 200 of those who worked 

at dormitories. However, 173 completed questionnaires were returned. The data analysis was done using computer 

software package. The statistics used included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 

 The results of the study indicated that the majority of the dormitory employees were females, whose ages 

were between 20-30 years old. They were married. They lived at their own properties in Maeka sub-district, 

Muang district, Phayao province. Their educational level was either bachelor’s degree or higher. The period of 

working was 4 years or more. Their monthly salary was between 5,001-9,000 baht. Their position was managers of 

the dormitories.    

 With regard to the employees’ opinion level concerning human resource management factors that affected 

long-term loyalty to workplace, it could be seen that ,in a larger picture, the employees paid attention to human 

resource management factors that affected long-term loyalty to workplace in a moderate level. The factor that had 

the highest mean value was the relationship in workplace. The factor gained the second highest mean value was 

work environment, responsibility, social acceptance, and job security, respectively. The factor gained the least mean 

value was payment. 

 The results from the hypothesis test showed the difference of factors affected long-term loyalty to 

workplace when taking the 5 personal factors into consideration. There was only the factor concerning responsibility 

that showed no difference when it was considered according to personal factors at the level of significance at 0.05.   

 This research, therefore, provided the executives with some useful information that could be taken into 

consideration when they would like to specify the human resource management policies used at the dormitories in 

Maeka sub-district, Muang district, Phayao province that effectively corresponded with personal factors. 
 

Keywords : human resource management, dormitory employees, Phayao Province  
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บทนํา 

ในสถานภาพดานสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงทําใหองคกรตองมีการ

ปรับตัวเพื่อความอยูรอดในสภาพการณท่ีแปรเปลี่ยนไป ผูคนตางขวนขวายหาปจจัยในการดํารงชีพมากขึ้น ผูคนตางเลือก

หางานท่ีไดผลตอบแทนสูง แตเนื่องดวยผลกระทบจากนโยบายคาแรงขั้นตํ่า ทําใหมีอัตราการเลือกเปลี่ยนงานมากขึ้น 

ดังน้ันองคกรตางๆ จงึหันมาใหความสนใจกับพนักงานของตนเพิ่มขึ้นโดยอาศัยวิธีการตางๆเพื่อใหพนักงานมีความเช่ือม่ัน

ในองคกรและมีความภักดีตอองคกร โดยขวัญกําลังใจในการทํางานก็เปนอีกวิธีหน่ึงท่ีองคกรเลือกใช ซึ่งขวัญกําลังใจใน

การทํางานแตกตางกันตามความมีอิสระในการทํางาน โอกาสความกาวหนาในงาน การมีสวนรวมในการบริหาร ความ

เช่ือถือและพึ่งพิงไดขององคกร ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกรและความรูสึกตอระบบการพิจารณาความดี

ความชอบ สวนความผูกพันตอองคกรแตกตางกันตามความสําคัญของงานท่ีรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีทาทาย โอกาส

ความกาวหนาในงาน และขวัญกําลังใจในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร (วิรดี โกมุทีวงษ, 

2547) เนื่องจากพนักงานเปนผูท่ีทํางานใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายท่ีตองการไดและปจจุบันหลายๆ องคกรเร่ิมให

ความสําคัญกับทรัพยากรบุคลากรอันมคีาน้ีท้ังหนวยงานท่ีอยูในภาครัฐและองคกรในภาคเอกชน  

จากสถติิการลาออกของพนักงานหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (จากสถิติการลาออกของพนักงานหอพักนิสิต

มหาวทิยาลัยพะเยา ป 2555-2558) สงผลกระทบตอการดําเนินงาน และพัฒนาโครงการตางๆ ของทางองคกร ทําใหการ

ดําเนินงานบางสวนหยุดชะงัก และลาชา พนักงานหอพักท่ียังปฏิบัติงานอยูตองเพิ่มความรับผิดชอบของภาระงานทดแทน

ในสวนของพนักงานท่ีลาออกไป ทําใหมกีารทํางานลวงเวลาเพิ่มสูงขึ้น  

อยางไรก็ตาม ยังไมมีผลวิจัยท่ีบงช้ีวาปจจัยดานใดของการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลตอความตองการท่ีจะ

ปฏบัิติงานกับองคกรในระยะยาว ดังน้ันผูวจิัยจงึสนใจท่ีจะศึกษาวจิัยเร่ือง ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลตอ

ความตองการท่ีจะปฏบัิติงานกับองคกรในระยะยาว กรณศึีกษาหอพักเขตตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. ศึกษาระดับความคิดเห็นดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานหอพักเขตตําบลแมกา อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา  

2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยในการบริหารงานบุคคลจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความตองการท่ีจะ

ปฏบัิติงานกับองคกรในระยะยาว 

 

สมมุตฐิาน 

 ปจจัยในการบริหารงานบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอความตองการท่ีจะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวแตกตาง

กันจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 จากงานวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางการรับรูความเหมาะสมระหวางคนกับงาน กับความพึงพอใจในงานและ

ความผูกพันตอองคการของพนักงาน (สาวติรี พูลสมบัติ, 2550) ผูวจิัยนํามาประยุกตและปรับตามแนวคดิท่ีไดจากงานวจิัย

ของ (Steer, 1983 อางในปาณสิรา วงศใหญ, 2555) มาสรางกรอบแนวคดิในการวจิัยไดดังแสดงในภาพท่ี 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงปจจัยท่ีมผีลตอความตองการท่ีจะปฏบัิติงานกบัองคกรในระยะยาว 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานโดยการวาจางของหอพักในเขตตําบลแมกา อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา จํานวน 400 คน (ขอมูลจากเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ประจําปงบประมาณ 2557) ซึ่ง

ปฏบัิติงานในหอพักจํานวน 10 แหง ไดแก หอพักหญงิ AS DC อพารทเมนท หอพักลอืชา เค.เอ็ม.อพารทเมนท หอพักหญิง

ราชพฤกษ หอพักตนคูน หอพักหญงิเงนิเย็น หอพักชายอิงดอย และหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ใชวิธีการหาขนาดของ

กลุมตัวอยางตามทฤษฎีของ Yamane (ปาณิสรา วงศใหญ, 2555) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน การสุมตัวอยางเปน

แบบแบงช้ันและสุมอยางงายในแตละช้ัน   

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพการสมรส 

4. ภูมลํิาเนา/ท่ีอยูอาศัย 

5. ระดับการศึกษา 

6. ระยะเวลาในการทํางาน 

7. รายได 

8. ตําแหนงงาน 

ปจจัยในการบรหิารงานบุคคล 

1. ดานความม่ันคงในงาน 

2. ดานคาตอบแทน  

3. สภาพแวดลอมในการทํางาน 

4. ดานความสัมพันธในท่ีทํางาน  

5. ดานการไดรับการยอมรับนับถอื  

6. ดานความรับผดิชอบ 

ความตองการที่จะปฏบิัตงิาน

กับองคกรในระยะยาว 
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เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยประยุกตจากงานวิจัยของ (สาวิตรี พูลสมบัติ, 2550) 

จํานวน  200 ชุด โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คอื 

 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ภูมิลําเนา/ท่ีอยู

อาศัยระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน รายได และตําแหนงงาน 

สวนท่ี 2 ขอมูลปจจัยดานการบริการทรัพยากรบุคคลท่ีมผีลตอความตองการท่ีจะปฏบัิติงานกับองคกรในระยะ 

ยาว โดยไดนํามาทําการแบงลําดับความสําคัญออกเปน 5 ระดับ ตามวธีิการประมาณคาของ Likert’s Scales 

ซึ่งมีความหมายและใหคาคะแนน เพื่อเปลี่ยนระดับความสําคัญใหเปนขอมูลเชิงปริมาณท่ีสามารถใหความหมายชวง

คะแนนไดดังน้ี 

  ระดับความคดิเห็นมากท่ีสุดเทากับ 5 คะแนน 

  ระดับความคดิเห็นมากเทากับ 4 คะแนน 

  ระดับความคดิเห็นปานกลางเทากับ 3 คะแนน 

  ระดับความคดิเห็นนอยเทากับ 2 คะแนน 

  ระดับความคดิเห็นนอยมากเทากับ 1 คะแนน 

 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางาน ท่ีทํางาน ผูบริหาร นโยบาย และการทํางานตางๆ 

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 1. ศึกษาเอกสาร วทิยานิพนธและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรท่ีศึกษาแลวนิยามสิ่งท่ีวัด ท้ังท่ีเปนตัวแปรตน และ

ตัวแปรตาม 

2. เคร่ืองมือประยุกตแบบสอบถามจากงานวจิัย(สาวติรี พูลสมบัติ, 2550) โดยยึดตามวัตถุประสงค กรอบ 

แนวคดิและขอบเขตของการวจิัย  

3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการวจิัย โดยใชคําถาม 2 ประเภท คอื เปนการตอบแบบสอบถามใน 

ลักษณะคําถามปลายปด (Close-Ended Questions) ท่ีมลัีกษณะเปนแบบ Check List  

4. เสนออาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองแกไขปรับปรุงใหถูกตองและชัดเจน เหมาะสม ทั้ง

เนื้อหาสาระ และการใชถอยคํา สํานวนภาษา แลวนํามาจัดทําเปนแบบสอบถาม 

5. เสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อให

ไดแบบสอบถามท่ีมีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถาม โดยใชแบบวัดดัชนีความสอดคลอง (Index of 

consistency: IOC)  

 6. นําแบบสอบถามที่ผานการแกไขจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไปปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดสอบ (Try-out) 

เพื่อวัดความเช่ือม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันของ

เคร่ืองมอืเทากับ 0.87  
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ติดตอขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจะทําการศึกษา 

 2. เมื่อไดรับอนุญาตจากผูจัดการหอพักแลว ผูวจิัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและรอรับกลับทันทีดวยตัวเอง 

 3. กรณท่ีีพนักงานหอพักไมอยูหรือไมสะดวกท่ีจะตอบแบบสอบถามในทันที ผูวิจัยไดทอดแบบไวและไปรับคืนใน

วันถัดไป  

 4. ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีสมบูรณ และคัดเลอืกมาใชวเิคราะหขอมูล 
 

สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

 การวเิคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยใชคาสถติิดังน้ี 

 1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานหอพัก ใชคาสถิติ คาความถี่ (Frequency) และรอยละ 

(Percentage)  

 2. การวเิคราะหปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมผีลตอความตองการท่ีจะปฏบัิติงานกับองคกรในระยะ

ยาว ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยผูวจิัยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย

ของ (กติติพันธ คงสวัสดิ์เกยีรติและคณะ, 2552) 

คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถงึ พนักงานใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถงึ พนักงานใหความสําคัญในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถงึ พนักงานใหความสําคัญในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถงึ พนักงานใหความสําคัญในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถงึ พนักงานใหความสําคัญในระดับนอยท่ีสุด 
 3. การทดสอบสมมติฐาน ใชคาสถติิ t-test และ F-test 
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ผลการศึกษา 

ปจจัยท่ีมีผลตอความ

ตองการท่ีจะ

ปฏบิัติงานกับองคกร

ในระยะยาว 

คาเฉลี่ย 
1. ดานความม่ันคง

ในงาน 

2. ดาน

คาตอบแทน 

3. ดานสภาพแวดลอม 

ในการทํางาน 

4. ดานความสัมพันธ 

ในท่ีทํางาน 

5. ดานการไดรับการ

ยอมรับนับถอื 

6. ดานความ

รับผิดชอบ 

x̄  3.22 3.01 3.47 3.52 3.24 3.43 

เพศ 
t -.771 -.252 -2.155 -2.100 -1.183 -.752 

sig 0.442 0.801 0.033 0.037 0.238 0.453 

อาย ุ
f 10.619 5.289 3.476 0.578 3.878 2.146 

sig 0.000* 0.002* 0.017* 0.630 0.010* 0.096 

สถานภาพสมรส 
f 5.179 4.446 1.608 1.039 0.641 2.421 

sig 0.007* 0.013* 0.203 0.356 0.528 0.092 

ภูมลิําเนา/ 

ท่ีอยูอาศัย 

f 1.946 0.717 3.185 0.998 1.195 1.182 

sig 0.105 0.582 0.015* 0.410 0.315 0.321 

ระดับการศึกษา 
f 7.949 7.185 4.457 0.398 2.759 0.949 

sig 0.000* 0.000* 0.002* 0.810 0.029* 0.437 

ระยะเวลาในการ

ทํางาน 

f 1.311 0.640 2.532 2.071 2.747 0.359 

sig 0.268 0.634 0.042* 0.087 0.030* 0.837 

รายได 
f 0.346 2.297 0.730 0.234 2.504 1.536 

sig 0.708 0.104 0.483 0.791 0.085 0.218 

ตําแหนงงาน 
f 5.621 3.221 4.803 1.042 1.866 0.860 

sig 0.000* 0.005* 0.000* 0.400 0.090 0.526 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปจจัยในการบริหารงานบุคคลจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลท่ีมตีอความตองการท่ีจะปฏบัิติงานกับองคกรในระยะยาว 
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1. ขอมูลทั่วไปของพนักงานหอพัก 

ผลการศึกษา พบวา พนักงานหอพักสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป มี สถานภาพสมรส มี

ภูมลํิาเนา/ท่ีอยูอาศัยท่ีบาน ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา มรีะดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา ระยะเวลาใน

การทํางาน 4 ปขึ้นไป รายไดตอเดอืนอยูระหวาง 5,001-9,000บาท และปฏบัิติหนาท่ีในตําแหนงผูจัดการหอพัก 
 

2. ขอมูลระดับความคดิเห็นของพนักงานเก่ียวกับปจจัยดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอความตองการที่

จะปฏบิัตงิานกับองคกรในระยะยาว กรณศีกึษาหอพักเขตตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

2.1 พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเกี่ยวของกับความตองการท่ีจะปฏิบัติงาน

กับองคกรในระยะยาวในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง x̅=3.23 โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความสัมพันธในท่ี

ทํางาน x̅=3.52 รองลงมาไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน x̅=3.47 ปจจัยดานความรับผิดชอบ x̅=3.43 

ปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ x̅=3.24 ปจจัยดานความม่ันคงในงาน x̅=3.22 และตํ่าท่ีสุด คือ ปจจัยดาน

คาตอบแทน x̅=3.01  

2.2 ปจจัยดานความม่ันคงในงาน พนักงานใหความสําคัญ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง x̅=3.22 โดยปจจัยท่ี

มคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ประสบความสําเร็จในงานท่ีทานทํา x̅=3.33 รองลงมาไดแก ความม่ันคงในหนวยงานท่ีทําอยู x̅=3.30 

งานท่ีทําอยูมีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน x̅=3.18 และตํ่าท่ีสุด คือ มีความกาวหนาในหนาท่ีการงานมากกวาท่ีอื่น 

x̅=3.09 

2.3 ปจจัยดานดานคาตอบแทน พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง x̅=3.01 โดยปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ คาตอบแทนท่ีไดรับเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ x̅=3.08 รองลงมาไดแก สวัสดิการอยูในเกณฑท่ียังไมดี

เมื่อเทียบกับองคกรอื่น x̅=3.05 องคกรใสใจสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากรายไดหลักอยางสมํ่าเสมอ x̅=3.01 และตํ่าท่ีสุด 

คอื คาลวงเวลาเหมาะสมกับงาน x̅=2.90 

2.4 ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก x̅=3.47 โดย

ปจจัยท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ความสะดวกในการเดนิทางมาทํางาน x ̅=3.50 รองลงมาไดแก การจัดสภาพแวดลอมภายในท่ี

ทํางานมีระบบระเบียบ x̅=3.50 ท่ีทํางานมีความปลอดภัย x̅=3.49 และตํ่าท่ีสุด คือ วัสดุอุปกรณหรือเคร่ืองมือท่ีอํานวย

ความสะดวกในการทํางาน มเีพยีงพอตอความตองการใช x̅=3.40 

2.5 ปจจัยดานความสัมพันธในท่ีทํางาน พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก x̅=3.52 โดยปจจัยท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี x̅=3.79 รองลงมาไดแก ความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน 

x̅=3.76 ไดรับการชวยเหลอืจากเพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา/ผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน x̅=3.61 และตํ่าท่ีสุด คือ

ผูบังคับบัญชาขาดความเปนกันเอง x̅=2.94 

2.6 ปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถอื พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง x̅=3.24โดย

ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ไดรับการยกยองชมเชยจากเพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา x̅=3.32 รองลงมาไดแก 

ขอคิดเห็นของทานไดรับการยอมรับท่ัวไปจากคนในองคกร x̅=3.28 งานท่ีทานทําอยูเปนงานท่ีมีเกียรติ x̅=3.25 และตํ่า

ท่ีสุด คอื ทํางานท่ีทํางานน้ีแลวจะสามารถยกระดับฐานะทางสังคมของครอบครัวได x̅=3.10 
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2.7 ปจจัยดานความรับผดิชอบ พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก x̅=3.43 เมื่อพิจารณาแตละ

ปจจัยพบวา ปจจัยท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบมมีาก x̅=3.65 รองลงมาไดแก งานท่ีไดรับมอบหมายน้ัน

มคีวามสําคัญตอองคกร x̅=3.39 และตํ่าท่ีสุด คอื ไดรับมอบหมายในงานใหญๆ  x̅=3.25 
 

3. การทดสอบความแตกตางของปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงาน

กับองคกรในระยะยาว จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน 

3.1 จําแนกตามเพศ เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวาดานความม่ันคงในงาน ดานคาตอบแทน ดานการไดรับการ

ยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ มีผลตอความตองการท่ีจะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญท่ี 0.05 และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานความสัมพันธในท่ีทํางาน มีผลตอความตองการท่ีจะ

ปฏบัิติงานกับองคกรในระยะยาวแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ี 0.05 

3.2 จําแนกตามอายุ เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวาดานความสัมพันธในท่ีทํางาน ดานความรับผิดชอบ มีผลตอ

ความตองการท่ีจะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนดานความม่ันคงในงาน 

ดานคาตอบแทน สภาพแวดลอมในการทํางาน และดานการไดรับการยอมรับนับถือ มีผลตอความตองการท่ีจะปฏิบัติงาน

กับองคกรในระยะยาวแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ี 0.05 

3.3 จําแนกตามสถานภาพการสมรสเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสภาพแวดลอมในการทํางานดาน

ความสัมพันธในท่ีทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ มีผลตอความตองการท่ีจะปฏิบัติงานกับ

องคกรในระยะยาวไมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ี 0.05 สวนดานความม่ันคงในงาน และดานคาตอบแทน มีผลตอความ

ตองการท่ีจะปฏบัิติงานกับองคกรในระยะยาวแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ี 0.05 

3.4 จําแนกตามภูมิลําเนา/ท่ีอยูอาศัยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความม่ันคงในงาน ดานคาตอบแทน 

ดานความสัมพันธในท่ีทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถอื ดานความรับผดิชอบ มีผลตอความตองการท่ีจะปฏิบัติงาน

กับองคกรในระยะยาวไมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ี 0.05 สวนดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มผีลตอความตองการ

ท่ีจะปฏบัิติงานกับองคกรในระยะยาวแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ี 0.05 

3.5 จําแนกตามระดับการศึกษาเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสัมพันธในท่ีทํางาน ดานความ

รับผิดชอบ มีผลตอความตองการท่ีจะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนดาน

ความม่ันคงในงาน ดานคาตอบแทน ดานการไดรับการยอมรับนับถอื และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีผลตอความ

ตองการท่ีจะปฏบัิติงานกับองคกรในระยะยาวแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ี 0.05  

3.6 จําแนกตามระยะเวลาในการทํางานเมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ดานความม่ันคงในงาน ดานคาตอบแทน 

ดานความสัมพันธในท่ีทํางาน ดานความรับผดิชอบ มผีลตอความตองการท่ีจะปฏบัิติงานกับองคกรในระยะยาวไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 สวนดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานการไดรับการยอมรับนับถือ มีผลตอความ

ตองการท่ีจะปฏบัิติงานกับองคกรในระยะยาวแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ี 0.05 

3.7 จําแนกตามรายไดเมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ดานความม่ันคงในงาน ดานคาตอบแทน ดาน

สภาพแวดลอมในการทํางานดานความสัมพันธในท่ีทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถอื และดานความรับผดิชอบ มผีล

ตอความตองการท่ีจะปฏบัิติงานกับองคกรในระยะยาวไมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ี 0.05 
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3.8 จําแนกตามตําแหนงงานเมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ดานความสัมพันธในท่ีทํางาน ดานความรับผิดชอบ

และดานการไดรับการยอมรับนับถือ มีผลตอความตองการท่ีจะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญท่ี 0.05 สวนดานความม่ันคงในงาน ดานคาตอบแทน และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีผลตอความ

ตองการท่ีจะปฏบัิติงานกับองคกรในระยะยาวแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ี 0.05  
 

4. ขอคดิเห็นเพิ่มเติมของพนกังาน 

พนักงานสวนใหญไมไดแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติม แตพบวามีความคิดเห็นบางประการ ดังน้ี ดานความม่ันคงใน

งานพนักงานแสดงความเห็นวาเปนงานท่ีไมมีความม่ันคง ไมสามารถยึดเปนอาชีพหลักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวไดตองหา

อาชีพเสริม ปจจัยดานคาตอบแทนควรมกีารจัดสวัสดกิารศึกษาดูงานสําหรับพนักงาน และไมควรนําเอาสวัสดิการรวมกับ

คาตอบแทนอีกท้ัง มกีารจายเงนิเดอืนตํ่ากวาวุฒิการศึกษา คาลวงเวลานอย บางคร้ังไมจายคาทํางานลวงเวลา ปจจัยดาน

สภาพแวดลอมในการทํางานพบวาอุปกรณลาสมัย ชํารุด ขาดอุปกรณท่ีจําเปนตองใช ปจจัยดานความสัมพันธในท่ีทํางาน

พนักงานเห็นวาไมมกีารวางแผนและการประสานงานท่ีด ีไมรูจักหนาท่ีตัวเอง ไมรูขอบเขตความรับผิดชอบ ปจจัยดานการ

ไดรับการยอมรับนับถือพนักงานเห็นวาผูบริหารมีแนวคิดลาสมัย ไมรับฟงความคิดเห็นของลูกนอง บางคร้ังฟงแตปฏิเสธ

ความคดิน้ันโดยไมพจิารณาทําใหลูกนองไมมีกําลังใจในการทํางาน และปจจัยดานความรับผิดชอบเห็นวาจํานวนคนนอย

กวาปริมาณงาน 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

จากการศึกษาเร่ืองปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลตอความตองการท่ีจะปฏิบัติงานกับองคกรใน

ระยะยาว กรณศึีกษาหอพักเขตตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลในแตละปจจัย ไดดังน้ี 

ปจจัยดานความม่ันคงในงาน พนักงานใหความสําคัญ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยท่ีมคีาเฉลี่ย

สูงสุดคอื ประสบความสําเร็จในงานท่ีทานทํามาก รองลงมาไดแก ความม่ันคงในหนวยงานท่ีทําอยู งานท่ีทําอยูมคีวาม

ม่ันคงในหนาท่ีการงาน และตํ่าท่ีสุดคอื มคีวามกาวหนาในหนาท่ีการงานมากกวาท่ีอื่น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎสีิ่งท่ีสําคัญท่ี

พนักงานผูปฏบัิติหนาท่ีในองคการตองการ มอียู 8 ขอ (ชุษณะ, 2543, อางถงึในสาวติรี พูลสมบัติ, 2550) ไดกลาวในเร่ือง

ความม่ันคง (Security) วาพนักงานผูใหบริการลวนแลวแตตองการความม่ันคงในอาชีพการงาน เมื่อใดก็ตามท่ีพวกเขาเร่ิม

รูสกึวาไมมคีวามม่ันคงในอาชีพการงาน การปฏบัิติหนาท่ีในการใหบริการก็อาจมปีญหาตามไปดวย  

ปจจัยดานคาตอบแทน พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 

คาตอบแทนท่ีไดรับเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ รองลงมาคือ สวัสดิการอยูในเกณฑท่ียังไมดีเมื่อเทียบกับองคกรอื่น องคกร

ใสใจสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากรายไดหลักอยางสมํ่าเสมอ และตํ่าท่ีสุดคือคาลวงเวลาเหมาะสมกับงานซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดและทฤษฎีของ(ภิญโญ สาธร, 2517) กลาวถึง องคประกอบท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไววา การ

ทํางานจะใหมคีวามสุขหรือไมน้ันผูบริหารมสีวนสําคัญในการการสรางนํ้าใจใหแกผูใตบังคับบัญชาภายใน ซึ่งสิ่งท่ีผูบริหาร

ไมควรละเลย มดัีงน้ี 1)รายได 2)สวัสดกิาร 3.ความภูมใิจในหนวยงาน 4)การมสีวนรวมในองคกร 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พนักงานใหความสําคญัในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคอื ความสะดวกในการเดนิทางมาทํางาน รองลงมาไดแก การจัดสภาพแวดลอมภายในท่ีทํางานมรีะบบ
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ระเบียบ ท่ีทํางานมคีวามปลอดภัย และตํ่าท่ีสุดคอื วัสดุอุปกรณหรือเคร่ืองมอืท่ีอํานวยความสะดวกในการทํางาน มี

เพยีงพอตอความตองการใช ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎอีงคประกอบตาง ๆ ท่ีเอื้ออํานวยตอความพงึพอใจในการปฏบัิติงานม ี

10 ประการ (Gilmer,1967,  อางถงึใน สาวติรี พูลสมบัติ, 2550) ท่ีกลาวไววาสภาพการทํางาน (Working Condition) ไดแก 

สภาพอุณหภูม ิแสง ส ีเสยีง หองทํางาน หองนํ้า หองอาหาร ช่ัวโมงการทํางาน มคีวามสําคัญสําหรับผูหญิงมากกวาผูชาย 

เนื่องจากพนักงานท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ จงึใหความสําคัญกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน

ในระดับมาก 

 ปจจัยดานความสัมพันธในท่ีทํางาน พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือ สามารถทํางานเปนทีมไดเปนอยางดีความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน รองลงมาคือ ไดรับการชวยเหลือจาก

เพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา/ผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน และตํ่าท่ีสุดคือผูบังคับบัญชาขาดความเปนกันเองซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมของ(เนตรพัณณา ยาวิราช, 2552) ท่ีกลาวถึงปจจัยแหง

ความสําเร็จในการทํางานเปนทีม สวนหน่ึงมาจากการกําหนดนโยบาย จุดมุงหมายและวัตถุประสงคในการทํางานท่ีชัดเจน 

ตลอดจนมกีารสื่อสารระหวางสมาชิกในทีมงานแบบเปดเผย ตรงไปตรงมา ใหทุกคนรับทราบขอมูลขาวสารท่ัวถงึกัน 

 ปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ไดรับการยกยองชมเชยจากเพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา รองลงมาไดแก ขอคิดเห็นของทานไดรับ

การยอมรับท่ัวไปจากคนในองคกร งานท่ีทานทําอยูเปนงานท่ีมีเกียรติ และตํ่าท่ีสุดคือ ทํางานท่ีทํางานน้ีแลวจะสามารถ

ยกระดับฐานะทางสังคมของครอบครัวไดซึ่งสอดคลองตามแนวคิดของ Steer (Steer, 1977, อางถึงในปาณิสรา วงศใหญ, 

2555) กลาววา ความรูสกึวาตนมคีวามสําคัญตอองคกร กลาวคอื เมื่อพนักงานเขาไปปฏบัิติงานในองคการก็ตองการเปน

สวนหน่ึงขององคการ ถาผูบริหารใหความสําคัญแกบุคลากรโดยการใหเกียรติ ใหความวางใจ ใหมีสวนรวมในการบริหาร 

มอบหมายอํานาจหนาท่ีใหตรงกับความสามารถ บุคลากรจะรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคการเขาจะเกิดความ

จงรักภักด ีและคดิวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคการทําใหเกดิความรูสกึผูกพันตอองคการ 

 ปจจัยดานความรับผิดชอบ พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละปจจัยพบวา 

ปจจัยท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบมมีาก รองลงมาคอื งานท่ีไดรับมอบหมายน้ันมีความสําคัญตอองคกร 

และตํ่าท่ีสุดคือ ไดรับมอบหมายในงานใหญๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สมเกียรติ จอมราชคม, 2552) กลาวไววา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับมอบหมายใหรับผดิชอบในงานท่ีสําคัญหรือเรงดวนและสามารถปฏิบัติไดเปนอยางดี มี

การวางแผนการทํางานในหนวยงานลวงหนาและปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว ทําใหเกิดการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผนใน

หนวยงาน มีความชัดเจนในการแบงหนาท่ี แบงความรับผิดชอบตามความถนัด ทําใหพนักงานมีความพอใจและสนใจใน

การสรางสรรคมุงทํางานอยางเต็มท่ี 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช 

 ผลการวจิัยคร้ังน้ีเปนประโยชนตอผูบริหารกิจการหอพักและผูท่ีสนใจเร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีผลตอ

ความตองการท่ีจะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาว เพื่อนําไปประกอบการบริหารไดอยางเหมาะสม โดยผูวิจัยให

ความสําคัญกับ 2 ปจจัยหลักท่ีพนักงานใหความสําคัญระดับมาก ซึ่งมีผลตอความตองการท่ีจะปฏิบัติงานกับองคกรใน

ระยะยาว คือ ปจจัยดานความสัมพันธในท่ีทํางาน ซึ่งผูบริหารควรสงเสริมใหเกิดความสัมพันธท่ีดีในท่ีทํางาน อันจะเปน
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การสรางความผูกพันท่ีมตีอองคกรใหกับพนักงาน และอีกปจจัยหน่ึงคอื ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ผูบริหาร

ควรจัดใหมสีภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเอื้อตอการปฏบัิติงานและใหความรูสึกท่ีดีในชวงเวลาปฏิบัติงาน โดยจัดรูปแบบ

ใหสอดคลองกับผลงานวจิัยท่ีใหขอมูลวา ปจจัยในการบริหารงานบุคคลท่ีแตกตางกันมผีลตอความตองการท่ีจะปฏิบัติงาน

กับองคกรในระยะยาวแตกตางกันเมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลในบางปจจัย 

 ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากปจจัยท้ัง 6 ดาน เพื่อนํามาปรับปรุงและเปนแนวทางในการ

สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานหอพักปฏบัิติงานกับองคกรในระยะยาว 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษา ณ ชวงเวลาหน่ึง (Cross-sectional study) ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไปควร

ศึกษาแบบระยะยาว (Longitudinal Study) 

3. ควรทําการศึกษากลุมตัวอยางท่ีมีขนาดใหญขึ้น เนื่องจากการศึกษาคร้ังน้ีเปนเพียงกลุมตัวอยางจาก

กรณศึีกษาเขตหอพักแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ซึ่งเปนเพยีงบางกลุมเทาน้ัน 

4. การศึกษาคร้ังตอไปควรจําแนกตามประเภทของการบริหารธุรกิจดวย เนื่องจากสวนใหญในกลุมตัวอยางท่ีได

เก็บขอมูลมาเปนการบริหารธุรกจิแบบครอบครัวซึ่งจะไดขอมูลท่ีแตกตางจากการบริหารธุรกจิแบบบริษัทเอกชน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงสมบูรณได เปนเพราะไดรับความกรุณาชวยเหลือเปนอยางดีจาก 

ดร. บุญญานุช  ชีวาเกียรติย่ิงยง อาจารยท่ีปรึกษา ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งในความกรุณาดังกลาว และสํานึกในพระคุณของ

อาจารยเปนอยางย่ิงท่ีใหคําปรึกษา ช้ีแนะ รวมท้ังแกไขขอบกพรองตางๆ จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูงไว 

ณ โอกาสน้ีดวย 

 ขอขอบคุณ ทานเจาของเอกสาร และงานวิจัยทุกทาน ท่ีผูศึกษาคนควาไดนํามาอางอิงในการทําวิจัย และคณะ

ผูเช่ียวชาญท่ีตรวจแกไขแบบสอบถามตลอดจนเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยด ี

 คุณประโยชนจากการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ี ผูศึกษาขอนอมบูชาพระพุทธคุณแหงบิดรมารดา 

บูรพาจารย ตลอดจนจนถึงผูมีอุปการคุณทุกทานท่ีมีสวนสนับสนุน ช้ีแนะและใหกําลังใจในการศึกษาจนสําเร็จลุลวงมา

ดวยด ี 
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ปจจัยท่ีมผีลตอการชําระคาเชาท่ีดนิราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร 

Factors Affecting the Payment of the Treasury Office-tenants in Phrae 

พมิพพไิล ศรชัีย3

1* และปยะพงษ  แสงแกว4

2 

Pimpilai Srichai1* and Piyapong Sangkaew2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการชําระคาเชา และเพื่อศึกษาแนวทางการแกไข

ปญหาการคางชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร เพื่อตอบวัตถุประสงคขางตนผูศึกษาทําการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากผูเชาท่ีดนิราชพัสดุในจังหวัดแพร จํานวน 350 ราย โดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติเชิง

พรรณนา เชน วิเคราะหคาความถี่ คาอัตรารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสถิติไคสแควร จากผล

การศึกษาพบวา เพศ สถานภาพ อาชีพ และระยะทางในการเดินทางมาชําระคาเชา มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีตอ

การชําระคาเชา เมื่อพจิารณาตัวแปร (1) ดานเพศ พบวา ผูเชาสวนมากเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (2) ผูเชาสวนใหญมี

สถานภาพสมรส  (3) มอีาชีพรับจาง (4) ดานระยะทางในการเดนิทางมาชําระคาเชา พบวา สวนใหญเปนผูเชาท่ีเดนิทางมา

จากอําเภอเดนชัย ซึ่งอยูหางไกลจากสํานักงานธนารักษพื้นท่ีแพรมากท่ีสุด     ผลการศึกษาดานความพึงพอใจของผูเชาท่ี

มตีอสํานักงานธนารักษพื้นท่ีแพร พบวา ความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

(1) ดานการจัดประโยชน รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การใหบริการการรับชําระคาเชาใกลบานเปนการลดภาระ

คาใชจายในการเดนิทาง (2) ดานพนักงานและการตอนรับ รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การไดรับบริการอยางเทาเทียม

กัน (3) ดานระยะเวลาในการใหบริการ รายการท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื การลดขัน้ตอนในการดําเนินงานใหกับผูเชา (4) ดาน

ความสะดวกท่ีไดรับ พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ   การใหคําแนะนํา การอธิบาย ใหขอมูลชัดเจนและใหบริการ 

(5) ดานสถานท่ี รายการท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื การมท่ีีน่ังสําหรับผูเชาขณะรอรับบริการและมีวารสารสิ่งพิมพตางๆ ใหกับ

ผูเชาอานขณะรอรับบริการ เนื่องจากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุกับลักษณะสวน

บุคคลขางตนยังไมสามารถอธิบายไดวา ตัวแปรใดมีความสัมพันธกับการชําระคาเชามากท่ีสุด ดังน้ันการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรศึกษาความสัมพันธของตัวแปรขางตนดวยวิธีสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Correlation) เพื่ออธิบายความสัมพันธของ

ตัวแปรตนและตัวแปรตามวามคีวามสัมพันธกันมากนอยเพยีงใด 
 

คําสําคัญ: ผูเชา ท่ีราชพัสดุ การเชาท่ีดินราชพัสดุ การชําระคาเชา การคางชําระคาเชา ผูเชาท่ีดินราชพัสดุ รายไดใน

ครอบครัวสถานภาพสวนบุคคล  
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Abstract  

The objectives of this current study were to study factors affecting the payment and to find the guidelines in 

solving the accrued payment of the Treasury Office-tenants in Phrae. To achieve the objectives, the data was 

gathered by distributing questionnaires to 350 treasury-office tenants. The data was analyzed by using descriptive 

statistic namely, frequency, percentage, mean, standard deviation, and Chi-square analysis. The results of the study 

showed that some variables such as gender, status, occupation and the distance of tenants’ home away from 

Treasury office in Phrae had significant effect on the payment. In general, it was shown that most of the tenants 

were female, married, daily workers and living in Denchai District where is farthest away from the Treasury office. 

The study also showed that the overall level of satisfaction was high. When considering some certain factors such as 

(i) benefit management, (ii) officers and receptions, (iii) the length of service, (iv) convenience and (v) location, In 

term of the benefits management, the tenants had the highest satisfaction in the service provided by the mobile 

payment unit which helped them to reduce their transportation cost. As for the officers and receptions, the highest 

satisfaction concerned the equal reception. Concerning the length of service, it was shown that the highest 

satisfaction concerned the reduction of the service procedures for the tenants. Regarding convenience, the study 

showed that the highest satisfaction concerned advising, explaining, giving precise information and service. As for 

the location, it was indicated that the highest satisfaction concerned the seats and magazines arranged for the 

tenants while they were waiting for service. Since the study of the relationship between the payment of the 

treasury-office tenants and the tenants’ characteristics did not reveal the level of their relationship, therefore in 

order to know that level, I would like to suggest that the succeeding study should focus on the relationships using 

multiple correlation technique. This statistic could show not only the direction, but also the level of the relationships 

between dependent and independent variables. 
 

Keywords: tenants, renting treasury land, payment, accrued payment, the treasury-office tenants, household 

income, personal status    
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บทนํา 

ท่ีดินเปนทรัพยากรท่ีมีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีพของมนุษยเปนอยางมาก เพราะเปนปจจัยพื้นฐาน  

ท่ีเกี่ยวเนื่องจากการอยูอาศัยตลอดจนใชประกอบการผลิตท้ังภาคเกษตรกรรม ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและท่ีดินใน

ปจจุบันมจีํานวนจํากัด ไมอาจจัดหาเพิ่มเติมได แตในทางตรงกันขามประชากรของประเทศไทยไดเพิ่มมากขึ้นทุกปประกอบ

กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกจิของประเทศในปจจุบันน้ีทําใหท่ีดินมีราคาสูงขึ้น จากเหตุดังกลาวก็สงผลใหเกิดปญหา

ตอประชาชนผูไมมีท่ีทํากิน เพื่อแกไขปญหาสังคมและความยากจนของประชาชน โดยใหหนวยงานของรัฐท่ีดูแลปาไม  

ท่ีดินราชพัสดุโดยกรมธนารักษ ท่ีดินสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ท่ีนิคมสหกรณ ท่ีนิคมสรางตนเองและท่ี

สาธารณประโยชน ดําเนินการตรวจสอบการถอืครองทําประโยชนของราษฎรในท่ีดนิของรัฐ ซึ่งแตละหนวยงานขางตนดูแล

เพื่อจัดใหราษฎรไดมท่ีีทํากนิโดยชอบดวยกฎหมาย 

กรมธนารักษ (Treasury Department) เปนหนวยงานของรัฐบาล สังกัดกระทรวงการคลัง มหีนาท่ีในการปกครอง

ดูแล บํารุงรักษา ใช จัดหาประโยชน จัดทํานิติกรรม และดําเนินการในเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4 ไดนิยามความหมายของ คําวา ท่ีราชพัสดุไววา คอือสังหาริมทรัพยอันเปน

ทรัพยสนิของแผนดนิทุกชนิดเวนแตสาธารณสมบัติของแผนดิน ดังตอไปน้ี คือ ท่ีดินรกรางวางเปลา และท่ีดินท่ีมีผูเวนคืน

หรือทอดท้ิงหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายท่ีดินและอสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใช หรือ

สงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใชรวมกันเปนตนวา ท่ีชายตลิ่ง ทางนํ้า  ทางหลวง ทะเลสาบ สวนอสังหาริมทรัพยของ

รัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคลและขององคการปกครองสวนทองถิ่นไมถือวาเปนท่ีราชพัสดุ (กรมธนารักษ,2518) ท่ีราชพัสดุ

เปนทรัพยสนิอันมคีาของแผนดนิและเปนทรัพยสินท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง เนื่องจากท่ีราชพัสดุเปนปจจัยพื้นฐานของการ

บริหารจัดการและการพัฒนาเศรษฐกิจ จะเห็นไดวารัฐบาลกําหนดวิธีการจัดการทรัพยสินของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหการใชท่ีราชพัสดุเกดิประสทิธิภาพและประโยชนคุมคามากท่ีสุด หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ ท่ีราชพัสดุเปนทรัพยสินท่ี

เปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของแผนดิน  ซึ่งรัฐเปนผูบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนแกประชนชนและ

ภาครัฐอยางสูงสุด 

นอกจากน้ีกรมธนารักษนําท่ีราชพัสดุมาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชานํารายไดเขาแผนดินเพื่อประโยชนโดย

สวนรวม ในแตละจังหวัดโดยจังหวัดแพร มีผูเชาท่ีดินราชพัสดุท้ังหมดจํานวน 1,769 ราย มีผูเชาคางชําระ 162 ราย คิดเปน

รอยละ 9.16 ของผูเชาท้ังหมด จากนโยบายการคางชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุไมควรเกินรอยละ 5 ของ ผูเชาท้ังหมด รวม

คาเชาคาง 201,891.00 บาท (สํานักงานธนารักษพื้นท่ีแพร,2557) อันเปนเหตุใหมีการเรงรัดติดตามการคางชําระคาเชา

และเตือนใหผูเชาปฏิบัติตามระเบียบสัญญาเชา ซึ่งเปนการเพิ่มภาระงานใหกับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของและรัฐสูญเสียรายได

เปนจํานวนมาก หากยังไมเรงแกไขปญหาดังกลาวนอกจากจะมีผลกระทบตอรายไดสวนหน่ึงของรัฐแลว ยังอาจกอใหเกิด

ปญหาการไมยอมรับปฏบัิติตามระเบียบของทางราชการติดตามมาเปนปญหาเร้ือรังไมมท่ีีสิ้นสุด 

ดังน้ันเพื่อใหทราบถงึปญหาการคางชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุ ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ   การชําระ

คาเชาท่ีดินราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร เพื่อนําขอมูลจากการศึกษาไปใชเปนประโยชนในการแกไขปญหา การคาง

ชําระคาเชาท่ีดนิราชพัสดุตอไป  
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถงึปจจัยท่ีมผีลตอการชําระคาเชาท่ีดนิราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการคางชําระคาเชาท่ีดนิราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร 
 

กรอบแนวคิด 

 ปจจัยท่ีมผีลตอการชําระคาเชาท่ีดนิราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร ดังแผนภูมภิาพ ตอไปน้ี 
 

 

ภาพที ่1:แสดงปจจัยที่มีผลตอการชาระคาเชาทีด่นิราชพสัดุฯ 
 

   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)               ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมมตฐิานการศึกษา 

การชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร ขึ้นอยูกับลักษณะสวนบุคคลดานเพศ สถานภาพ อาชีพ 

รายไดในครอบครัวตอเดอืน และระยะทางในการเดนิทางมาชําระคาเชาท่ีดนิราชพัสดุ 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

รูปแบบงานวจิัย เปนงานวจิัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)   

ขอมูลท่ัวไป 
 1.  เพศ 
 2.  อายุ 
 3. ระดับการศึกษา 
 4. สถานภาพ 
 5. อาชีพ 
 6.  รายไดรวมตอเดอืน 
 7.  รายจายรวมตอเดอืน 
 8.  ระยะทางในการเดนิทางมาชําระ 

การชําระคาเชาทีด่นิราชพสัดฯุ 

 - ชําระคาเชาปกติ 

 - คางชําระคาเชา 

 

ปจจัยท่ีมผีลตอการชําระคาเชาท่ีดนิราชพัสดุของผูเชาใน

จังหวัดแพร 

 1. ดานการจัดประโยชน 

  2. ดานพนักงานและการตอนรับ 

  3. ดานระยะเวลาในการใหบริการ 

  4. ดานความสะดวกท่ีไดรับ 

  5. ดานสถานท่ี 
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ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนผูเชาท่ีดินราชพัสดุในเขตจังหวัดแพร จํานวน 1,769 ราย (สํานักงาน 

ธนารักษพื้นท่ีแพร, 2557)  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี จํานวน 350 ตัวอยาง ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random 

Sampling) ผูศึกษาไดทําการสุมตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%  

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม ใชในการวัดระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอ  การชําระ

คาเชาท่ีดินราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร โดยใชแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามปจจัยดานสถานภาพสวนบุคคลของผูเชาท่ีดินราชพัสดุในจังหวัดแพร ประกอบดวย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดในครอบครัวโดยรวมตอเดือน รายจายในครอบครัวโดยรวมตอเดือน 

ระยะทางในการเดินทางมาชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุ โดยใชรูปแบบของแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close Ended 

Question) ชนิดเลอืกตอบ 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามปจจัยดานองคประกอบการเชา ซึ่งประกอบดวย ระยะเวลาในการเชา จํานวน  ผูเชา 

วธีิการชําระคาเชา อัตราคาเชาตอเดอืน วันและเวลาท่ีสะดวกในการชําระคาเชา การบริหารจัดการหน้ีของสํานักงานธนา

รักษพื้นท่ีแพร โดยใชรูปแบบของแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close Ended Question) ชนิดเลอืกตอบ 

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเชาท่ีมีตอสํานักงานธนารักษพื้นท่ีแพร โดยใชรูปแบบของ

แบบสอบถามเปนมาตรวัดแบบลิเคอริท (Likert ‘s Scale) และชนิดปลายเปด (Open Ended Question) การตัดสินใจ แบงเปน 5 

ระดับ ประกอบดวยขอความท่ีเปนการใหความสําคัญตอการตัดสนิใจตอปจจัยแตละดาน แบงออกเปน   23 ขอ ดังน้ี 

1. ดานการจัดประโยชน   มจีํานวน 5 ขอ 

2. ดานพนักงานและการตอนรับ  มจีํานวน 5 ขอ 

3. ดานระยะเวลาในการใหบริการ  มจีํานวน 4 ขอ 

4. ดานความสะดวกท่ีไดรับ   มจีํานวน 5 ขอ  

5. ดานสถานท่ี    มจีํานวน 4 ขอ  

รวมท้ังหมด     มจีํานวน 23 ขอ 

ขัน้ตอนการสรางเคร่ืองมอืและหาคุณภาพของเคร่ืองมอื คอื 

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี ผูศึกษาไดดําเนินงานโดยมรีายละเอียด ดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร หนังสือ ตํารา บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและวิเคราะหลักษณะ

ของขอมูลท่ีตองการ 

2. ประมวลความรูท่ีศึกษาเปนแนวความคดิ กําหนดขอบเขตและกําหนดเคร่ืองมอืเพื่อใชในการศึกษา 

3. สรางแบบสอบถามฉบับราง กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม และกําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

โดยผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือโดยศึกษาจากกรณีตัวอยาง และเคร่ืองมือท่ีสรางเปนแบบประมาณคาตามแบบ 

Rating Scale โดยกําหนดคะแนนความคดิเห็นตอปจจัยการชําระคาเชาท่ีดนิราชพัสดุไว 5 ระดับ ดังน้ี 

ความคดิเห็นเห็นดวยมากท่ีสุด  ให   5  คะแนน 

ความคดิเห็นเห็นดวยมาก   ให   4  คะแนน  
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ความคดิเห็นเห็นดวยปานกลาง  ให   3  คะแนน 

ความคดิเห็นเห็นดวยนอย   ให   2  คะแนน 

ความคดิเห็นเห็นดวยนอยท่ีสุด  ให   1  คะแนน 

4. นําเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเสนอแนะแกไขปรับปรุงแบบสอบถาม 

5. นําแบบสอบถามท่ีตรวจแกไขแลว เสนอตอผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบหาความเท่ียงตรงของเนื้อหา   ความ

ถูกตองของภาษา และทําคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  

6. นําแบบสอบถามท่ีไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญแลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษา  

เพื่อตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 

7. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) เพื่อหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยนํา

แบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด ไปทดลองใชกับผูเชาท่ีดินราชพัสดุท่ีไมใชกลุมตัวอยาง โดยแจกแบบสอบถามใหกับผูเชา

ท่ีดนิราชพัสดุในจังหวัดแพร ดวยตนเองท้ังหมด 30 ชุด แลวนําไปหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา (∂)  

8. นําแบบสอบถามฉบับจริงตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  ท่ี

กําหนดไว 

สถิติท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย คาความถี่ (Frequently), คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย(Mean),      คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาสถติิไคสแควร (Chi-squared)  
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษานําเสนอขอมูลในเชิงพรรณนา (Descriptive) และเชิงปริมาณ(Quantitative) โดยแบงขั้นตอนให

ครอบคลุมวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการชาระคาเชาท่ีดินราชพัสดุของผูเชา และแนวทางการแกไข

ปญหาการคางชาระคาเชาท่ีดนิราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร ดังน้ี 

ตอนที่ 1 การวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา คุณลักษณะของผูเชา สวนใหญเปนเพศหญิง, 

มีอายุระหวาง มีอายุต้ังแต 51 ปขึ้นไป สําเร็จการศึกษานอยกวามัธยมศึกษาตอนปลาย สวนใหญมีสถานภาพสมรส มี

อาชีพทาการเกษตร มีรายไดในครอบครัวโดยรวมตอเดือนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท มีรายจายในครอบครัว

โดยรวมตอเดอืนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท สวนใหญเปนผูเชาท่ีอําเภอเดนชัย 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลองคประกอบการเชาของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูเชาสวนใหญมีระยะเวลาใน

การเชาท่ีดนิราชพัสดุ 6 – 10 ป สวนใหญมีจานวนผูเชาในครอบครัว 3 คน มีการชาระคาเชาโดยวิธีอื่นๆ โดยระบุวาชาระ

ทางไปรษณียและเจาหนาท่ีลงพื้นท่ีไปเก็บคาเชาในแตละพื้นท่ี มีคาเชาตอเดือนตํ่ากวา 500 บาท สวนใหญรับทราบ

แนวทางปฏิบัติเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการชาระเงินคาเชา และตองไปพบเจาหนาท่ี ณ สานักงานฯ ผูตอบแบบสอบถาม

ท้ังหมดมีความเห็นเกี่ยวกับวิธีการเก็บคาเชา วาเหมาะสมดีแลว สวนใหญสะดวกไปชาระคาเชา  วันเสาร – อาทิตย ชวง

เท่ียงเวลา 12.00 – 13.00 น. ทราบวิธีการชาระคาเชาท่ีถูกตองตามสัญญาเชา วาชาระคาเชาภายในวันท่ี 28 ของเดือน

กุมภาพันธ สวนใหญไมเคยคางชาระคาเชา โดยวิธีการติดตอการคางชาระคาเชาของเจาหนาท่ีติดตอผูเชาโดยการแจง

เตอืนดวยตนเอง/ทางโทรศัพท  
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ตอนที่ 3 การวเิคราะหหาคาระดับความความพงึพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมผีลตอการชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุของ

ผูเชาจังหวัดแพร จํานวน 5 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกเปนรายดานมรีายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ 1  แสดงระดับความพงึพอใจของผูเชาที่มีตอการใหบรกิารของสํานักงานธนารักษพื้นที่แพร 

ปจจัยท่ีมผีลตอการชําระคาเชา 
คาเฉลี่ย 

(Mean) 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
แปลผล 

ดานการจัดประโยชน 

ดานพนักงานและการตอนรับ 

ดานระยะเวลาในการใหบรกิาร 

ดานความสะดวกท่ีไดรับ 

ดานสถานท่ี 

4.06 

4.10 

3.97 

4.52 

4.02 

0.50 

0.50 

0.61 

0.39 

0.56 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

รวม 4.13 0.37 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผูเชาท่ีดินราชพัสดุในจังหวัดแพร ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.18 และเมื่อพิจารณารายดานพบวาผูเชามีระดับความพึงพอใจ ดานความสะดวกท่ีไดรับ เปนอันดับแรก มีคาเฉลี่ย 4.52 

รองลงมาคอื ดานพนักงานและการตอนรับ มคีาเฉลี่ย 4.10 และมคีวามพงึพอใจดานสถานท่ี ตํ่าท่ีสุด มคีาเฉลี่ย 4.02  

1. ดานการจัดประโยชนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาแตละรายการพบวา รายการท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก การใหบริการการรับชําระคาเชาใกลบานเปนการลดภาระคาใชจายในการเดินทาง รองลงมา คือ การชําระคาเชา

ลาชาเกินเวลาท่ีกําหนดตองเสียเบ้ียปรับในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินท่ีคางชําระ และรายการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

ไดแก ความเหมาะสมของอัตราคาเชาเมื่อเทียบกับราคาตลาด  

2. ดานพนักงานและการตอนรับโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน รองลงมา คือ พนักงานบริการมีเพียงพอในการใหบริการ และ

รายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ไดแก กริิยามารยาทในการใหการตอนรับ  

3. ดานระยะเวลาในการใหบริการโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการ

ท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การลดขัน้ตอนในการดําเนินงานใหกับผูเชา รองลงมา คอื ระยะเวลาท่ีใชในการรอคิวบริการ และ

รายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ไดแก ความรวดเร็ว ถูกตองในการใหบริการ  

4. ดานความสะดวกท่ีไดรับโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด ไดแก การใหคําแนะนํา การอธิบาย ใหขอมูลชัดเจนและใหบริการ รองลงมา คือ ระบบการจัดคิวใหบริการแกผูเชา 

และรายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ไดแก รูปแบบหรือชองทางในการชําระคาเชา  

5. ดานสถานท่ีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาแตละรายการ พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การ

มีท่ีน่ังสําหรับผูเชาขณะรอรับบริการและมีวารสารสิ่งพิมพตางๆ ใหกับผูเชาอานขณะรอรับบริการ รองลงมา คือ การจัด

สถานท่ีภายในสํานักงานเปนระเบียบ และรายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ไดแก สภาพแวดลอมบริเวณสถานท่ีรับชําระคาเชา 
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ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการชําระคาเชาท่ีดิน

ราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพรกับลักษณะสวนบุคคล พบวา ตัวแปรอิสระท่ีมผีลอยางมนัียสําคัญทางสถติิตอการชําระคา

เชา คอื เพศ สถานภาพ อาชีพ และระยะทางในการเดินทางมาชําระคาเชา มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ระดับความ

เชื่อม่ันรอยละ 95 ดังตารางตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 2  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางการชําระ/คางชําระคาเชา กับลักษณะสวน

บุคคลดานเพศ 

เพศ ชําระ คางชําระ(ชําระ=1) Pearson Chi-square 
ชาย   

P = 0.01* 

   จํานวน 123 (88%)  16 (12%)   
   รอยละ 42.71 25.81 

หญงิ   
   จํานวน 165 (78%) 46 (22%) 
   รอยละ 57.29 74.19 

รวม 
288 (72.29%) 

100% 
62 (17.71%) 

100%  
* มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

จากตาราง 2 พบวา การชําระคาเชาท่ีดนิราชพัสดุสัมพันธกับเพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน

ท่ี 95 เปอรเซ็นต  โดยเพศชายจะชําระคาเชามากเปนสัดสวนท่ีมากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 88.29 ของผูเชาท่ีเปนชายท้ังหมด 

ในขณะท่ีเพศหญงิจะชําระคาเชาเปนสัดสวนท่ีรองลงมา คิดเปนรอยละ 78 ของผูเชาท่ีเปนผูเชาท่ีเปนเพศหญิงท้ังหมด ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1  
 

ตารางที่ 3  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางการชําระ/คางชําระคาเชา กับลักษณะสวน

บุคคลดานสถานภาพ 

สถานภาพ ชําระ คางชําระ Pearson Chi-square 
โสด   

P = 0.00* 

   จํานวน 45 (83.33%) 9 (16.67%) 
   รอยละ 14.93 14.25 

สมรส   
   จํานวน 215 (91.10%) 21 (8.90%) 
   รอยละ 74.64 33.87 

หยา/หมาย   
   จํานวน 30 (48.39%) 32 (51.61%) 
   รอยละ 10.42 51.61 

รวม 
288 (82.29%) 

100% 
62 (17.71%) 

100% 
 

* มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05  
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จากตารางท่ี 3 พบวา การชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุมีความสัมพันธกับสถานภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ ความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต โดยสถานภาพสมรสจะชําระคาเชาเปนสัดสวนท่ีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 91.10 ของผู

เชาท่ีมสีถานภาพสมรสท้ังหมด และสถานภาพโสดจะชําระคาเชาเปนสัดสวนท่ีรองลงมา คิดเปนรอยละ 83.33 ของผูเชา 

ท่ีมสีถานภาพโสดท้ังหมด ในขณะท่ีสถานภาพหยา/หมายจะชําระคาเชาเปนสัดสวนท่ีนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.39 ของ

ผูเชาท่ีมสีถานภาพหยา/หมายท้ังหมด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 
 

ตารางที่ 4  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางการชําระ/คางชําระคาเชา กับลักษณะสวน

บุคคลดานอาชพี 

อาชีพ ชําระ คางชําระ Pearson Chi-square 
รับจาง   

P = 0.01* 

   จํานวน 78 (91.76%) 7 (8.24%) 
   รอยละ 27.08 11.29 

อ่ืนๆ ระบุ (เกษตรกร)   
   จํานวน 210 (79.25%) 55 (20.75%) 
   รอยละ 72.92 88.71 

รวม 
288 (82.29%) 

100% 
62 (17.71%) 

100% 
 

* มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา การชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุมีความสัมพันธกับอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ

ความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต โดยอาชีพรับจางจะชําระคาเชาเปนสัดสวนท่ีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 91.76 ของ    ผูเชาท่ีมี

อาชีพรับจางท้ังหมด และผูเชาท่ีมอีาชีพเกษตรกรจะชําระคาเชาเปนสัดสวนท่ีรองลงมา คดิเปนรอยละ 79.25 ของผูเชาท่ีมี

อาชีพเกษตรกรท้ังหมด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 
 

ตารางที่ 5  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพนัธระหวางการชําระ/คางชําระคาเชา กับลักษณะสวน

บุคคลดานรายได 

รายได ชําระ คางชําระ Pearson Chi-square 
ตํ่ากวา 10,000 บาท    
   จํานวน 31 (77.50%) 9 (22.50%)  
   รอยละ 10.76 14.52  

10,001 – 20,000 บาท    
   จํานวน 214 (84.58%) 39 (15.42%)  
   รอยละ 74.31 62.90 P = 0.23 

20,001 – 30,000 บาท    
   จํานวน 30  (78.95%) 8  (21.05%)  
   รอยละ 10.42 12.90  

20,001 – 30,000 บาท    
   จํานวน 13  (68.42%) 6  (31.58%)  
   รอยละ 4.51 9.68  
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จากตารางท่ี 5 พบวา การชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุไมมีสัมพันธกับรายได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

ความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต โดยผูเชาท่ีมรีายได 10,001 – 20,000 บาท จะชําระคาเชาเปนสัดสวนท่ีมากท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 84.58 ของผูเชาท่ีมรีายได 10,001 – 20,000 บาท ท้ังหมด และผูเชาท่ีมรีายได 20,001 – 30,000 บาท จะชําระคาเชา

เปนสัดสวนท่ีรองลงมา คิดเปนรอยละ 78.95  ของผูเชาท่ีมีรายได 20,001 – 30,000 บาท ท้ังหมด ในขณะท่ีผูเชาท่ีมี

รายได 20,001 – 30,000 บาท จะชําระคาเชาเปนสัดสวนท่ีนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 68.42 ของ      ผูเชาท่ีมีรายได 

20,001 – 30,000 บาท ท้ังหมด 
 

ตารางที่ 6  แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางการชําระ/คางชําระคาเชา กับลักษณะสวน

บุคคลดานระยะทางในการเดนิทางมาชําระคาเชา 

ระยะทาง ชําระ คางชําระ Pearson Chi-square 

 

อําเภอเมอืง 
   

   จํานวน 38 (86.36%) 6  (13.64%)  

   รอยละ 13.19 9.68  

อําเภอสูงเมน    

   จํานวน 18 (100%) 0 (0.00%)  

   รอยละ 6.25 0.00  

อําเภอหนองมวงไข    

   จํานวน 30  (100%) 0 (0.00%)  

   รอยละ 10.42 0.00  

อําเภอลอง    

   จํานวน 40  (68.97%) 18  (31.03%)  

   รอยละ 

 

13.89 

 

29.03 

 
 

อําเภอเดนชัย   P = 0.00* 

   จํานวน 61  (91.04%) 6  (8.96%)  

   รอยละ 21.18 9.68  

อําเภอรองกวาง    

   จํานวน 24  (96.00%) 1  (4.00%)  

   รอยละ 8.33 1.61  

อําเภอสอง    

   จํานวน 35  (74.47%) 12  (25.53%)  

   รอยละ 12.15 19.35  
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ระยะทาง ชําระ คางชําระ Pearson Chi-square 

อําเภอวังช้ิน    

   จํานวน 42  (68.85%) 19  (31.15%)  

   รอยละ 14.58 30.65  

รวม 
288 (82.29%) 

100% 

62 (17.71%) 

100% 
 

* มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 6 พบวา การชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุมีสัมพันธกับระยะทางในการเดินทางมาชําระคาเชา อยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ ความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต โดยผูเชาอําเภอรองกวางจะชําระคาเชาเปนสัดสวนท่ีมากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 96.00 ของผูเชาอําเภอรองกวางท้ังหมด และผูเชาอําเภอเดนชัยจะชําระคาเชาเปนสัดสวนท่ีรองลงมา คิดเปน

รอยละ 91.04 ของผูเชาอําเภอเดนชัยท้ังหมด ในขณะท่ีผูเชาอําเภอวังช้ินจะชําระคาเชาเปนสัดสวนท่ีนอยท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 68.85 ของผูเชาอําเภอวังช้ินท้ังหมด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 

ตอนที่ 5  การวเิคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่อใหทราบถงึความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ

แกไขปญหาการคางชําระคาเชาท่ีดนิราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร ดังน้ี 

1. เจาหนาท่ีใหความสะดวก รวดเร็ว ดูแลเอาใจใสผูเชาดี  

2. เจาหนาท่ีมคีวามเปนธรรม และเสมอภาคตอผูเชา ชวยเหลอืสังคม และพัฒนาชุมชน 

3. ชวยใหผูมรีายไดนอยไดมท่ีีอยูอาศัยและท่ีดนิทํากนิ 

4. ขอใหเจาหนาท่ีลดขัน้ตอนในการดําเนินการและระยะเวลาในการดําเนินการใหสัน้ลง 

5. ในการลงพื้นท่ีติดตามการชําระหน้ี เจาหนาท่ีควรแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 1 อาทิตย เพื่อผู

เชาจะไดเตรียมความพรอมในการชําระคาเชา 

6. ขอใหเจาหนาท่ีไปดูสภาพพื้นท่ีจริงของผูเชากอนขึ้นคาเชา เพื่อเขาใจปญหา 

7. หากมีคาธรรมเนียมการตออายุสัญญาเชา หรือคาใชจายอื่นท่ีมากกวาคาเชาปกติ ควรแจงให  ผู

เชาทราบกอนลวงหนา 

8. ขอใหลดคาเชาลงและขยายเวลาการชําระเงินคาเชาออกไปในชวงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง

การเกษตร   

9. ขอใหช้ีแจงระเบียบ วธีิการ นโยบายการจัดประโยชนใหชัดเจนขึ้น และประชาสัมพันธใหท่ัวถงึ 

10. ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเปดประมูลสถานท่ีเชาใหท่ัวถงึ 

11. ควรเนนการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระคาเชาหลายๆ ทางเพื่อใหเขาถงึกลุมผูเชา 

12. ควรมีระบบแจงเตือนการชําระเงินคาเชาลวงหนาทาง sms เพื่อความสะดวกและปองกัน  

การผดินัดชําระคาเชา 

13. ควรจัดระบบการชําระเงนิคาเชาใหเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดยีว  
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14. อยากใหเจาหนาท่ีมาเก็บคาเชาเดอืนละคร้ัง เพราะแตละปจะมาเก็บคาเชาแคคร้ังเดียว ทําใหบาง

วันท่ีเจาหนาท่ีมา ผูเชาไมไดอยูบาน จงึตองยินยอมใหทางราชการปรับและยกยอดไปจายทีเดยีวปหนา 

15. อยากใหเจาหนาท่ีไปใหบริการเก็บคาเชาถึงบานเพราะจะไดไมตองเสียเวลามาชําระคาเชา     ท่ี

สํานักงาน เนื่องจากอยูตางถิ่นตางอําเภอเดนิทางลําบากและไมมลูีกหลานมาสง 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

ผูเชาสวนมากเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง มีอายุต้ังแต 51 ปขึ้นไป สําเร็จการศึกษานอยกวา

มัธยมศึกษาตอนปลาย สวนใหญมสีถานภาพสมรส มอีาชีพทําการเกษตร มีรายไดในครอบครัวโดยรวมตอเดือนประมาณ 

10,001 – 20,000 บาท มีรายจายในครอบครัวโดยรวมตอเดือนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท สวนใหญเดินทางมา

ชําระคาเชาท่ีดนิราชพัสดุจากอําเภอเดนชัย  

สวนทางดานความพึงพอใจของผูเชาท่ีมีตอสํานักงานธนารักษพื้นท่ีแพร พบวา ความพึงพอใจในภาพรวม อยูใน

ระดับมาก มีระดับความพึงพอใจในแตละดาน ไดแก (1) ดานการจัดประโยชน มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 (2) ดานพนักงานและการตอนรับ มีความพึงพอใจในระดับมาก (3) ดานระยะเวลาในการใหบริการ มีความพึงพอใจในระดับ

ปานกลาง (4) ดานความสะดวกท่ีไดรับ มคีวามพงึพอใจในระดับมาก (5) ดานสถานท่ี  มคีวามพงึพอใจในระดับมาก  

ขอมูลการเปรียบเทียบความสัมพันธการชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุกับลักษณะสวนบุคคล จําแนกตามเพศ 

สถานภาพ อาชีพ รายได และระยะทางในการเดินทางมาชําระคาเชา พบวา การชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุมีความสัมพันธ

กับเพศ สถานภาพ อาชีพ และระยะทางในการเดนิทางมาชําระคาเชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน รอย

ละ 99 จงึเปนไปตามสมมติฐานการศึกษา และการชําระคาเชาท่ีดนิราชพัสดุไมมคีวามสัมพันธกับรายได  อยางมนัียสําคัญ

ทางสถติิท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต จงึไมเปนไปตามสมมติฐานการศึกษา อภิปรายผลไดดังตอไปน้ี  (1) ดานเพศ 

สอดคลองกับรัชนีย ไทยาพงศสกุล (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการชําระคาเชาท่ีดินราช

พัสดุ ศึกษากรณีผูเชาท่ีราชพัสดุในจังหวัดตรัง พบวา การชําระคาเชาท่ีดิน  ราชพัสดุและเพศมีความสัมพันธกัน ท้ังน้ี

สะทอนใหเห็นวาการชําระคาเชาท่ีราชพัสดุขึ้นอยูกับเพศ ซึ่งควรใหความสําคัญ ดูแลเอาใจใสกับผูเชาท่ีเปนเพศหญิงเปน

สําคัญ (2) ดานสถานภาพ สอดคลองกับธิดา นวมะตานนท (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ การชําระ

คาเชาและความพงึพอใจของผูเชาสํานักงานทรัพยสนิสวนพระมหากษัตริย ในกรุงเทพมหานคร พบวา การชําระคาเชาและ

สถานภาพมีความสัมพันธกัน ท้ังน้ีสะทอนใหเห็นวาการชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุขึ้นอยูกับสถานภาพ อาจเปนไปไดวา

สถานภาพสมรสจะเปนสถานภาพท่ีมองดูแลวจะมีความม่ันคงท่ีสุด เพราะคูสมรสในปจจุบันจะมีรายไดท้ังคู การมีรายได

มากขึ้นยอมจะทําใหมคีวามสามารถในการชําระคาเชาดขีึ้นดวย นอกจากน้ันการอยูรวมกันของคูสมรสยังเปนสิ่งท่ีแสดงให

เห็นถงึการมคีวามรับผดิชอบ ตอครอบครัว และสถานภาพท่ีนาเปนหวงคือสถานภาพาโสด หยา/หมาย เนื่องจากมีรายได

เพยีงทางเดยีวจงึทําใหมแีนวโนมท่ีจะคางชําระมากกวาสถานภาพสมรส (3) ดานอาชีพ  สอดคลองกับธิดา นวมะตานนท 

(2551 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการชําระคาเชาและความพึงพอใจของผูเชาสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย  ในกรุงเทพมหานคร พบวา การชําระคาเชาและอาชีพมคีวามสัมพันธกัน ท้ังน้ีสะทอนใหเห็นวา การชําระ

คาเชาท่ีดนิราชพัสดุขึ้นอยูกับอาชีพ ซึ่งอาจเปนไปไดวาผูเชาท่ีมีอาชีพรับจางสามารถรับจางทํางานไดหลายหลายรูปแบบ 

เปนผลทําใหมีรายรับไดหลายทาง จึงไมมีขอผูกมัดในเร่ืองรายรับ แตผูเชาท่ีมีอาชีพเกษตรกรมีรายรับไดทางเดียว  
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และมขีอผูกมัดในเร่ืองรายรับเพราะกวาจะไดรับเงนิก็หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแลว มีผลทําใหเกิดการคางชําระไดมากวาผูเชา

ท่ีมีอาชีพรับจาง (4) ดานรายได สอดคลองกับรัชนีย ไทยาพงศสกุล (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมี

ผลกระทบตอการชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุ ศึกษากรณีผูเชาท่ีราชพัสดุในจังหวัดตรัง พบวา การชําระคาเชาท่ีดิน 

ราชพัสดุและรายไดรวมตอเดือนของผูเชาไมมีความสัมพันธกัน สะทอนใหเห็นวา การชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุ 

  ไมขึ้นอยูกับรายไดรวมตอเดอืน อภิปรายไดวาผูท่ีมรีายไดรวมตอเดอืนไมวาจะมาก/นอยก็มีความสามารถในการชําระคา

เชาท่ีดินราชพัสดุ อาจเปนเพราะอัตราคาเชาอยูในอัตราท่ีไมสูงเกินไป ทําใหสามารถชําระคาเชาได (5) ดานระยะทางใน

การเดนิทางมาชําระคาเชา สอดคลองกับประไพวรรณ จันดา (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสภาพปญหาการผิดนัด

คางชําระคาเชาท่ีดนิราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดเชียงราย พบวา การชําระคาเชาท่ีดนิราชพัสดุและระยะทางในการเดินทาง

มาชําระคาเชาของ ผูเชามคีวามสัมพันธกัน ท้ังน้ีจะเห็นไดวาสํานักงานธนารักษพื้นท่ีแพรจะอยูในตัวอําเภอเมืองแพร ทําให

ผูเชาท่ีอยูตางอําเภอท่ีไกลไมสะดวกท่ีจะเดนิทางมาชําระคาเชา ประกอบกับเมื่อมาชําระคาเชาจะพบกับปญหาสถานท่ีจอด

รถไมเพียงพอ จึงไมอยากมาชําระคาเชา ดังน้ันสํานักงานฯ จึงควรพัฒนารูปแบบการรับชําระคาเชาในรูปแบบอื่นๆ เพื่อ

อํานวยความสะดวกแกผูเชา 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการวจิัยในคร้ังน้ีทําใหไดขอเสนอแนะซึ่งจะเปนประโยชนหนวยงาน และเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงไดอยาง

เหมาะสม ดังตอไปน้ี 

1. ใหความดูแลการดําเนินการตอสัญญาเชาในคร้ังตอไป ควรพิจารณาถึงอัตราคาเชา และสาเหตุของ 

การคางชําระ กับกลุมผูเชาท่ีคางชําระเปนพเิศษ 

2. ควรมกีารแจงผูเชาลวงหนาในกรณท่ีีสํานักงานธนารักษพื้นท่ีแพรจะมกีารปรับปรุงคาเชา เพื่อใหผูเชาไดมีการ

เตรียมพรอม 

3. การใหบริการเชิงรุก ดวยการออกหนวยบริการเคลื่อนท่ีในการใหความชวยเหลือผูเชาดานตาง ๆ อาทิ ดาน

สาธารณูปโภคตาง ๆ 

4. การพัฒนาขั้นตอนการใหบริการ นํารูปแบการใหบริการท่ีทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลา  

การติดตอของผูเชาใหมากย่ิงขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

จากการเปรียบเทียบความสัมพันธการชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุกับลักษณะสวนบุคคล พบวา การชําระ  

คาเชาท่ีดินราชพัสดุกับ เพศ สถานภาพ อาชีพ และระยะทางในการเดินทางมาชําระคาเชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ซึ่งผลดังกลาวยังไมสามารถบอกไดวา มคีวามสัมพันธกันในระดับใด เพื่อใหทราบถึงระดับ

ความสําคัญ ผูศึกษาขอเสนอแนะวาการวิจัยคร้ังตอไป ควร ศึกษา ความสัมพันธดวยวิธีสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple  

Correlation) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมากกวาหน่ึงตัว และความสัมพันธน้ีจะบอกใหทราบ

วาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมคีวามสัมพันธกันในระดับใด  
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กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร สําเร็จได เนื่องจากบุคคลหลาย

ทานไดกรุณาชวยเหลอืใหขอมูล ขอเสนอแนะคําปรึกษา แนะนําความคิดเห็นและกําลังใจ ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.ป

ยะพงษ แสงแกว คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ผูมีสวนทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวง ผูเขียนขอขอบคุณ คณะ

อาจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดใหความรู คําช้ีแนะ ตลอดแนวทางการทํางาน ขอขอบพระคุณ 

อาจารย ดร.ธีระวัฒน เจริญราษฎร มหาวิทยาลัยขอนแกน อาจารย ดร.สุเทพ  น่ิมใส มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อาจารย 

ดร.บุญญานุช  ชีวาเกียรติย่ิงยง ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย ดร.บังอร สวัสดิ์สุข รอง

คณบดฝีายวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย ดร.อนุสรณ คุณานุสรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบพระคุณคณะเจาหนาท่ีสํานักงาน ธนารักษพื้นท่ีแพร และผูเชาท่ีดินราชพัสดุจังหวัด

แพร ท่ีใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามน้ี  

 สุดทายน้ี ผูวิจัยขอขอบคุณ ครอบครัวศรีชัย อันประกอบดวยคุณพอ คุณแม พี่สาว นองชาย และเพื่อนๆ ท่ีชวย

สงเสริมสนับสนุนกระตุนเตอืน และเปนกําลังใจตลอดมา 
 

เอกสารอางองิ 

กรมธนารักษ. (2518). พระราชบัญญัตทิี่ราชพัสดุ พ.ศ.2518, กรุงเทพมหานคร : กรมธนารักษ. 

ธิดา นวมะตานนท. (2551). ปจจัยที่มีผลตอการคางชําระคาเชาและความพึงพอใจของผูเชาสํานักงานทรัพยสิน

สวนพระมหากษัตริย  ในกรุงเทพมหานคร .  ภาคนิพนธมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพมหานคร. 

ประไพวรรณ จันดา. (2555). สภาพปญหาการผิดนัดคางชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดเชียงราย. 

การศึกษาอิสระ สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

เชียงราย. 

รัชนีย ไทยาพงษสกุล. (2544). ปจจัยที่มีผลตอการชําระคาเชาที่ราชพัสดุศึกษากรณีผูเชาที่ราชพัสดุในจังหวัดตรัง. 

สารนิพนธ ศศ.ม. (สาขารัฐประศาสนศาสตร) สงขลา: มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร. สงขลา. 

สํานักงานธนารักษพื้นท่ีแพร. (2557). สรุปรายงานคาเชาคางชําระ ประจําเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2557. สวนจัดการ ท่ี 

 ราชพัสดุ. แพร.  



  

1472 

 

ปจจัยท่ีมผีลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรสาขาปง จังหวัดพะเยา 

Factors affecting Agricultural Credit repayment of customers to the Bank for 

Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Pong Branch, at Phayao 

อุไรลักษณ สุพรม5

1* และวทินมนภัทร พุทธวโรตมผล6
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Urailak Suphrom1* and Vidamanabhattha Buddhavarotamaphala2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมของลูกคาผูถือบัตรสินเช่ือเกษตรกร และศึกษา

ปจจัยท่ีสงผลตอการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาปง 

จังหวัดพะเยาจากลูกคาบัตรสินเช่ือเกษตรกรกลุมตัวอยางตามพื้นท่ีดําเนินงานของ ธ.ก.ส. สาขาปง จังหวัดพะเยา ซึ่ง

แบงเปน 4 ตําบล 300 ราย ไดแก ตําบลปง 87 ราย ตําบลนาปรัง 42 ราย ตําบลควร 96 ราย และตําบลขุนควร 75 ราย 

เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย การวิเคราะหความสัมพันธและการ

วเิคราะหความแปรปรวน 

 ตัวแปรอิสระท่ีนํามาศึกษาคือปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ, อายุ, สถานภาพการสมรส, อาชีพ, ระดับการศึกษา, 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน, รายได, คาใชจาย ปจจัยภายนอกไดแก ภาวะเศรษฐกิจ, นโยบายของรัฐบาล, ภัยธรรมชาติ

หรือเหตุการณท่ีคาดไมถึงปจจัยภายในไดแก  นโยบายของธนาคาร อัตราดอกเบ้ียท่ีตองชําระ, การติดตามทวงถามหนี้

ของพนักงาน ธ.ก.ส., ชวงเวลาในการชําระหน้ี, การบริการของพนักงาน ธ.ก.ส. ปจจัยท่ีเกิดจากตัวลูกหน้ีไดแก ลักษณะ

การเปนหน้ี และลักษณะการชําระหน้ี 

 ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายท่ีมีอายุระหวาง 56 – 65 ป การศึกษาระดับช้ัน

ประถมศึกษา ทราบถึงวัตถุประสงคการใชบัตรสินเช่ือเกษตรกรและมีความเพียงพอตอวงเงินในบัตรสินเช่ือเกษตรกร 

ทราบถึงการใชบัตรสินเช่ือเกษตรกรจากพนักงานธนาคาร และมีความพึงพอใจตออัตราดอกเบ้ียบัตรสินเช่ือเกษตรกร 

สาเหตุท่ีเลือกใชบริการผานบัตรสินเช่ือเกษตรคือการแบงเบาภาระดานการเงิน รายไดท่ีนํามาชําระหน้ีบัตรสินเช่ือ

เกษตรกรคือรายไดจากผลผลติทางการเกษตร ปจจัยท่ีมผีลตอการชําระหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกรไดแก ตนทุนเพื่อการผลิต

สูงขึ้น, ภาวะเศรษฐกจิทางดานราคาผลผลติทางการเกษตรตกตํ่า, นโยบายของธนาคาร เชน การชําระกอน 1 เดือนไมคิด

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : usu_ben@hotmail.com 

 



  

1473 

 

ดอกเบ้ีย, ไดรับหนังสอืเตอืนการชําระหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกรจากธนาคาร, การมภีาระหน้ีสนิระยะยาวหรือหน้ีสินเพื่อเปน

คาลงทุนในการประกอบอาชีพกับ ธ.ก.ส.และมภีาระหน้ีสินระยะสั้นหรือหน้ีสินเพื่อคาใชจายในการผลิตกับ ธ.ก.ส.เชน คา

พันธุพชื คาสารเคมฮีอรโมน คาปุย คาจางแรงงาน 
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Abstract   

 This study aimed to study socio- economic condition of customers holding the Agricultural credit cards 

and to explore factors affecting repayment of customers to the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 

(BAAC), Pong Branch, at Phayao. The sample group was the bank’s customers who hold Farmer’s Credit Cards in 

the operational area of the Bank (BAAC) consisting of 300 farmers from 4 sub-districts namely, 87 from Pong, 42 

from Na Prang, 96 from Khuan and 75 cases from Khun Khuan. The data collection was carried out employing 

questionnaires and statistically analyzed using frequency, percentage, mean, correlation and variance analysis. 

  The independent variables used for the study were personal factors, including gender, age, marital status, 

occupation, education level, number of family members, income, expenses. The external factors included economic 

conditions, government policies, natural disasters or unexpected events. The internal factors were the Bank policy, 

interest rate to be paid, the debt demanding pursuit of BAAC employees, performance duration, and services given 

by BAAC officers. The factors arisen from the debtors included the debt title or characteristics and their performance 

method. 

  Findings revealed that majority of respondents were male, age 56 - 65 with primary education 

background. They knew the objectives of Farmer Credit Card and the credit amount specified in the credit card was 

sufficient to their requirement. The farmers knew how to use or spend credit cards from the Bank’s employees and 

they were satisfied with the interest rates specified in the Farmer Credit Card. The reason why they selected to use 

the Farmer Credit Card was it could relieve their financial burden. The revenues brought to pay performance or 

repay the Farmer Credit Card debt came from their agricultural production income. The factors affecting the farmers’ 

performance ability to repay Farmer Credit Card debt included higher production capital cost, the economic condition, 

lower price of their agricultural products, the Bank’s policy, for example, repayment before 1 month can be done 

without interest charged, received warning letters to repay performance of Farmer Credit Card, long term 

indebtedness or liabilities for investment in an enterprise with BAAC and short-term obligations or liabilities of 

production cost with BAAC  such as , plant seed, plant hormone, chemicals, fertilizer and labor cost. 
 

Keywords: Agricultural Credit Card, BAAC  
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บทนํา 

 ผูท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนใหญขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพในแตละชวงฤดูกาล 2 การเพาะปลูก

จําเปนท่ีจะตองมีเงินทุนเพื่อเปนคาใชจายในการผลิตท้ังคาเมล็ดพันธุคาปุยคายาฆาแมลงปจจัยเหลาน้ีลวนแลวแตสงผล

ตอการเจริญเติบโตและความสมบูรณของผลผลติทางการเกษตรท่ีไดรับการหาแหลงเงนิทุนในการนํามาลงทุนและซื้อวัสดุ

อุปกรณการเกษตรจงึมคีวามสําคัญย่ิงตอเกษตรกรหากขาดปจจัยตางๆอาจสงผลตอผลผลติท่ีเพาะปลูกและทําใหผลผลิต

ท่ีไดไมดีเทาท่ีควร รายไดจากการขายผลผลิตท่ีไดรับไมเพียงพอตอคาใชจายในครัวเรือนจึงมีการกูเงินนอกระบบเกิดขึ้น 

เพื่อมาใชจายในครัวเรือนและเปนเงนิทุนเพื่อเปนคาใชจายในการเพาะปลูก ทําใหเกษตรกรเสียเปรียบนายทุนจากเงินทุนท่ี

กูยมืมาซึ่งจายดอกเบ้ียคอนขางสูง  

  จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557)ประชากรท่ัวประเทศมี

จํานวนหน้ีสนิเฉลี่ยตอครัวเรือน มอัีตราท่ีเพิ่มขึ้นในแตละป รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของสินเช่ือภาคการเกษตรจึง

ทําการจัดต้ังโครงการบัตรสินเช่ือเกษตรกรขึ้น  เพื่อตองการสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถจัดหาปจจัยการผลิตทาง

การเกษตรท่ีมีคุณภาพและราคาท่ีเปนธรรมเพื่อลดตนทุนการผลิตและแบงเบาภาระดานการเงินของเกษตรกรทําให

เกษตรกรสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวกรวดเร็วขึ้นซึ่งในระยะแรกไดดําเนินการนํารองจัดทําบัตรสินเช่ือเกษตรกร

ใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวกอนเพื่อใหสามารถจัดหาปจจัยการผลติท่ีจําเปนเชนเมล็ดพันธุขาวปุยยาปราบศัตรูพชืและนํ้ามัน

เชื้อเพลงิรัฐบาลไดมอบหมายใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนผูดําเนินนโยบายบัตรสินเช่ือเกษตรกร 

ซึ่ง ธ.ก.ส.เปนสถาบันการเงนิท่ีใกลชิดกับเกษตรกรมากท่ีสุด งายตอการดําเนินนโยบายดังกลาวใหเปนไปไดดวยด ี

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาปง จังหวัดพะเยาเปนสาขาหน่ึงในสังกัดสํานักงานธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปดดําเนินงานต้ังแต ปพ.ศ. 2534เปนตนมาและดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายท่ี

ธนาคารกําหนดในการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและสามารถใหบริการทางดานการเงนิเชนเดียวกับ

ธนาคารพาณิชยอื่นๆโครงการบัตรสินเช่ือเกษตรกรเปนหน่ึงโครงการท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

สาขาปง จังหวัดพะเยาตองดําเนินตามนโยบายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรมอบหมายใหดําเนินงาน

ในเขตพื้นท่ีเพื่อใหบริการดานสนิเช่ือแกเกษตรกรรายยอยเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการทําการเกษตรของเกษตรกรในแต

ละฤดูกาลและชวยเสริมสภาพคลองดานการเงนิใหกับภาคเกษตรกรรม 

 จากรายงานการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ(ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร, 2557)เห็นไดวาจํานวนลูกคาบัตรสินเช่ือเกษตรกรไดชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรกับธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาปงจังหวัดพะเยาและลูกคาบัตรสินเช่ือเกษตรกรท่ีไมไดชําระหน้ีบัตรสินเช่ือ

เกษตรกร ทําใหผูศึกษาสนใจและเห็นความสําคัญของการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรของลูกคาเพื่อจะนําขอมูลท่ีไดไป

แนวทางในการแกไขปญหาของการใชบัตรสินเช่ือเกษตรกรของลูกคาตลอดจนการปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการเดิมท่ีมี

อยูใหสอดคลองและตรงตามความตองการของลูกคาทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุดและสามารถเพิ่มปริมาณ

ผูใชบริการไดมากขึ้น  
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกจิ สังคมของลูกคาผูถอืบัตรสนิเช่ือเกษตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 

การเกษตร สาขาปง จังหวัดพะเยา 
   2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการชําระหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกรของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขาปง จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิในการศกึษา  

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ปจจัยสวนบุคคล 

   - เพศ 

   - อายุ 

   - สถานภาพการสมรส 

   - อาชีพ 

   - ระดับการศึกษา 

   - จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

   - รายได 

   - คาใชจาย 

ปจจัยภายนอก 

   - ภาวะเศรษฐกจิ 

   - นโยบายของรัฐบาล 

   - ภัยธรรมชาติ/เหตุการณท่ีคาดไมถงึ 

ปจจัยภายใน 

   - นโยบายของธนาคาร 

   - อัตราดอกเบ้ียท่ีตองชําระ 

   - การติดตามทวงถามหน้ีของพนักงาน ธ.ก.ส. 

   - ชวงเวลาในการชําระหน้ี 

   - การบริการของพนักงานธ.ก.ส. 

ปจจัยที่เกิดจากตัวลูกหนี ้

   - ลักษณะการเปนหน้ี 

   - ลักษณะการชําระหน้ี 

การชําระหนี้บัตรสนิเชื่อเกษตรกรของลูกคา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขาปง จังหวัดพะเยา 
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สมมตฐิานของการศึกษา 

1. อาชีพหลักของลูกคาบัตรสนิเช่ือเกษตรกรมคีวามสัมพันธกับปจจัยท่ีมผีลตอการชําระหน้ีบัตรสนิเช่ือ 

เกษตรกร 
  2. ชวงอายุท่ีแตกตางกันของลูกคาบัตรสนิเช่ือเกษตรกรสงผลใหมกีารชําระหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกรแตกตางกัน 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

กลุมประชากรจากลูกคาบัตรสินเช่ือเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาปง  

จังหวัดพะเยา 1,204 รายตามพื้นท่ีดําเนินงานของ ธ.ก.ส. สาขาปง จังหวัดพะเยา ซึ่งแบงเปน 4 ตําบล ไดแก ตําบลปง 

349 ราย ตําบลนาปรัง 169 ราย ตําบลควร 385 ราย และตําบลขุนควร 301 ราย ขนาดของกลุมตัวอยางกําหนดดวยการ

คํานวณตามแนวคิดของ Taro Yamane โดยกําหนดระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% ไดกลุมตัวอยาง 300 ตัวอยางการคัดเลือก

กลุมตัวอยางใชวธีิการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Sampling)  

   เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน คอื 

   สวนท่ี1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปดานเศรษฐกิจสังคมของลูกคาผูถือบัตรสินเช่ือเกษตรกรธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาปง จังหวัดพะเยา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปดแลแบบปลายปดให

เลอืกตอบ 

   สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานการใชบริการบัตรสินเช่ือเกษตรกรของลูกคาธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาปง จังหวัดพะเยา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปดและแบบปลายปดให

เลอืกตอบ 

   สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรของลูกคาธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาปงจังหวัดพะเยาลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา   

สวนท่ี 4 ความคดิเห็นและขอเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด 

การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรท่ีศึกษาแลวนิยามสิ่งท่ีวัดท้ังท่ีเปนตัวแปรตนและตัวแปร 

ตามจัดทํารางแบบสอบถาม โดยยึดตามวัตถุประสงคกรอบแนวคดิและขอบเขตของการวิจัยสรางแบบสอบถามท่ีประยุกต

เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาเพื่อตรวจความถูกตองและครอบคลุมในเนื้อหาท่ีตองการศึกษาและปรับปรุง

แบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแลวนําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญเพื่อพิจารณาความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหา โดยการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC:Index of congruence) ผลการหาคาความสอดคลองมีคาเทากับ 

0.50 แสดงวาแบบสอบถามสามารถนําไปใชไดปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญใหครอบคลุมเนื้อหา

และอาจารยท่ีปรึกษาตรวจความถูกตองอีกคร้ังกอนนําไปทดลองใช (Try Out) กับลูกคาผูใชบัตรสินช่ือเกษตรกรธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาดอนไชย จังหวัดพะเยา จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability)  

ผูศึกษาเปนผูแจกแบบสอบถามเองโดยหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach)ไดคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ
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เทากับ 0.86 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะท่ีไดจากการทดลองใช พรอมจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับ

จริง เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

              วธีิการเก็บรวมรวมขอมูลผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลลักษณะ คอื 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยใชแบบสอบถาม จากการเก็บขอมูลโดยตรง จากลูกคาท่ีใชบริการบัตร

สนิเช่ือเกษตรกรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาปง จังหวัดพะเยา จํานวน 300 ตัวอยาง  

  2. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิโดยรวบรวมจากงานวิจัยและหนังสือตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของจากหองสมุด

มหาวทิยาลัยพะเยา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

   การวิเคราะหขอมูล ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูลโดยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อสรุปผลของการ

วเิคราะหขอมูลดังน้ี คาความถี่คารอยละคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชคาสถิติ 

Chi-square และการวิเคราะหความแปรปรวนวิเคราะหหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว One Way Analysis of 

Variance โดยใชคาสถติิ F-test การกําหนดเกณฑใหระดับความคดิเห็นท่ีมีตอการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรของลูกคา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาปงจังหวัดพะเยาตามเกณฑ Rating scale ของลิเคิรท (Likert Scale) 

แบงออกเปน 5 ระดับคือ มากท่ีสุดมากปานกลางนอยและนอยท่ีสุดเกณฑในการแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคาเฉลี่ย

ออกเปน 5 เกณฑ ดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00  มรีะดับความคดิเห็นมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20  มรีะดับความคดิเห็นมาก 

คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40  มรีะดับความคดิเห็นปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60  มรีะดับความคดิเห็นนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80  มรีะดับความคดิเห็นนอยท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมผีลตอการชําระหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกรของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

สหกรณการเกษตรสาขาปง จังหวัดพะเยา ในคร้ังน้ีไดแบงผลการวเิคราะหขอมูลออกเปน 4ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 95.0 อายุระหวาง 56 – 65 ป รอยละ 35.0 โดยมี

สถานภาพการสมรสรอยละ 86.3 ระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษารอยละ 70.3 อาชีพหลักทํานารอยละ 73.0 จํานวน

สมาชิกในครัวเรือนสวนใหญม ี4–5 คน รอยละ 61.0 รายไดจากนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยตอเดอืนไมเกนิ 3,000 บาท จาก

การรับเบ้ียผูสูงอายุรอยละ 14 สวนรายไดจากการเกษตรสวนใหญมาจากการทํานาไมเกิน 50,000 บาทตอป รอยละ 

50.3คาใชจายในครัวเรือนเฉลี่ยตอเดอืนไมเกนิ 3,000 บาท เปนคาโทรศัพทรอยละ 96.7สวนคาใชจายเพื่อการเกษตรตอป

พบวาผูตอบแบบสอบถามจายคาเก็บเกี่ยวผลผลติไมเกนิ 5,000 บาทตอป รอยละ 62.4  

  ตอนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานการใชบรกิารบัตรสนิเชื่อเกษตรกรของลูกคา  

  พบวาผูตอบแบบสอบถามทราบถงึวัตถุประสงคของการใชบัตรสนิเช่ือเกษตรกรกันทุกคนและมคีวามเพยีงพอตอ

วงเงนิในบัตรสนิเช่ือเกษตรกร สวนใหญมวีงเงนิในบัตรสนิเช่ือเกษตรกร 50,000 บาท รอยละ 64.0 ทราบถึงวิธีการใชบัตร



  

1478 

 

สนิเชื่อเกษตรกรจากพนักงานธนาคาร รอยละ 57.3 และมีความพึงพอใจตออัตราดอกเบ้ียบัตรสินเช่ือเกษตรกรกันทุกคน 

สถานท่ีใชบริการสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.(สกต.)รอยละ 96.0 บัตรสินเช่ือเกษตรชวยแบงเบาภาระ

ดานการเงิน รอยละ 55.7 การแจงเตือนการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรจากหนังสือเตือนของธนาคาร รอยละ 86.3 

และรายไดท่ีลูกคาผูใชบัตรสินเช่ือเกษตรกรสวนใหญท่ีนํามาชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรคือรายไดจากผลผลิตทาง

การเกษตรรอยละ 90.7  

ตารางที่ 1 แสดงผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้บัตรสนิเชื่อเกษตร 

ปจจัยท่ีมีผลตอการชําระหนี้บัตรสนิเชือ่เกษตร x̄ S.D. 

ระดับ

ความ

คดิเห็น 

Chi-

square 
F sig 

ปจจัยภายนอก       

1. ราคาผลผลติทางการเกษตรตกต่ําจากภาวะเศรษฐกจิ 4.08 0.64 มาก .000 1.658 .160 

2. นโยบายของรัฐบาล เชนการประกนัรายได การจํานําผลผลติทาง

การเกษตร 

3.98 0.79 มาก .000 1.559 .185 

3. ภาวะภัยธรรมชาต ิเชน ฝนแลง น้าํทวม พายุลูกเหบ็ 3.74 0.67 มาก .000 0.303 .876 

4. ตนทุนเพื่อการผลติสูงขึ้น 4.30 0.82 มากที่สุด .000 1.107 .353 

5. เหตุการณที่คาดไมถงึ เชน งานศพ งานทําบญุขึ้นบานใหม 2.98 0.94 ปานกลาง .780 0.747 .561 

ปจจัยภายใน (ธนาคาร)       

1. นโยบายของธนาคาร เชน การชําระกอน 1 เดอืนไมคดิดอกเบี้ย 3.91 1.01 มาก .000 3.524 .008 

2.อัตราดอกเบี้ยที่ตองชําระ 3.71 1.16 มาก .000 2.891 .023 

3. ดอกเบี้ยที่ตองชําระ 3.64 1.16 มาก .000 3.208 .013 

4. การตดิตามทวงถามหนี้บัตรสนิเชือ่เกษตรกรของพนกังานธ.ก.ส. 3.72 1.35 มาก .000 4.097 .003 

5. การกําหนดเวลาการชําระหนี้บัตรสนิเชื่อเกษตรกร 3.87 1.07 มาก .000 2.112 .079 

6. การใหบริการของพนกังานธ.ก.ส. 3.83 1.28 มาก .000 3.415 .009 

7. ไดรับหนังสอืเตอืนการชําระหนี้บตัรสนิเชื่อเกษตรกร 3.91 1.26 มาก .000 2.651 .033 

ปจจัยท่ีเกิดจากตัวลูกคา       

1. มภีาระหนี้สนิระยะสัน้กับธ.ก.ส. 4.09 1.08 มาก .000 2.470 .050 

2. มภีาระหนี้สนิระยะยาวกับธ.ก.ส. 4.20 0.84 มาก .000 3.967 .004 

3. มภีาระหนี้สนิเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติหรือการกูเงนิดวนกับธ.ก.ส. 3.02 0.94 ปานกลาง .834 0.142 .966 

4. มภีาระหนี้สนิผอนเคร่ืองจักรทางการเกษตร,รถเพื่อการเกษตร 2.70 1.07 ปานกลาง .245 0.157 .960 

5. มภีาระหนี้สนินอกระบบ  2.05 1.76 นอย .108 1.487 .206 

6. ทําประกันกบัธ.ก.ส. 3.92 1.12 มาก .000 3.607 .007 

7. มบีุคคลในครอบครัวชวยชําระ  3.11 1.23 ปานกลาง .000 2.192 .070 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการชําระหนี้บัตรสนิเชือ่เกษตร x̄ S.D. ระดับ

 

Chi-

 

F sig 

8. จายชําระหนี้บัตรสนิเชื่อเกษตรกรทันทเีมื่อมรีายไดพอจาย 3.76 1.43 มาก .000 2.395 .051 

9. จายชําระหนี้บัตรสนิเชื่อเกษตรกรเมื่อมพีนักงานธ.ก.ส.ตดิตาม 3.76 1.35 มาก .000 4.461 .002 

10. จายชําระหนี้บัตรสนิเชื่อเกษตรกรทันทเีมื่อถงึกําหนดการชําระ 3.84 1.28 มาก .000 5.307 .000 

ตอนที่ 3 ความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่สงผลตอการชําระหนี้บัตรสนิเชื่อ 

เกษตรกร 

 พบวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยภายนอกสวนใหญมีระดับความคิดเห็นวาตนทุนเพื่อการ

ผลติสูงขึ้นมากท่ีสุด มคีาเฉลี่ยท่ี 4.30  ความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยภายในธนาคารมีระดับความคิดเห็น

วาการไดรับหนังสือเตือนชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกร และนโยบายของธนาคาร เชน การชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกร

กอน 1 เดือนไมคิดดอกเบ้ียมีระดับความคิดเห็นในระดับมากมีคาเฉลี่ยท่ี 3.91 เทากัน ความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถามตอปจจัยท่ีเกิดจากตัวลูกคามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก มีภาระหน้ีสินระยะยาวหรือหน้ีสินเพื่อเปนคา

ลงทุนในการประกอบอาชีพกับธ.ก.ส., ภาระหน้ีสินระยะสั้นหรือหน้ีสินเพื่อคาใชจายในการผลิตกับธ.ก.ส.เชน คาพันธุพืช

คาสารเคมฮีอรโมน คาปุย คาจางแรงงานมคีาเฉลี่ยของความคดิเห็นท่ี 4.20 และ 4.09 ตามลําดับ   

ตอนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข 

   จากขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 6 ราย ผูศึกษาสามารถสรุปขอเสนอแนะไดดังน้ี ลูกคาผูใช

บัตรสินเช่ือเกษตรกรมีปญหาในการซื้อสินคาท่ีสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.(สกต.) เนื่องจากสินคาท่ี

ลูกคาตองการบางอยางไมมีจําหนาย เชน เมล็ดพันธุขาว สารเคมี ฮอรโมน จึงทําใหลูกคาบางรายไปใชบริการรานคาท่ี

ลงทะเบียนกับ ธ.ก.ส.หรือรานคาท่ัวไปแทน  

  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลของการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 อาชีพหลักของลูกคาบัตรสินเช่ือเกษตรกรมีความสัมพันธกับปจจัยท่ีมีผล

ตอการชําระหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกร พบวาอาชีพหลักทํานาของลูกคาบัตรสนิเช่ือเกษตรกรมคีวามสัมพันธกับปจจัยท่ีมีผล

ตอการชําระหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกรดานปจจัยภายนอกมคีวามสัมพันธกับอาชีพหลักคืออาชีพทํานามีความสัมพันธอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่าจากภาวะเศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาล เชน

การประกันรายได การจํานําผลผลิตทางการเกษตร  ภาวะภัยธรรมชาติ เชน ฝนแลง นํ้าทวม พายุลูกเห็บตนทุนเพื่อการ

ผลติสูงขึ้น 

 อาชีพหลักทํานาของลูกคาบัตรสินเช่ือเกษตรกรมีความสัมพันธกับปจจัยท่ีมีผลตอการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือ

เกษตรกรดานปจจัยภายใน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก นโยบายของธนาคาร เชน การ

ชําระกอน 1 เดือนไมคิดดอกเบ้ียอัตราดอกเบ้ียท่ีตองชําระดอกเบ้ียท่ีตองชําระ การติดตามทวงถามหน้ีบัตรสินเช่ือ

เกษตรกรของพนักงาน ธ.ก.ส. การกําหนดเวลาการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรทุกเดือนมีนาคมการใหบริการของ

พนักงาน ธ.ก.ส.การไดรับหนังสอืเตอืนการชําระหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกร  

 อาชีพหลักทํานาของลูกคาบัตรสินเช่ือเกษตรกรมีความสัมพันธกับปจจัยท่ีมีผลตอการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือ

เกษตรกรดานปจจัยท่ีเกิดจากตัวลูกคา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก การมีภาระหน้ีสิน
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ระยะสั้นหรือหน้ีสินเพื่อคาใชจายในการผลิตกับ ธ.ก.ส. เชน คาพันธุพืช คาสารเคมีฮอรโมน คาปุย คาจางแรงงานการ

ภาระหน้ีสินระยะยาวหรือหน้ีสินเพื่อเปนคาลงทุนในการประกอบอาชีพกับธ.ก.ส.ทําประกันวงเงินกู ประกันอุบัติเหตุ 

ประกันภัยพชืผลกับ ธ.ก.ส.บุคคลในครอบครัวชวยชําระ เชน บิดา มารดาบุตรจายชําระหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกรทันทีเมื่อมี

รายไดพอจายการจายชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรเมื่อมีพนักงาน ธ.ก.ส.ติดตามการจายชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกร

ทันทีเมื่อถึงกําหนดชําระหน้ีมีความสัมพันธกับอาชีพหลักคืออาชีพทํานามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

 ผลของการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 พบวาชวงอายุท่ีแตกตางกันของลูกคาบัตรสินเช่ือเกษตรกรสงผลใหมีการ

ชําระหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกรแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา นโยบาย

ของธนาคาร เชน การชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกอน 1 เดือนไมคิดดอกเบ้ียอัตราดอกเบ้ียท่ีตองชําระ รวมถึงดอกเบ้ียท่ี

ตองชําระ การติดตามทวงถามหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรของพนักงานธ.ก.ส. การใหบริการของพนักงาน ธ.ก.ส การรับ

หนังสอืเตอืนชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรภาระหน้ีสินระยะสั้นหรือหน้ีสินเพื่อคาใชจายในการผลิตกับธ.ก.ส.เชน คาพันธุ

พชื คาสารเคมฮีอรโมน คาปุย คาจางแรงงาน ภาระหน้ีสินระยะยาวหรือหน้ีสินเพื่อเปนคาลงทุนในการประกอบอาชีพกับ

ธ.ก.ส. ทําประกันวงเงินกู ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยพืชผลกับธ.ก.ส การจายชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรทันทีเมื่อมี

รายไดพอจายการจายชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรเมื่อมีพนักงาน ธ.ก.ส. ติดตามการจายชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกร

ทันทีเมื่อถงึกําหนดการชําระหน้ีมผีลตอการชําหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกร แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

นอกน้ันไมพบความแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

  จากการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขาปง จังหวัดพะเยา ปรากฏผลการศึกษาสรุปดังน้ี 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 56-65 ป โดยมีสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา

ช้ันประถมศึกษา รายไดจากการเกษตรสวนใหญมาจากอาชีพหลักคือการทํานา  รายไดจากนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยตอ

เดอืนไมเกนิ 3,000 บาทตอเดอืนจากการรับจางและเบ้ียผูสูงอายุ  คาใชจายเพื่อการเกษตรตอ จายคาเก็บเกี่ยวผลผลิตไม

เกนิ 5,000 บาทตอป ผูตอบแบบสอบถามทราบถึงวัตถุประสงคการใชบัตรสินเช่ือเกษตรกรและมีความเพียงพอตอวงเงิน

ในบัตรสินเช่ือเกษตรกร มีความพอใจตออัตราดอกเบ้ียบัตรสินเช่ือเกษตรกร สาเหตุท่ีเลือกใชบริการผานบัตรสินเช่ือ

เกษตรคอืการแบงเบาภาระดานการเงนิ รายไดท่ีนํามาชําระหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกรคอืรายไดจากผลผลติทางการเกษตร  

 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกร ท้ัง 3 ดานคือ ปจจัยภายนอก ปจจัย

ภายใน และปจจัยท่ีเกิดจากตัวลูกคา พบวาระดับความคิดเห็นตอปจจัยมีผลตอการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกร ดาน

ปจจัยภายนอกมีตนทุนเพื่อการผลิตสูงขึ้นมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยท่ี 4.30 ระดับความคิดเห็นรวมดาน

ปจจัยภายนอกมรีะดับความคดิเห็นท่ีมากมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.82  สวนระดับความคิดเห็นตอปจจัยมีผลตอการชําระหน้ีบัตร

สินเชื่อเกษตรกร ดานปจจัยภายใน มีระดับความคิดเห็นรวมมาก มีคาเฉลี่ยท่ี 3.80 คือ นโยบายของธนาคาร อัตรา

ดอกเบ้ียและดอกเบ้ียท่ีตองชําระ การติดตามทวงถามหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกรของพนักงาน ธ.ก.ส. ระยะเวลาการชําระหนี้

บัตรสนิเชื่อเกษตรกร การใหบริการของพนักงานธ.ก.ส. และการไดรับหนังสือเตือนการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตร ระดับ
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ความคดิเห็นตอปจจัยมผีลตอการชําระหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกร ดานปจจัยท่ีเกดิจากตัวลูกคาไดแกการมีภาระหน้ีสินระยะ

ยาวระยะสั้นการทําประกันกับ ธ.ก.ส. การจายชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรเมื่อมีรายไดพอจาย, จายเมื่อมีพนักงาน

ธ.ก.ส. ติดตาม และจายทันทีเมื่อถงึกําหนดชําระ มีระดับความคิดเห็นมาก สวนการมีภาระหน้ีสินนอกระบบมีระดับความ

คิดเห็นนอยมีความเฉลี่ยท่ี 2.05 ระดับความคิดเห็นรวมดานปจจัยท่ีเกิดจากตัวลูกคามีระดับความคิดท่ีมากมีคาเฉลี่ยท่ี 

3.45 

 กลุมตัวอยางท่ีมอีาชีพหลักทํานามคีวามสัมพันธกับปจจัยท่ีมีผลตอการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรท้ัง 3 ดาน

คอื ปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน และปจจัยท่ีเกิดจากตัวลูกคา ในดานปจจัยภายนอกไดแก ราคาผลผลิตทางการเกษตร

ตกตํ่าจากภาวะเศรษฐกจินโยบายของรัฐบาล เชนการประกันรายได การจํานําผลผลิตทางการเกษตร  ภาวะภัยธรรมชาติ 

เชน ฝนแลง นํ้าทวม พายุลูกเห็บตนทุนเพื่อการผลติสูงขึ้นดานปจจัยภายใน(ธนาคาร) ไดแก นโยบายของธนาคาร เชน การ

ชําระกอน 1 เดือนไมคิดดอกเบ้ียอัตราดอกเบ้ียท่ีตองชําระดอกเบ้ียท่ีตองชําระ การติดตามทวงถามหน้ีบัตรสินเช่ือ

เกษตรกรของพนักงาน ธ.ก.ส. การกําหนดเวลาการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรทุกเดือนมีนาคมการใหบริการของ

พนักงานธ.ก.ส.การไดรับหนังสือเตือนการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกร และดานปจจัยท่ีเกิดจากตัวลูกคาไดแก การมี

ภาระหน้ีสินระยะสั้นหรือหน้ีสินเพื่อคาใชจายในการผลิตกับธ.ก.ส. เชน คาพันธุพืช คาสารเคมีฮอรโมน คาปุย คาจาง

แรงงานการภาระหน้ีสินระยะยาวหรือหน้ีสินเพื่อเปนคาลงทุนในการประกอบอาชีพกับธ.ก.ส.ทําประกันวงเงินกู ประกัน

อุบัติเหตุ ประกันภัยพชืผลกับ ธ.ก.ส.บุคคลในครอบครัวชวยชําระ เชน บิดา มารดาบุตรจายชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกร

ทันทีเมื่อมีรายไดพอจายการจายชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรเมื่อมีพนักงาน ธ.ก.ส.ติดตามการจายชําระหน้ีบัตรสินเช่ือ

เกษตรกรทันทีเมื่อถงึกําหนดชําระหน้ี 

  ชวงอายุท่ีแตกตางกันของลูกคาบัตรสินเช่ือเกษตรกรสงผลใหมีการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรแตกตางกัน 

พบวากลุมตัวอยางท่ีมีชวงอายุแตกตางกันสวนมากคือ อายุไมเกิน 35 ป กับอายุ 56 – 65 ป เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวาปจจัยภายใน ไดแก นโยบายของธนาคาร เชน การชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกอน 1 เดือนไมคิดดอกเบ้ียอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีตองชําระ รวมถึงดอกเบ้ียท่ีตองชําระ การติดตามทวงถามหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรของพนักงานธ.ก.ส. การ

ใหบริการของพนักงาน ธ.ก.ส การรับหนังสือเตือนชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรและปจจัยท่ีเกิดจากตัวลูกคาไดแก ภาระ

หน้ีสนิระยะสั้นภาระหน้ีสินระยะยาว การทําประกันวงเงินกู ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยพืชผลกับธ.ก.ส การจายชําระหน้ี

บัตรสินเช่ือเกษตรกรทันทีเมื่อมรีายไดพอจายการจายชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรเมื่อมีพนักงาน ธ.ก.ส.ติดตามการจาย

ชําระหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกรทันทีเมื่อถงึกําหนดการชําระหน้ีมีผลตอการชําหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกร สวนปจจัยภายในไม

พบวาชวงอายุท่ีแตกตางกันของลูกคาบัตรสนิเช่ือเกษตรกรสงผลใหมีการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

 จากการศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรของลูกคาธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาปง จังหวัดพะเยา ท้ัง 3 ดาน คือดานปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน(ธนาคาร) และ

ปจจัยท่ีเกิดจากตัวลูกคา โดยรวมอยูในระดับมาก พบวาความคิดเห็นของลูกคาบัตรสินเช่ือเกษตรกรท่ีมีผลตอปจจัยการ

ชําระหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกร ปจจัยภายในธนาคารไดแก การติดตามทวงถามหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกรของพนักงานธ.ก.ส. 

สอดคลองกับการศึกษาคนควาดวยตนเอง ของประชัน แสนโข (2555) การติดตามทวงถามหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรสงผล

ใหลูกคาบัตรสนิเช่ือเกษตรกรนําเงนิมาชําระหน้ีทันทีเมื่อเมื่อมพีนักงาน ธ.ก.ส. ติดตาม 
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  ความคดิเห็นของกลุมลูกคาพบวาลูกคาผูใชบัตรสนิเช่ือเกษตรกรมคีวามคดิเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอการชําระหน้ี

บัตรสินเช่ือเกษตรกร เกี่ยวกับปจจัยท่ีเกิดจากตัวลูกคาสอดคลองกับการศึกษาคนควาดวยตนเองของณัฐนารี ทาจวง

(2555) สนิคาท่ีนําไปเปนปจจัยการผลติของลูกคาบัตรสนิเช่ือเกษตรกรไมตรงตอความความตองการ และรานคาบางราน

ท่ีขึ้นทะเบียนไวกับ ธ.ก.ส. นําสนิคาท่ีเปนปจจัยในการผลิตขาดคุณภาพมาจําหนาย ทําใหสงผลกระทบตอรายไดจากการ

ขายผลผลติ 

  ความคดิเห็นความคดิเห็นของกลุมลูกคาพบวาลูกคาผูใชบัตรสนิเช่ือเกษตรกรมคีวามคดิเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอ

การชําระหนี้บัตรสนิเช่ือเกษตรกร เกี่ยวกับขอมูลในการใชบัตรสินเช่ือเกษตรกรสอดคลองกับการศึกษาคนควาดวยตนเอง

ของชิดชนก แสนปอ (2555) ลูกคาบัตรสินเช่ือเกษตรกรมีความรูและทราบถึงวัตถุประสงคในการใชบัตรสินเช่ือเกษตรกร 

ประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับคอืการแบงเบาภาระทางการเงนิ รวมถงึมคีวามพงึพอใจตออัตราดอกเบ้ียท่ีตองชําระ 
 

ขอเสนอแนะ 

  จากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมผีลตอการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกรไดแกปจจัยภายในท่ีเกิดจากธนาคารและ

ปจจัยท่ีเกดิจากตัวลูกคาควรมพีนักงานพัฒนาธุรกิจของธนาคารกระตุนการใชบัตรและการชําระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกร

อยางตอเนื่องโดยการติดตามทวงถามจากตัวลูกคาโดยตรง ถาลูกคาผูใชบัตรสินเช่ือเกษตรกรมีการใชบัตรสินเช่ือเกษตร

และไดทําการชําระหน้ีบัตรสนิเช่ือเกษตรกรไดเร็ว จะสงผลใหวงเงนิในบัตรสินเช่ือไดกลับคืนมาเทาเดิมเมื่อถึงเวลาท่ีลูกคา

ตองการลดการซื้อผลติภัณฑทางการเกษตรก็สามารถนําบัตรสนิเช่ือเกษตรกรไปใชไดทันที 
 

กติตกิรรมประกาศ 

  การจัดทํางานศึกษาคนควาดวยตนเองน้ีประสบความสําเร็จไดดวยความกรุณาของ ดร.วทินมนภัทร พุทธวโรตม

ผล อาจารยท่ีปรึกษา เปนอยางสูงท่ีไดใหโอกาส สละเวลาใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตรวจทานปรับปรุงงานศึกษาคนควา

ดวยตนเองน้ีจนเสร็จสมบูรณ  

  ขอขอบคุณ ลูกคาผูใชบัตรสินเช่ือเกษตรกร สาขาปง จังหวัดพะเยา ท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

เพื่อใหขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ี  
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ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพเิศษ ของธนาคารออมสินสาขา

แมขะจาน จังหวัดเชยีงราย 

Factors influencing decision on buying Special Government  Saving Bank  

Lottery of Government Saving Bank, Maekhachan Branch, Chiangrai Province 

ปาณศิรา ดวงทพิย7 1* และวิทนมนภัทร พุทธวโรตมผล8

2 

Panisara Duangthip1* and Vidamanabhatta Buddhavarotamaphala2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชาการศาสตรท่ีมผีลตอการ 

ตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ ธนาคารออมสนิสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย 2 )  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูซื้อ

สลากออมสนิพเิศษท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ ธนาคารออมสนิสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย 

ในการศึกษาในคร้ังน้ี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชในการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแก ลูกคาท่ีซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ธนาคารออมสนิสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย เปนประชากรจํานวน 357 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

ขอมูล และใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชเชิงสถิติพรรณนา หาคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน หาคา T-test คา F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา ประชากรสวนใหญเปนเพศหญงิ คดิเปนรอยละ 63.90 มอีายุ 21-30 ป คดิเปนรอย 

ละ 29.70 มกีารศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คดิเปนรอยละ 45.40 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 56.30 มีอาชีพเปน

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 29.70 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 

38.70 พฤตกิรรมของผูซื้อสลากออมสนิพเิศษ พบวา ลูกคาสวนใหญซื้อสลากออมสินพิเศษเพื่อตองการเสี่ยงโชค คิดเปน

รอยละ 77.30 โดยจะซื้อสลากออมสนิพเิศษตํ่ากวา 1,000 บาท คดิเปนรอยละ 64.40 จะซื้อเปนปกติ/ซื้อเปนประจํา หรือ

ซื้อในโอกาสพเิศษ/วันสําคัญ คิดเปนรอยละ 38.40 สิ่งจูงใจในการซื้อสลากออมสินพิเศษ คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ 

คิดเปนรอยละ 46.80 ความถี่ในการซื้อสลากออมสินพิเศษ ไมแนนอน คิดเปนรอยละ 76.50 เหตุผลในการออมเงิน

สวนมากตองการไดรับรางวัล หรือไดรับดอกเบ้ีย คดิเปนรอยละ 32.60 รูปแบบการออมเงินของลูกคา คือ เงินสด คิดเปน

รอยละ 81.50 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ = 3.74) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ มากท่ีสุด ไดแก ดานลักษณะทาง

กายภาพ อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.46) รองลงมา ไดแก ดานสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก (µ = 3.84) และดาน

พนักงาน อยูในระดับมาก (µ = 3.68) และนอยท่ีสุด ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย (µ = 3.14) อยูในระดับปานกลาง 

 ผลการทดสอบสมมติฐานดานประชากรศาสตร พบวา เพศ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดานพฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสินพิเศษ  

พบวา พฤติกรรมผูซื้อสลากออมสินพิเศษตามโอกาสท่ีซื้อ และสิ่งจูงใจท่ีซื้อ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสิน

พเิศษ อยางมนัียสําคัญทางสถติิ 0.05  
 

คําสาํคัญ : การตัดสนิใจ สลากออมสนิพเิศษ 
  

Abstract 

 This independent study aims to 1) to study demographic factors influencing decision on buying the Special 

Government Savings Bank of the Government Saving Bank, Maekhachan Branch, Chiangrai Province 

2) to study the buyers’ behaviors influencing decision on buying the Special Government Savings Bank Lottery of the 

Government Saving Bank, Maekhachan Branch, Chiangrai Province  

  This study is quantitative study. The populations consisted of 357 customers buying the Special 

Government Savings Bank Lottery of the Government Saving Bank, Maekhachan Branch, Chiangrai Province. 

Questionnaires were used to collected data and analyzed by descriptive statistics and presented in forms of 

percentage, frequency, average, standard deviation. In addition, inferential statistic  (T-test and F-test) was used for 

testing hypotheses and One-way ANOVA was used for analyze one-way variance. 

  Result indicated that the majority of the populations were female (63.90%), aged between 21 to 30 

years old (29.70%), with bachelor’s degrees (45.40%), marriage status (56.30%), government officers and state 

enterprise employees (29.70%), and with monthly income between 10,001 and 20,000 Thai baht (38.70%). From 

buying behaviors, it was found that the majority of them bought the lottery for the purpose of risk-taking (77.30%). 

They saved their money in form of cash (81.50%) and bought the lottery both in regular and special occasions 

(38.40%) with fewer than 1,000 Thai baht each time (64.40%). It was also investigated that the most motivated 

factor on buying the lottery was the public relation of the bank (46.80%). However, in terms of buying frequency, 

the result reports that there was no certain frequency in their buying (76.50%). Interestingly, as the main reason for 

buying was the need of lottery’s prizes or interest (32.60%) and most of the customers have ever won the prize. 
The factors of marketing mix influencing buying decision on the Special Government Savings Bank of the Government 

Saving Bank was at the high level (µ = 3.74). When taking each aspect into consideration, Physical evidence factor 

was at highest factor (µ = 4.46) that affect the decision to the purchase the winning a special savings. The followed 
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was promotion factor (µ = 3.84), people factor (µ = 3.68) at high level. And the lowest was place factor at 

moderate level (µ = 3.14). 

The result from demographic hypothesis testing illustrates that sex, occupation and monthly income 

influenced buying decision on the Special Government Savings Bank Lottery with a statistical significance level of 

0.05. In addition, the result of behavioral hypothesis testing showed that the behavior of purchase opportunity and 

purchase motivation affected the buying decision on the lottery with the statistical significance level of 0.05.  
 

Keyword: Decision making, Special Government Saving Bank Lottery 
 

บทนํา 

 ปจจุบันภาพรวมของระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีความผันผวนซึ่งเกิดจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  

เชน สถานการณดานการเมือง ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า ราคานํ้ามันผันผวนตลอดเวลา และการคาระหวาง

ประเทศ เปนตน ซึ่งปจจัยเหลาน้ีสงผลตอการบริโภคและการออมของภาคครัวเรือน โดยครัวเรือนมีการออมนอยลง 

เพราะขาดแรงจูงใจในการออม เนื่องจากนโยบายอัตราดอกเบ้ียตํ่าของธนาคารแหงประเทศไทย ทําใหสถาบันการเงินท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน เชน ธนาคารไทยพาณชิย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน และสถาบันรับฝาก

เงินอื่นๆ ขาดเงินออม เพื่อมาใหสินเช่ือในการลงทุนแกภาคธุรกิจในการผลิตสินคา และบริการ เพื่อสนองความตองการ

ของประชากรท้ังประเทศ และตางประเทศจึงสงผลเศรษฐกิจโดยรวม แตเนื่องจากสถาบันการเงินเหลาน้ีมีจํานวนมาก 

ดังน้ันจึงตองมีการแขงขันกัน เพื่อระดมทุน โดยใชกลยุทธในรูปแบบตางๆ เชน เงินฝากระยะสั้น ดอกเบ้ียสูง รวมถึงการ

ออกสลากออมทรัพย เปนตน เพื่อจูงใจใหประชาชนนําเงนิฝากยังสถาบันของตน 

ธนาคารออมสนิ เปนสถาบันการเงนิของรัฐท่ีเปนรัฐวสิาหกจิ สังกัดกระทรวงการคลัง มวัีตถุประสงคในการจัดต้ัง

ธนาคารออมสินก็เพื่อการสรางความเปนอยูท่ีดีขึ้น มีความม่ันคงเขมแข็งในชีวิตและครอบครัวของประชาชนอันเปน

นโยบายของรัฐบาล และเปนเจตนารมณพื้นฐานของธนาคารออมสิน “ธนาคารของปวงชน ซึ่งดําเนินงานเพื่อปวงชน เพื่อ

ชุมชนและสังคม” ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ธนาคารออมสินไดเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาระบบการดําเนินงานและการ

บริการในทุกดานอยางเปนพลวัตร ธนาคารจงึไดปรับตัวใหเขากับสถานการณ เพื่อรักษาฐานลูกคามากกวา 26 ลานบัญชี 

โดยระดมทรัพยากรในทุกดานเตรียมการเพื่อปรับปรุงภาพลักษณรูปแบบการใหบริการท่ีทันสมัยและครบวงจรย่ิงขึ้น เพื่อ

รองรับการใหบริการท่ีสอดคลองตอความตองการและครอบคลุมทุกกลุมทุกอาชีพและทุกชวงวัย โดยปจจุบันธนาคารออม

สนิมสีาขา 1,121 สาขา ท่ัวประเทศ มอีายุครบ 101 ป เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2557 (ธนาคารออมสนิ, 2557) 

ธนาคารออมสินเปดใหบริการรับฝากเงินประเภทตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมการออมของประชาชน โดยให 

บริการสนับสนุนการออมทรัพย ในรูปแบบเงนิฝากประจํา เงนิฝากเผื่อเรียก เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว และอีก

รูปแบบหน่ึงของการออมทรัพยท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีธนาคารออมสินใหบริการติดตอกันมากวา 60 ป มีลักษณะเดนท่ีเปน

เอกลักษณเฉพาะท่ีธนาคารออมสนิ ไมเพยีงแตเปนการสรางความม่ันคงในอนาคตใหกับผูฝากเทาน้ัน แตยังสามารถทวเีงนิ

ออมของประชาชนท่ีมโีชคใหสูงขึ้น โดยผูฝากมีสิทธ์ิถูกรางวัลตามท่ีธนาคารกําหนด โดยท่ีผูฝากยังไดรับสิทธิประโยชนใน
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การยกเวนภาษี ซึ่งตลอดระยะเวลา ธนาคารไดปรับปรุงเงื่อนไข เงินรางวัล ราคา และอายุ ของสลากออมสินเพื่อให 

เหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกจิ 

สลากออมสินพิเศษก็ยังเปนจุดแข็งของธนาคาร และมีรูปแบบเปนเอกลักษณเฉพาะของธนาคารออมสินและ

ไดรับความสนใจ จูงใจใหแกลูกคาท่ีชอบการเสี่ยงโชค และมีการจัดแคมเปญสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถ

ดึงดูดใจลูกคาไดอยางตอเนื่องซึ่งแตกตางจากธนาคารพาณิชยอื่นๆ แตคูแขงท่ีสําคัญของธนาคารออมสิน คือ ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดช่ือวาเปนคูแขงของธนาคารออมสิน ไดทําการออกสลากออมทรัพยทวีสิน 

จําหนายหนวยละ 500 บาท (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2557) สวนดานรางวัลท่ีลูกคาจะไดรับมี

มูลคาสูงถึง 20,000,000 บาท สวนสลากออมสินพิเศษมีมูลคาเพียง 10,000,000 บาท ซึ่งรูปแบบการรับฝากเงินก็

ใกลเคียงกับสลากออมสินพิเศษซึ่งไดรับความนิยมเหมือนกัน แตรางวัลจะไดรับสูงกวา ดังน้ันลูกคาสวนหน่ึงไปซื้อสลาก

ออมทรัพยทวสีนิ แสดงใหเห็นวาการใหบริการรับฝากเงนิประเภทน้ียังเปนท่ีตองการของผูลงทุนหรือการฝากออมทรัพยใน

รูปแบบสลากท่ีผูฝากไดท้ังดอกเบ้ียและรางวัลตามท่ีธนาคารกําหนดโดยไมม ี

ความเสี่ยงท่ีจะเสยีเงนิตนไป 

ท้ังน้ี ผูศึกษาไดปฏิบัติงานท่ีธนาคารออมสิน สาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ไดพบวา สลากออมสินพิเศษเปน

ผลิตภัณฑหน่ึงท่ีสรางรายไดใหกับธนาคารออมสินมาเปนเวลานาน ดังน้ัน ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีมี

ผลตอการตัดสนิใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน สาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย เพื่อประโยชนของ

ธนาคารออมสนิ สาขาแมขะจานในอนาคตตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ ของธนาคาร 
ออมสนิสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสนิพเิศษท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ 

ของธนาคารออมสนิสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย 
 

สมมตฐิานของการศึกษา 

             1. ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน

สาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย แตกตางกัน  

             2. พฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสินพิเศษท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ธนาคารออมสนิสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงรายท่ีแตกตางกัน  
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กรอบแนวคิดการศึกษา            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคดิการศึกษา 

 

 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรตน 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

1. เพศ                  

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา   

4. สถานภาพ 

5. อาชีพ             

6. รายไดตอเดอืน 

พฤตกิรรมการเลอืกซื้อสลากออมสนิ

พเิศษ 

- วัตถุประสงคท่ีซื้อ   

- มูลคาในการซื้อ 

- โอกาสท่ีซื้อ          

- สิ่งจูงใจท่ีมอิีทธิพล 

- ความถีใ่นการซื้อ 

- เหตุผลในการออมเงนิ 

- รูปแบบการออมเงนิ 

 

 

 

การตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ 

ของธนาคารออมสนิ สาขาแมขะจาน  

จังหวดัเชยีงราย 

 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด  

1. ดานชองทางการจําหนาย (Place) 

2. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 

3. ดานพนักงาน (People) 

4. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical 

evidence) 

5. ดานกระบวนการใหบริการ (Process) 
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วธิวีทิยาการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ ของธนาคารออมสนิ สาขาแมขะจาน  

จังหวัดเชียงราย เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูศึกษาไดกําหนดวิธีการดําเนินการศึกษาตาม

ขัน้ตอนดังน้ี 
              1. ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ลูกคาท่ีซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาแมขะจาน จังหวัด

เชียงราย จํานวน 357 ราย (รายงานสรุปของสาขาแมขะจาน ณ 22 ตุลาคม 2557) 

              2. เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ผูศึกษาจะใชการสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษา

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน สาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 

357 ชุด 

              3. การเก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษา

ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ ของธนาคารออมสนิ สาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย โดยมีการ

เก็บรวบรวมขอมูล 2 ประเภท ไดแก ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยแบง

แบบสอบถาม เปน 4 สวน ดังน้ี 

              สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา 

และรายไดเฉลี่ยตอเดอืน  

              สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสนิพเิศษ 

              สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออม

สินพิเศษ โดยแบงออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมทางการตลาด ดานพนักงาน 

ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ 

              สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ 

4. การวเิคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม มาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง ใช 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ดวยคาความถี่ แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ใชสถติิเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ดวยคาสถติิ T-test (Independent Samples) เพื่อทดสอบความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม และคาสถิติ F-test (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวาง

คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ดวยการวเิคราะหความแตกตางท่ีระดับนัยสําคัญทางสถติิท่ี 0.05  
 

ผลการศึกษา 

              สวนที ่1 การวเิคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร  

              ผลการศึกษาจากประชากรผูตอบแบบสอบถามท่ีมาซื้อสลากออมสนิพเิศษของธนาคารออมสนิสาขาแมขะจาน 

จังหวัดเชียงราย จํานวน 357 คน  พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.90 มีอายุ 21 – 30 ป รอยละ 29.70 จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 45.40 สถานภาพการสมรสแลว รอยละ 56.30 ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ รอยละ 29.70 และมรีายไดเฉลี่ยตอเดอืน 10,001 – 20,000 บาท รอยละ 38.70 
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              สวนที่ 2 พฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสนิพเิศษ 

              ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกคา พบวา ลูกคาสวนใหญมีวัตถุประสงคในซื้อ

สลากออมสินพิเศษเพื่อตองการเสี่ยงโชค รอยละ 77.30 โดยจะซื้อสลากออมสินพิเศษมูลคาตํ่ากวา 1,000 บาท รอยละ 

64.40โอกาสท่ีจะซื้อสลากออมสินพิเศษจะซื้อเปนปกติ/ซื้อเปนประจํา หรือซื้อในโอกาสพิเศษ/วันสําคัญ รอยละ 38.40 

สิ่งจูงใจในการซื้อสลากออมสนิพเิศษ คอื การโฆษณาประชาสัมพันธ รอยละ 46.80 ความถี่ในการซื้อสลากออมสินพิเศษ

แตละคร้ังจะไมแนนอน รอยละ 76.50 เหตุผลในการออมเงินสวนมากตองการไดรับรางวัล รอยละ 32.60 รูปแบบในการ

ออมเงนิของลูกคา คอื เงนิสด รอยละ 81.50  

              สวนที ่3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ 

              โดยภาพรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ อยูในระดับ

มาก (µ = 3.74) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ มากท่ีสุด คือ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.46) รองลงมา ไดแก ดาน

สงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก (µ = 3.84) และดานพนักงาน อยูในระดับมาก (µ = 3.68) ตามลําดับ และนอยท่ีสุด 

ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย (µ = 3.14) อยูในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในแตละ

ดาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปดังน้ี 

              ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลาก

ออมสนิพเิศษ อยูในระดับปานกลาง (µ = 3.14) เมื่อพจิารณาในรายขอ พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมผีลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ มากท่ีสุด ไดแก สามารถซื้อสลากออมสินพิเศษไดทุกสาขาท่ัวประเทศ อยูใน

ระดับมาก (µ = 3.50) รองลงมา ไดแก สามารถขายสลากออมสินพิเศษไดทุกสาขา อยูในระดับมาก (µ = 3.49) และ

สามารถขอรับรางวัลไดทุกสาขาท่ัวประเทศ อยูในระดับมาก (µ = 3.43) ตามลําดับ และนอยท่ีสุด ไดแก สามารถซื้อสลาก

ออมสนิพเิศษผานทางตู ATM ได อยูในระดับนอย (µ = 2.58) 

              ดานสงเสรมิการตลาด   พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสิน

พเิศษ อยูในระดับมาก (µ = 3.84) เมื่อพจิารณาในรายขอ พบวา ปจจัยดานสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซื้อสลากออมสินพิเศษ มากท่ีสุด ไดแก การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน แผนพับ ปายไวนิล อยูใน

ระดับมากท่ีสุด (µ = 4.24) รองลงมา ไดแก มีการลุนรับรางวัลพิเศษ เชน ทองคํา อยูในระดับมาก (µ = 4.10) และมีการ

โอนเงินรางวัลเขาบัญชี อยูในระดับมาก (µ = 4.02) ตามลําดับ และนอยท่ีสุด ไดแก มีการออกบูธประชาสัมพันธกับ

หนวยงานตางๆ ยูในระดับปานกลาง (µ = 2.85) 

              ดานพนักงาน  พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ อยู

ในระดับมาก (µ = 3.68) เมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา ปจจัยดานพนักงานท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสิน

พเิศษ มากท่ีสุด ไดแก พนักงานมคีวามรู ความชํานาญเกี่ยวกับสลากออมสนิพเิศษเปนอยางดี อยูในระดับมาก (µ = 3.71) 

รองลงมา ไดแก พนักงานใหคําแนะนําอยางถูกตอง เขาใจงาย อยูในระดับมาก (µ = 3.69) และพนักงานมีอัธยาศัยดี ย้ิม

แยม แจมใส อยูในระดับมาก (µ = 3.66) ตามลําดับ และนอยท่ีสุด ไดแก พนักงานใหบริการอยางรวดเร็ว อยูในระดับมาก 

(µ = 3.65) 
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              ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออม

สินพิเศษ อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.46) เมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ มากท่ีสุด ไดแก ความม่ันคงและนาเช่ือถือของธนาคาร, ภาพลักษณและความมี

ชื่อเสยีงของธนาคาร อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.52) ตามลําดับ และนอยท่ีสุด ไดแก มีการใหผลตอบแทนเปนเงินรางวัล

นอกเหนอืจากดอกเบ้ียท่ีจะไดรับ อยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.33) 

              ดานกระบวนการใหบรกิาร พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลือกซื้อสลากออม

สินพิเศษ อยูในระดับมาก (µ = 3.56) เมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา ปจจัยดานกระบวนการใหบริการท่ีมีผลตอการ

ตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ มากท่ีสุด ไดแก มกีารจัดระบบรอคิวท่ีชัดเจน อยูในระดับมาก (µ = 3.67) รองลงมา 

ไดแก เอกสารท่ีใชมีเพียงสําเนาบัตรประชาชนในการซื้อสลากออมสินพิเศษ อยูในระดับมาก (µ = 3.64) และระบบการ

ทํางานถูกตอง นาเช่ือถือ อยูในระดับมาก (µ = 3.60) ตามลําดับ และนอยท่ีสุด ไดแก ความสะดวกรวดเร็วในการ

ใหบริการ, การซื้อสลากออมสนิพเิศษมขีัน้ตอนท่ีไมซับซอน อยูในระดับมาก (µ = 3.44) 

              สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

              สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของ

ธนาคารออมสนิสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย แตกตางกัน  

ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานดานประชากรศาสตรท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ 

ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด  

เพศ อายุ การศกึษา สถานภาพ อาชพี รายได 

T Sig. F Sig. T Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

ดานชองทางการจัด

จําหนาย 

-2.62 0.00* 2.10 0.06 0.14 0.93 0.28 0.83 1.19 0.30 1.19 0.30 

ดานสงเสริม

การตลาด 

-1.62 0.11 0.96 0.44 0.58 0.62 1.01 0.38 0.75 0.58 0.75 0.58 

ดานพนักงาน -0.80 0.43 0.74 0.58 0.48 0.69 1.95 0.12 0.91 0.47 0.91 0.47 

ดานลักษณะทาง

กายภาพ 

-0.80 0.42 1.42 0.21 1.98 0.11 1.18 0.13 3.14 0.00* 3.14 0.00* 

ดานกระบวนการให 

บริการ 

-1.33 0.19 1.02 0.40 0.58 0.62 0.89 0.44 2.74 0.01* 2.74 0.01* 

              จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสิน

พเิศษ สรุปไดดังน้ี 

              1. เพศ มผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย 

จงึยอมรับสมมติฐาน น่ันคอื เพศท่ีแตกตางกัน มผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ ของธนาคารออมสนิสาขา

แมขะจาน จังหวัดเชียงราย แตกตางกัน ในดานชองทางการจัดจําหนาย อยางมนัียสําคัญทางสถติิ 0.05  
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              2. อายุ ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัด

เชียงราย จึงปฏิเสธสมมติฐาน น่ันคือ อายุท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคาร

ออมสนิสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ไมแตกตางกัน ในดานปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด 

ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ อยางมนัียสําคัญทางสถติิ 0.05 

              3. ระดับการศึกษา ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน 

จังหวัดเชียงราย จึงปฏิเสธสมมติฐาน น่ันคือ ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสิน

พเิศษ ของธนาคารออมสนิสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ไมแตกตางกัน ในดานปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน

สงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ อยางมนัียสําคัญทางสถติิ 0.05 

4. สถานภาพ ไมมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ ของธนาคารออมสนิสาขาแมขะจาน จังหวัด 

เชียงราย จึงปฏิเสธสมมติฐาน น่ันคือ สถานภาพท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของ

ธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ไมแตกตางกัน ในดานปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริม

การตลาด ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ อยางมนัียสําคัญทางสถติิ 0.05 

             5. อาชีพ มผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ ของธนาคารออมสนิสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย 

จึงยอมรับสมมติฐาน น่ันคือ อาชีพท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน

สาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย แตกตางกัน ในดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ อยางมี

นัยสําคัญทางสถติิ 0.05              

6. รายไดเฉลี่ยตอเดอืน มผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ ของธนาคารออมสนิสาขาแมขะจาน  

จังหวัดเชียงราย จึงยอมรับสมมติฐาน น่ันคือ รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออม

สินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย แตกตางกัน ในดานลักษณะทางกายภาพ และดาน

กระบวนการใหบริการ อยางมนัียสําคัญทางสถติิ 0.05 

สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสนิพเิศษท่ีแตกตางกันมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออม 

สนิพเิศษ ของธนาคารออมสนิสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ท่ีแตกตางกัน  

ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานดานพฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสินพิเศษท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลาก

ออมสนิพเิศษ 

ปจจัยสวนประสมทาง 

การตลาด  

มูลคาการซื้อ โอกาสการซื้อ สิ่งจูงใจ ความถี ่ รูปแบบการออม 

F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 1.21 0.30 2.07 0.10 1.90 0.15 1.71 0.18 0.88 0.45 

ดานสงเสริมการตลาด 1.22 0.30 3.90 0.00* 1.17 0.31 0.08 0.92 0.37 0.77 

ดานพนักงาน 2.30 0.07 3.30 0.02* 2.80 0.06 1.71 0.18 0.84 0.47 

ดานลักษณะทางกายภาพ 1.48 0.21 0.89 0.44 3.10 0.04* 0.47 0.62 0.48 0.69 

ดานกระบวนการใหบริการ 1.39 0.24 2.43 0.06 0.31 0.73 0.71 0.49 2.16 0.09 
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              จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานดานพฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสินพิเศษท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ สรุปไดดังน้ี 
1. มูลคาการซื้อสลากออมสินพิเศษในแตละคร้ัง ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของ 

ธนาคารออมสนิสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย จึงปฏิเสธสมมติฐาน น่ันคือ มูลคาการซื้อสลากออมสินพิเศษท่ีแตกตาง

กัน มผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ ของธนาคารออมสนิสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ไมแตกตางกัน 

ในดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ

ใหบริการ อยางมนัียสําคัญทางสถติิ 0.05  

             2. โอกาสการซื้อสลากออมสินพิเศษ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษพิเศษ ของธนาคารออม

สนิสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย จงึยอมรับสมมติฐาน น่ันคือ โอกาสการซื้อสลากออมสินพิเศษท่ีแตกตางกัน มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ท่ีแตกตางกัน ในดาน

สงเสริมการตลาด และดานพนักงาน อยางมนัียสําคัญทางสถติิ 0.05 

             3. สิ่งจูงใจในการซื้อสลากออมสนิพเิศษ มผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน

สาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย จงึยอมรับสมมติฐาน น่ันคอื สิ่งจูงใจในการซื้อสลากออมสินพิเศษท่ีแตกตางกัน มีผลตอ

การตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษพเิศษ ของธนาคารออมสนิสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ท่ีแตกตางกัน ในดาน

ลักษณะทางกายภาพ อยางมนัียสําคัญทางสถติิ 0.05  

             4. ความถี่ในการซื้อสลากออมสนิพเิศษตอเดอืน ไมมผีลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษพิเศษ ของ

ธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย จึงปฏิเสธสมมติฐาน น่ันคือ ความถี่ในการซื้อสลากออมสินพิเศษท่ี

แตกตางกัน มผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสินพิเศษพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย 

ไมแตกตางกัน ในดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ และดาน

กระบวนการใหบริการ อยางมนัียสําคัญทางสถติิ 0.05 

             5. รูปแบบการออมเงิน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขา

แมขะจาน จังหวัดเชียงราย จึงปฏิเสธสมมติฐาน น่ันคือ รูปแบบการออมเงินท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

สลากออมสินพิเศษพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ไมแตกตางกัน ในดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ อยางมนัียสําคัญ

ทางสถติิ 0.05 
 

สรุปผลและอภปิรายผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษของธนาคารออมสนิ สาขาแมขะจาน  

จังหวัดเชียงราย ในการเก็บรวบรวมขอมูล สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคและสมมติฐานได ดังน้ี 

              สวนที ่1 การวเิคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร  

              ลูกคาท่ีมาซื้อสลากออมสนิพเิศษ ของธนาคารออมสนิสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย สวนใหญเปนเพศหญิง 

มอีายุ 21 – 30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพการสมรสแลว ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 

และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับการคนควาอิสระของจุรีพร อินทรานุรักษ (2554) 
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ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อสลากออมสนิพเิศษ ธนาคารออมสนิ สาขาโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา 

พบวา กลุมตัวอยางลูกคาท่ีมาใชบริการดานสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินสาขาโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา 

สวนใหญเปนเพศหญงิ มอีายุ 21 – 30 ปจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญมีอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน โดย

รายได 10,000 – 20,000 บาทตอเดอืน และสอดคลองกับการศึกษาคนควาอิสระของอุณาวรรณ สุวรรณมาโจ (2552) ได

ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการตัดสนิใจฝากสลากออมสนิของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาทาอุเทน จังหวัดนครพนม 

พบวา ลูกคาสวนมากเปนเพศหญิง สถานภาพสมรสแลว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการและพนักงาน

รัฐวสิาหกจิ รายไดเฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาทตอเดอืน 

สวนที ่2 พฤติกรรมการซื้อสลากออมสนิพเิศษ 

พฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสนิพเิศษของลูกคา พบวา ลูกคาสวนใหญซื้อสลากออมสนิพเิศษเพื่อตองการ 

เสี่ยงโชค โดยจะซื้อสลากออมสนิพเิศษตํ่ากวา 1,000 บาท จะซื้อเปนปกติ/ซื้อเปนประจํา หรือซื้อในโอกาสพเิศษ/วันสําคัญ 

สิ่งจูงใจในการซื้อสลากออมสินพิเศษ มากท่ีสุด คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ ความถี่ในการซื้อสลากออมสินพิเศษ ไม

แนนอน เหตุผลในการออมเงนิสวนมากตองการไดรับรางวัล หรือไดรับดอกเบ้ีย รูปแบบการออมเงินของลูกคา คือ เงินสด 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาคนควาอิสระของอุณาวรรณ สุวรรณมาโจ (2552) ศึกษาเร่ือง ปจจัยทีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสนิใจฝากสลากออมสนิของลูกคาธนาคารออมสนิสาขาทาอุเทน จังหวัดนครพนม พบวา พฤติกรรมการฝากสลากออม

สินของลูกคาตัดสินใจฝากสลากออมสินพิเศษเพราะตองการถูกรางวัลและตองการเสี่ยงโชค สอดคลองกับการศึกษา

คนควาอิสระของประภาพร พันธุเพ็ชร (2553) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสินใจเลือกการออมทรัพยประเภทเงิน

ฝากสลากออมสินพิเศษ พบวา พฤติกรรมผูบริโภคสวนใหญซื้อตามกิจกรรมสงเสริมการออม จํานวนท่ีซื้อสลากออมสิน

พเิศษในแตละ คร้ังคอืตํ่ากวา 10,000 บาท รับทราบขาวสารจากอินทราเน็ต ไมสอดคลองกับการศึกษาคนควาอิสระของ

รุงวิวา ลาวัณยรัตนากุล (2549) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน

พเิศษ พฤติกรรมการซื้อสลากออมสนิพเิศษ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยซื้อสลากออมสนิพเิศษ โดยมลัีกษณะการซื้อ

เปนคร้ังคราว วธีิการชําระเงนิในการซื้อชําระดวยเงนิสด/เช็คถอนจากธนาคารพาณชิย และวัตถุประสงคท่ีซื้อเพื่อการออมเงนิ 

             สวนที ่3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ 

             โดยภาพรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ อยูในระดับมาก 

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ อยูใน

ระดับมากท่ีสุด คอื ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ รองลงมา ไดแก ดานสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก ดานพนักงาน 

อยูในระดับมาก และดานกระบวนการใหบริการ อยูในระดับมาก ตามลําดับ และนอยท่ีสุด ไดแก ดานชองทางการจัด

จําหนาย อยูในระดับปานกลาง ซึ่งปจจัยดานลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ลูกคามีความเช่ือม่ัน ความม่ันคงและนาเช่ือถือของธนาคาร  ทําใหลูกคายอมรับในภาพลักษณและความมีช่ือเสียงของ

ธนาคาร ซึ่งสอดคลองกับการคนควาอิสระของประภาพร พันธุเพ็ชร (2553) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลือก

การออมทรัพยประเภทเงนิฝากสลากออมสนิพเิศษ ซึ่งสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออม

สินพิเศษท่ีลูกคาใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ ดานการนําเสนอภาพลักษณ รองลงมาคือ ดานขั้นตอนการใหบริการ ดาน

ราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ และสอดคลองกับการศึกษา

คนควาอิสระของรุงววิา ลาวัณยรัตนากุล (2549) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
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สลากออมสนิพเิศษ ซึ่งปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมคีวามสําคัญระดับมาก 5 ดาน ไดแก ดานราคา ดานผลิตภัณฑ 

ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการใหบริการของพนักงานและดานขั้นตอนการใหบริการและความสําคัญระดับปานกลาง 

2 ดาน ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด ถือวาสอดคลองกัน เนื่องจาก ผูศึกษาไมไดนําสวน

ประสมทางการตลาด ดานผลติภัณฑ ดานราคา มาทําการศึกษาในคร้ังน้ี และไมสอดคลองกับการคนควาอิสระของจุรีพร 

อินทรานุรักษ (2554) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาโคก

กรวด จังหวัดนครราชสมีา พบวา ลูกคาใหความสําคัญดานชองทางการจัดจําหนายมากท่ีสุด เพราะความสะดวกตอการ

มาใชบริการไดทุกวัน มสีื่อโฆษณาในการชวยตัดสนิใจในการซื้อ 

ขอเสนอแนะ 

1. ธนาคารออมสนิ สามารถนําขอมูลการศึกษาในดานประชากรศาสตรไปกําหนดกลุมเปาหมาย และกลยุทธให 

สอดคลองกลับผูใชบริการของธนาคารออมสนิ เนื่องจาก ผลการศึกษา พบวา เพศ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนผลตอ

การตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ ของธนาคารออมสนิสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย 

2. ดานสงเสริมการตลาด จากผลการศึกษา พบวา การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ อยูในระดับมาก 

ท่ีสุด ดังน้ัน ควรเพิ่มโฆษณาการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสลากออมสินพิเศษนอกสถานท่ีหรือตามหนวยงานของลูกคา

กลุมเปาหมาย หรือทางโทรทัศน มีรายละเอียดครบถวน เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกคาใหเขาถึงงาย รวมถึงจัดหา

รางวัลท่ีดงึดูดใจลูกคา เชน เพิ่มมูลคาเงนิรางวัล 

             3. ดานชองทางจัดจําหนาย จากผลการศึกษา พบวา การซื้อสลากออมสินพิเศษผานทางตู ATM อยูในระดับ

นอย ดังน้ัน ควรปรับปรุงระบบการทํางานของสลากออมสิน ใหใชงานงาย มีรายละเอียดอยางครบถวน เพื่อความสะดวก

ในการใชงานดวยตนเอง 

             4. ดานกระบวนการใหบริการ จากผลการศึกษา พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ดังน้ัน ควรพัฒนากระบวนการ

ทํางานใหทันสมัย รวดเร็วย่ิงขึ้น และลดความซ้ําซอนของขัน้ตอนในการทํางาน              

             5. ธนาคารออมสิน จําเปนตองมีวางแผนและกําหนดกลยุทธ เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม และเพิ่มฐานลูกคาใหม 

จงึจําเปนตองสรางความไววางใจ และความเช่ือม่ันตอลูกคา เพื่อท่ีจะไดกลับมาใชบริการอีกในอนาคต ธนาคารสามารถนํา

ขอมูลการศึกษาไปใชในการวางแผน และกําหนดกลยุทธตอไปไดในอนาคต  
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ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

             การศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ เฉพาะธนาคารออมสิน สาขาแมขะ

จาน จังหวัดเชียงราย เทาน้ัน ดังน้ัน หากมผีูสนใจศึกษาเร่ืองน้ีอีกควรมกีารศึกษาเพิ่มเติม ดังน้ี 

             1. ควรทําการศึกษาปจจัยๆ อื่น เชน ปจจัยทางดานวัฒนธรรมและปจจัยดานสังคม วามีผลตอการตัดสินใจฝาก

สลากออมสนิหรือไม รวมถงึศึกษา เร่ือง ความรูความเขาใจของลูกคาสลากออมสินเกี่ยวกับสลากออมสินพิเศษดวย เพื่อ

นําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงการบริการ หรือปรับปรุงการประชาสัมพันธใหลูกคาเขาใจถูกตองในการตัดสินใจซื้อสลากออม

สนิเพื่อความม่ันใจของลูกคา รวมถงึควรมกีารศึกษาในพื้นท่ีอื่นเพื่อเปรียบเทียบถงึความแตกตางดวย 

             2. เนื่องจากการศึกษาในคร้ังน้ี เปนการศึกษาผลติภัณฑสลากออมสินพิเศษเพียงอยางเดียว ดังน้ันในการศึกษา

คร้ังตอไปควรเลือกผลิตภัณฑของธนาคารออมสินประเภทอื่นมาศึกษา เพื่อดูความแตกตางของการตอบสนองจาก

ผูใชบริการธนาคารออมสนิวาผลติภัณฑชนิดอื่นมกีารตอบสนองไปในทางท่ีดหีรือไม  

             3. ควรศึกษาในดานปจจัยเชิงลกึท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษ เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา

ผลติภัณฑสลากออมสนิพเิศษ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหไดมากท่ีสุด       

             4. ควรศึกษาเปรียบเทียบจุดเดน จุดดอย ของสลากออมสนิพเิศษของคูแขงขันในสถาบันการเงนิอื่น 

             5. ศึกษาปจจัยอื่นๆ ท่ีมผีลตอพฤติกรรมการตอบสนองของลูกคา เชน ภาพลักษณขององคกรท่ีมผีลตอการ 

ตัดสนิใจเลอืกซื้อสลากออมสนิพเิศษหรือไม 
 

กติตกิรรมประกาศ 

             การคนควาอิสระฉบับน้ีท่ีสําเร็จลุลวงไดดวยด ีผูศึกษาขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

และมหาวทิยาลัยพะเยาเปนอยางย่ิง และอาจารย ดร.วทินมนภัทร พุทธวโรตมผล อาจารยท่ีปรึกษา ซึ่งเปนผูท่ีใหแนวทาง

ในการใหคําแนะนําเพื่อแกปญหาและติดตามความกาวหนาในการทําการศึกษาคนควาอิสระดวยความเอาใจใสอยางดย่ิีง 

             ขอขอบคุณพี่นองนิสติปริญญาโท มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีเสยีสละเวลาอันมคีา เพื่อใหการอนุเคราะหขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอการศึกษาในคร้ังน้ี ขอขอบคุณเพื่อรวมงานท่ีธนาคารออมสิน สาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ท่ีใหความ

ชวยเหลอืในดานสลากออมสนิพเิศษมาโดยตลอด  

  กราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่นองทุกทาน ท่ีคอยสนับสนุน ใหกําลังใจ อีกท้ังใหคําปรึกษาต้ังแตเร่ิมตน 

จนสําเร็จลงไดดวยดี  
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ปจจัยท่ีมผีลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคล่ือนท่ีสมารทโฟน ของนสิิตปรญิญาโท 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

Factors affecting the purchase of smart phones of the Master degree’s students 

at the University of Phayao 

จิดาภา  บุญเรอืง9

1* และ อนุสรณ คุณานุสรณ2 

Jidabha Boonruang1* and Anusorn Kunanusorn2 

บทคัดยอ 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา   

ในคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ี

สมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ท้ังน้ียังไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและตัวแปร

อื่น ๆ เพื่อใหเขาใจความสัมพันธระหวางขอมูล ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนากลยุทธการตลาดโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนให

สอดคลองกับความตองการของตลาดเปาหมายในอนาคต การศึกษาในคร้ังน้ีไดใชเคร่ืองมือในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล

เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยางเปนนิสติปริญญาโท มหาวทิยาลัยพะเยา จํานวน 185 คน โดยใชสถิติ

เชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 

และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหขอมูล และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดวย การ

วิเคราะหหาความแตกตางของคากลางระหวางขอมูลโดยการวิเคราะหผานคาความแปรปรวน  (Analysis of Variance) 

หรือ ANOVA ในการทดสอบเพื่ออธิบายสมมติฐานการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา ดานขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 

74.60 อยูในชวงอายุ 21-30  ป คิดเปนรอยละ 56.80 ดานระดับช้ันปการศึกษา  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ศึกษาอยูระดับช้ันปท่ี 1 มากถึงรอยละ 51.90 ดานสถานภาพ พบวา มีสถานภาพโสด รอยละ 63.80 ดานอาชีพหลักของ

ผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพหลักรับราชการ คิดเปนรอยละ 64.30 และในดานของ

รายไดตอเดอืน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มรีายไดตอเดอืน  15,001 – 20,000 บาท คดิเปนรอยละ 55.10   

จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารท

โฟน พบวา วัตถุประสงคหลักท่ีเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน คือ เพื่อการติดตอสื่อสารโดย Line, Video call, 

SMS, MMS, E-mail ฯ ซึ่งสวนใหญกจิกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนท่ีกลาวมาเปนกจิกรรมท่ีอาศัยท้ังภาพและ

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
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เสยีงเปนสื่อกลางในการสื่อสารและเมื่อศึกษาการพจิารณาเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนแลว พบวา กลุมตัวอยาง

จะเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนในราคาท่ีเหมาะสมกับประสิทธิภาพ เชน มีโปรแกรมรองรับการใชงานท่ี

หลากหลาย พรอมท้ังสะดวกตอการใชงาน ดานความนิยมใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน พบวา กลุมตัวอยางนิยมใช

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนย่ีหอ Apple ท่ีมีระบบ IOS เปนระบบปฏิบัติการในเคร่ือง ซึ่งสถานท่ีท่ีนิยม ซื้อ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ไดแก ศูนยบริการ เชน ศูนยบริการ AIS, DTAC, True เนื่องจากศูนยบริการเหลาน้ี มี

บุคลากรท่ีมเีช่ียวชาญเกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนสามารถแนะนําการใชงานไดอยางละเอียดครบถวน 

 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน พบวา นิสิตปริญญาโทของมหาวิทยาลัย

พะเยา มกีารเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน จากปจจัยดานตาง ๆ ท้ังดานผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด 

และชองทางการจําหนายอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูท่ี 4.19 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.82 สวน

ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อมากท่ีสุดมี 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) และปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเทากันท่ี 4.43 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.74 และ 0.68 

ตามลําดับ รองลงมาคือปจจัยดานราคา (Price) ท่ีมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นท่ี 4.03 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.82 สวน

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนท่ีนอยท่ีสุดคือ ปจจัยดานชองทางจําหนาย (Place) ซึ่งผูตอบ

แบบสอบถามมคีาเฉลี่ยความคดิเห็นอยูท่ี 3.89 และมคีาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.06 จากผลการศึกษาทําใหทราบวาปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนมากท่ีสุดคือปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) และปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดังน้ันผูจําหนายโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน จึงควรพัฒนากลยุทธท้ังสองดานให

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค อาทิ คุณภาพของสนิคา การรับประกันความเสยีหาย รวมไปถงึการจัดใหมพีนักงาน

ท่ีกิริยา พูดจาสุภาพ ออนนอม สามารถใหการบริการและใหคําแนะนําการใชงานแกผูท่ีมาซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารท    

โฟนไดอยางถูกตองครบถวน  อยางไรก็ดปีจจัยทางดานราคาและชองทางการจัดจําหนายก็ยังคงมีผลตอการเลือกซื้อดวย

เชนกัน ดังน้ันผูจําหนายควรพัฒนาปจจัยท้ัง 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดาน

ชองทางการจําหนาย ควบคูกันไป ท้ังน้ีเพื่อความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูบริโภคและเพิ่มยอดการ

จําหนายสนิคาของตนเองไดอีกดวย 

 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนมคีา F ท่ี 10.60 และคานัยสําคัญทางสถติิ (Sig.) ท่ี 0.04 (<0.05) จงึสรุปไดวาเมื่อปจจัยสวน

บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงไป จะสงผลใหการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนแตกตางกันไปดวย เชน เมื่อฐานะทาง

เศรษฐกิจหรือรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางเปลี่ยนไปจะสงผลใหความสามารถในการซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารท      

โฟนแตกตางกัน ดังน้ัน การพัฒนาสนิคาของผูจําหนายควรคํานึงถึงความสามารถในการซื้อของกลุมเปาหมายแตละกลุม

เปนสําคัญ 
 

คําสําคัญ : ปจจัยการตลาด กลยุทธการสื่อสาร โทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน นิสติ 
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Abstract  

The study of factors affecting the purchase of smart phones of the Master degree’s students at the 

University of Phayao was a quantitative study whose aims were to study factors influencing the purchase of smart 

phones of the students and to study the relationship between personal factors and some other variants in order to 

comprehend the relationship of the data. This would lead to the development of smart phone marketing strategies 

that corresponded with the needs of the target markets in the future. The research tool in the data collection process 

was questionnaires. The sample was 185 master’s degree students at the University of Phayao. The descriptive 

statistic used included frequency, percentage, mean and standard deviation. Concerning the data analysis and 

inferential statistics, Analysis of Variance or ANOVA was employed in order to verify the research hypothesis.  

According to the study, it was found that as per the general information of the sample group the majority of 

them, which was 74.60%, were female. They were between 21-30 years old, which was 56.80%. In term of level 

of education, it was found that most of the respondents, 51.90%, were the first year students. Concerning status, 

63.80% were single. As for occupation, most of them, 64.30%, were civil servants. Regarding the salary per 

month, most of the respondents, 55.10%, earned 15,001-20,000 baht. 

From the study on smart phone buying behavior, it was indicated that the main purpose of purchasing was 

to use them as a means of communication via Line, Video call, SMS, MMS, E-mail and etc,. The activities needing 

smart phones were those required images and sounds as a medium for communication. In terms of considering 

buying smart phones, it was found that the sample group would choose the models they felt reasonable in both 

price and the product’s efficiency. For example, there were multifunction programs installed and the product was 

easy to use. As for the preference of the smart phones, it was found that the sample group preferred using the 

brand Apple whose operating system was IOS. The most preferable places to buy the smart phones included service 

centers such as AIS shops, DTAC shops  and True shop. They chose these service shops because they were fully 

equipped with specialists who could give some thorough advice on operating smart phones. 

The results of the study on factors affecting the purchase of smart phones showed that the master’s degree 

students at the university of Phayao bought the smart phones following the factors such as product, price, promotion 

and place in a high level. The mean value of this finding was 4.19 sand the standard deviation was 0.82. The two 

marketing factors affected the purchase decision the most were product and promotion. Their mean was the same, 

which was 4.43, and the standard deviation was 0.74 and 0.68 respectively. The second most influential factor was 

price , whose mean was 4.03 and standard deviation was 0.82. The least affected factor on the decision to buy 

smart phone was place. The mean was 3.89 and the standard deviation was 1.06. The results of the study showed 

that the most influential factors on buying smart phones were product and promotion. Therefore, the smart phone 

sellers should develop the strategies concerning the two factors in order to serve the needs of the customers. For 

example, the quality of the product, warranty, and proper -manner and well-trained salespersons who could serve 
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and provide customers with correct and complete advice. Nevertheless, price and place were still the affecting 

factors in purchase decision. Therefore, the distributors should develop all 4 factors  namely, product, price, 

promotion and place at the same time. To do this, not only the needs of the customers would be served, but also the 

sales would increase. 

The finding resulted from the study of the relationship between personal factors and marketing factors that 

affected the purchase of smart phones was that the relationship of both factors depicted F at 10.60 and statistic 

significance (Sig.) at 0.04 (<0.05). It could be concluded that the change in personal factors would result in the 

different pattern of the purchase of smart phones. For example, when the economic status or the monthly salary 

changed, the smart phone purchasing power would change; therefore the distributors should develop their products 

depending on the purchasing power of each target group.   
 

Keywords: Marketing Mix Factors ,Communication Strategy ,Smart phones ,Master degree’s students  
 

บทนํา 

การสื่อสารถือเปนสิ่งสําคัญตอการดํารงชีวิตอยูของมนุษยโลก โดยเฉพาะในปจจุบันซึ่งเปนยุคของโลก  

ไรพรมแดน (Globalization) หากมีการติดตอสื่อสารท่ีสะดวก รวดเร็ว ยอมทําใหการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน

เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เนื่องจากการติดตอสื่อสารตองใชเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของมากมาย โดยการสื่อสารมีการ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ต้ังแตยุคแรก ๆ จะเปนการตีเกราะ เคาะไม การสงเสียงตอเปนทอด ๆ และการสง

สัญญาณควันจนมีเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของจนทําใหเกิดการพัฒนามาเปนระบบโทรศัพท และไดพัฒนามาจากระบบ

โทรศัพท 1G ซึ่งเปนระบบอนาล็อก ระบบโทรศัพทแบบ 2G เปนระบบโทรศัพทแบบดิจิทัล โดยเปนยุคท่ีมีการใช

โทรศัพทเคลื่อนท่ีมากขึ้นซึ่งโทรศัพทเคลื่อนท่ี คืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการสื่อสารสองทาง โทรศัพทเคลื่อนท่ีใช

คลื่นวทิยุในการติดตอกับเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยผานสถานีฐาน และไดรับการพัฒนาของระบบโทรศัพทมาเปนยุค 

2.5G, 2.75G, 3G, 3.5G และ 4G ตามลําดับ ซึ่งท่ีเปนระบบดจิทัิลในแบบตางๆมคีวามสามารถครบท้ังการสื่อสารดวยเสียง

และขอมูลรวมถึงวีดิโอสามารถสนับสนุน แอพพลิเคช่ันท่ีตองการแบนดวิธสูง เชน ความจริงเสมือน 3 มิติ (3D Virtual 

reality) หรือ ระบบวดิโีอท่ีโตตอบได (Interactive video) พัฒนาการของระบบโทรศัพทเหลาน้ีเพื่อเปนการตอบสนองความ

ตองการท่ีเพิ่มมากขึ้นของมนุษย โดยโทรศัพทเคลื่อนท่ีในปจจุบันมคีวามสามารถเพิ่มขึ้นในลักษณะเปนคอมพิวเตอรพกพา

ซึ่งจะถูกกลาวถงึในช่ือสมารทโฟน (อนุโลม ศรีพณิ, 2555) 

 สมารทโฟน (Smartphone) เปนโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีมีความสามารถท่ีเพิ่มเติมนอกเหนือจากโทรศัพทเคลื่อนท่ี

ท่ัวไป คือโทรศัพทท่ีรองรับระบบปฏิบัติการตางๆไดเสมือนยกเอาคุณสมบัติท่ี PDA และคอมพิวเตอรมาไวในโทรศัพท    

เชน iOS (iPhone), BlackBerry OS (Blackberry), Android OS, Windows phone และ Symbian OS (Nokia) เปนตน 

 โดยสมารทโฟนเปนโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากสําหรับสมารทโฟนท่ีไดรับความนิยมและท่ีรูจัก 

กันด ีเชน Apple , Samsung , Nokia, HTC เปนตน ปจจุบันน้ีถือไดวาสมารทโฟนกําลังไดรับความนิยมเปนอยางสูง เพราะ

สามารถใหผูใชงานติดต้ังโปรแกรมเสริมสําหรับเพิ่มความสามารถของสมารทโฟนซึ่งเรียกวา แอพพลเิคช่ัน  
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ในป 2556 น้ี ถาหากมองดูตลาดไอทีของโลกในชวงท่ีผานมาจะเห็นความแตกตางเปนอยางมากระหวางตลาด

คอมพิวเตอรท่ีซบเซา ขณะท่ีสมารทโฟนและแท็บเล็ตกลับเติบโตสวนทางกับเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว ปจจัยลบตอตลาด

คอมพวิเตอรมาจากการชะลอตัวของประเทศท่ีพัฒนาแลวเปนหลัก เนื่องจากภาคธุรกิจชะลอการลงทุนดานไอทีลงอยาง

ตอเนื่อง ในสวนของผูบริโภคยังมแีนวโนมจะเปลี่ยนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีหมดอายุการใชงาน (Replacement) มากกวาท่ีจะ

ซื้อเพราะตองการอัพเกรดเปนสินคารุนใหม ท้ังน้ีแมวาจะมีการเปดตัวของ Windows 8 และ Ultrabook รุนใหม ๆ ออกมา

แตไมชวยกระตุนยอดขายมากนัก โดยเฉพาะคอมพวิเตอรแบบต้ังโตะท่ียอดสงสินคาในตลาดโลกติดลบ 3% ตอปในชวงป

พ.ศ. 2553 – 2555 ในขณะท่ีโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบสมารทโฟนและแท็บเล็ตกลับเติบโตแบบกาวกระโดดเพิ่มขึ้นกวา 50% 

ในชวงปท่ีผานมา โดยเฉพาะตลาดสมารทโฟนท่ีมยีอดเพิ่มขึ้นจาก 45% ในป พ.ศ. 2553 เปน 60% ของยอดการสงสินคา

ไอทีในตลาดโลกในปพ.ศ. 2555  

ตลาดโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนในประเทศไทยมีการเติบโตในชวงปพ.ศ. 2551 – 2555 เพิ่มขึ้นมากกวา 50% 

ตอป มีมูลคาตลาดอยูราว 4.4 หมื่นลานบาทในป พ.ศ. 2555 แตการเขาถึงโทรศัพทเคลื่อนท่ีของไทยอยูท่ีราว 111 เลข

หมายตอประชากร 100 คนสูงกวาจนีและอินโดนีเซยี แตท่ีนาสนใจคือ การเขาถึงโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนของไทยยัง

ไมสูงมากนักหากดูสัดสวนของโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน  เมื่อเทียบกับจํานวนโทรศัพทเคลื่อนท่ีท้ังหมด จะพบวามี

เพยีง 34% เมื่อเทียบกับจนีซึ่งมรีะดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนใกลเคียงกันแตกลับมีสัดสวนในตลาดโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารท

โฟนถงึ 63% และตลาดโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนในไทยยังสามารถเติบโตไดอีก  มากโดยเฉพาะตางจังหวัด (ปราณิดา 

ศยามานนท, 2556) 

 ปจจุบันจังหวัดพะเยามีประชากรประมาณ 488,864 คน เปนชายจํานวน 238,956 คนและหญิงจํานวน 

249,908 คน (ขอมูลประชากรในจังหวัดพะเยา, 2556) จังหวัดพะเยาเปนจังหวัดท่ีมปีระชากรอาศัยอยูไมหนาแนนมากนัก 

แตยังคงมีการโยกยายเขามาอยูอาศัยในอัตราท่ีสูงท้ังน้ีเนื่องมาจากการพัฒนาดานการศึกษา ท่ีมีการจัดต้ังมหาวิทยาลัย

พะเยาขึ้น ในพื้นท่ีตําบลแมกา อําเภอเมืองพะเยา ทําใหพื้นท่ีดังกลาวมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจอยางกาวกระโดด มีการ

ต้ังรานคา หอพัก และสิ่งอํานวยความสะดวกจํานวนมาก ซึ่งตามแผนการพัฒนาดานเศรษฐกิจของจังหวัด พบวามีแนว

ทางการพัฒนาอยางเปนระบบและรวดเร็ว ท้ังจากโครงการของภาครัฐและเอกชน ปจจัยเหลาน้ีเปนการหนุนเสริมพื้นท่ี

บริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา เปนพื้นท่ีท่ีนาจับตามองในดานโครงขายธุรกิจ โดยเฉพาะโครงขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี

สมารทโฟน 

จากสภาพดังกลาวขางตน ทําใหผูวจิัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ี

สมารทโฟน โดยเลือกกลุมเปาหมายเปนนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากเปนผูท่ีมีศักยภาพในการซื้อ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนสูง ซึ่งผลท่ีไดจะเปนขอมูลเบ้ืองตนใหแกผูประกอบธุรกิจจําหนายโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารท

โฟน หรือผูท่ีสนใจในธุรกิจดังกลาวน้ี นําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการพิจารณาวางแผนและปรับปรุงกลยุทธตาง ๆ เพื่อ

สรางความแตกตางในการแขงขัน และสอดคลองกับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนของผูบริโภค

ตอไป 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัย

พะเยา 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ของนิสิต

ปริญญาโท มหาวทิยาลัยพะเยา 

สมมตฐิาน 

 1. เพศท่ีแตกตางกันสงผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัย

พะเยา ท่ีแตกตางกัน  

 2. อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัย

พะเยา ท่ีแตกตางกัน 

 3. ช้ันปการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท 

มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีแตกตางกัน 

 4. สถานภาพท่ีแตกตางกันสงผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท 

มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีแตกตางกัน 

 5. อาชีพท่ีแตกตางกันสงผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัย

พะเยา ท่ีแตกตางกัน 

 6. รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท 

มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีแตกตางกัน  
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กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การศึกษาวจิัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาวจิัยปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ของ

นิสติปริญญาโท มหาวทิยาลัยพะเยา เปนการวจิัยเชิงปริมาณ และมวีธีิการดําเนินการวจิัย ดังน้ี 

ประชากรที่ใชในการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาไดกําหนดประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นิสิตปริญญาโท  

ท่ีใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 343 คน 

(ฐานขอมูลนิสติมหาวทิยาลัยพะเยา, 2557) 

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ใชวิธีการจัดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยการสุมแบบ

บังเอิญ (Accidental sampling) ซึ่งท้ังหมดเปนผูบริโภคท่ีใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ีเพื่อการกระจายของขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด

กลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชสูตรคํานวณประชากรกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ได

กลุมตัวอยางจํานวน 185 คน 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ช้ันปการศึกษา 

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

 

กลยุทธการตลาด 

- ผลติภัณฑ (Product) 

- ราคา (Price) 

- การสงเสริม

การตลาด (Promotion) 

- ชองทางการจําหนาย 

(Place) 

การเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน  

ของนิสติปริญญาโท  มหาวทิยาลัยพะเยา 
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เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล  

 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยพะเยา” ผูศึกษาไดกําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการสํารวจเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนคําถามชนิด

ปลายปด (Closed-Ended Questions) และชนิดปลายเปด (Open-Ended Questions) ซึ่งแบบสอบถามแบงไดออกเปน       

4 สวน ไดแก 

 สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตรหรือปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ อายุ ช้ันปการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดอืน รวมเปน 6 ขอ  

 สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน โดยมีคําถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) จํานวน 10 ขอ 

 สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนของนิสิตปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยท่ีแบบสอบถามในสวนน้ีจะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Likert’s Rating Scale) ไดแก มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยมาก จํานวน 16 ขอ 

สวนท่ี 4 ความคดิเห็นและขอเสนอแนะหรือขอแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ซึ่งเปน

คําถามแบบปลายเปด (Open-ended question) จํานวน 1 ขอ 
 

การวเิคราะหขอมูล 

  ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) และ

นําเสนอขอมูลโดยใชตาราง ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบเพื่ออธิบายสมมติฐาน ประกอบดวย การวิเคราะหหาความ

แตกตางของคากลางระหวางขอมูลโดยการวิเคราะหผานคาความแปรปรวน (Analysis of Variance) หรือ ANOVA ซึ่ง

ลักษณะของแบบสอบถามไดแบงออกเปน 5 สวนคอื  

 สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตรหรือขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ช้ันปการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)   

ในการวเิคราะหขอมูล 

 สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท 

มหาวทิยาลัยพะเยาโดยท่ีมคีําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ใชคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) 

ในการวเิคราะหขอมูล 

 สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารโฟน ของนิสิตปริญญาโท

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยท่ีแบบสอบถามในสวนน้ีจะเปนแบบมาตราสวนประมาณคาของ Likert’s Rating Scale ไดแก มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยมาก ใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวเิคราะหขอมูล 

 สวนท่ี 4 ความคดิเห็นและขอเสนอแนะหรือขอแนะนําเกี่ยวกับการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ใชการ

พรรณนาจากขอมูลท่ีกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
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ในสวนของการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานในการศึกษาในคร้ังน้ี ไดใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential statistics) ไดแก การวิเคราะหหาความแตกตางของคากลางระหวางขอมูลโดยการวิเคราะหผาน      

คาความแปรปรวน (Analysis of Variance) หรือ ANOVA 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยาใน

คร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อจะไดทราบวาปจจัยอะไรบางท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนของ

นิสติปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ท้ังน้ียังไดศึกษาความสัมพันธดานตาง ๆ ระหวางปจจัยสวนบุคคลและตัวแปรอื่น ๆ 

เพื่อใหเขาใจความสัมพันธระหวางขอมูล ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนากลยุทธทางการตลาดโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ให

สอดคลองกับความตองการของตลาดเปาหมาย ดังน้ัน เพื่อใหเขาใจในประเด็นเนื้อหาการศึกษาอยางครบถวน ผูวิจัยจึงได

แบงผลการศึกษาออกเปนขัน้ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน 

ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมผีลตอการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน 

ตอนท่ี 4 วเิคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมผีลตอการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 ตารางที่  1 แสดงรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ของนิสติปริญญาโท มหาวทิยาลัยพะเยา ดังน้ี 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

          - ชาย 

          - หญงิ 

2. อายุ 

          - 11 – 20  ป  

          - 21 – 30  ป 

          - 31 – 40  ป 

          - 41 – 50  ป 

          - 50  ป ขึ้นไป  

3. ระดับช้ันปท่ีศึกษา 

          - ช้ันปท่ี 1 

 

47 

138 

 

8 

105 

54 

18 

0 

 

96 

 

25.40 

74.60 

 

4.30 

56.80 

29.20 

9.70 

0.00 

 

51.90 
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ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

          - ช้ันปท่ี 2 

          - อื่นๆ (โปรดระบุ.......................) 

4. สถานภาพ 

          - โสด 

          - สมรส 

          - หยาราง/หมาย 

5. อาชีพหลัก 

          - เกษตรกรรม 

          - นักเรียน-นักศึกษา 

          - คาขาย/ธุรกจิสวนตัว 

          - รับจางท่ัวไป 

          - รับราชการ 

          - พนักงาน/ลูกจางในหนวยงานของรัฐ 

          - พนักงาน/ลูกจางหนวยงานภาคเอกชน 

          - อื่นๆ (โปรดระบุ...................................) 

6. รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

          - ตํ่ากวาหรือเทียบเทา 15,000  บาท 

          - 15,001 – 20,000 บาท 

          - 20,001 – 30,000 บาท  

          - 30,001 – 40,000  บาท 

          - 40,001  บาท ขึ้นไป  

62 

27 

 

118 

57 

10 

 

9 

9 

0 

0 

119 

39 

9 

0 

 

22 

102 

54 

0 

7 

33.50 

14.60 

 

63.80 

30.80 

5.40 

 

4.90 

4.90 

0.00 

0.00 

64.30 

21.10 

4.90 

0.00 

 

11.90 

55.10 

29.20 

00.00 

3.80 

  

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 74.60  รองลงมา

เปนเพศชาย รอยละ 25.40 ดานอายุ กลุมตัวอยางมชีวงอายุ 21-30  ป รอยละ 56.80 รองลงมาคือมีอายุระหวาง 31-40

ป คดิเปนรอยละ 29.20 ดานระดับช้ันปการศึกษา พบวา ระดับช้ันปท่ี 1 มากถงึรอยละ 51.90  รองลงมาคือระดับช้ันปท่ี 2 

รอยละ 33.50 ดานสถานภาพ พบวา มีสถานภาพโสด รอยละ 63.80 รองลงมามีสถานภาพโสดและหยาราง รอยละ 

30.80และรอยละ 5.40 ตามลําดับ ในดานอาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา สวนใหญมีอาชีพหลัก คือรับ

ราชการ คิดเปนรอยละ 64.30 รองลงมามีอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางในหนวยงานของรัฐ คิดเปนรอยละ 21.10 และดาน
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ของรายไดตอเดอืน พบวา สวนใหญมีรายไดตอเดือน 15,001–20,000 บาท คิดเปนรอยละ 55.10  รองลงมาเปนมีรายได

ตอเดอืน 20,001 – 30,000 บาท คดิเปนรอยละ 29.20 
 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน พบวา วัตถุประสงคหลักท่ีเลือกซื้อ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน คอื เพื่อการติดตอสื่อสารโดย Line, Video call, SMS, MMS, E-mail ฯ เปนหลัก คิดเปนรอย

ละ 58.90 รองลงมาคือ เพื่อการติดตอสื่อสารพูดคุยในรูปแบบธรรมดา คิดเปนรอยละ 26.50 สวนสิ่งท่ีไมใชปจจัยหรือ

วัตถุประสงคหลักในการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนคอื เพื่อแสดงถงึความทันสมัยและสถานะทางสังคม คิดเปน

รอยละ 0.00 ซึ่งสวนใหญกจิกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนท่ีกลาวมาเปนกิจกรรมท่ีอาศัยท้ังภาพและเสียงเปน

สื่อกลางในการสื่อสาร เชน สนทนาผานโปรแกรมประยุกต เชน Line, Facebook, Whatsapp เปนตน และเมื่อศึกษาการ

พจิารณาเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนแลว พบวา กลุมตัวอยางจะเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนในราคาท่ี

เหมาะสมกับประสิทธิภาพการใชงาน เชน มีแอพพลิเคช่ันรองรับการใชงานท่ีหลากหลาย สะดวกตอการใชงาน และเมื่อ

ศึกษาความนิยมใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน พบวา กลุมตัวอยางนิยมใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนย่ีหอ Apple ซึ่งมี

ระบบ IOS เปนระบบปฏิบัติการในเคร่ือง และสถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางนิยมซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ไดแก 

ศูนยบริการ เชน ศูนยบริการ AIS, DTAC, True คิดเปนรอยละ 59.90 รองลงมาคือตัวแทนจําหนาย เชน iStudio, Telewiz 

shop, TG fone, i-Mobile shop เนื่องจากศูนยบริการเหลาน้ี มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนท่ี

สมารทโฟน สามารถแนะนําการใชไดอยางละเอียดครบถวน 
 

ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมผีลตอการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยท่ีมผีลตอการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน 

รายการ S.D. คาเฉลี่ย (x̄ ) แปลคา 

- ปจจัยดานผลติภัณฑ (Product) 

- ปจจัยดานราคา (Price) 

- ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

- ปจจัยดานชองทางจําหนาย (Place) 

0.74 

0.82 

0.68 

1.06 

4.43 

4.03 

4.43 

3.89 

มากท่ีสุด 

มาก 

มากท่ีสุด 

มาก 

คาเฉลี่ยรวม 0.82 4.19 มาก 

  

จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน พบวา นิสิตปริญญาโท 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา มีการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน จากปจจัยดานตาง ๆ ท้ังดานผลิตภัณฑ ราคา การ

สงเสริมการตลาด และชองทางการจําหนาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูท่ี 4.19  และมีคาเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยูท่ี 0.82 สวนปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อมากท่ีสุดมี 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) และ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งมคีาเฉลี่ยความคดิเห็นเทากันท่ี 4.43 มคีาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.74 และ 

0.68 ตามลําดับ รองลงมาคือปจจัยดานราคา (Price) ท่ีมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นท่ี 4.03 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.82 
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สวนปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนท่ีนอยท่ีสุดคือ ปจจัยดานชองทางจําหนาย (Place) มี

คาเฉลี่ยความคดิเห็นอยูท่ี 3.89 และมคีาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.06 ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดไดดังน้ี 

ดานผลิตภัณฑ (Product)  ท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน พบวา นิสิตมีการเลือกซื้อ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน จากปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น 4.43 มีคา

เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.74 และปจจัยดานผลติภัณฑ (Product) ท่ีมผีลตอการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนมาก

ท่ีสุดคือ การเลือกซื้อสมารทโฟน สิ่งท่ีคํานึงเปนอันดับแรกคือคุณภาพสินคา มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น 4.85 มีคาเบ่ียงเบน

มาตรฐานท่ี 0.57 รองลงมาคือการรับประกันความเสียหายเปนสิ่งจําเปนท่ีรานขายสมารทโฟนตองมีบริการลูกคาหลัง  

การขาย มคีาเฉลี่ยความคดิเห็นท่ี 4.51 มคีาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.77 สวนความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ (Product)  ท่ีมีผล

ตอการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนท่ีนอยท่ีสุด คอื การบริการหลังการขายของผูผลิตหรือผูจําหนายสมารทโฟน 

เปนสวนผลักดันใหเกิดการซื้อสมารทโฟน มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น 4.23 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.84 แตก็ยังคงอยูใน

ระดับมากท่ีสุดดวยเชนกัน 

ดานราคา (Price) ท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน พบวา มีการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ี

สมารทโฟน จากปจจัยดานราคา (Price) ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น 4.03 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.82 

และปจจัยดานราคา (Price) ท่ีมผีลตอการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนมากท่ีสุดคอื จะตัดสนิใจซื้อสมารทโฟนท่ีมี

ราคาเหมาะสม ซึ่งอยูในระหวาง 5,001 – 10,000 บาท มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น 4.25 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.89  

รองลงมาจะเลือกซื้อสมารทโฟนในรานท่ีมีสินคาและราคาสินคาท่ีหลากหลาย มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นท่ี 4.22 มีคา

เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.72 สวนความคิดเห็นดานราคา (Price) ท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนท่ีนอย

ท่ีสุดคอื จะตัดสนิใจซื้อสมารทโฟนในชวงเวลาท่ีมกีารลดราคา  มคีาเฉลี่ยความคดิเห็น 3.65 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.03 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน พบวา มีการเลือก

ซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน จากปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยความ

คิดเห็น 4.43  และ มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.68 และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีผลตอการ

เลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนมากท่ีสุดคือ จะตองการซื้อสมารทโฟนกับรานท่ีมีเจาหนาท่ีผูขายมีกิริยา พูดจา

สุภาพ ออนนอม โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นท่ี 4.59 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.55 รองลงมาคือการบริการและให

คําแนะนําแกผูท่ีมาซื้อสมารทโฟนในรานเปนสิ่งจําเปนท่ีรานขายสมารทโฟนตองมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นท่ี 4.54 มีคา

เบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.71 สวนความคิดเห็นดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนท่ีนอยท่ีสุด คือการช่ืนชอบการซื้อ-ขายสินคาในชองทางท่ีหลากหลาย ซึ่งมีคาเฉลี่ยความ

คดิเห็น 3.18 และมคีาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.78 

 ดานชองทางการจําหนาย (Place) ท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน พบวา ปจจัยดานชอง

ทางการจําหนาย (Place) อยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ยความคดิเห็น 3.89  และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 1.06 และปจจัย

ดานชองทางการจําหนาย (Place) ท่ีมผีลตอการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนมากท่ีสุดคอื จะเดนิทางไปซื้อสมารท

โฟนในรานท่ีอยูใกลบาน โดยมคีาเฉลี่ยความคดิเห็นท่ี 4.43 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.66  รองลงมาคือเมื่อส่ังซื้อสินคา 

จะคํานึงถึงระยะเวลาในการรับ-สง สินคาเสมอ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นท่ี 4.24 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.95 สวน



  

1510 

 

ความคดิเห็นดานชองทางการจําหนาย (Place) ท่ีมผีลตอการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนท่ีนอยท่ีสุด คือ ช่ืนชอบ

ท่ีจะส่ังซื้อสนิคาและสมารทโฟนทางอินเตอรเน็ต ซึ่งมคีาเฉลี่ยความคดิเห็น 3.00 และมคีาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 1.58 
 

ตอนที่ 4 วเิคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ท่ีมผีลตอการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน 
 

 

 

 จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารท พบวา คาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามอยูท่ี 4.24 ซึ่งอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคา

เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.60 และเมื่อนํามาวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการเลือกใช

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทพบวา มีคา F ท่ี 10.60 และคาระดับนัยสําคัญ (Sig.) ท่ี 0.04(<0.05) จึงสรุปไดวาเมื่อปจจัยสวน

บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงไป จะสงผลใหการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนแตกตางกันไปดวย เชน เมื่อฐานะทาง

เศรษฐกิจหรือรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางเปลี่ยนไป จะสงผลใหความสามารถในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ี

สมารทโฟนแตกตางกัน  
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

จากผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน พบวา การตัดสินใจเลือกซื้อ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนของกลุมตัวอยางจากนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยาน้ัน เกิดจากการถูกกระตุนท้ัง

ภายใน เชน ปจจัยสวนบุคคลตางๆ ความรูสึก ทัศนคติ ความเช่ือ การรับรู การคิด และสิ่งกระตุนจากภายนอก เชน การ

โฆษณาประชาสัมพันธ ประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดจากผูผลิต ผูขาย สูผูบริโภค และการศึกษายังไดพบวาการ

เลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน จากปจจัยท้ังดานผลติภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด และชองทางการจําหนาย  

อยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ยความคดิเห็นท่ี 4.19  มคีาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.82 นอกจากน้ันจากการศึกษาในรายละเอียด

ปจจัยสวนบุคคล 

คาความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอการเลอืกซื้อ

โทรศพัทเคลื่อนที่สมารทโฟน 

คาเฉลี่ย (x̄ ) S.D. F Sig. 

1. เพศ 4.23 0.81 6.88 0.08 

2. อายุ 4.28 0.60 10.39 0.06 

3. ช้ันปการศึกษา 4.30 0.64 11.68 0.05 

4. สถานภาพ 4.42 0.60 7.62 0.01 

5. อาชีพ 4.14 0.48 10.97 0.02 

6. รายไดตอเดอืน 4.09 0.50 16.06 0.04 

คาเฉลี่ยรวม 4.24 0.60 10.60 0.04 
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ไดพบวา การเลือกซื้อสมารทโฟน สิ่งท่ีคํานึงเปนอันดับแรกคือคุณภาพสินคา รองลงมาคือการรับประกันความเสียหาย

และการบริการลูกคาหลังการขาย ซึ่งการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนตองขึ้นอยูกับราคาท่ีเหมาะสม โดยจะเลือกซื้อสมารท

โฟนในรานท่ีมสีนิคาและราคาสินคาท่ีหลากหลาย รวมท้ังมีเจาหนาท่ีผูขายท่ีมีกิริยา พูดจาสุภาพ ออนนอม มีการบริการ

และใหคําแนะนําแกผูท่ีมาซื้อสมารทโฟนอยางละเอียดถี่ถวน อยางไรก็ดีระยะทางจากท่ีพักของผูซื้อกับรานคา รวมถึง

ระยะเวลาในการรับ-สงสินคา ยังมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนอีกดวย สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยภายนอก

ท่ีมากระตุนใหเกิดการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ซึ่งผลการศึกษาในคร้ังน้ีไดตรงกับแบบจําลองพฤติกรรม

ผูบริโภคของ Armstrong and Kotler (อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตนและคนอื่นๆ,2546, หนา 196) ซึ่งมีเนื้อหาของแบบจําลอง

สามารถสรุปไดวา เหตุจูงใจท่ีทําใหเกดิการตัดสนิใจซื้อผลติภัณฑ  มจีุดเร่ิมตนจากการท่ีเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ท่ีทําให

เกิดความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่ง

ผูผลติหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสกึนึกคดิของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซื้อ ซึ่งจะนําไปสู

การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s purchase decision) สิ่งแรกท่ีเปน

จุดเร่ิมตนของแบบจําลองอยูท่ีการมีสิ่งกระตุน (Stimulus) ทําใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง 

(Response) ซึ่งเมื่อพจิารณาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตางๆของกลุมตัวอยางกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือก

ซื้อและใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนแลว จะเห็นวา ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อและใช

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของวิษณุ ดิษเทวา (2550) ท่ีไดทําการวิจัย เร่ืองความสัมพันธ

ระหวางปจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีของประชาชนในเขตบางเขน โดยเก็บขอมูลใน

กลุมประชาชนเขตบางเขน จํานวน 400 ราย และมีสมมติฐานวา ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการ

เลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีของประชากรในเขตบางเขน ผลของการศึกษาพบวาปจจัยทางการตลาดน้ันมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีของประชากรในเขตบางเขน ซึ่งวิษณุไดสรุปวา ปจจัยทางการตลาดมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเลอืกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีของประชากรในเขตบางเขนท้ังในภาพรวมและรายได อยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช 

1. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิ หนวยงานภาคธุรกิจ ควรนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังน้ี เปนแนวทางในการ

พัฒนาและเลอืกจําหนายสนิคาใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายในอนาคต 

2. หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังน้ีไปพัฒนาตอยอดธุรกิจตาง ๆ เพื่อรองรับการ

แขงขันทางการตลาด เมื่อประเทศเขาสูการเปนประชาคมอาเซยีน  
 

ขอเสนอแนะการศกึษาคร้ังตอไป 

1. ควรมกีารศึกษาคนควา เร่ือง ปจจัยท่ีมผีลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ใหมีความชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้นและควรมีการแยกศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ตามแนวคิดและทฤษฎีประเภท  

อื่น ๆ บนพื้นฐานปจจัยในดานตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 
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2. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ในพื้นท่ีใกลเคียงของจังหวัดพะเยา เพื่อ

นํามาเปรียบเทียบผลการวจิัยและเพื่อการนําไปปรับใชกับการพัฒนาธุรกจิตอไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 รายงานการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟนของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัย

พะเยาฉบับน้ีจะเสร็จสมบูรณไมได หากไมไดรับความกรุณาจาก ดร.อนุสรณ คุณานุสรณ ท่ีปรึกษา ผูซึ่งใหท้ังความรู 

คําแนะนําและเสยีสละเวลาอันมคีาในการตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนนําไปสูการเสร็จสมบูรณของรายงานฉบับ

น้ี ผูเขยีนขอกราบขอบพระคุณทานมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาและแนะนําขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา 

ตลอดจนชวยในการตรวจสอบแกไขขอบกพรองเปนอยางด ี

 ขอขอบคุณพี่นองนิสติปริญญาโท มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีเสียสละเวลาอันมีคา เพื่อใหการอนุเคราะหขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอการศึกษาในคร้ังน้ี ขอขอบคุณเพื่อรวมงานท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดพะเยาท่ีใหความชวยเหลอืในดานตาง ๆ 

มาโดยตลอด และเพื่อน ๆ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรทุกทานท่ีใหคําปรึกษาและชวยเหลอื 

 กราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่นองทุกทาน ท่ีคอยสนับสนุน ใหกําลังใจ อีกท้ังใหคําปรึกษามาโดยตลอด 
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ปจจัยท่ีมผีลตอความสําเร็จของการดาํเนนิงานของธุรกจิ SMEs ในเขตอําเภอเมอืง 

จังหวัดพะเยา 

Factors leading to success of SMEs performance in Muang district, Phayao 

province 

พทิักษ บุญทา10

1* และ บังอร สวัสดิ์สุข11

2        

Phitak Buntha 1* and Bungon Sawatsuk2 

บทคัดยอ  

 การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการความสําเร็จของธุรกิจ SMEs และศึกษาสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมของธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 222 ราย เปน

ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใชแบบสอบถามแบบปลายปดในการเก็บ

ขอมูล สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางรอยละ 57.7 เปนเพศชาย สวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 42 มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี รอยละ 38 เปนธุรกิจ SMEs ในกลุมของคาปลีก รอยละ 41 มีงบลุงทุนในชวง 1,000,001 บาทขึ้นไป รอยละ 

76 และมีพนักงานจํานวน 1-10 คน รอยละ 69 ผลจากการวิเคราะหขอมูล พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จตอการ

ดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีดังน้ี ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจ 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅=3.57, S.D.=0.926) โดยปจจัยดานการบริหารจัดการองคกรท่ีมีคาเฉลี่ยมากอันดับแรก 

(x̅=3.64) ท่ีมีผลตอความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจของธุรกิจ SMEs อันดับสอง คือ ปจจัยดานการตลาด (x̅=3.63) 

อันดับสาม คอื ปจจัยดานบุคลากร (x̅=3.57) อันดับสี่ คือ ปจจัยดานการพัฒนา (x̅=3.51) และลําดับสุดทาย คือ ปจจัย

ดานการควบคุม (x̅=3.50)  
 

คําสําคัญ: ปจจัยความสําเร็จ การดําเนินงาน SMEs จังหวัดพะเยา  
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Abstract  

 The objective of the study was to determine key success factors influencing SMEs and to study economic 

and social conditions of SMEs in Muang district, Phayao province. The data collection was carried out employing 

questionnaires administered to sample numbering 222 enterprises from SMEs in Muang district, Phayao province.  

The Collected data were analyzed by using a computer program applying for frequency distribution, mean and 

standard deviation. 

 The study shows that 57.7% of samples are male with age rank between 41-50 years old (42%). They 

have held bachelor's degree education. Majority of SMEs (69%) have 1-10 staff and 76% of them have an initial 

capital at 1,000,001 baht. The study result indicated that the level of SMEs success was at high level in all factors 

(x̅=3.57, S.D.=0.926). Key factors effecting the success of the SMEs in Mueng district, phayao province were 

organizing competency (x̅=3.64), marketing competency (x̅=3.63), staffing competency (x̅=3.57), developing 

competency (x̅=3.51) and controlling competency (x̅=3.50) 
 

Keywords: Key success factors, Performance, SMEs, Muang district, Phayao province  
 

บทนํา 

ในปพุทธศักราช 2558 จะเปนปท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก ภายหลังจากการเขารวมกลุมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไมวาจะในดานของการเคลื่อนยายอยางเสรีของสินคาและบริการ แรงงานและเงินทุน เพื่อจุดมุงหมาย 

ท่ีจะใหตลาดประเทศตาง ๆ ในอาเซียนรวมเปนหน่ึงเดียวกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมท่ีจะสงผลกระทบตอทุก

ภาคสวน โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม

จํานวนมาก เพื่อท่ีจะทําใหผูประกอบการ SMEs ของไทยมคีวามพรอมในการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยทิศทางการพัฒนา 

SMEs ท่ีสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นําเสนอประกอบดวยแผนงาน 3 ระยะ ไดแก ระยะสั้น (ภายใน 1 ป) ระยะกลาง 

(2-3 ป) และระยะยาว (3-5 ป) มเีปาหมาย ในการเพิ่มรายไดและสัดสวนใน GDP ของ SMEs ใหถึง 50% ของ GDP ประเทศ 

และสงเสริมให SMEs ไทยกาวสูสากล รวมถึงสงเสริมการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อน 

SMEs เพื่อให SMEs ไทยสามารถเติบโตตอเนื่องไดอยางย่ังยนืและสามารถแขงขันไดในระดับสากล และสํานักงานสงเสริม

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดกําหนดยุทธศาสตรท่ี 4 ของแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559) ใหเปนยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเช่ือมโยง

กับเศรษฐกิจระหวางประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมผูประกอบการ SMEs ใน 8 อุตสาหกรรมเปาหมาย คือ กอสราง 

อาหาร สิ่งทอ บริการเพื่อสุขภาพ อัญมณแีละเคร่ืองประดับ เฟอรนิเจอร การพมิพ และพลาสติกและบรรจุภัณฑพลาสติก 

การท่ีจะบรรลุเปาหมาย เพื่อใหเกดิการแขงขันไดในตลาดอาเซยีน ดังน้ันผูประกอบทุกภาคธุรกจิตองเรียนรูภาษา 

วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยูของเพื่อนบานในกลุมอาเซียนดวยกันใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถปรับกิจการของตนเอง

ใหสามารถอยูรอดได และเปนจุดเร่ิมตนการเตรียมความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียนในอนาคต และดวยเหตุนี้ผูศึกษา

จึงเล็งเห็นความสําคัญท่ีจะทําการศึกษาหาปจจัยความสําเร็จที่มีตอการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของธุรกิจ SMEs เพื่อนํามาพัฒนาการดําเนินธุรกิจ 

หาแนวทางในการแกไขปญหา และแนวทางในการเตรียมความพรอมของการดําเนินธุรกจิ SMEs เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

ในปลายป พ.ศ. 2558 ตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกจิและสังคมของธุรกจิ SMEs ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมตีอความสําเร็จตอการดําเนินงานของธุรกจิ SMEs ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 
 

                            ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สภาพสงัคมและเศรษฐกิจ 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- ประเภทธุรกจิ 

- ทุนจดทะเบียน 

- จํานวนพนักงาน 

- ระยะเวลาประกอบธุรกจิ 

ปจจัยที่มีผลตอความสาํเร็จ 

ของการดาํเนนิงานของธุรกิจ SMES 

ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวดัพะเยา 

 

ความสําเร็จในการดาํเนนิงาน 

แตละดาน 

- ดานการบริหารองคกร 

- ดานดานบุคลากร 

- ดานการตลาด 

- ดานการควบคุม 

- ดานการพัฒนา 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

 ในการศึกษาในหัวขอปจจัยท่ีมีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา นั้น ผูทํา

การศึกษาจะทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียดของขอบเขต

การวจิัย ดังน้ี 

 1. ขอบเขตทางดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา ท่ีจดทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาธุรกจิจังหวัดพะเยา จํานวน 401 ราย (สํานักงานพัฒนาธุรกจิ จังหวัดพะเยา, 

2557)  และไดคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัยโดยใชตารางของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 

ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 5% จึงไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 222 ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 

Random Sampling) ดวยวธีิการจับฉลาก (Lottery Method) 

 2. ขอบเขตทางดานเนื้อหา 

  สวนท่ี 1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวชิาท่ีสําเร็จการศึกษา ระยะเวลาการดําเนินธุรกจิ จํานวนพนักงานประจํา ลักษณะของธุรกจิ 

  สวนท่ี 2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิผลการดําเนินงานของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

 3. การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 

  ผูวจิัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวจิัยซึ่งไดทําการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือม่ัน 

(Reliability) ดังตอไปน้ี 

  3.1 เพื่อใหแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ทําขึ้นให อาจารยที่ปรึกษา

และผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อพจิารณาตรวจสอบเนื้อหาและโครงสรางของแบบสอบถามและปรับปรุงสํานวนภาษา

ท่ีใชใหชัดเจนเหมาะสม 

  3.2 การทดสอบคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด ไปทําการทดสอบ

แบบสอบถามลวงหนา (Pre Test) กับกลุมตัวอยางเพื่อทดสอบความเช่ือม่ันโดยวธีิ Cronbach ‘Alpha (ศิริชัย พงษวชัิย, 2546) 

 4. การวเิคราะหขอมูล 

  เมื่อตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามทุกฉบับแลว ไดทําการลงรหัสขอมูลตามคูมือลงรหัสเพื่อประมวลผล

ขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 

  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ การอธิบายถึงโครงสรางท่ัวไปของตัวอยางท่ีศึกษาในลักษณะ

ตาง ๆ คอื เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประเภทของธุรกจิท่ีประกอบการ และปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จ

ในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม โดยอาศัยคาความถี่และรอยละใชคาเฉลี่ย (Means) 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลในรูปของตาราง 
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ผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมผีลตอความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจของธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

มผีลการศึกษาดังน้ี 

 1. สภาพเศรษฐกจิและสังคมของธุรกจิ SMEs ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา พบวากลุมตัวอยางรอยละ 57.7 

เปนเพศชาย สวนใหญมอีายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 42 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 38 จัดอยูในธุรกิจ SMEs 

ในกลุมของคาปลกี รอยละ 41 กลุมคาสง รอยละ 25 กลุมการผลิต รอยละ 17 และกลุมบริการ รอยละ 17 กลุมตัวอยาง

สวนใหญ รอยละ 76 มงีบลุงทุนในชวง 1,000,001 บาทขึ้นไป รองลงมา รอยละ 16 ของกลุมตัวอยาง มเีงนิลงทุนอยูในชวง 

500,001-1,000,000 บาท และกลุมตัวอยางสวนใหญมพีนักงานจํานวน 1-10 คน รอยละ 69 

 2. ปจจัยท่ีมผีลตอความสําเร็จของการดําเนินงานของธุรกจิ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา ปจจัย

ท่ีมีผลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจของกลุมตัวอยาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅=3.57) โดยปจจัยดาน

การบริหารจัดการองคกรท่ีมีคาเฉลี่ยมากอันดับแรก (x̅=3.64) ท่ีมีผลตอความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจของธุรกิจ SMEs 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา รองอันดับสอง คือ ปจจัยดานการตลาด (x̅=3.63) อันดับสาม คือ ปจจัยดานบุคลากร 

(x̅=3.57) อันดับสี่ คอื ปจจัยดานการพัฒนา (x̅=3.51) และลําดับสุดทายคอื ปจจัยดานการควบคุม (x̅=3.50) ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ 

 ในการประกอบธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ปจจัยที่มีผลตอความสาํเร็จ x̅ S.D. ระดับความคดิเหน็ 

1. ดานการบริหารจัดการองคกร 3.64 0.920 มาก 

2. ดานบุคลากร 3.57 0.914 มาก 

3. ดานการตลาด 3.63 0.906 มาก 

4. ดานการควบคุม 3.50 0.911 มาก 

5. ดานการพัฒนา 3.51 0.979 มาก 

รวม 3.57 0.926 มาก 

 

สรุปผลและอภปิรายผล 

 สรุปผล 

 1. สภาพเศรษฐกจิและสังคมของกลุมตัวอยางรอยละ 57.7 เปนเพศชาย และรอยละ 42.30 เปนเพศหญิง สวนใหญ

มีอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 42 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 38 จัดอยูในธุรกิจ SMEs ในกลุมของคาปลีก 

รอยละ 41 มงีบลุงทุนในชวง 1,000,001 บาทขึ้นไป รอยละ 76 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพนักงานจํานวน 1-10 คน 

รอยละ 69 
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 2. ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจของกลุมตัวอยาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅=3.57) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยดานการบริหารจัดการองคกรที่มีคาเฉลี่ยมากอันดับแรก (x̅=3.64) ที่มีผลตอ

ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจของธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา อันดับสอง คือ ปจจัยดานการตลาด 

(x̅=3.63) รองอันดับสาม คอื ปจจัยดานบุคลากร (x̅=3.57) อันดับสี่ คอื ปจจัยดานการพัฒนา (x̅=3.51) และลําดับสุดทาย 

คอื ปจจัยดานการควบคุม (x̅=3.50) 

 3. การวจิัยน้ี พบวา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกจิ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไดแก โครงสราง

พื้นฐานของจังหวัดพะเยาไมเกื้อหนุนระบบ Logistic ทําใหผูประกอบการมตีนทุนการผลติสนิคาและบริการสูงกวาคูแขงขัน 

ปญหาของบุคลากร ท่ีมกีารเขาและออกจากงานอยูตลอดเวลา ทักษะและความชํานาญการในงาน ปญหาคาแรงขั้นตํ่า 

ความเสถยีรของนโยบายทางดานการเมอืง สงผลตอผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเชนกัน ซึ่งปญหาดังกลาวขัน้ตน

มผีลตอการดําเนินงานของธุรกจิ SMEs ในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

 อภปิรายผล 

 จากการศึกษาพบประเด็นท่ีนาสนใจ ดังน้ี 

 1. กลุมตัวอยางมรีะดับความคดิเห็นตอ ปจจัยดานการบริหารจัดการองคกรท่ีมผีลตอความความสําเร็จของธุรกิจ

อยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของปจจัยดานน้ี ผูประกอบการมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับ

ผูบริหารองคกรมคีวามสามารถปฏบัิติงานไดทุกดานและทุกระดับ (x̅=3.82) สงผลใหธุรกจิประสบความสําเร็จ อันดับสอง 

คอื ผูบริหารมรูีปแบบของการจัดต้ังธุรกิจท่ีมีนโยบายและวัตถุประสงคขององคกรท่ีชัดเจน (x̅=3.73) และอันดับสาม คือ 

ผูบริหารมคีวามรูความชํานาญในธุรกจิท่ีทําอยูในดานทฤษฎแีละภาคปฏบัิติ (x̅=3.68) 

 2. กลุมตัวอยางมรีะดับความคดิเห็นตอ ปจจัยดานการตลาดท่ีมผีลตอความความสําเร็จของธุรกจิอยูในระดับมาก 

ซึ่งเมื่อพจิารณารายละเอียดของปจจัยดานน้ี ผูประกอบการมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดเกี่ยวกับธุรกิจมีการวิเคราะห

ความตองการของลูกคา (x̅=3.86) สงผลใหธุรกิจประสบความสําเร็จ อันดับสองคือธุรกิจมีทําเลท่ีต้ัง การจัดหาวัตถุดิบ

ท่ีสะดวกและตรงตามความตองการของลูกคา (x̅=3.72) และอันดับสามคอื ผูบริหารมกีารจัดทําตลาดเชิงรุก (x̅=3.66) 

 3. กลุมตัวอยางมรีะดับความคดิเห็นตอ ปจจัยดานบุคลากรท่ีมีผลตอความความสําเร็จของธุรกิจอยูในระดับมาก 

ซึ่งเมื่อพจิารณารายละเอียดของปจจัยดานน้ี ผูประกอบการมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดเกี่ยวกับธุรกิจมีระบบแรงจูงใจ

ใหพนักงานต้ังใจทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (x̅=3.79) สงผลใหธุรกิจประสบความสําเร็จ อันดับสอง คือ 

ธุรกจิมพีนักงานท่ีมคีุณภาพ มคีวามสามารถ มคีุณสมบัติตรงกับงานท่ีปฏบัิติ (x̅=3.65) และอันดับสาม คอื ธุรกิจมีนโยบาย

การทํางานเปนทีม (x̅=3.58) 

 ซึ่งผลการศึกษาท้ังสามประเด็นขางตนมีผลใกลเคียงกับผลการศึกษาของ วสุธิดา นุริตมนต และคณะ (2556) 

ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา พบวา โดยรวมปจจัยดานการบริหารจัดการมีอิทธิพลตอความสําเร็จของ SMEs ประกอบดวย การบริหาร

เชิงกลยุทธ การบริหารการผลติ การบริหารการตลาดการบริหารการเงินและบัญชี  สวนใหญผูประกอบการใหความสําคัญ

ตอการบริหารการตลาด ซึ่งมีอิทธิพลตอทุกองคประกอบของความสําเร็จของผูประกอบการ SMEs เกี่ยวกับการวางแผน

การตลาด การคนหาความตองการของลูกคา การตลาดสนองความตองการ และการสรางความพึงพอใจแกลูกคา 
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นอกจากน้ันสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกมีอิทธิพลตอความสําเร็จของ SMEs โดยจะใหความสําคัญตอการ

วิเคราะหสภาพแวดลอม การแสวงหาโอกาสลดอุปสรรคในการดําเนินงาน และคนหาจุดแข็งซึ่งเปนความสามารถของ

ผูประกอบการเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของ SMEs และใกลเคียงกับผลการศึกษาของ 

ธนัชชา บินดุเหล็ม และคณะ (2556) ศึกษาวจิัยเร่ือง ปจจัยแวดลอมทางธุรกจิท่ีมอิีทธิพลตอความสําเร็จของการประกอบ

ธุรกจิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดพระอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา 1) ระบบการตลาด 

ระบบลูกคา ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงนิ และระบบบุคลากร สามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกจิวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอม โดยท่ีทุกระบบสงผลในทิศทางบวกกับความม่ันคง ยกเวนระบบบุคลากร ท่ีสงผลในทิศทางลบกับความม่ันคง

ขององคกร และพบวา 2) ระบบการบริหารการจัดการ ระบบลูกคา ระบบการตลาด สามารถพยากรณความสําเร็จของ

ธุรกจิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม ดานการยอมรับนับถอืไดอยางมนัียสําคัญ โดยท่ีทุกระบบสงผลในทิศทางบวกกับ

การยอมรับนับถอื 

 ขอเสนอแนะ 

 1. การวิจัยคร้ังน้ีพบวา ธุรกิจ SMEs มีปญหาดานบุคลากร มีการเขาและออกจากงานบอย และขาดทักษะ

ในการทํางาน ซึ่งสงผลกระทบตอกระบวนการผลติ ทําใหการดําเนินงานไมตอเนื่อง และเกิดความลาชาในการสงมอบสินคา

ใหกับลูกคา นอกจากน้ีธุรกจิท่ีตองส่ังซื้อวัตถุดิบจากท่ีอื่น ดังน้ันธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ควรมีการ

รวมตัวกันเปนเครือขายในระดับจังหวัด เพื่อประสานรวมมือกันในดานตาง ๆ เชน การจัดหาวัตถุดิบ การรวมกันขยายกําลัง

การผลติเพื่อใหเพยีงพอตอความตองการของตลาดในอนาคต เพื่อรักษากลไกทางการตลาดใหสมดุล 

 2. ภาครัฐและหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ควรมีการอบรมใหความรูทางวิชาการ การสนับสนุนทางวิชาการ

เพื่อใหความรู ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงาน งบประมาณสนับสนุนการจัดแสดงสินคาท้ังในและตางประเทศ 

เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กท่ีเร่ิมธุรกิจใหมยังขาดความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ และขาดความรูเร่ืองการ

นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการเพิ่มชองทางในการจัดจําหนาย เชน การขายสินคาแบบออนไลน เปนตน 

การใหความรูกับธุรกจิขนาดเล็กดานการพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและตรงตามความตองการ

ของตลาดอาเซยีน 

 3. การวจิัยคร้ังน้ี พบวา ธุรกจิ SMEs ในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา มีปญหาดานเงินทุน และการเขาถึงแหลงเงินทุน 

ภาครัฐและสถาบันการเงนิ ควรใหการสนับสนุนเงินกูดอกเบ้ียตํ่า ท่ีมีกฎระเบียบการกูเงินท่ีชัดเจน เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ

ใหผูประกอบการพัฒนาธุรกิจของตนเองสูตลาดอาเซยีนในปลายป 2558 

 4. งานวิจัยในอนาคตควรทําการศึกษาในเชิงคุณภาพกับธุรกิจ SMEs ในกลุมใดกลุมหนึ่งที่ประสบความสําเร็จ 

วาปจจัยใดท่ีสงผลใหธุรกจิน้ัน ๆ ประสบความสําเร็จ เพื่อใชเปนรูปแบบธุรกจิตัวอยางใหกับบริษัทอื่นตอไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก ดร.บังอร สวัสดิ์สุข 

อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีกรุณาใหความรู คําปรึกษา คําแนะนํา และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ อยางดีย่ิงตลอดมา ต้ังแต

เร่ิมงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ 



  

1520 

 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทาน ท่ีใหความกรุณาในการตรวจสอบเคร่ืองมือของการศึกษาคนควาดวยตนเอง

ในคร้ังน้ี และรวมประเมินตรวจสอบใหการศึกษาคนควาในครั้งนี้เกิดสมบูรณมากยิ่งขึ้น คณาจารยผูสอนในหลักสูตร

บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู 

และใหคําปรึกษาในเร่ืองตาง ๆ ในการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี 

 ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ท่ีไดใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดีย่ิง ทุกทาน

ท่ีกรุณาสละเวลาอันมคีาตอบแบบสอบถามในการวจิัยคร้ังน้ี ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงท่ีทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเอง

ฉบับนี้สําเร็จลุลวง 

 สุดทายขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวบุญทา รวมถงึญาติพี่นอง ทุกคนท่ีใหการสนับสนุนและ

เปนกําลังใจใหกับผูศึกษามาโดยตลอด ผูศึกษาหวังเปนอยางย่ิงวา การศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ีจะเปนประโยชน

ตอผูท่ีสนใจทุกทาน หากการศึกษาคนควาน้ียังพอมีคุณคาและประโยชนบาง ผูศึกษาขอบมอบความดีท้ังหมดใหกับ

ครูบาอาจารยทุกทาน และบิดา มารดาท่ีอบรมส่ังสอนจนเติบใหญมาจนวันน้ี 
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ปจจัยท่ีมผีลตอแรงจูงใจในการปฏบิัติงานของบุคลากรสายบรกิาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

Factors Affecting the Working Motivation of Administrative Staff Members of the 

University of Phayao 

ปวล ีดวงด ี12

1* และบุญญานุช ชีวาเกยีรตยิิ่งยง13

2 

Pawalee Duangdee 1* and Boonyanuch cheewakiatyingyong 2 

บทคัดยอ  

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 2) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยท่ีมผีลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร

สายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา  

กลุมตัวอยาง คอื บุคลากรสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมีสถานภาพปจจุบันยังคงเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา จํานวนท้ังสิ้น 257 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F-test 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมผีลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวม 

อยูในระดับปานกลาง 10 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังน้ี ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความรับผิดชอบ ดาน

นโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานสภาพการทํางาน 

ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความม่ันคงในงาน ดานคาตอบแทน และดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน โดยปจจัย 

ท่ีมผีลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของบุคลากรสายบริการอยูในระดับมากมเีพยีงดานเดยีว คือดานการไดรับการยอมรับ

นับถอื 

การเปรียบเทียบปจจัยท่ีมผีลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายบริการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พบวา บุคลากรท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏบัิติงานแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
 

คําสาํคัญ: แรงจูงใจ มหาวทิยาลัยพะเยา บุคลากรสายบริการ ทฤษฎสีองปจจัย 
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2Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
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Abstract  

This study aimed at 1) studying factors affecting the working motivation of the administrative staff members 

of the University of Phayao, and 2) comparing factors motivating working basing on the University of Phayao’s 

administrative staff members’ personal concerns.   

The sample was 257 administrative staff members who were, at the time of the study, employed by the 

University of Phayao. Questionnaires were distributed in order to gather the data. The data analysis was done using 

descriptive statistic namely, mean, S.D., t-test and F-test. 

 The results of the study showed that there were 10 factors moderately affecting the working motivation of 

the administrative staff members of the University of Phayao. Having been arranged in the order of the mean figure, 

they included the relationship between the commanders: the responsibilities: the university’s policies and administration: 

job achievement: characteristics of jobs: the management and lines of commanding: job security: fringe benefits: and 

job prospects. There was only one factor highly affecting the working motivation of the administrative staff members, 

which was the acceptation from society.  

 With regard to the comparison of the factors motivating work based on the University of Phayao’s administrative 

staff members’ personal concerns, it was shown that the administrative staff members whose personal factors differed 

from one another affected the opinions toward the factors affected by the working motivation at the level of significance 

at 0.05 

 

Keywords: motivation, the University of Phayao, administrative staff members, two factor theory  
 

บทนํา 

ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรทางการบริหารท่ีนับวาสําคัญที่สุดตอองคกร ถึงแมวาในปจจุบันความกาวหนา

ทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีมาใชในองคกร แตก็ไมสามารถท่ีจะนํามาทดแทนทรัพยากรมนุษยไดอยางสิ้นเชิง ปจจัยดาน

ทรัพยากรมนุษยยังคงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอองคกร ปจจุบันทุกองคกรไดเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย

ในองคกร ต้ังแตการนํากลยุทธการสรรหาคนดมีคีวามสามารถเขาสูองคกร รูจักใชประโยชนจากบุคลากร ตลอดจนการให

การพัฒนาดานตาง ๆ ท่ีเหมาะสมรวมท้ังการรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกรใหนานท่ีสุดตลอดจนการสรางแรงจูงใจ

การปฏบัิตงิาน อันนํามาเพื่อใหองคกรสามารถท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีต้ังไวไดอยางมปีระสทิธิภาพ  

มหาวิทยาลัยพะเยาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแยกตัวออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อป พ.ศ. 2553 

มีบุคลากรแบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ ไดแก บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายบริการ ซึ่งในกลุมบุคลากรสายบริการ

ยังแบงตามลักษณะการจางงานไดเปน พนักงานเงินงบประมาณและพนักงานเงินรายได ปจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยาเกิดภาวะ 

การขาดแคลนบุคลากรท่ีมคีวามรูความชํานาญ สงผลใหการดําเนินงานและการพัฒนาโครงการตาง ๆ ชะลอตัว บุคลากร

ท่ีปฏบัิติงานอยูตองเพิ่มความรับผดิชอบในภาระงานทดแทนบุคลากรท่ีขาดไป  
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จากสภาพปญหาดังกลาว จงึทําใหผูวจิัยมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร

สายบริการ ซึ่งจะวิเคราะหจากทฤษฎีสองปจจัยของ Frederick Herzberg ประกอบดวยปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 

และปจจัยบํารุงรักษา (Maintenance Factors) เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยาไดอยางมปีระสทิธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายบริการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

สมมุตฐิาน  

ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน สงผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมผีลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงานแตกตางกัน 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อายุการบรรจุงาน 

- รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

 
 
 

ปจจัยจูงใจในการทํางาน 

- ความสําเร็จในการทํางาน 

- การไดรับการยอมรับนับถอื 

- ลักษณะงานท่ีปฏบัิติ 

- ความรับผดิชอบ 

- ความกาวหนาในหนาท่ีกา 

 

 

 
 
 

แรงจูงใจในการปฏบิัติของ 

บุคลากรสายบรกิาร  

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 
ปจจัยบํารุงรักษา 
- นโยบายและการบริหารงาน 

- การปกครองบังคับบัญชา 

- ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

- สภาพการทํางาน 

- คาตอบแทน 

- ความม่ันคงในงาน 
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วธิวีทิยาการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คอื บุคลากรสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมีสถานภาพปจจุบันยังคงเปนพนักงาน

มหาวทิยาลัยพะเยา จํานวน 723 คน (กองการเจาหนาท่ี มหาวทิยาลัยพะเยา, (11 พฤศจกิายน 2557) 

 ขนาดของกลุมตัวอยาง คอื บุคลากรสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา จํานวน 257 คน 

 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพื่อใชในการเก็บขอมูลโดยใช

วธีิการหาขนาดของกลุมตัวอยางตามทฤษฎขีอง Yamane (1973) และใชวธีิการสุมแบบแบงช้ัน และสุมอยางงายในแตละช้ัน 
n =      N 

                   1+Ne2 

 โดยท่ี 

 n = จํานวนกลุมตัวอยาง 

 N = จํานวนประชากรท้ังหมด 

 e2 = คาสัดสวนท่ีตองการ โดยการศึกษาคร้ังน้ียอมใหมกีารคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยางรอยละ 5 

 เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บขอมูล 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คอื แบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3 สวน คอื 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการ

บรรจุงาน และรายได  

 สวนท่ี 2 ขอมูลปจจัยท่ีมผีลตอการสรางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ไดแก ปจจัยจูงใจ

ในการทํางาน (Motivator Factor) และปจจัยบํารุงรักษา (Maintenance Factors) ประกอบดวย ลําดับความสําคัญ 5 ขั้น 

สอบถามโดยใชมาตรวัดของลเิคอรท (Likert’s Scales) จํานวน 5 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับความคดิเห็นมากท่ีสุด  เทากับ 5 คะแนน 

 ระดับความคดิเห็นมาก  เทากับ 4 คะแนน 

 ระดับความคดิเห็นปานกลาง  เทากับ 3 คะแนน 

 ระดับความคดิเห็นนอย  เทากับ 2 คะแนน 

 ระดับความคดิเห็นนอยมาก  เทากับ 1 คะแนน 

 สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางาน 

 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผูวิจัยไดมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 

ดังน้ี 

 1. ศึกษาคนควาจากเอกสารตําราวชิาการ บทความ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทาง

ในการกําหนดกรอบแบบสอบถาม 

 2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการวิจัย โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือ แบบสอบถามปลายปดและ

แบบสอบถามปลายเปด 
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 3. เสนออาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองแกไขปรับปรุงใหถูกตองและชัดเจน เหมาะสม ท้ังเนื้อหา

สาระ และการใชถอยคํา สํานวนภาษา แลวนํามาจัดทําเปนแบบสอบถาม 

 4. เสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อใหได 

แบบสอบถามท่ีมีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถาม โดยใชแบบวัดดัชนีความสอดคลอง (Index of consistency: 

IOC) 

 5. นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-out) เพื่อวัดความเช่ือม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) 

ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมอืเทากับ 0.95 

 วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวจิัยทอดแบบไวท่ีทํางานของกลุมตัวอยางและเก็บคนืดวยตัวเอง  

 2. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอย สมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อเตรียมนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

 สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมูล 

 1. การวเิคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ใชวิธีการประมวลผลตามหลักสถิติ

เชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)  

 2. การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ใชวิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิง

พรรณา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 เกณฑท่ีใชในการวัดระดับคะแนน การวัดระดับคะแนนของแบบสอบถามในสวนท่ี 2 น้ีวัดโดยการกําหนดเกณฑ

คาคะแนนตัวแปรของคาเฉลี่ย ซึ่งกําหนดระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ท่ีมีคะแนนแตระดับออกเปนชวง ๆ ซึ่งสามารถ

นํามาวเิคราะหดวยการทําอันตรภาคช้ัน (ศิริชัย พงษวชัิย, 2551) ดังน้ี  

 คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด  

 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก  

 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับปานกลาง  

 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับนอย  

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด  
 3. การทดสอบสมมติฐาน ใชคาสถติิ t-test และ F-test 
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ผลการศึกษา 

 

ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมตฐิานการเปรยีบเทยีบความคดิเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจ 

 ในการปฏบิัติงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับ

การศกึษา 

อายุการ 

บรรจุงาน 
รายได 

ปจจัยจูงใจ x̅ T Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 

1. ดานความสําเร็จในการทํางาน 3.26 3.21 0.08 4.77 0.01* 1.52 0.22 2.01 0.16 7.38 0.00* 3.69 0.03* 

2. ดานการไดรับการยอมรับนับถอื 3.45 9.30 0.00* 12.06 0.00* 5.67 0.00* 3.06 0.00* 6.34 0.00* 3.23 0.04* 

3. ดานลักษณะงานท่ีปฏบัิติ 3.26 4.52 0.03* 9.98 0.00* 7.11 0.00* 6.07 0.00* 9.35 0.00* 1.21 0.30 

4. ดานความรับผดิชอบ 3.37 12.76 0.00* 2.11 0.12 2.30 0.10 3.46 0.00* 3.69 0.01* 1.32 0.27 

5. ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 2.88 17.71 0.00* 2.66 0.07 7.67 0.00* 4.89 0.00* 7.93 0.00* 9.78 0.00* 

ปจจัยบํารุงรักษา              

1. ดานนโยบายและการบริหารงาน 3.36 0.07 0.79 0.81 0.45 7.02 0.00* 9.32 0.00* 5.59 0.00* 11.69 0.00* 

2. ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.15 0.06 0.80 1.47 0.23 5.94 0.00* 0.07 0.80 7.15 0.00* 0.28 0.76 

3. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 3.39 2.26 0.13 0.04 0.96 4.00 0.12 1.09 0.30 3.28 0.02* 5.42 0.01* 

4. ดานสภาพการทํางาน 3.16 2.08 0.15 2.64 0.07 3.91 0.02* 3.36 0.07 9.23 0.00* 4.62 0.01* 

5. ดานคาตอบแทน 3.05 8.67 0.00* 1.18 0.31 4.30 0.02* 9.90 0.00* 7.79 0.00* 12.06 0.00* 

6. ดานความม่ันคงในงาน 3.11 9.30 0.00* 4.81 0.01* 3.68 0.03* 10.02 0.00* 8.09 0.00* 2.87 0.06 
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ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัย

พะเยา โดยรวมของพนักงานสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา บุคลากร

สายบริการมคีวามคดิเห็นอยูในระดับปานกลาง 10 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังน้ี ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา

(x̅ = 3.39) ดานความรับผดิชอบ (x̅ = 3.37) ดานนโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย (x̅ = 3.36) ดานความสําเร็จ

ในการทํางาน (x̅ = 3.26) ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (x̅ = 3.26) ดานสภาพการทํางาน (x̅ = 3.16) ดานการปกครอง

บังคับบัญชา (x̅ =3.15) ดานความม่ันคงในงาน (x̅ = 3.11) ดานคาตอบแทน (x̅ = 3.05) และดานความกาวหนาในหนาท่ี

การงาน (x̅ = 2.88) โดยบุคลากรสายบริการมคีวามคดิเห็นอยูในระดับมากเพยีง 1 ดาน คอืดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

(x̅ = 3.45) 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานโดยวธีิการทดสอบทางสถติิพบวา  

1. บุคลากรท่ีมีเพศตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังหมด 6 ดาน ไดแก ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

ดานลักษณะงานท่ีปฏบัิติ ดานความรับผดิชอบ ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานคาตอบแทน ดานความม่ันคงในงาน 

2. บุคลากรท่ีมอีายุแตกตางกันมรีะดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายบริการ แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 ท้ังหมด 4 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดาน

การไดรับการยอมรับนับถอื ดานลักษณะงานท่ีปฏบัิติ ดานความม่ันคงในงาน 

3. บุคลากรท่ีมสีถานภาพแตกตางกันมรีะดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมผีลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังหมด 8 ดาน ไดแก ดานการไดรับการยอมรับ

นับถอื ดานลักษณะงานท่ีปฏบัิติ ดานความรับผดิชอบ ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน 

ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทน ดานความม่ันคงในงาน  

4. บุคลากรท่ีมรีะดับการศึกษาแตกตางกันมรีะดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสายบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังหมด 7 ดาน ไดแก ดานการไดรับการยอมรับ

นับถอื ดานลักษณะงานท่ีปฏบัิติ ดานความรับผดิชอบ ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน 

ดานคาตอบแทน ดานความม่ันคงในงาน 

5. บุคลากรท่ีมอีายุการบรรจุงานแตกตางกันมรีะดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมผีลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสายบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้งหมด 11 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จ

ในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถอื ดานลักษณะงานท่ีปฏบัิติ ดานความรับผดิชอบ ดานความกาวหนาในหนาท่ี

การงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานสภาพ

การทํางาน ดานคาตอบแทน ดานความม่ันคงในงาน  

6. บุคลากรท่ีมีรายไดแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายบริการ แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังหมด 7 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน 

ดานการไดรับการยอมรับนับถอื ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานความสัมพันธ

กับผูบังคับบัญชา ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทน  
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จากการรวบรวมความคดิเห็นและขอเสนอแนะของบุคลากรพบวาสวนใหญไมมีขอเสนอแนะ แตพบขอเสนอแนะ

ท่ีมผีลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงานบางประการ ดังน้ี 

1. สถานท่ีในการทํางานคับแคบ 

2. ควรเปดโอกาสใหบุคลากรมกีารอบรมนอกสถานท่ีในดานท่ีจะพัฒนาตนเอง 

3. ขาดโอกาสในการแสดงความคดิเห็นตอผูบริหาร 

4. ผูบริหารควรมวีสัิยทัศนท่ีกวางไกลและกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีทําใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา โดยรวมแลวอยูในระดับปานกลาง สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ปจจัยท่ีเอื้อตอการทํางานดานความกาวหนา มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสายบริการ การทํางานของบุคลากรอยูในระดับสูง เนื่องจากบุคลากรมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติงานดานสายงาน

บริการ ไมมีตําแหนงและไมมีระดับขั้นเหมือนกับขาราชการ นอกจากน้ีระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ไมมี

ความชัดเจนในดานการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงใหบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สันติภพ วงศศิริ (2551) 

ไดทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามกลาส 

อินดัสทรี พบวา พนักงานมคีวามพงึพอใจดานความกาวหนาในระดับปานกลาง 4 รายการ ประกอบดวย พอใจกับงานใน

ปจจุบัน ไดรับการพจิารณาความดคีวามชอบโดยยึดหลักคุณธรรม งานท่ีทําอยูขณะน้ีจะทําใหมีเกียรติยศช่ือเสียง มีโอกาส

ไดเลอืนตําแหนงหนาท่ีการงานสูงขึ้นเร่ือย ๆ 

ดานคาตอบแทน ท่ีมผีลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของบุคลากรสายบริการ เนื่องจากการกําหนดคาตอบแทน

และอัตราคาจางของมหาวิทยาลัยพะเยายังไมเพียงพอตอสภาพการณทางดานเศรษฐกิจในปจจุบัน นอกจากน้ีสวัสดิการ

อื่น ๆ ท่ีไดรับจากมหาวทิยาลัยมนีอยเมื่อเทียบกับขาราชการท่ีปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 

สันติภพ วงศศิริ (2551) ไดทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการเสริมสรางประสทิธิภาพในการปฏบัิติงานของพนักงาน กรณีศึกษา 

บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี พบวา มีความพึงพอใจดานผลตอบแทนในระดับปานกลาง 4 รายการ คือ การประเมินผล

การปฏิบัติงานเปนไปดวยความยุติธรรม พอใจกับผลตอบแทนท่ีไดรับ บริษัทไดจัดสวัสดิการตาง ๆ ไดอยางเพียงพอกับ

ความตองการ และรายไดจากการทํางานในหนาท่ีเพยีงพอท่ีจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัว  

ดานความม่ันคงในงานมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ เนื่องจากบุคลากรปฏิบัติงาน

สายบริการจะตองมสัีญญาจาง และทุกปจะตองมกีารประเมนิ ซึ่งถาการประเมนิผลงานแตละป บุคลากรจะตองเกิดความ

วิตกวาจะผานการประเมินหรือไม และดานการปกครองบังคับบัญชามีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายบริการ เนื่องจากการบริหารของแตละหนวยงานของมหาวิทยาลัยพะเยามีความแตกตางกัน บางหนวยงานผูบริหาร

มวีิสัยทัศนการทํางานท่ีกวางไกล มีความเปนประชาธิปไตย การประเมินผลก็มีความยุติธรรมไมมีอคติเขามาเกี่ยวของ 

แตบางหนวยงานผูบริหารมคีวามลําเอียงก็ทําใหบุคลากรในสังกัดไมมีความสุขในการทํางานซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 

อัญชลี ปริญญาขจร (2549) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีเปนสาเหตุของการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา 

ปจจัยท่ีเปนสาเหตุของการกระตุนและจูงใจการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยท้ัง 6 ดาน ไดแก ปจจัยดานความรับผิดชอบ 
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ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานลักษณะของงานท่ีทํา ดานการไดรับการยอมรับ และดานความเจริญเติบโต มีผลตอ

การกระตุนใหทํางานคอนขางสูง  

ดานสภาพการทํางานมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ เนื่องจากสภาพแวดลอมของ

แตละหนวยงานแตกตางกัน บางหนวยงานจะมีพื้นท่ีในการทํางานที่คับแคบซึ่งไมเพียงพอกับจํานวนบุคลากร เครื่องมือ

และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานมีมาตรฐานท่ีแตกตางกัน และจํานวนบุคลากรไมเหมาะสมกับงาน ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานของ Gilbert กลาววาเคร่ืองมือ (Instruments) ในการทํางาน เทคนิคงาน เทคโนโลยี 

กระบวนการตาง ๆ ขัน้ตอน วธีิการทํางาน โครงสรางองคกร จะชวยใหพนักงานทํางานไดอยางมปีระสทิธิภาพ และประสทิธิผล  

ดานลักษณะงานท่ีปฏบัิติมผีลแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของบุคลากรสายบริการ เนื่องจากภาระงานท่ีปฏิบัติมีอยู

เปนจํานวนมาก ถึงแมวางานท่ีรับผิดชอบน้ันจะตรงกับความรูความสามารถแตงานน้ันจะตองทําเปนประจํา ไมมีอะไร

แปลกใหม สงผลใหบุคลากรเกดิความเบ่ือหนายในงานและดานความสําเร็จในการทํางานมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสายบริการ เนื่องจากการปฏบัิติงานแตละคร้ัง แตละหนวยงานก็มีการมอบหมายใหแตละคนทํา ซึ่งสวนใหญ

จะมอบหมายตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ และความรูความสามารถของแตละบุคคล แตเมื่องานที่ทําแลวประสบ

ผลสําเร็จผูท่ีไดรับคําชมหรือคํายกยองสวนใหญจะเปนหัวหนางาน ถึงแมวาบุคลากรจะมีโอกาสไดแสดงความรูความสามารถ

ของตนเองแลวก็ตาม ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ ทวี ทองอยู (2556) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยจูงใจท่ีมีคานอยอยู 3 ดาน 

คอื ดานลักษณะงาน ดานการยกยอง และดานความเจริญกาวหนา 

ดานนโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา มีการกําหนดนโยบายและขอบังคับโดยผูบริหารระดับสูง

เทาน้ัน ถาหนวยงานเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เสนอความตองการเพื่อท่ีใชเปนแนวทาง

ในการกําหนดนโยบายท่ีสอดคลองกับความตองการของบุคลากร และมีการบริหารงานโดยจัดสรรงานตามภาระหนาท่ี 

ความรับผิดชอบ และมีปริมาณงานท่ีเหมาะสมยอมทําใหบุคลากรต้ังใจทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ดานความรับผิดชอบ 

ในการคัดเลอืกบุคลากรเขามาทํางานในมหาวทิยาลัยพะเยาจะมีการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกคุณสมบัติของบุคลากร

อยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหไดบุคลากรท่ีมคีวามรูความสามารถตรงกับสายงานท่ีปฏบัิติ ซึ่งมีภาระหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบในปริมาณท่ีมาก ปจจุบันอัตรากําลังของพนักงานในแตละหนวยงานนั้นยังมีจํานวนนอย ไมเพียงพอตอ

ภาระงานท่ีมอียู  ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา การปฏิบัติงานสวนใหญของบุคลากรมีการทํางานรวมกันกับผูบริหาร 

มีการทํางานเปนทีมดังน้ันผูบังคับบัญชาจึงเปนปจจัยบุคคลสําคัญในการทํางาน เพราะในการทํางานแตละคร้ังตองมีการ

ติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ถาหนวยงานมผีูบังคับบัญชาท่ีมีอัธยาศัยดี เขาใจซึ่งกันและกัน ชวยเหลือกัน 

และมีความรักใครสนิทสนม ยอมทําใหในการทํางานแตละคร้ังชวยกันแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได สงผลใหบุคลากรทํางาน

อยางมคีวามสุขและมปีระสทิธิภาพ ดานการยอมรับนับถอื พนักงานสวนใหญในมหาวทิยาลัยพะเยานอกเหนือจากภาระงาน

ท่ีปฏิบัติแลวจะไดรับมอบหมายงานนอกเหนือจากงานท่ีรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาเชื่อถือและไววางใจ ซึ่งทําใหบุคลากร

รูสกึเปนสวนหน่ึงของหนวยงาน และทําใหเกดิแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานเกิดผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

ของ นพพล ชมภูคํา (2553) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการลาออกโดยสมัครใจของแรงงานในจังหวัดเชียงใหม 

พบวา ตัวแปรท่ีเปนสาเหตุสําหรับการลาออกระดับองคการ คอื บทบาทของผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ความสามารถ
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ในการบริหารของหัวหนางาน ดานการจัดคนใหเหมาะสมกับตําแหนงงาน ดานการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน 

การไมไดรับความไววางใจ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 จากผลการศึกษา พบวา บุคลากรใหความสําคัญระดับมากในปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ ท่ีมผีลตอ

แรงจูงใจในการปฏบัิติงาน ดังน้ันมหาวทิยาลัยควรสนับสนุนใหมกีารจัดการในองคกรเพื่อใหบุคลากรรับรูถงึการไดรับการ

ยอมรับนับถอืจากเพื่อนรวมงาน หัวหนางานและจากมหาวทิยาลัยโดยการรับฟงขอคดิเห็น ใหความไววางใจ ใหเกยีรติและ

เคารพในศักดิ์ศรีของบุคลากร แสดงความมนํ้ีาใจ และแสดงความช่ืนชมยนิดี เปนตน ดานปจจัยความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา

เปนปจจัยท่ีมคีวามสําคัญรองลงมาน้ัน มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหมกีจิกรรมหรือนโยบายท่ีเปนการสรางเสริมความสัมพันธ

อันดรีะหวางบุคลากรกับผูบังคบับัญชาอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรมแีรงจูงใจในการปฏบัิติงานอยางมปีระสทิธิภาพและ

จากผลการศึกษาท่ีพบวาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลสงผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจ

แตกตางกันน้ัน มหาวิทยาลัยสามารถนําไปปรับใชในการกาํหนดโครงการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการสรางเสริมแรงจูงใจ

การปฏบัิติงานใหกับบุคลากรตอไป 

ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปควรเปนงานวิจัยในเชิงคุณภาพจากการ

เก็บขอมูลเชิงลกึจากบุคลากรสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อท่ีจะไดทราบถงึขอมูลท่ีหลากหลาย  

2. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษา ณ จุดหน่ึงของเวลา (Cross-sectional study) ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไปควร

เก็บขอมูลระยะยาว (Longitudinal Study)  
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาเปนอยางย่ิงจาก ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติย่ิงยง 

อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูซึ่งกรุณาใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จสมบูรณดวยด ีผูเขยีนขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ทานเจาของเอกสารงานวจิัยทุกทาน ท่ีผูศึกษาไดนํามาอางอิงในการทําวจิัย และคณะผูเช่ียวชาญ

ท่ีตรวจแกไขแบบสอบถามตลอดจนเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยด ี

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ท่ีเปนผูใหกําลังใจมาโดยตลอด และขอบพระคุณคณาจารยคณะวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา ทุกทานท่ีใหความรู ใหความชวยเหลอืและคําแนะนําตาง ๆ และขอขอบคุณ

เพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ทุกทานท่ีมสีวนชวยใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จสมบูรณในท่ีสุด 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ผูศึกษาไดพยายามทุมเทและต้ังใจทําอยางดีท่ีสุด หากมีสิ่งใดขาดตกบกพรอง 

หรือผดิพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยมา ณ ท่ีน้ีดวย และหวังเปนอยางย่ิงวาการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีจะเปน

ประโยชนกับผูท่ีสนใจ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไป 
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ปจจัยท่ีมอิีทธพิลตอการใชบรกิารโรงพยาบาลพะเยา 

Factors Influencing Service Receiving Of Phayao Hospital 

รณภัทร อักษรศริิ 14

1* และ สุจิตรา วสุวัต15

2 

Ronnapat Aksornsiri31* and Suchitra Vasuvat2 

บทคัดยอ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการเขารับบริการโรงพยาบาลพะเยา และ 2) เพื่อ

ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของการเขารับบริการโรงพยาบาลพะเยา กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาในงานวิจัยน้ี เปนผูรับบริการ

แผนกผูปวยนอก อายุต้ังแต 15 ป ขึ้นไป และใชบริการต้ังแตหองบัตร หองสิทธิบัตร หองตรวจรักษา หองจายยา และหอง

การเงิน จํานวน 396 คน ในชวงระหวางเดือน พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ 2558 ซึ่งเครื่องมือในการวิจัย คือ 

แบบสอบถามปลายปด สถิติท่ีใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมภาษณเจาหนาท่ีแผนกผูปวยนอก

โรงพยาบาลพะเยา เพื่อนําขอมูลมาวเิคราะหหาจุดแข็ง และจุดออนของการบริการโรงพยาบาลพะเยา 

ผลการการวจิัยพบวา 

 1. ผูมารับริการแผนกผูปวยนอกและเจาหนาท่ีโรงพยาบาลพะเยา มคีวามคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการเขารับบริการ

โรงพยาบาลพะเยา คอื ดานเคร่ืองมอืและอุปกรณ มรีะดับความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานบริการทางการแพทย 

ดานการสื่อสารขอมูล ดานทําเลท่ีต้ัง/สถานท่ีใหบริการ ตามลําดับ และนอยท่ีสุด คอื ดานขัน้ตอนการใหบริการ 

 2. ผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลพะเยา มปีญหาในการรับบริการ คือ บุคลากรไมเพียงพอ บุคลากร

ใชวาจาไมสุภาพ ระยะเวลาในการรับบริการนานเกินไป และโรงพยาบาลคับแคบ ในสวนขอเสนอแนะ คือ ควรเพิ่มพื้นท่ี

ลานจอดรถและสถานท่ีสําหรับผูมารับบริการขณะรอรับการตรวจรักษา ควรบริการผูมารับบริการดวยความเต็มใจและ

เสมอภาคกัน กระชับเวลาในการตรวจรักษาใหเร็วขึ้น 
  

คําสาํคัญ: ปจจัยในการรับบริการ การบริการในโรงพยาบาล ผูรับบริการ 
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Abstract  

This research aims to 1) analyze factors influencing service receiving of Phayao Hospital and 2) study problems 

and recommendations in service receiving of Phayao Hospital. The samples were 396 service receivers at Outpatient 

Department aged over 15 years old. They came to receive the services at registration room, patent room, diagnosis 

room, dispensary room and financial room between November, 2014 and February, 2015. Open-ended questionnaires 

were mainly used for data collection and statistics used included percentage, mean, and standard deviation. In addition, 

an interview session with hospital member of staff at the Outpatient Department was organized in order to analyze 

strengths and weaknesses of Phayao Hospital services. The results are illustrated below;  

1. The total level of opinion of service receivers of Outpatient Department towards hospital services was high. 

In all 5 services, it was found that the opinions were in high level as respectively as follows; equipment, medical 

services, communication, location and servicing process.  

2. There were some problems reflected by service receivers of Outpatient Department of Phayao Hospital 

such as insufficient amount of staff members, vulgar language of staff members, long time receiving services and 

narrowness of the hospital. Consequently, some recommendations were proposed. For example, there should be more 

parking area and waiting spaces for service receivers when waiting for diagnosis.  In addition, hospital staff member 

should give equal service to all receivers and reduce time in diagnosis. 
 

Keywords:  Factors of service receiving, Hospital service, Service receiver 
 

บทนํา 

โรงพยาบาลเปนสถานท่ีสําหรับใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน ตามความตองการของชุมชน เปนศูนยกลาง

ระบบการดูแลสุขภาพอนามัยตามพระราชบัญญัติ “สถานพยาบาล พ.ศ. 2504” โรงพยาบาลหมายถึง “สถานท่ีรวมตลอดถึง

ยานพาหนะซึ่งจัดไว เพื่อประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะหรือจัดไวเพื่อการประกอบ

กิจการอื่นดวยการผาตัด ฉีดยาหรือสารใด ๆ หรือดวยการใชกรรมวิธีอื่นซึ่งเปนกรรมวิธีของการประกอบโรคศิลปะ ท้ังนี้

โดยการกระทําเปนปกติธุระไมวาจะไดประโยชนตอบแทนหรือไม แตไมรวมถงึสถานท่ีขายยาตามกฎหมายวาดวยการขายยา

ซึ่งประกอบธุรกิจขายยาโดยเฉพาะ” ในทางปฏิบัติโรงพยาบาลคือ “สถานพยาบาลท่ีมีเตียงรับผูปวยไวคางคืนน่ันเอง” 

(สุรชาติ ณ หนองคาย, 2538) 

 งานบริการรักษาพยาบาล คือ หัวใจของทุกโรงพยาบาล ผูปวย ญาติ และประชาชนทั่วไป ตางมุงหวังวาเมื่อไป

โรงพยาบาลจะไดรับบริการทีดี มีคุณภาพสูงทุกคร้ัง แตเนื่องจากการปฏิบัติงานดานรักษาพยาบาลเปนงานที่ซับซอน 

ละเอยีดออน มบุีคคลท่ีเกี่ยวของมากท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ ประกอบกับเปนงานท่ีตองอาศัยความรวดเร็ว รอชาไมได 

จงึมโีอกาสเกดิความผดิพลาด ความไมสมบูรณ ความรูสึกไมพอใจ เขาใจผิด และสิ่งท่ีไมพึงประสงคตาง ๆ ไดงาย (สมชาติ 

โตรักษา, 2540)  
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หนวยงานท่ีมคีวามสําคัญในการใหบริการของโรงพยาบาลท่ีผูปวยแตละรายจะตองผานเขามา เพื่อจะไดรับการ

ตรวจกอนท่ีจะเขาพักหรือหลังออกจากโรงพยาบาล แลวจะตองมาติดตามผลการรักษาพยาบาล คือ แผนกผูปวยนอก 

(Outpatient Department) ซึ่งเปนบริการดานแรกของโรงพยาบาล โดยมีงานหลัก คือ การใหบริการตรวจรักษาผูปวยนอก

ซึ่งครอบคลุมในดานการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสภาพ (วศิิษฐ พชัิย สนิท และสัมฤทธ์ิ โปรา, 

2538) ซึ่งเปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวา แผนกผูปวยนอกมีผูรับริการจํานวนมาก และดูเหมือนจะเปนสถานบริการท่ีมีศักยภาพสูง

ในการใหบริการในมุมมองของผูรับบริการ แตก็ไมไดหมายความวา โรงพยาบาลท่ัวไปจะเปนท่ีท่ีสรางศรัทธาและความเช่ือม่ัน

ใหแกผูรับบริการไดสูงสุด ในการท่ีจะรับบริการอยางตอเนื่อง หนวยผูปวยนอกน้ันนับวาเปนบริเวณท่ีมีผูมารับบริการแออัด 

คับคั่งกอใหเกดิความสับสน วุนวาย และเกดิทัศนคติท่ีไมดแีกผูรับบริการจํานวนมาก สงผลใหผูรับบริการเกิดความไมพอใจ 

(ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ และดวงสมร บุญผดุง, 2532) โรงพยาบาลหลายแหงไดรับการตําหนิและวิพากษวิจารณจาก

ประชาชนเกี่ยวกับการบริการท่ีลาชา ตอนรับไมดี ไมใหความมกระจางเกี่ยวกับความเจ็บปวดและการรักษาพยาบาล 

(วรรณวไิล จันทราภา และพานี สตีกะลนิ, 2537) ดังน้ันเปาหมายท่ีสําคัญในการใหบริการ คือ การทําใหผูรับบริการไดรับ

บริการท่ีด ีรวดเร็ว ปลอดภัย และประทับใจ 

ปจจุบันโรงพยาบาลพะเยามคีวามพรอมในดานการใหบริการท้ัง บุคลากรทางการแพทยท่ีมคีวามรูความสามารถ

และประสบการณในการทํางาน เคร่ืองมอืแพทยท่ีมมีาตรฐาน พื้นท่ีการใหบริการท่ีกวางขวาง สะอาด อากาศถายเทสะดวก 

ซึ่งมีประชากรท่ีรับผิดชอบเปนประชากรในเขตอําเภอเมือง,กิ่งอําเภอภูกามยาวและพื้นที่ใกลเคียงรวมทั้งหมดประมาณ 

150,000 คน เกือบท้ังหมดเปนชาวไทยพื้นราบ ปญหาทางสุขภาพของประชากรในพื้นท่ี ไดแก เอดส เบาหวาน ความดัน

โลหติสูง โดยโรงพยาบาลพะเยามอัีตราการใหบริการ 3 ปยอนหลัง ดังน้ี ป 2555 มีอัตราการใหบริการผูปวยนอก 398,472 

คร้ัง อัตราการใหบริการผูปวยใน 24,050 คร้ัง ป 2556 มีอัตราการใหบริการผูปวยนอก 392,991 คร้ัง โดยลดลงจากปท่ีแลว 

1.38% อัตราการใหบริการผูปวยใน 24,140 คร้ัง โดยเพิ่มขึ้นจากปท่ีแลว 0.37% และในป 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 31 

มนีาคม 2557) มอัีตราการใหบริการผูปวยนอก 205,933 คร้ัง อัตราการใหบริการผูปวยใน 12,759 คร้ัง (งานเวชระเบียน

โรงพยาบาลพะเยา, 2557) แตการบริการยังไมสามารถครอบคลุมกับจํานวนผูปวยรวมท้ังผูปวยไมไดรับการบริการอยางท่ัวถงึ 

ดังน้ันผูวจิัยจงึสนใจศึกษาวา ปจจัยในดานบริการทางการแพทย ขัน้ตอนการใหบริการ ในดานเคร่ืองมือและอุปกรณ 

ดานการสื่อสารขอมูล และดานทําเลท่ีต้ัง/สถานท่ีใหบริการ มีผลตอการใชบริการในโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา และ

รวมถงึศึกษาถงึปญหาท่ีเกดิขึ้นจากการเขารับบริการของโรงพยาบาลพะเยาวามมีากนอยเพยีงใด 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาวเิคราะหปจจัยในดานการบริการทางการแพทย ดานขัน้ตอนการใหบริการ 

ดานเคร่ืองมอืและอุปกรณ ดานการสื่อสารขอมูล และดานทําเลท่ีต้ัง/สถานท่ีใหบริการท่ีมีผลตอการเขารับบริการโรงพยาบาล

พะเยา 2) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของการเขารับบริการโรงพยาบาลพะเยา  
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กรอบแนวคิด 

                      ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วธิวีทิยาการวิจัย 

งานวิจัยคร้ังน้ีเปนงานวิจัยเชิงผสมผสาน โดยการสัมภาษณเจาหนาท่ีแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลพะเยา และ

แจกแบบสอบถามผูรับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลพะเยา กลุมตัวอยางจากประชากร ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง

จากสูตรคํานวณ ได 396 ตัวอยาง เคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามปลายปด (Closed-Ended) การเก็บรวบรวม

ขอมูลกระทําโดยผูวจิัยและผูชวยผูวจิัยอีก 3 คน ในการแจกแบบสอบถามโดยแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน คือ 1) ขอมูล

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 2) ปจจัยดาน

การบริการทางการแพทย ดานขัน้ตอนการใหบริการ ดานเคร่ืองมอืและอุปกรณ ดานการสื่อสารขอมูล และดานทําเลท่ีต้ัง/

สถานท่ีใหบริการของโรงพยาบาลพะเยา เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใหผูตอบแบบสอบถาม

ใหตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด 3) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการรับบริการของโรงพยาบาลพะเยา โดยให

ผูตอบแบบสอบถามใหตรงกับปญหาและอุปสรรคท่ีเจอ และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการใหบริการของโรงพยาบาลพะเยา 

 การวเิคราะหขอมูลใชสถติิในการวเิคราะห โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมของขอมูลดังน้ี 

การวเิคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลท่ีไดจากการวิจัย ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) ซึ่งคาสถิติท่ีใชไดแก คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation 

หรือ S.D.)  

 วิเคราะหจากการสัมภาษณเจาหนาท่ีและทางดานการหาจุดแข็งและจุดออนในการใหบริการแผนกผูปวยนอก 

โรงพยาบาลพะเยา 

 

 

ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ  

2. อายุ  

3. สถานภาพสมรส  

4. เขตพื้นท่ีอาศัย 

5. ระดับการศึกษา  

6. อาชีพ  

7. รายได  

8. ความถี่ในการใชบริการ 

9. หลักประกันสุขภาพ 

การบรกิาร 

1. ดานบริการทางการแพทย 

2. ดานขัน้ตอนการใหบริการ 

3. ดานเคร่ืองมอืและอุปกรณ 

4. ดานการสื่อสารขอมูล 

5. ดานทําเลท่ีต้ัง/สถานท่ีใหบริการ 
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ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการใชบริการโรงพยาบาลพะเยา” สรุปผลไดดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม  

จากแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 51-60 ป สถานภาพสมรส 

มภูีมลํิาเนาอยูในเขตอําเภอเมือง การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจางประจํา/ลูกจางช่ัวคราว มีรายไดเฉลี่ย 

5,001-10,000 บาท มารับบริการเฉลี่ยตํ่ากวา 5 คร้ังตอป และสวนใหญมีมาใชบริการโรงพยาบาลพะเยา เนื่องจากใชตาม

สทิธิบัตรโครงการประกันสุขภาพ 30 บาท 

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยในการใชบรกิาร 

ตาราง 1 แสดงผลการวเิคราะหขอมูล คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นเก่ียวกับปจจัย 

 ที่มีอิทธพิลตอการใชบรกิารโรงพยาบาลพะเยา ดานบรกิารทางการแพทย 

ดานบริการทางการแพทย 
ระดับความคดิเห็น การแปลผลความหมาย 

คะแนน x̅ S.D. 

1. ช่ือเสยีงของแพทยผูรักษา 3.99 0.75 มาก 

2. ความเช่ียวชาญของแพทยในการรักษา 4.11 0.71 มาก 

3. การดูแลและรักษาผูปวยตามขัน้ตอนการรักษาท่ี

ถูกตอง 

4.06 0.74 มาก 

4. การติดตามผลการรักษาของผูปวย 4.05 0.77 มาก 

5. การใหคําปรึกษาและแนะนําวธีิดูแลรักษาตนเองใหกับ

ผูปวย 

3.96 0.74 มาก 

6. อัธยาศัยของเจาหนาท่ีและแพทยท่ีมตีอผูปวย 3.90 0.89 มาก 

7. ความรวดเร็วในการใหบริการ 3.61 1.00 มาก 

8. ความเสมอภาคในการใหบริการผูปวย 3.66 0.89 มาก 

9. ความเอาใจใสและจดจําผูปวย 3.79 0.84 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.90 0.81 มาก 
 

จากตาราง 1 พบวา ปจจัยท่ีมอิีทธิพลในดานบริการทางการแพทย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.90) 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ความเช่ียวชาญของแพทยในการรักษา (คาเฉลี่ย 4.11) รองลงมา

คือ การดูแลและรักษาผูปวยตามขั้นตอนการรักษาท่ีถูกตอง (คาเฉลี่ย 4.06) การติดตอผลการรักษาของผูปวย (คาเฉลี่ย 

4.05) ชื่อเสยีงของแพทยผูรักษา (คาเฉลี่ย 3.99) การใหคําปรึกษาและแนะนําวิธีดูแลรักษาตนเองใหกับผูปวย (คาเฉลี่ย 3.96) 

อัธยาศัยไมตรีของเจาหนาท่ีและแพทยท่ีมตีอผูปวย (คาเฉลี่ย 3.90) ความเอาใจใสและจดจําผูปวย (คาเฉลี่ย 3.79) ความ

เสมอภาคในการใหบริการผูปวย (คาเฉลี่ย 3.66) สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื ความรวดเร็วในการใหบริการ (คาเฉลี่ย 3.61) 

ตามลําดับ 
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ตาราง 2 แสดงผลการวเิคราะหขอมูล คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นเก่ียวกับปจจัย 

 ที่มอิีทธพิลตอการใชบรกิารโรงพยาบาลพะเยา ดานข้ันตอนการใหบรกิาร 

ดานขัน้ตอนการใหบริการ 
ระดับความคดิเห็น การแปลผลความหมาย 

คะแนน x̅ S.D. 

1. ความชัดเจนของผังแสดงขัน้ตอนและคําอธิบายการ

ใหบริการ 

3.87 0.70 มาก 

2. การบันทึกขอมูลการรักษาของผูปวยทุกคร้ังท่ีเขารับ

การรักษา 

4.00 0.78 มาก 

3. ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผูปวย 3.33 0.77 ปานกลาง 

4. ความสะดวกรวดเร็วในการชําระคาบริการ 3.01 0.81 ปานกลาง 

5. ความสะดวกรวดเร็วในการรับยาหรือเวชภัณฑ 3.35 0.88 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.51 0.79 มาก 
 

จากตาราง 2 พบวา ปจจัยท่ีมอิีทธิพลในดานขัน้ตอนการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.51) 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คอื การบันทึกขอมูลการรักษาของผูปวยทุกคร้ังท่ีเขารับการรักษา 

(คาเฉลี่ย 4.00) รองลงมาคอื ความชัดเจนของผังแสดงขัน้ตอนและคําอธิบายการใหบริการ (คาเฉลี่ย 3.87) ความสะดวก

รวดเร็วในการรับยาหรือเวชภัณฑ (คาเฉลี่ย 3.35) ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผูปวย (คาเฉลี่ย 3.33) สวนขอท่ี

มคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื ความสะดวกรวดเร็วในการชําระคาบริการ (คาเฉลี่ย 3.01) ตามลําดับ 
 

ตาราง 3 แสดงผลการวเิคราะหขอมูล คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นเก่ียวกับปจจัย 

 ที่มอิีทธพิลตอการใชบรกิารโรงพยาบาลพะเยา ดานเครื่องมือและอุปกรณ 

ดานเคร่ืองมอืและอุปกรณ 
ระดับความคดิเห็น การแปลผลความหมาย 

คะแนน x̅ S.D. 

1. คุณภาพและความทันสมัยของเคร่ืองมอืทางการแพทย 3.97 0.77 มาก 

2. ความพรอมในการใชงานของเคร่ืองมอืทางการแพทย 4.04 0.76 มาก 

3. ความพรอมในการใชงานของอุปกรณในการ

ปฏบัิติการกูชีพ เชน ยา ออกซเิจน 

4.09 0.75 มาก 

4. ความสะอาดของเคร่ืองมอืทางการแพทย 4.09 0.80 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.04 0.77 มาก 
 

จากตาราง 3 พบวา ปจจัยท่ีมอิีทธิพลในดานเคร่ืองมอืและอุปกรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.04) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ความพรอมในการใชงานของอุปกรณในการปฏิบัติการกูชีพ 

เชน ยา ออกซเิจน เปนตน และความสะอาดของเคร่ืองมอืทางการแพทย (คาเฉลี่ย 4.09) รองลงมาคือ ความพรอมในการ
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ใชงานของเคร่ืองมอืทางการแพทย (คาเฉลี่ย 4.04) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ คุณภาพและความทันสมัยของเคร่ืองมือ

ทางการแพทย (คาเฉลี่ย 3.97) ตามลําดับ 
 

ตาราง 4 แสดงผลการวเิคราะหขอมูล คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นเก่ียวกับปจจัย 

 ที่มอิีทธพิลตอการใชบรกิารโรงพยาบาลพะเยา ดานการสือ่สารขอมูล 

ดานการสื่อสารขอมูล 
ระดับความคดิเห็น การแปลผลความหมาย 

คะแนน x̅ S.D. 

1. ระบบการใหขอมูลขาวสารทันสมัยและเขาถงึผูปวย 

เชน เว็บไซต ปายปดประกาศ เปนตน 

3.94 0.73 มาก 

2. การจัดบอรดนิทรรศการใหความรู 3.86 0.74 มาก 

3. เอกสารวารสาร แผนพับใหความรูเกี่ยวกับโรคตาง ๆ 3.81 0.79 มาก 

4. เจาหนาท่ีสื่อสารและใหขอมูลผูปวย 3.88 0.81 มาก 

5. ความทันสมัยของระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ

ของผูปวย 

3.92 0.80 มาก 

6. ความถูกตองครบถวนในการจัดเก็บขอมูลของผูปวย 3.94 0.75 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.89 0.77 มาก 
 

จากตาราง 4 พบวา ปจจัยท่ีมอิีทธิพลในดานการสื่อสารขอมูล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.89) เมื่อ

พจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คอื ระบบการใหขอมูลขาวสารทันสมัยและเขาถงึผูปวย เชน เว็บไซต 

ปายปดประกาศ เปนตน และความถูกตองครบถวนในการจัดเก็บขอมูลของผูปวย (คาเฉลี่ย 3.94) รองลงมาคอื ความทันสมัย

ของระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของผูปวย (คาเฉลี่ย 3.92) เจาหนาท่ีสื่อสารและใหขอมูลผูปวย (คาเฉลี่ย 3.88) 

การจัดบอรดนิทรรศการใหความรู (คาเฉลี่ย 3.86) สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื เอกสารวารสาร แผนพับใหความรูเกี่ยวกับ

โรคตาง ๆ (คาเฉลี่ย 3.81) ตามลําดับ  
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ตาราง 5 แสดงผลการวเิคราะหขอมูล คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคดิเห็นเก่ียวกับปจจัย 

 ที่มีอิทธพิลตอการใชบรกิารโรงพยาบาลพะเยา ดานทําเลที่ต้ัง/สถานที่ใหบรกิาร 

ดานการสื่อสารขอมูล 
ระดับความคดิเห็น การแปลผลความหมาย 

คะแนน x̅ S.D. 

1. ความเหมาะสมของทําเลท่ีต้ังของโรงพยาบาล 3.92 0.71 มาก 

2. ความเหมาะสมของหองตรวจผูปวยนอก 3.86 0.68 มาก 

3. ความสะอาดของหองนํ้า 3.68 0.87 มาก 

4. ความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ทางเดนิ 

บันได ลฟิต 

3.68 0.93 มาก 

5. ความเพยีงพอของบริการท่ีจอดรถ 3.37 0.79 ปานกลาง 

6. การเช่ือมโยงของตึกอาคารมคีวามเหมาะสม 3.58 0.74 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.68 0.78 มาก 
 

 จากตาราง 14 พบวา ปจจัยท่ีมอิีทธิพลในดานทําเลท่ีต้ัง/สถานท่ีใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

3.68) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของทําเลท่ีต้ังของโรงพยาบาล (คาเฉลี่ย 

3.92) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของหองตรวจผูปวยนอก (คาเฉลี่ย 3.86) ความสะอาดของหองนํ้า และความพรอม

ของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ทางเดนิ บันได ลฟิต (คาเฉลี่ย 3.68) การเช่ือมโยงของตึกอาคารมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 

3.58) สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื ความเพยีงพอของบริการท่ีจอดรถ (คาเฉลี่ย 3.37) ตามลําดับ 

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะในการใชบรกิาร 

ปญหาโดยสวนใหญท่ีผูมารับบริการพบเจอ คอื จํานวนบุคลากรไมเพยีงพอในชวงเทศกาลหรือวันบริการท่ีมีผูมา

รับบริการจํานวนมาก ทําใหรอคิวในการรับบริการนานบุคลากรพูดจาไมสุภาพ อธิบายขั้นตอนการใหบริการไมชัดเจน 

ระยะเวลาในการรอคิวเพื่อการรับบริการนานเกินไป และโรงพยาบาลคับแคบ เกิดการแออัดของผูรับบริการในขณะท่ีรับ

การตรวจรักษา  

ขอเสนอแนะจากผูมารับบริการ คือ ดานสถานท่ี สถานท่ีท่ีใหบริการทางการแพทย คับแคบและไมเพียงพอตอ

ผูรับบริการ ควรมีการเพิ่มเกาอ้ีสําหรับผูมารับบริการสามารถนั่งขณะรอรับบริการ สถานที่จอดรถไมเพียงพอตอความ

ตองการ ควรจะเพิ่มสถานท่ีจอดรถใหมากขึ้นดานการบริการของเจาหนาท่ี ควรใหบริการท้ังดานการรักษาพยาบาล และ

ดานอัธยาศัย แกผูมารับบริการทางการแพทยทุกคนดวยความเต็มใจและเสมอภาคกัน ดานเวลาในการตรวจรักษา 

ระยะเวลาขณะท่ีผูรับบริการรอการตรวจรักษานานมาก โดยอาจเพิ่มปริมาณจํานวนแพทยตอเวรทําการเพิ่มขึ้นในชวงท่ีม ี

ผูมารับบริการจํานวนมาก เพื่อใหบริการตรวจรักษาอยางเพยีงพอกับปริมาณผูรับบริการ  
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สวนที่ 4 วเิคราะหจุดแข็งและจุดออนของโรงพยาบาลพะเยา 

 จุดแข็งของโรงพยาบาลพะเยา 

เนื่องจากโรงพยาบาลพะเยาเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัดพะเยา และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ มแีพทยท่ีมี

ความชํานาญ และแพทยเฉพาะทางเกอืบทุกสาขา ประจําโรงพยาบาล เปนศูนยฝกนักศึกษาแพทยช้ันคลีนิก ทําใหไมประสบ

ปญหาขาดแพทย มรีะบบพยาบาลท่ีชัดเจน สะดวก และรวดเร็ว มเีคร่ืองมอืทางการแพทยท่ีทันสมัย พรอมใหบริการเกือบ

ทุกสาขา มยีาและเวชภัณฑท่ีมคีุณภาพสูงไดรับมาตรฐาน อยูใกลแหลงชุมชน สะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ และรองรับ

ทุกสทิธ์ิการรักษา เชน โครงการเบิกจายตรง โครงการประกันสังคม บัตรผูสูงอายุ บัตรผูพิการ โครงการ 30 บาท เปนตน 

จุดออนของโรงพยาบาลพะเยา  

เนื่องดวยโรงพยาบาลพะเยาเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัดพะเยา ทําใหมีผูมารับบริการตอวันเปนจํานวนมาก 

ทําใหบุคลากรไมเพยีงพอตอการใหบริการ ใชระยะเวลามากในการใหบริการ ท้ังในดานการรอคิวตรวจรักษา รอคิวรับยา/

เวชภัณฑ รอควิชําระเงนิ ไมมศูีนยกลางการสื่อสารท่ีแทจริง ทําใหแตละแผนกในโรงพยาบาลไดรับขอมูลลาชา ขอจํากัดใน

เร่ืองเคร่ืองมอืเทคโนโลยี ท่ีไมสามารถตอบสนองความตองการในการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอรไดทันทวงที และ

การเขาถงึชุมชนเพื่อดงึศักยภาพของชุมชนในการดูแลสุขภาพ 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

การดําเนินการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการโรงพยาบาลพะเยา พบวา ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญงิ อายุระหวาง 51-60 ป สถานภาพสมรส อาศัยอยูในเขตอําเภอเมืองพะเยา ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจางประจํา/ลูกจางช่ัวคราว รายไดเฉลี่ยเดอืนละ 5,001-10,000 บาท ใชบริการตํ่ากวา 5 คร้ัง

ตอป และใชสทิธ์ิการรักษาโครงการรักษาสุขภาพ 30 บาท  

 การศึกษาระดับความคดิเห็นของผูรับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลพะเยา พบวา ผูรับบริการมีระดับความ

คดิเห็น ในภาพรวมอยูในระดับมาก และมีระดับความคิดเห็นในดานเคร่ืองมือและอุปกรณมาเปนอันดับแรก รองลงมาคือ

ดานบริการทางการแพทย ท้ังน้ีเพราะ โรงพยาบาลพะเยาไดรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งทําใหมี

เคร่ืองมอืทางการแพทยท่ีทันสมัย และไดรับมาตรฐาน มแีพทยท่ีเช่ียวชาญและชํานาญในการวินิจฉัยรักษา มีแพทยเฉพาะ

ทางทุกสาขา และยังเปนศูนยฝกนักศึกษาแพทยช้ันคลนิิกรวมกับมหาวทิยาลัยพะเยา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชไมพร 

พุมเกดิ (2554) ท่ีไดศึกษาถงึปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการเลอืกใชบริการศูนยศรีพัฒน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ของประชาชนในเขต 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ สวนท่ีมากท่ีสุดคือ การมีเครื่องมืออุปกรณ

ทางการแพทยท่ีทันสมัย สะอาด ปลอดภัยในการรักษาโรค รองลงมาคือ ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจแพทยที่มี

ความเช่ียวชาญและมช่ืีอเสยีงในการรักษาและวนิิจฉัยโรคอยูในระดับมาก 

 สวนระดับความคดิเห็นของผูรับบริการในดานการสื่อสารขอมูล อยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะมชีองทางการสื่อสาร

ท่ีชัดเจน มเีทคโนโลยีชวยทําใหสะดวกสบาย และลดขัน้ตอนการสื่อสารลงได ทําใหการสื่อสารกระชับและเขาใจงายท่ีสุด  

สวนระดับความคดิเห็นของผูรับบริการในดานทําเลท่ีต้ัง/สถานท่ีบริการ อยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะ บริเวณของ

โรงพยาบาลพะเยามอีาณาเขตกวางขวาง มกีารจัดโครงสรางของแตละแผนกหรือเช่ือมโยงอาคารกันไดเหมาะสม จุดบริการ

ประเภทเดยีวกันอยูในบริเวณเดยีวกัน เพื่อความสะดวกแกผูรับบริการ ซึ่งสอดคลองกับ ทัดดาว คํายอดใจ ไดศึกษาเร่ือง 
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ปจจัยท่ีมผีลตอการเขารับบริการทางการแพทยของผูสูงอายุในโรงพยาบาลของรัฐบาล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา 

ความคิดเห็นในดานสถานท่ีมีความสําคัญมาก คือ โรงพยาบาลอยูไมไกลเกินไป มีความสะอาด มีการจัดสภาพแวดลอม

ไดดรีองลงมาจากดานคาใชจายในการเดนิทางและคารักษาพยาบาลมคีวามสําคัญมากท่ีสุด 

และในสวนของระดับความคดิเห็นของผูรับบริการในดานการสื่อสารขอมูล อยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะมีชองทาง

การสื่อสารท่ีชัดเจน มีเทคโนโลยีชวยทําใหสะดวกสบาย และลดขั้นตอนการสื่อสารลงได ทําใหการสื่อสารกระชับและ

เขาใจงายท่ีสุด สวนในดานขัน้ตอนการบริการ มรีะดับความคดิเห็นของผูบริการอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะในแตละแผนก

ใหบริการ จะมีปายประกาศขั้นตอนการรับบริการใหผูมารับบริการทราบอยางชัดเจน มีการกระชับขั้นตอนการใหบริการ 

และเรียงลําดับขัน้ตอนต้ังแตลงทะเบียนจนถงึชําระเงนิคาบริการเพื่อลดความซ้ําซอนของการใหบริการซึ่งไมสอดคลองกับ

งานวจิัยของ ไพศาล พนิทิสบื (2553) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการเลอืกใชบริการสุขภาพของผูประกันตนท่ีใชสิทธิ

ประกันสังคมในสถานพยาบาล จังหวัดลําปาง พบวา ปจจัยในดานกระบวนการใหบริการ และดานการใหคําแนะนําและขอมูล

ขาวสาร อยูในระดับปานกลางเนื่องดวยจํานวนผูมารับบริการมจีํานวนมาก ทําใหการสื่อสารขอมูลไมท่ัวถงึหรือไมครบถวน 

 จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีโรงพยาบาลพะเยา และไดวเิคราะหหาจุดแข็งและจุดออนของโรงพยาบาลพะเยา ซึ่ง

จุดแข็ง ไดแก โรงพยาบาลพะเยาเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัดพะเยา และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ มีแพทยท่ีมี

ความชํานาญ และแพทยเฉพาะทางเกอืบทุกสาขา ประจําโรงพยาบาล เปนศูนยฝกนักศึกษาแพทยช้ันคลีนิก ทําใหไมประสบ

ปญหาขาดแพทย มรีะบบพยาบาลท่ีชัดเจน สะดวก และรวดเร็ว มเีคร่ืองมอืทางการแพทยท่ีทันสมัย พรอมใหบริการเกือบ

ทุกสาขา มยีาและเวชภัณฑท่ีมคีุณภาพสูงไดรับมาตรฐาน อยูใกลแหลงชุมชน สะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ และรองรับ

ทุกสทิธ์ิการรักษา ซึ่งสอดคลองกับผลการตอบแบบสอบถามจากผูรับบริการในดานการบริการทางการแพทย ในระดับมาก 

ท่ีมแีพทยท่ีมคีวามชํานาญและมแีพทยเฉพาะทาง และในดานขัน้ตอนการใหบริการ ในระดับมาก ท่ีมีปายบอกขั้นตอนการ

ใหบริการทุกแผนก และมีการเรียงลําดับขั้นตอนต้ังแตลงทะเบียนจนถึงชําระคาบริการท่ีเหมาะสม สวนจุดออน ไดแก 

โรงพยาบาลพะเยาเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัดพะเยา ทําใหมีผูมารับบริการตอวันเปนจํานวนมาก ทําใหบุคลากรไม

เพียงพอตอการใหบริการ ใชระยะเวลามากในการใหบริการ ท้ังในดานการรอคิวตรวจรักษา รอคิวรับยา/เวชภัณฑ รอคิว

ชําระเงนิ ไมมศูีนยกลางการสื่อสารท่ีแทจริง ทําใหแตละแผนกในโรงพยาบาลไดรับขอมูลลาชา ขอจํากัดในเร่ืองเคร่ืองมือ

เทคโนโลยี ที่ไมสามารถตอบสนองความตองการในการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอรไดทันทวงที และการ

เขาถึงชุมชนเพื่อดึงศักยภาพของชุมชนในการดูแลสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการตอบแบบสอบถามจากผูรับบริการ ใน

สวนของปญหาในการรับบริการ คอื บุคลากรไมเพยีงพอในชวงเทศกาลหรือวันบริการท่ีมผีูมารับบริการจํานวนมาก ทําให

รอควิในการรับบริการนาน บุคลากรพูดจาไมสุภาพ อธิบายขั้นตอนการใหบริการไมชัดเจน ควบคุมอารมณของผูใหบริการ

ไมได การรอคิวในการรับบริการนานเกินไป เนื่องจากมีผูมารับบริการจํานวนมาก และเจาหนาท่ีไมเพียงพอตอการ

ใหบริการ และบริเวณโรงพยาบาลคับแคบ เกดิการแออัดของผูรับบริการในขณะท่ีรับการตรวจรักษา 

ขอเสนอแนะ 

 การศึกษา ปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการใชบริการโรงพยาบาลพะเยา ผูศึกษามีขอเสนอแนะในแตละดานดังน้ี 1) ดาน

บริการทางการแพทยจากการศึกษา พบวา ความรวดเร็วในการใหบริการมรีะดับความคดิเห็นนอยท่ีสุด ดังน้ันโรงพยาบาล

พะเยา ควรจะเพิ่มเจาหนาท่ีบุคลากรใหเพียงพอตอจํานวนผูมารับบริการ เพื่อจะไดลดระยะเวลาในการใหบริการนอยลง 

2) ดานขัน้ตอนการใหบริการจากการศึกษา พบวา ความสะดวกรวดเร็วในการชําระคาบริการ มีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
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เนื่องจากการชําระคาบริการตองตรวจสอบสทิธ์ิการรักษากอน ทําใหเกิดความลาชาหลายขั้นตอน ดังน้ันโรงพยาบาลพะเยา 

ควรท่ีจะเพิ่มจุดชําระคาบริการเพิ่ม และควรใหผูรับบริการตรวจสอบสิทธ์ิการรักษากอนมาชําระคารักษาพยาบาลเพื่อลด

ขัน้ตอนในการชําระคาบริการลง 3) ดานเคร่ืองมือและอุปกรณจากการศึกษา พบวา คุณภาพและความทันสมัยของเคร่ืองมือ

ทางการแพทย มรีะดับความคดิเห็นนอยท่ีสุด ดังน้ันโรงพยาบาลพะเยาควรเปลี่ยนเคร่ืองมอืทางการแพทยใหม เพื่อท่ีจะได

ตอบสนองความตองการทางการแพทยไดมากย่ิงขึ้น 4) ดานการสื่อสารขอมูล จากการศึกษา พบวา เอกสาร วารสาร และ

แผนพับใหความรูเกี่ยวกับโรคตาง ๆ  มีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด ดังน้ันโรงพยาบาลพะเยาควรส่ังการใหแตละแผนก

การตรวจโรค ทําเอกสารความรูเกี่ยวกับสาเหตุ วธีิปองกัน และการรักษาตัวเอง เพื่อแจกหรือใหความรูแกผูมารับบริการ 

และ 5) ดานทําเลท่ีต้ัง/สถานท่ีใหบริการจากการศึกษา พบวา ความเพยีงพอของสถานท่ีบริการจอดรถ มีระดับความคิดเห็น

นอยท่ีสุด ดังนัน้โรงพยาบาลพะเยาควรจัดสรรสถานท่ีรองรับผูมารับบริการ โดยท่ีปรับพื้นท่ีบริเวณหลังโรงพยาบาลใหเรียบ

เพื่อใชเปนสถานท่ีบริการจอดรถ จะสามารถตอบสนองความตองการของผูมารับบริการไดอยางเพยีงพอ 
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บทคัดยอ  

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดพะเยา ประชากรจํานวน 210 คน ไดกลุมตัวอยาง

ท้ังสิ้น 188 คน นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงาน ธ.ก.ส. สํานักงานจังหวัดพะเยามากท่ีสุด ไดแก 

ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (x̅ = 3.93) รองลงมาไดแก ปจจัยดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (x̅ = 

3.65) และนอยท่ีสุด คอื ดานคาตอบแทนและสวัสดกิาร (x̅ = 3.28) 
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Abstract  

 The objective of the study was to determine factors Influencing morale of operating staff at the Bank for 

Agriculture and Agricultural Co-operatives in Phayao Province. The samples included of 188 operating staff. The 

questionnaire was used as research tool to measure the level of the morale. The statistics used in the study were 

frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

 The research results shows that the level of morale in job performance of operating staff at the Bank for 

Agriculture and Agricultural Co-operatives in Phayao province was at a high level in dimension of the relationship 

with colleague (x̅ = 3.93). The relationship with the management team was second high level of morale in job 

performance of operating staff at the bank (x̅ = 3.65). Then the compensation and welfare were in lower level of 

morale in job performance of operating staff at the Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives (x̅ = 3.28). 
 

Keywords: Working Morale, operating staff, Bank for Agriculture and Agricultural Co-operative, Phayao province  
 

 บทนํา 

การแขงขันทางธุรกิจท่ีทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน ทําใหองคกรทางธุรกิจตองปรับตัวเพื่อสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน และพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลง นักบริหารยุคใหมถือวามนุษยเปนทุนอยางหน่ึงท่ีมีคุณคา

แตกตางจากทุนในความหมายเดิม คือ เงิน เคร่ืองจักร และอุปกรณตาง ๆ ซึ่งใชแลวหมดไปหรือดอยคุณคาไปตาม

กาลเวลา แตทุนมนุษยหากใชใหดีจะมีแตเพิ่มคุณคาใหกับองคกรมากขึ้นตามกาลเวลา (วิทยา ดานธํารงกูล, 2546) การ

บริหารจัดการและเตรียมบุคลากร จึงเปนภารกิจสําคัญในการสงมอบบริการท่ีดีใหลูกคาพึงพอใจและผูกพันตอ ธ.ก.ส. 

(ฝายทรัพยากรมนุษย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2557) 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดใหความสําคัญกับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ไดแก ดาน

บุคลากรและดานเทคโนโลยี เนื่องจากบุคลากรเปนกลไกขับเคลื่อนภารกิจของธนาคารใหบรรลุเปาหมาย หากบุคลากร

ขาดทักษะความรูความสามารถ หรือจํานวนไมเพียงพอจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2556) ปจจัยเสี่ยงดานกําลังคน จะไดรับผลกระทบจากการโยกยายบุคลากรไป

ปฏิบัติงานในสวนงานอื่น บุคลากรใหมท่ีมาทดแทนแมจะมีความสามารถในการเรียนรูงาน แตยังขาดความเช่ียวชาญ

ประสบการณในการปฏิบัติงาน จึงตองใชระยะเวลาในการเรียนรู ประกอบกับมีงานเรงดวนดานนโยบายรัฐเขามาแทรก

การปฏิบัติงานปกติ นอกจากน้ีอัตราการเขาออกของพนักงาน ธ.ก.ส.ระดับประเทศ ในรอบ 5 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2552 ถึง 

พ.ศ. 2556 มีพนักงานบรรจุใหมรวม 14,845 คน และพนสภาพ 9,752 คน ซึ่งทําใหมีผลตอการปฏิบัติงานขององคกร

เชนกัน (ฝายทรัพยากรมนุษย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2557) 

พนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ถือวาเปนทรัพยากรมนุษยใน

องคกรสามารถใหบริการ ใหคําแนะนํา และแกไขปญหาใหลูกคาได ก็จะทําใหลูกคาเกดิความประทับใจและยินดท่ีีจะมารับ

บริการอยางสมํ่าเสมอ พนักงานระดับปฏิบัติการเหลาน้ีถือวาเปนกลุมบุคคลท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดในองคกรจํานวน 86.80 

เปอรเซนต ในระดับประเทศและ จํานวน 85.58 เปอรเซนตใน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา ฉะน้ันยอมมีทัศนคติในการทํางาน 
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ความแตกตางของพฤติกรรม ลักษณะนิสัย รูปแบบการดําเนินชีวิต และการทํางานท่ีหลากหลาย อันจะสงผลใหเกิดขวัญ

และกําลังใจในการทํางานท่ีแตกตางกันอยางแนนอน นอกจากน้ัน จังหวัดพะเยาอันเปนขอบเขตในการศึกษาในคร้ังนี้ มี

ความหลากหลายของสภาพแวดลอมตามท่ีสาขาน้ันอยู เชน สาขาในเขตอําเภอเมอืง และสาขาในเขตรอบนอก ซึ่งพนักงาน

อาจมขีวัญและกําลังใจในการทํางานท่ีตางกัน  

ผูศึกษาในฐานะท่ีเปนพนักงานคนหน่ึงของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานจังหวัด

พะเยา มีความสนใจท่ีจะศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานนขององคกรเพื่อท่ีจะนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูล 

สําหรับการพัฒนาการบริหารองคกรใหสอดคลองกับสภาพการบริหารงานท่ีแทจริง นอกจากน้ียังสามารถนําขอมูลจาก

การศึกษาไปสูผูบริหารระดับสูง เพื่อใชประกอบการตัดสนิใจการจัดระบบการวางแผนบริหารบุคคล กระบวนการเสริมแรง

ใหบุคคลในหนวยงาน และเปนแนวทางไปสูการบริหารงานในองคกรอื่น ๆ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการ

ปฏบัิติงาน ซึ่งจะนําไปสูการปฏบัิติงานเชิงคุณภาพดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนท่ีดี

ตอสวนรวมขององคกรตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อศึกษาสภาพขวัญและกําลังใจของพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิด 
 

                            ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

5. ตําแหนงงาน 

6. ระยะเวลาในการปฏบัิติงาน 

7. ระดับเงนิเดอืน 

ขวัญและกําลังใจในการปฏบิติังาน 

1. ดานคาตอบแทนและสวัสดกิาร 

2. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

3. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

4. ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 

5. ดานการบริหารผลการปฏบัิติงาน 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยสง

แบบสอบถามใหกับพนักงานระดับปฏิบัติการ 1-9 และพนักงานบริการ 1-3 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สํานักงานจังหวัดพะเยา โดยมุงศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดพะเยา ใน 5 ดาน คือ ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดาน

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพแวดลอมการทํางาน และดานการบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน แบบสอบถามท่ีนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการวัดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาแบบ (Rating Scale) โดยแบงระดับ มาตราสวนเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด แทนคาดวย 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ 

สําหรับการแปลผลคาคะแนนท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีเปนแบบมาตราสวนประมาณคา

จะใชคาเฉลี่ย (x̅) เปนตัวสถิติ เพื่อวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บมาจากตัวอยางท้ังหมด โดยท่ีคาเฉลี่ยไดจากการประมวลผลโดย

โปรแกรมสําเร็จรูป คาเฉลี่ยท่ีคํานวณไดจะมีทศนิยม 2 ตําแหนง ดังน้ันจึงตองกําหนดเกณฑการแปลความหมาย เพื่อจัด

ระดับคาเฉลี่ยออกเปนชวงตามหลักการกําหนดเกณฑการแปลความหมายแบบอิงเกณฑ (Criterion Reference) ดังตอไปน้ี 

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถงึ มขีวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับสูงมาก 

 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถงึ มขีวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับสูง 

 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถงึ มขีวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถงึ มขีวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับตํ่า 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถงึ มขีวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับตํ่ามาก 

ผลการศึกษา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญงิมากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 51.60 และเพศชาย คดิเปนรอยละ 48.40  

อายุของกลุมตัวอยางอยูในชวง 31 ป – 39 ป มากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 36.20 รองลงมาคอื 40 ป – 49 ป คดิเปน

รอยละ 33 และนอยท่ีสุดคอื 50 ป ขึ้นไป คดิเปนรอยละ 12.20  

สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยางมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.20 รองลงมาคือ โสด คิดเปน

รอยละ 35.10 และนอยท่ีสุดคอื หมาย/หยา/แยกกันอยู คดิเปนรอยละ 3.70  

ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 87.80 รองลงมาคือ สูง

กวาปริญญาตรี คดิเปนรอยละ 8.50 และนอยท่ีสุดคอื ตํ่ากวาปริญญาตรี คดิเปนรอยละ 3.70  

ตําแหนงงานของกลุมตัวอยางอยูในตําแหนงพนักงานระดับ 4 – 7 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75.50 รองลงมาคือ 

พนักงานระดับ 8 – 9 คดิเปนรอยละ 23.40 และนอยท่ีสุดคอื พนักงานระดับ 1 – 3 และพนักงานบริการ 1 – 3 คดิเปนรอย

ละ 1.10  

ระยะเวลาในการปฏบัิติงานของกลุมตัวอยางอยูในชวง 2 ป – 4 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.60 รองลงมาคือ 

20 ป – 24 ป คดิเปนรอยละ 18.60 และนอยท่ีสุดคอื 25 ป ขึ้นไป คดิเปนรอยละ 8  
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ระดับเงินเดือนของกลุมตัวอยางอยูในชวง 10,000 บาท – 19,999 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.70 

รองลงมาคอื 40,000 บาท – 49,999 บาท คดิเปนรอยละ 16 และนอยท่ีสุดคอื 90,000 บาท ขึ้นไป คดิเปนรอยละ 0.50 

 

ตารางท่ี 1   แสดงปจจัยท่ีมอีธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงานของพนักงานฯ 

ขวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงาน x̅ S.D. ระดับความคดิเห็น 

1. ดานคาตอบแทนและสวัสดกิาร 3.28 .675 ปานกลาง 

2. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 3.65 .734 มาก 

3. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 3.93 .625 มาก 

4. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3.64 .682 มาก 

5. ดานการบริหารผลการปฏบัิติงาน 3.52 .725 มาก 

รวม 3.60 .507 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 ภาพรวมของปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก (x̅ = 3.60) 

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน เปนดานท่ีมีผลตอความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด อยูในระดับมาก (x̅ 
= 3.93) รองลงมาไดแก ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา อยูในระดับมาก (x̅ = 3.65) และนอยท่ีสุดคือ ดาน

คาตอบแทนและสวัสดกิาร อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.28) รายละเอียดมดัีงน้ี 

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 3.28) ท้ังน้ีเพราะเงินโบนัสประจําปทําใหทานมี

กําลังใจในการปฏิบัติงาน เปนดานท่ีมีผลตอความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด อยูในระดับมาก (x̅ = 4.09) 

รองลงมาไดแก พนักงานไดรับความสะดวกสบายทุกคร้ังเมื่อใชสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล อยูในระดับมาก          

(x̅ = 3.89) และนอยท่ีสุดคอื เงนิเดอืนและคาตอบแทนมคีวามเหมาะสมโดยไมจําเปนตองหารายไดเสริม อยูในระดับปาน

กลาง (x̅ = 2.61) 

ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 3.65) ท้ังน้ีเพราะผูบังคับบัญชาใหเกียรติและ

เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาทํางานจนเต็มความสามารถ เปนดานท่ีมีผลตอความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมาก

ท่ีสุด อยูในระดับมาก (x̅ = 3.80) รองลงมาไดแก ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูรวมงาน 

อยูในระดับมาก (x̅ = 3.73) และนอยท่ีสุดคือ พนักงานยึดผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางในการดําเนินงานและการใชชีวิต 

อยูในระดับมาก (x̅ = 3.51) 

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 3.93) ท้ังน้ีเพราะพนักงานมีความสุขเมื่อได

ทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานทุกคน เปนดานท่ีมผีลตอความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด อยูในระดับมาก (x̅ = 

4.02) รองลงมาไดแก พนักงานและเพื่อนรวมงานใหเกียรติในการแสดงความคิดเห็นและรับฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน และ

ผูรวมงานใหความชวยเหลือกันในกรณีท่ีเพื่อนรวมงานไดรับความเดือดรอน อยูในระดับมากเทากัน (x̅ = 4.01) และนอย

ท่ีสุดคือ พนักงานไดมีโอกาสพบปะสัมพันธกับเพื่อนรวมงานนอกเวลางานหรือในโอกาสพิเศษตาง ๆ และเพื่อนรวมงาน

ยนิดสีละเวลาใหพนักงานเสมอเมื่อพนักงานตองการ อยูในระดับมากเทากัน (x̅ = 3.79) 
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ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 3.64) พบวา สถานท่ีทํางานของพนักงานมี

ความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย เปนดานท่ีมีผลตอความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด อยูในระดับมาก (x̅ 
= 3.79) รองลงมาไดแก มวัีสดุอุปกรณ เคร่ืองใชตาง ๆ ในการทํางานอยางพอเพียงและสะดวกสบาย อยูในระดับมาก (x̅ 
= 3.77) และนอยท่ีสุดคอื มหีองพัก และหองปฏบัิติศาสนกจิท่ีเปนสวนตัว อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.38) 

ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 3.52) พบวา ความโปรงใสของกระบวนการ

ประเมนิผลการปฏิบัติงาน เปนดานท่ีมีผลตอความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด อยูในระดับมาก (x̅ = 3.56) 

รองลงมาไดแก ความเปนธรรมของผลการประเมินท่ีพนักงานไดรับเมื่อเทียบบุคลากรท่ีทํางานในตําแหนงเดียวกัน ใน  

ธ.ก.ส. อยูในระดับมาก (x̅ = 3.55) และนอยท่ีสุดคือ ความเหมาะสมของผลการประเมินท่ีพนักงานไดรับเมื่อเทียบกับ

ความทุมเทใหกับงานของพนักงาน อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.48) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

การดําเนินการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงานของพนักงานระดับปฏบัิติการของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี 

จากผลการศึกษา พบวา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน เปนดานท่ีมีผลตอความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถามมากท่ีสุด อยูในระดับมาก (x̅ = 3.93) ซึ่งสอดคลองกับ นริศชา ภูกลีบ (2555) ไดกลาวไววา ความสัมพันธ

กับเพื่อนรวมงานเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญไมนอยไปกวาความสามารถของตนเอง นอยคนท่ีสามารถทํางานให

ประสบความสําเร็จไดดวยตนเอง รองลงมาไดแก ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา อยูในระดับมาก (x̅ = 3.65) ซึ่ง

สอดคลองกับ พรรณทิวา วรรณพฤกษ (2553) ไดกลาวไววา การมคีวามสัมพันธอันดีกับผูบังคับบัญชานอกจากจะสงผลดี

ตอประสทิธิภาพการทํางานแลว ยังเปนผลใหเกดิการสงเสริมสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาใหมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการ

งาน และนอยท่ีสุดคือ ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.28) ซึ่งสอดคลองกับ โศรตรีย จุฑา

นนท (2546) ไดกลาวไววา หากพนักงานไดรับคาตอบแทนดวยความเหมาะสมและเปนธรรมจะสงผลตอประสิทธิภาพใน

การทํางานและทําใหมรีะดับขวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับมาก ในขณะเดยีวกันหากพนักงานรูสึกวารายได

และสวัสดิการท่ีเขาไดรับไมเพียงพอ หรือไมสะทอนความจริงระหวางรายไดกับปริมาณงาน ความสามารถ และความ

ทุมเทในการปฏบัิติงาน ยอมสงผลตอประสทิธิภาพในการปฏบัิติงานและการดํารงชีวติของพนักงาน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความอนุเคราะหจาก ดร.บังอร สวัสดิ์สุข 

อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูซึ่งกรุณาใหความรู คําแนะนํา และคําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไข 

กระท่ังทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ ผูศึกษาจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ พนักงานธนาคารเพื่อการการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดพะเยา ทุกทาน ท่ีไดเสยีสละ

เวลาในการตอบแบบสอบถาม และใหขอคดิเห็นในศึกษาคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทาน ท่ีคอยใหคําปรึกษา 

ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาเปนอยางดี ตลอดจนคณาจารยทุกทานท่ีไดถายทอด
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ความรูและมวลประสบการณอันทรงคุณคา ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน ท่ีคอยใหกําลังใจ คอยใหความชวยเหลือ และคอย

ใหคําปรึกษาในการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี จนแลวเสร็จสมบูรณ 

ขอขอบคุณครอบครัวท่ีใหกําลังใจตลอดระยะเวลาการศึกษาและคอยกระตุนใหมีความมุงม่ันและต้ังใจใหสําเร็จ 

ประโยชนคุณคาและความดขีองการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี หากบังเกิดตอการศึกษาและสังคม ดวยประการใด ๆ 

ผูศึกษาขอมอบคุณความดเีหลาน้ี เปนเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงความรักความเคารพและตอบแทนพระคุณ บิดา มารดา ครู 

อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทคัดยอ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอราคาท่ีดินในชวงป พ.ศ. 2536-

2557 และแนวโนมราคาท่ีดินในชวงป พ.ศ. 2558-2562 บริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยใชแนวคิดและทฤษฎี คือ 

ความหมายของท่ีดนิในเชิงเศรษฐศาสตร ทฤษฎอุีปสงคและอุปทานของท่ีดนิ ทฤษฎแีละแบบจําลองเกี่ยวกับท่ีดินในเขตเมือง 

ระเบียบวิธีการศึกษา ใชวิธีการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ของหนวยงานตาง ๆ มีการวิเคราะหขอมูลเชิง

พรรณนา (descriptive) เปนการวิเคราะหขอเท็จท่ีดินตามสภาพพื้นท่ี และการวิเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative) โดยนํา

ขอมูลท่ีรวบรวมมาทําการวเิคราะหถงึความสําคัญ และอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ ท่ีมผีลตอราคาท่ีดนิ ดวยการวิเคราะหหา

ความสัมพันธของตัวแปรดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least Square-OLS) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Eviews 

แบงพื้นท่ีการศึกษาออกเปนสามบริเวณ คอื 1) ท่ีดนิทางหลวงแผนดนิหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ-แมสาย) ระยะไมเกิน 40 

เมตร, 2) ท่ีดนิติดถนน ซอย ทาง ระยะไมเกนิ 40 เมตร และ 3) ท่ีดนิหนวยนอกเหนอื (ท่ีดนิตาบอด) 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาท่ีดินบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ- แมสาย) 

คอื ราคาท่ีดนิติดทางหลวงแผนดนิหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ- แมสาย) ของปท่ีผาน เนื่องจากมีระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ

0.05 ปจจัยท่ีมผีลกระทบตอราคาท่ีดนิติดถนน ซอย ทาง คือ ราคาท่ีดินติด ถนน ซอย ทาง ของปท่ีผาน และการปรับราคา

ท่ีดินของสํานักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ เนื่องจากมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และปจจัยที่มีผลกระทบ

ตอราคาท่ีดนิหนวยนอกเหนอื คอื ราคาท่ีดนิหนวยนอกเหนอืของปท่ีผานมา เนื่องจากมรีะดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 

ผลการศึกษาแนวโนมราคาท่ีดนิบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในชวงป พ.ศ. 

2558-2562 ราคาท่ีดนิติดทางหลวงแผนดนิหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ -แมสาย) ในป พ.ศ. 2558 มรีาคาท่ีดนิลดลงรอยละ 

42.80 แลวจึงเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ในป พ.ศ. 2559-2562 เฉลี่ยรอยละ 4.92 ตอป สวนท่ีดินติดถนน ซอย ทาง ในป พ.ศ. 2558 

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 

 3Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
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มีราคาท่ีดินลดลงรอยละ 29.63 แลวจึงเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ในป พ.ศ. 2559-2562 เฉลี่ยรอยละ 4.36 ตอป สวนที่ดินหนวย

นอกเหนอื (ท่ีดนิตาบอด) ในป พ.ศ. 2558 มีราคาท่ีดินลดลงรอยละ 31.00 แลวจึงเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ในป พ.ศ. 2559-2562 

เฉลี่ยรอยละ 3.32 ตอป 
 

คําสําคัญ :  ปจจัยท่ีมผีลผลกระทบตอราคาท่ีดนิ แนวโนมราคาท่ีดนิ 
 

Abstract  

In this study aims to analyze the economic factors that affect the price of the land during the year 2535-

2557 and trends in land prices during the year 2558-2562 in front of Phayao university is meant by the concept and 

theory of land in economics, demand and supply of land, theories and models of land in urban areas. Education 

Methodology uses the secondary data collection methods of various agencies are descriptive analysis to analyze the 

facts of land to the area and quantitative analysis  to analyze the importance and the influence of the various factors 

that affect the price of land. By analyzing the correlation of a variable with the least squares method (Ordinary Least 

Square-OLS) using the software package Eviews. The study area is divided into three areas: 1) Highway no.1 land 

(Bangkok–Mae-Sai) distance up to 40 meters, 2) road-way land the distance up to 40 meters, and 3) land units apart. 

(Blinded land). 

The results showed the factor which was affected the price of Highway no.1 land was the previous year 

price of Highway no.1 land due to 0.05 statistical significant impact. Factors that affected the price of road-way land 

was the previous year of road-way land and the price adjustment by the Treasury Department due to 0.05 statistical 

significant impact. Factors that affected the price of blinded land was the previous year of blinded land due to 0.05 

statistical significant impact. 

The study of trends in land prices in front of Phayao University during the year 2558-2562 for Highway 

no.1 land in the year 2558 is decreased 42.80% and then increased steadily in the year from 2559 to 2562 averaged 

4.92% per year, the road-way land in the year 2558 is decreased 29.63% and then increased steadily in the year 

from 2559 to 2562 averaged 4.36% per year, the blinded land in 2558, with land prices fell 31.00% and then 

increased steadily in the year From 2559 to 2562 averaged 3.32% per year. 
 

Key words: economic factors, Trend of Land Prices  
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บทนํา 

 เทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา มพีื้นท่ีท้ังหมด 131 ตารางกโิลเมตร (เทศบาลตําบลแมกา, 2557) 

ลักษณะเดน คอื เปนตําบลหนาดานกอนเขาสูตัวจังหวัดพะเยา ทอดตัวในแนวทิศเหนอื-ใต ตามทางหลวงแผนดนิหมายเลข 1 

(สายกรุงเทพฯ-แมสาย) ในป พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยนเรศวรไดจัดทําโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาสูจังหวัด

พะเยาขึ้น ใหกอต้ังเปนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อวันท่ี 20 มถิุนายน พ.ศ. 2538 และในวันท่ี 12 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2553 มกีารตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา นับต้ังแตกอต้ังมหาวิทยาลัยพื้นท่ีดานหนามหาวิทยาลัยไดรับ

การพัฒนาขึ้นเปนลําดับ ตามการขยายตัวของประชากรท่ีเพิ่มสูงขึ้น มกีารพัฒนาสภาพการใชประโยชนในท่ีดินเปลี่ยนแปลงไป

อยางเห็นไดชัด คอื จากการใชประโยชนเปนท่ีเกษตรกรรม ท่ีอยูอาศัยสลับกับท่ีวางเปลาไปเปนการใชประโยชนในเชิงพาณชิย

และท่ีอยูอาศัยหนาแนน เนื่องจากอุปสงคของท่ีดินมีขอบขายเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความตองการท่ีดินท่ีเพิ่มขึ้น และ

มคีวามสามารถในการจัดสรรท่ีดนิสนองความตองการน้ัน ๆ เนื่องจากท่ีดนิเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในดานปจจัยการดํารงชีพ

ของมนุษย (ไกรสร คือประโดม, 2542) และเปนแหลงสนองความตองการในการบริโภคของมนุษยแทบทุกดาน จนทําให

ราคาท่ีดินในบริเวณดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นมาก ประกอบกับพื้นท่ีบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยามีขอจํากัดดานเอกสารสิทธ์ิ

ท่ีดนิ เชน โฉนดท่ีดนิ, นส3.ก และ นส3 มจีํานวนนอยมาก สวนทางกับความตองการใชท่ีดินในพื้นท่ี จากสถติิการดําเนินการ

กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยในตําบลแมกา 201 คร้ัง คิดเปนรอยละ 53.36 ของอําเภอเมืองพะเยา (สํานักงานสถิติ

แหงชาติ, 2557) 

จากรายงานสรุปการประเมนิราคาท่ีดินรอบบัญชีป พ.ศ. 2555-2558 ของกรมธนารักษ พบวา ราคาท่ีดินบริเวณ

หนามหาวิทยาลัยพะเยาปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 200-809.09 เมื่อเทียบกับราคาประเมินที่ดินในรอบบัญชี พ.ศ. 2551-

2554 (สํานักงานธนารักษพื้นที่พะเยา, 2554) ปญหาราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นเปนปญหาที่สําคัญ เนื่องจากราคาที่ดิน

เปรียบเสมือนเคร่ืองวัดและประเมนิมูลคาท่ีดิน เปนตนทุนในการดําเนินธุรกิจ ถาหากราคาท่ีดินไมสะทอนราคาท่ีแทจริงได

ยอมไมสามารถทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจดําเนินไปไดอยางสมเหตุสมผล เชน ราคาที่ดินสูงเกินไปทําใหยากตอการ

พัฒนาที่ดิน ทําใหไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในทางเศรษฐกิจได เพราะนอกจากผูประกอบการจะ

ประสบปญหาการใชเงินทุนจํานวนมากในการจัดหาที่ดินแลวยังตองเผชิญปญหาการตลาดในชวงเศรษฐกิจชะลอตัว 

นักลงทุนอาจประสบปญหาการประกอบการที่ไมคุ มทุนหรือใชระยะเวลาคืนทุนนานมากจนอาจตัดสินใจลมเลิก

โครงการได 

การศึกษาคร้ังน้ีจงึไดพยายามท่ีจะวเิคราะหถงึปจจัยตาง ๆ ท่ีมผีลกระทบตอราคาท่ีดนิ และแนวโนมของราคาท่ีดิน

ในอนาคต บริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมีอัตราการขยายตัวของท่ีอยูอาศัยและพาณิชยกรรมสูง ซึ่งสามารถใชเปนแนวทาง

และเคร่ืองมือประกอบการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐตอไป 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อวเิคราะหปจจัยท่ีมผีลกระทบตอราคาท่ีดนิบริเวณหนามหาวทิยาลัยพะเยา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

 2. เพื่อวเิคราะหแนวโนมราคาท่ีดนิบริเวณหนามหาวทิยาลัยพะเยา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  
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กรอบแนวคิด 

   ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

 
 

สมมตฐิานของการศึกษา  

ในการศึกษาจะวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอราคาท่ีดินบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ในชวงป พ.ศ. 2536-2557 และแนวโนมในอนาคตอีก 5 ป ขางหนา พ.ศ. 2558-2562 ปจจัยท่ีสําคัญท่ีคาดวาจะมีผลกระทบ

ตอราคาท่ีดนิในบริเวณท่ีศึกษาคอื 

1. รายไดเฉลี่ยตอบุคคลของจังหวัดพะเยา (per capita gross regional product at market price) โดยมีสมมติฐานวา

รายไดเฉลี่ยตอบุคคล (Yt) มคีวามสัมพันธในทิศทางเดยีวกันกับราคาท่ีดนิ 

2. จํานวนประชากร โดยมีสมมติฐานวาจํานวนประชากร (POPt) ในเขตเทศบาลตําบลแมกา จังหวัดพะเยา 

มคีวามสัมพันธในทิศทางเดยีวกันกับราคาท่ีดนิ 

3. อัตราดอกเบ้ียเงินกูขั้นตํ่าแบบมีระยะเวลา Minimum Loan Rate หรือ MLR โดยมีสมมติฐานวาอัตราดอกเบ้ีย

เงนิกูขัน้ตํ่าแบบมรีะยะเวลา (MLRt) มคีวามสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับราคาท่ีดนิ 

4. ราคาท่ีดินในปท่ีผานมา หรือ Pt-1 (บาทตอตารางวา) สามารถเปนปจจัยหน่ึงท่ีสงผลกระทบตอราคาท่ีดิน

ในปถัดมาได โดยมสีมมติฐานวา ราคาท่ีดนิในปท่ีผานมามคีวามสัมพันธในทิศทางเดยีวกันกับราคาท่ีดนิ  

5. ตัวแปรหุนท่ีแสดงถึงผลกระทบของการปรับราคาท่ีดินของสํานักประเมินราคาทรัพยสิน ณ ปที่ t (Dt) โดยมี

สมมติฐานวา ตัวแปรหุนมคีวามสัมพันธในทิศทางเดยีวกันกับราคาท่ีดนิ  
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วธิวีทิยาการวิจัย  

 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาท่ีดิน บริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา ในป พ.ศ. 2536-2557 และ

วเิคราะหแนวโนมราคาในอนาคตอีก 5 ป คอื ป พ.ศ. 2558-2562 การศึกษาน้ีจะทําการศึกษาเฉพาะท่ีดนิท่ีมเีอกสารสทิธ์ิ

โดยแบงบริเวณท่ีศึกษาแบงออกเปน 3 สวน คอื 

 - ท่ีดนิติดทางหลวงแผนดนิหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ-แมสาย) ระยะ 40 เมตร 

 - ท่ีดนิติดถนน ซอย ทาง ระยะ 40 เมตร 

 - ท่ีดนินอกเหนอื หรือท่ีดนิตาบอด 

 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมวีธีิการดําเนินการวจิัยแบงออกเปน 2 สวน คอื 

1. การรวบรวมขอมูล ขอมูลท่ีนํามาศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ของหนวยงานตาง ๆ คือ ขอมูล

ราคาท่ีดนิและการปรับราคาประเมินท่ีดินจากสํานักงานธนารักษพื้นท่ีพะเยา จากสํานักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ 

กระทรวงการคลัง ขอมูลรายไดเฉลี่ยตอบุคคลของจังหวัดพะเยา จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคม

แหงชาติ  ขอมูลจํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จากสํานักงานกลางทะเบียนราษฎร 

กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ขอมูลอัตราดอกเบ้ียเงนิกูขัน้ตํ่าแบบมรีะยะเวลา (MLR) จากธนาคารแหงประเทศไทย 

2. การวเิคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 ลักษณะ คอื 

 2.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) เปนการวิเคราะหสภาพทั่วไป และราคาที่ดินบริเวณ

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ระหวางป พ.ศ. 2536-2557 การหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาท่ีดนิ โดยใชขอมูลจากการ

กําหนดราคาประเมนิทุนทรัพยท่ีดนิของสํานักประเมนิราคาทรัพยสนิ กรมธนารักษ มาหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา

ท่ีดนิท่ีเพิ่มขึ้นในแตละชวงปจากป พ.ศ. 2536-2558 ดังน้ี 

% การเปลี่ยนแปลงของ  =  ราคาประเมนิท่ีดนิป (t) - ราคาประเมนิท่ีดนิป (t-1) x 100 

      ราคาประเมนิท่ีดนิ        ราคาประเมนิท่ีดนิป (t-1) 

 2.2 การวเิคราะหเชิงปริมาณ (quantitative analysis) เปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาท่ีดินโดยนํา

ขอมูลท่ีรวบรวมมาทําการวเิคราะหประกอบทฤษฎ ีและแบบจําลองท่ีเกี่ยวของเพื่ออธิบายถงึความสําคัญ และอิทธิพลของ

ปจจัยตาง ๆ ท่ีมผีลตอราคาท่ีดนิซึ่งทําการวเิคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (Ordinary Least 

Square-OLS) โดยโปรแกรมสําเร็จรูป Eviews ระหวางป พ.ศ. 2536-2557 โดยมสีมการท่ีใชในการศึกษาน้ี คอื 

  Pt   =  α0 + α1Yt + α2 POPt + α3MLRt + α4Pt-1 + α5Dt 

โดยกําหนดให 

  Pt   =  ราคาท่ีดนิ ณ ปท่ี t (บาทตอตารางวา) 

  Yt   =  รายไดเฉลี่ยตอบุคคลของจังหวัดพะเยา ณ ปท่ี t (บาทตอป) 

  POPt  =  จํานวนประชากร ปท่ี t (คนตอป) 

  MLRt   =  อัตราดอกเบ้ียเงนิกูขัน้ตํ่าแบบมรีะยะเวลา ณ ปท่ี t (รอยละ) 

  Pt-1   =  ระดับราคาท่ีดนิ ณ ปท่ี t-1 (บาทตอตารางวา) 
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  Dt =  ตัวแปรหุนท่ีแสดงถงึผลกระทบของการปรับราคาท่ีดนิของสํานักงานประเมนิราคาทรัพยสนิ  

       ณ ปท่ี t 

  D0 =  0 คอื ปท่ีไมมกีารปรับราคาท่ีดนิ 

  D1 =  1 คอื ปท่ีมกีารปรับราคาท่ีดนิ 
  α0 =  คาคงท่ี 

  คาสัมประสทิธ์ิของตัวแปรอิสระ  =  α1, α2, α3, α4, α5 

  การศึกษาแนวโนมราคาท่ีดินในอนาคตโดยนําขอมูลท่ีรวบรวมมาทําการวิเคราะหประกอบทฤษฎี และ

แบบจําลองท่ีเกี่ยวของเพื่ออธิบายแนวโนมการเปลี่ยนแปลงราคาท่ีดินในอนาคตอีก 5 ป คือ ป พ.ศ. 2558-2562 แบบจําลอง

เชิงเสนตรง 

  Pt =  a + bT 

โดยกําหนดให 

  Pt =  ราคาท่ีดนิ 

  a =  คาคงท่ี 

  b =  คาสัมประสทิธ์ิความสัมพันธ 

  t =  เวลา โดยท่ี t = 1, 2,..., n 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาท่ีดินบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยใชวิธีการวิเคราะห

การถดถอย (Regression analysis) ศึกษาตัวแปร/ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอราคาที่ดิน (Pt) เฉพาะที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ตั้งแต

ทางเขาอางเก็บนํ้าแมตํ๋าถึงหนวยปองกันรักษาปาท่ี พย.3 (แมกา) เทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมืองพะเยา ตั้งแตป พ.ศ. 

2536-2557 (จํานวน 22 ขอมูล) ไดผลการศึกษาดังน้ี 

 ท่ีดนิติดทางหลวงแผนดนิหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ-แมสาย) ระยะไมเกนิ 40 เมตร ไดสมการพยากรณดังน้ี 

 P1t =  -1329.63 + 0.036Yt – 0.038POPt + 77.74MLRt + 0.83P1t-1 + 796.09Dt 

                                   (1.13)        (–0.23)          (0.94)      (4.85)***     (1.78) 

 R square  =  0.78 

 Adjugsted R square =  0.71 

 F statistic  =  11.29 

 หมายเหตุ: คาในวงเล็บคอืคา t statistic สัมประสทิธ์ิตัวแปรอิสระ 

               ***นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับความเช่ือม่ันสูงกวารอยละ 95 

จากผลการทดสอบการประมาณคาสมการสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร (R square) กับระดับ

ราคาท่ีดินได 0.78 และมีคาสัมประสิทธิการตัดสินใจเทากับ 0.71 หรือเทากับ 71% โดยที่มีคา F statistic เทากับ 11.29 

โดยมผีลการทดสอบนัยสําคัญทางสถติิคาสัมประสิทธิของรายไดเฉลี่ยตอบุคคลของจังหวัดพะเยา ผลปรากฏวามีความสัมพันธ

ในทิศทางเดียวกันกับระดับราคาท่ีดินติดทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวแสดงใหเห็นวาเมื่อ
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รายไดเฉลี่ยตอบุคคลของจังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้น 1 บาท ทําใหราคาท่ีดินเพิ่มขึ้นเทากับ 0.036 บาท, จํานวนประชากร

มคีวามสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับระดับราคาท่ีดินในบริเวณทางหลวงแผนดนิหมายเลข 1 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีต้ังไว แสดงใหเห็นวาเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น 1 คน จะมีผลทําใหระดับราคาท่ีดินเปลี่ยนแปลงลดลงเทากับ 0.038 บาท, 

อัตราดอกเบ้ียเงนิกูขัน้ตํ่าแบบมรีะยะเวลามคีวามสัมพันธในทิศทางเดยีวกันกับระดับราคาท่ีดินในบริเวณทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 1 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว แสดงใหเห็นวาเมื่ออัตราดอกเบ้ียเงินกูขั้นตํ่าแบบมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น 1 บาท จะมีผลทําใหระดับราคาท่ีดินในบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีเพิ่มขึ้นเทากับ 

77.74 บาท, ระดับราคาประเมนิท่ีดนิของปท่ีผานมามคีวามสัมพันธในทิศทางเดยีวกันกับระดับราคาท่ีดินในบริเวณทางหลวง

แผนดนิหมายเลข 1 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวโดยมีระดับความเช่ือม่ันทางสถิติรอยละ 95 แสดงใหเห็นวาเมื่อระดับ

ราคาท่ีดนิของปท่ีผานมาเพิ่มขึ้น 1 บาท จะมผีลทําใหระดับราคาท่ีดนิ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเทากับ 0.83 บาท และตัวแปรหุน

ทางดานการปรับราคาประเมนิท่ีดนิของกรมธนารักษมคีวามสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับราคาท่ีดินในบริเวณทางหลวง

แผนดนิหมายเลข 1 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว แสดงใหเห็นวาเมื่อมีการปรับราคาประเมินท่ีดินของกรมธนารักษ เพิ่มขึ้น 

1 บาท จะมผีลทําใหระดับราคาท่ีดนิเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเทากับ 796.09 บาท 

ท่ีดนิติดถนน ซอย ทาง ระยะไมเกนิ 40 เมตร ไดสมการพยากรณดังน้ี 

            P1t =  -207.67 + 0.007Yt – 0.005POPt + 9.92MLRt + 0.84P1t-1 + 210.81Dt 

                                           (0.97)        (–0.13)         (0.54)      (4.97)***   (2.15)*** 

 R square   =  0.82 

 Adjugsted R square  =  0.76 

 F statistic   =  14.73 

 หมายเหตุ: คาในวงเล็บคอืคา t statistic สัมประสทิธ์ิตัวแปรอิสระ 

               ***นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับความเช่ือม่ันสูงกวารอยละ 95 

จากผลการทดสอบการประมาณคา สมการสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรกับระดับราคาท่ีดินได 

0.82 และมีคาสัมประสิทธิการตัดสินใจเทากับ 0.76 หรือเทากับ 76% โดยท่ีมีคา F statistic เทากับ 14.73 โดยมีผล

การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติคาสัมประสิทธิของรายไดเฉลี่ยตอบุคคลของจังหวัดพะเยา ผลปรากฏวา มีความสัมพันธ

ในทิศทางเดยีวกันกับระดับราคาท่ีดนิติดถนน ซอย ทาง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวแสดงใหเห็นวาเมื่อรายไดเฉลี่ยตอ

บุคคลของจังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้น 1 บาท ทําใหราคาท่ีดินเพิ่มขึ้นเทากับ 0.007 บาท, จํานวนประชากรมีความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขามกับระดับราคาท่ีดินติดถนน ซอย ทาง ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว แสดงใหเห็นวาเมื่อจํานวนประชากร

เพิ่มขึ้น 1 คน จะมผีลทําใหระดับราคาท่ีดนิเปลี่ยนแปลงลดลงเทากับ 0.005 บาท, อัตราดอกเบ้ียเงนิกูขั้นตํ่าแบบมีระยะเวลา

มคีวามสัมพันธในทิศทางเดยีวกันกับระดับราคาท่ีดนิติดถนน ซอย ทาง ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว แสดงใหเห็นวา

เมื่ออัตราดอกเบ้ียเงนิกูขัน้ตํ่าแบบมรีะยะเวลาเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 1 บาท จะมีผลทําใหระดับราคาท่ีดินติดถนน ซอย ทาง 

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีเพิ่มขึ้นเทากับ 9.92 บาท, ระดับราคาประเมนิท่ีดนิของปท่ีผานมามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน

กับระดับราคาท่ีดนิติดถนน ซอย ทาง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวโดยมรีะดับความเช่ือม่ันทางสถติิรอยละ 95 แสดงให

เห็นวาเมื่อระดับราคาท่ีดนิของปท่ีผานมาเพิ่มขึ้น 1 บาท จะมผีลทําใหระดับราคาท่ีดนิ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเทากับ 0.84 บาท 

และตัวแปรหุนทางดานการปรับราคาประเมินท่ีดินของกรมธนารักษมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับราคาท่ีดิน
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ติดถนน ซอย ทาง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวโดยมรีะดับความเช่ือม่ันทางสถิติรอยละ 95 แสดงใหเห็นวาเมื่อมีการปรับ

ราคาประเมนิท่ีดนิของกรมธนารักษ เพิ่มขึ้น 1 บาท จะมผีลทําใหระดับราคาท่ีดนิเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเทากับ 210.81 บาท 

ท่ีดนินอกเหนอื (ท่ีดนิตาบอด) ไดสมการพยากรณดังน้ี 

P1t =  -44.23 + 0.002Yt – 0.001POPt + 3.04MLRt + 0.82P1t-1 + 33.03Dt 

                              (1.05)        (–0.18)         (0.81)       (4.73)***   (1.62) 

R square   =   0.77 

Adjugsted R square =   0.69 

F statistic  =   10.49 

หมายเหตุ: คาในวงเล็บคือคา t statistic สัมประสทิธ์ิตัวแปรอิสระ 

              ***นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับความเช่ือม่ันสูงกวารอยละ 95 

จากผลการทดสอบการประมาณคาสมการสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรกับระดับราคาที่ดินได 

0.77 และมีคาสัมประสิทธิการตัดสินใจเทากับ 0.69 หรือเทากับ 69% โดยท่ีมีคา F statistic เทากับ 10.49 โดยมีผลการ

ทดสอบนัยสําคัญทางสถติิคาสัมประสทิธิของรายไดเฉลี่ยตอบุคคลของจังหวัดพะเยา ผลปรากฏวา มีความสัมพันธในทิศทาง

เดยีวกันกับระดับราคาท่ีดนินอกเหนอื ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวแสดงใหเห็นวาเมื่อรายไดเฉลี่ยตอบุคคลของจังหวัด

พะเยา เพิ่มขึ้น 1 บาท ทําใหราคาท่ีดนิเพิ่มขึ้นเทากับ 0.002 บาท, จํานวนประชากรมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ

ระดับราคาท่ีดนินอกเหนอื ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว แสดงใหเห็นวาเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น 1 คน จะมีผลทําให

ระดับราคาท่ีดนิเปลี่ยนแปลงลดลงเทากับ 0.001 บาท, อัตราดอกเบ้ียเงนิกูขัน้ตํ่าแบบมรีะยะเวลามคีวามสัมพันธในทิศทาง

เดยีวกันกับระดับราคาท่ีดนินอกเหนอื ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว แสดงใหเห็นวาเมื่ออัตราดอกเบ้ียเงินกูขั้นตํ่าแบบ

มรีะยะเวลาเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 1 บาท จะมผีลทําใหระดับราคาท่ีดนินอกเหนือ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีเพิ่มขึ้นเทากับ 

3.04 บาท, ระดับราคาประเมนิท่ีดนิของปท่ีผานมามคีวามสัมพันธในทิศทางเดยีวกันกับระดับราคาท่ีดินนอกเหนือ ซึ่งเปนไป

ตามสมมติฐานท่ีต้ังไวโดยมรีะดับความเช่ือม่ันทางสถิติรอยละ 95 แสดงใหเห็นวาเมื่อระดับราคาท่ีดินของปท่ีผานมาเพิ่มขึ้น 

1 บาท จะมผีลทําใหระดับราคาท่ีดนิ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเทากับ 0.82 บาท และตัวแปรหุนทางดานการปรับราคาประเมิน

ท่ีดินของกรมธนารักษมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับราคาท่ีดินนอกเหนือ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

แสดงใหเห็นวาเมื่อมกีารปรับราคาประเมินท่ีดินของกรมธนารักษ เพิ่มขึ้น 1 บาท จะมีผลทําใหระดับราคาท่ีดินเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้นเทากับ 33.03 บาท 

2. วเิคราะหแนวโนมราคาท่ีดินบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา การพยากรณโดยใชแบบจําลองเชิงเสนตรง ของ

ท่ีดนิท้ัง 3 บริเวณดังกลาว ต้ังแตป พ.ศ. 2558-2562 ไดผลการศึกษาดังน้ี 
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ตารางแสดงผลการพยากรณแนวโนมราคาที่ดนิบรเิวณหนามหาวทิยาลัยพะเยา ต้ังแตป พ.ศ. 2558-2562   

 
 

 2.1 ผลการพยากรณแนวโนมราคาท่ีดนิบริเวณท่ี 1 ท่ีดนิติดทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ-แมสาย) 

ในระยะ 40 เมตร จากขอมูลราคาประเมนิทุนทรัพยท่ีดนิของกรมธนารักษ ในป พ.ศ. 2557 มรีาคาประเมนิทุนทรัพยท่ีดนิท่ี

ระดับราคา 5,000 บาทตอตารางวา และจากการพยากรณแนวโนมราคาท่ีดินในป พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงของราคา

ท่ีดนิลดลงจากป พ.ศ. 2557 เทากับ 2,850 ลดลงคิดเปนรอยละ 42.80 จากน้ันมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีลดลง โดยเพิ่มขึ้น

จากราคา 3,012 บาทตอตารางวา ในป พ.ศ. 2559 เปน 3,466 บาทตอตารางวา ในป พ.ศ. 2562 หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 

4.92 

 2.2 ผลการพยากรณแนวโนมราคาท่ีดนิบริเวณท่ี 2 ท่ีดนิติดถนน ซอย ทาง ในระยะ 40 เมตร จากขอมูลราคา

ประเมนิทุนทรัพยท่ีดนิของกรมธนารักษ ในป พ.ศ. 2557 มรีาคาประเมนิทุนทรัพยท่ีดนิท่ีระดับราคา 1,350 บาทตอตารางวา 

และจากการพยากรณแนวโนมราคาท่ีดนิในป พ.ศ. 2558 มกีารเปลี่ยนแปลงของราคาท่ีดนิลดลงจากป พ.ศ. 2557 เทากับ 

300 ลดลงคดิเปนรอยละ 29.63 จากน้ันมแีนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีลดลง โดยเพิ่มขึ้นจากราคา 994 บาทตอตารางวา ในป 

พ.ศ. 2559 เปน 1,127 บาทตอตารางวา ในป พ.ศ. 2562 หรือเพิ่มขึ้นคดิเปนรอยละ 4.36 

 2.3 ผลการพยากรณแนวโนมราคาท่ีดินบริเวณท่ี 3 ท่ีดินหนวยนอกเหนือ หรือที่ดินตาบอด จากขอมูลราคา

ประเมนิทุนทรัพยท่ีดนิของกรมธนารักษ ในป พ.ศ. 2557 มีราคาประเมินทุนทรัพยท่ีดินท่ีระดับราคา 300 บาทตอตารางวา 

และจากการพยากรณแนวโนมราคาท่ีดนิ ในป พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงของราคาท่ีดินลดลงจากป พ.ศ. 2557 เทากับ 

207 ลดลงคดิเปนรอยละ 31 จากน้ันมแีนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีลดลง โดยเพิ่มขึ้นจากราคา 214 บาทตอตารางวา ในป พ.ศ. 

2559 เปน 236 บาทตอตารางวา ในป พ.ศ. 2562 หรือเพิ่มขึ้นคดิเปนรอยละ 3.33  
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อภปิรายผลการศึกษา 

1. จากผลการศึกษาราคาท่ีดินบริเวณท่ี 1 ท่ีดินติดทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ-แมสาย, ราคาท่ีดิน

บริเวณท่ี 2 ท่ีดนิติดถนน ซอย ทาง และราคาท่ีดินบริเวณท่ี 3 ท่ีดินนอกเหนือ (ท่ีตาบอด) ซึ่งสอดคลองกับงานสารนิพนธ

ของไพศาล แกวสุกใส (2552), การศึกษาอิสระของ ศลิษา กาญจนสถิตย (2556) ท่ีพบวาระดับราคาท่ีดินในปท่ีผานมา, 

ตัวแปรหุน dummy ของการปรับราคาท่ีดนิของกรมธนารักษและรายไดเฉลี่ยตอบุคคลเพิ่มขึ้น มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง

ราคาท่ีดนิเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งเปนไปในทิศทางเดยีวกันกับสมมติฐานท่ีต้ังไว และสอดคลองกับแบบจําลองท่ีสําคัญ

เกี่ยวกับท่ีดนิในเขตเมือง The Concepts of Sherman I. ของ Maisel ซึ่งไดแสดงใหเห็นวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาท่ีดิน

ในเขตเมืองอยูหลายปจจัยดวยกัน คือ (Darin-Drabkin, 1977) รายไดสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นในรายไดที่แทจริงของประชาชน 

(real income) แสดงใหเห็นถงึกําลังซื้อของประชาชนท่ีมตีอสนิคาและบริการ รวมท้ังท่ีดินท่ีเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีท่ีดินมีปริมาณ

คงท่ีแตความตองการท่ีดนิมเีพิ่มสูงขึ้นจงึสงผลใหท่ีดนิมรีาคาเพิ่มสูงขึ้นดวย 

 สวนจํานวนประชากรในตําบลแมกา (POPt) และอัตราดอกเบ้ียเงินกูขั้นตํ่าแบบมีระยะเวลา (MLRt) มีอิทธิพลตอ

การเปลี่ยนแปลงราคาท่ีดิน และเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับสมมติฐานท่ีต้ังไว กลาวคือ ถาจํานวนประชากรในอําเภอ

เมอืงเพิ่มขึ้น 1 คน จะทําใหระดับราคาท่ีดินเปลี่ยนแปลงลดลง และเมื่ออัตราดอกเบ้ียเงินกูเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทําใหระดับราคา

ท่ีดนิ ซึ่งไมสอดคลองกับงานสารนิพนธของ ไพศาล แกวสุกใส. (2552), การศึกษาอิสระของ ศลิษา  กาญจนสถิต (2556) 

ท่ีพบวาจํานวนประชากรในอําเภอเมือง (POPt) มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงราคาท่ีดิน และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ

สมมติฐานท่ีต้ังไว กลาวคอื ถาจํานวนประชากรในอําเภอเมืองเพิ่มขึ้น 1 คน จะทําใหราคาท่ีดินเพิ่มขึ้น และอัตราดอกเบ้ีย

เงินกูขั้นตํ่าแบบมีระยะเวลา (MLRt) มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงราคาท่ีดิน และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับสมมติฐาน

ท่ีต้ังไว กลาวคอื เมื่ออัตราดอกเบ้ียเงนิกูลดลง 1 บาท จะทําใหราคาท่ีดนิเพิ่มขึ้น และไมสอดคลองกับแบบจําลองท่ีสําคัญ

เกีย่วกับท่ีดนิในเขตเมอืง The Concepts of Sherman I. ของ Maisel ท่ีกลาวไววาการเพิ่มขึ้นของประชากร กลาวคือ การพัฒนา

เมอืงกอใหเกดิการขยายตัวของเมอืง ไปยังชานเมอืงเพิ่มขึ้น ทําใหผูท่ีอาศัยอยูในชานเมอืงตองเสยีคาใชจายในการเดินทางสูง 

เพราะอยูหางไกลจากตัวเมอืง ซึ่งเปนศูนยรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ สถานท่ีทํางาน สถานบันเทิง และสถานศึกษา 

คาใชจายในการเดนิทางท่ีเพิ่มขึ้นทําใหราคาท่ีดินในเมืองเพิ่มขึ้น ผูศึกษาไดพบปญหาหรือขอสังเกตระหวางการเก็บขอมูล

วาในการปรับราคาประเมนิไมไดเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีแทจริง เนื่องมาจากขอจํากัดในหลาย ๆ ดานของหนวยงานท่ี

รับผดิชอบ เชน การโอนยายหนวยงาน การเปลี่ยนแปลงการปฏบัิติงานจากสวนกลางมาสูภูมภิาค เปนตน 

2. วเิคราะหแนวโนมราคาท่ีดินบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา การพยากรณโดยใชแบบจําลองเชิงเสนตรง ของ

ท่ีดินท้ัง 3 บริเวณดังกลาว ต้ังแตป พ.ศ. 2558-2562 ไดผลการศึกษาการพยากรณแนวโนมราคาท่ีดินบริเวณที่ 1 ที่ดิน

ติดทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ-แมสาย) ท่ีดินติดถนน ซอย ทาง และท่ีดินหนวยนอกเหนือ หรือท่ีดินตาบอด 

จากการพยากรณแนวโนมราคาท่ีดิน ในป พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินลดลง จากนั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

ในป พ.ศ. 2559 ถงึป พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาอิสระของ ศลษิา กาญจนสถติย (2556) ท่ีไดผลการศึกษา

เชนเดยีวกัน  
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ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 

  ในการศึกษาคร้ังน้ี พบวา วธีิการประเมินราคาท่ีดินของหนวยงานภาครัฐเปนการประเมินราคาแบบจํานวนมาก

แปลงการปรับราคาประเมินท่ีดินแตละคร้ังมีผลตอทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป 

ดังน้ันเพื่อใหการกําหนดราคาประเมินมีมาตรฐาน จึงควรพัฒนาเจาหนาท่ีดานการประเมินราคาทรัพยสินของหนวยงาน

ภาครัฐใหมคีวามสามารถมากย่ิงขึ้นและสงเสริมการศึกษาดานการประเมนิราคาในระดับอุดมศึกษาตอไป 

  ในการศึกษาพบวา บางตัวแปรมนัียสําคัญทางสถิติแตกตางกัน อาจมีผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ การท่ีหนวยงาน

ใดจะนําไปใชงานอาจตองดูปจจัยและแนวโนมทางเศรษฐกจิอื่น ๆ ประกอบดวย ซึ่งอาจใชไดเฉพาะชวงเวลาน้ัน ๆ และยังมี

ขอจํากัดมากในดานปจจัยหรือตัวแปรอิสระท่ีนํามาศึกษา เนื่องจากศึกษาเพียงพื้นท่ีเพียงตําบลเดียว อาจจะมีขอมูล

ไมเพยีงพอครบถวนได ดังน้ัน ผลท่ีไดจากการศึกษาอิสระน้ีจงึอาจจะไมเปนตัวแทนท่ีด ีจึงควรท่ีจะไดมีการศึกษาเพิ่มเติมอีก

หากมขีอมูลท่ีเพยีงพอ 

  ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

  ในการศึกษาคร้ังตอไปผูท่ีจะศึกษาเพิ่มเติม สามารถนําปจจัยอื่นมาศึกษาและทําการศึกษาในบริเวณอื่นที่มี

การพัฒนาและมขีอบเขตกวางกวาการศึกษาในคร้ังน้ี การเพิ่มปจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากปจจัยท่ีนํามาศึกษาในคร้ังนี้ เชน 

อัตราเงนิเฟอ จํานวนสถานประกอบการ มูลคาผลติภัณฑเฉลี่ยตอคน (GPP) ปจจัยดานทําเลท่ีต้ัง เปนตน 
  

กติตกิรรมประกาศ 

 รายงานการศึกษาคนควาน้ีสําเร็จลุลวงตามเปาหมายได เนื่องจากไดรับความชวยเหลือ ท้ังทางดานวิชาการและ

ความเมตตาดวยดมีาโดยตลอด ท้ังน้ีผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณบุคคลสําคัญตาง ๆ ไดแก 

 ดร.วทินมนภัทร พุทธวโรตมผล อาจารยท่ีปรึกษารายงานการศึกษาคนควาน้ี ท่ีใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา แนวทาง

ในการแกไขปญหาและใหกําลังใจแกผูวจิัยมาโดยตลอด รวมท้ังชวยตรวจทาน แกไขรายงานการศึกษาคนควาน้ีจนแลวเสร็จ

สมบูรณ 

 คณาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัย

พะเยา ทุกทานท่ีประสทิธ์ิประสาทความรู จนทําใหรายงานการศึกษาคนควาน้ีสําเร็จลุลวงตามเปาหมายได  
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของประชาชน ในเขต 

อําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม 

Marketing Mix factors influencing people’s decision on buying real estate in 
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บทคัดยอ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสิ่งสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหผูประกอบการสามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษา ไปใชกําหนดกลยุทธให

สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชกลุมตัวอยางคือผูที่เยี่ยมชมหรือสนใจซื้อบาน

จัดสรรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนจํานวน 407 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม แลวนํามาการ

แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช t-Test และ F-Test 

ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยทุกดานมีระดับความสําคัญมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปจจัยดาน

ลักษณะทางกายภาพ (x̅=4.52, S.D.=0.30) มีสภาพแวดลอมดี ไมมีปญหานํ้าทวมและเดินทางไดสะดวก ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

(x̅=4.50, S.D.=0.22) เกี่ยวกับวัสดุท่ีใช คุณภาพการกอสราง ช่ือเสียง รูปแบบ ความสวยงามของโครงการ ปจจัยดาน

กระบวนการ (x̅=4.47, S.D.=0.33) มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวกตอการเขาออก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (x̅=4.44, 

S.D.=0.32) ในเร่ืองการจัดหาสถานบันทางการเงนิหรือคนืเงนิจอง กรณขีอสนิเช่ือไมผาน ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

(x̅=4.42, S.D.=0.97) ซึ่งสามารถสอบถามขอมูลทางอินเตอรเน็ตไดและสํานักงานหางาย เดินทางสะดวก ปจจัยดานบุคลากร 

(x̅=4.33, S.D.=0.40) มารยาท บุคลิกภาพของพนักงานและความรวมเร็วในการตอบแบบสอบถาม และปจจัยดานราคา 

(x̅=4.29, S.D.=0.32) ความเหมาะสมของราคาบาน ภาษีและคาธรรมเนียมการโอนท่ีลดลง 
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Abstract  

This research aimed to study important factors of marketing mix and customer behavior in Muang District, 

Chiang Mai province. The results can be used by entrepreneurs in order that they could specify the marketing strategies 

that effectively corresponded to the needs of the customer. Questionnaires were distributed to 407 samples who visited 

or showed interest in purchasing housing estate in the area of Muang district, Chiang Mai province. Statistics employed 

included frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypotheses were tested using t-test and F-test. 

With regard to the data analysis concerning marketing factors influencing the decision to purchase the housing 

estate in Muang district, Chiang Mai Province, it was found that every factor was crucial at very high level. They were 

arranged later respectively from high to low mean value. The factor carried the highest mean was geographical factor 

(x̅=4.52, S.D. =0.30) that concerned pleasant environment, flood free, and convenient to travel to. The product factor 

(x̅=4.50, S.D. =0.22) that concerned material used, quality of construction, reputation, design, pleasant presentation 

of the housing development. The third rank was the process factor (x̅=4.47, S.D. =0.33) that included enough parking 

space, easy to enter and leave. Next was the marketing promotion factor (x̅=4.44, S.D. =0.32) which included financial 

institution sorting, or booking fee refunding when the loan application was unsuccessful. Distribution factor (x̅=4.42, 

S.D. =0.97) concerning requesting enquiries via internet, easy to locate the sales office, easy to access. The personnel 

factor (x̅=4.33, S.D. =0.40) concerning the good manner of the staff members, and prompt response. The price factor 

(x̅=4.29, S.D. =0.32) suitable price, tax and reduced transfer of ownership fee. 
 

Keyword: factors, housing estate, buying behavior 
 

บทนํา 

บานเปนหน่ึงในปจจัยสี่ท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยทุกคน เนื่องจากมนุษยมีความจาํเปนอยางย่ิง

ท่ีจะตองมท่ีีพักอาศัยท่ีเหมาะสมเพื่อดํารงชีวติ การพัฒนาท่ีอยูอาศัยของมนุษยเกดิจากปจจัยตาง ๆ หลายประการ ไดแก 

สภาพแวดลอมของภูมปิระเทศ สภาพภูมอิากาศ วัสดุท่ีใชในการกอสราง เทคโนโลยี ระเบียนหรือวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งเห็น

ไดวา หากสังคมมีการพัฒนามากขึ้นเทาใด ท่ีอยูอาศัยก็จะมีการพัฒนาควบคูไปดวย จนเกิดเปนรูปแบบของท่ีอยูอาศัย

หลากหลายรูปแบบ อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงของตลาดท่ีอยูอาศัยเร่ิมจากการซื้อขายท่ีดนิและการรับจางกอสรางบานเปน

หลัง ๆ จากน้ันคอย ๆ มีการรับเหมาสรางบานในรูปแบบของสนิคาหรือท่ีเรียกกันวา หมูบานจัดสรร คือมกีารสรางบาน

แบบเดียวกันในพื้นท่ีติด ๆ กันเปนจํานวนมาก และกาวไปสูการพัฒนาท่ีอยูอาศัยหลากหลายรูปแบบและไดมีการพัฒนา

กฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับท่ีอยูอาศัยเพื่อตอบสนองความตองการ เพื่อใหเกดิการคาท่ีเปนธรรมกันท้ังสองฝายโดยการ

ปองกันการถูกเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน นอกจากน้ีกฎหมายท่ีอยูอาศัยตาง ๆ ยังสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะ

ท่ีอยูอาศัยอีกดวย 

การเลอืกท่ีอยูอาศัยไมวาจะในรูปแบบใดก็ตาม ผูซื้อไมไดซื้อเพียงแตตัวบานเทาน้ัน แตจะตองคํานึงถึงความพอใจ

การอยูอาศัยรวมกันดวย ซึ่งความพอใจท่ีกลาวถงึ คอื อรรถประโยชนท่ีผูซื้อจะไดรับตามขนาดของบาน ความสะดวกสบาย 
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เพื่อนบาน รวมถึงสิ่งแวดลอมอื่นใดท่ีผูซื้อตองการเพื่อความสุขในการอยูอาศัยและใชชีวิตรวมกับครอบครัวลักษณะของ

ครอบครัวคนไทยสวนใหญแลวมักจะมบีานเปนของตนเอง ซึ่งอาจจะเปนการซื้อบานจัดสรร คอนโดมเินียม แฟลตหรือการ

กอสรางบานบนท่ีดินของตนเองมากกวาการเชาบาน  ท้ังน้ีการซื้อบานเปนของตนเองจะกอใหเกิดประโยชนตอผูซื้อ คือ 

การไดรับการลดหยอนภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา ในกรณขีองการซื้อบานแบบผอนสง ความม่ันคงในถิ่นท่ีอยู และการไดรับ

ความยอมรับทางสังคม และความภูมิใจในการไดเปนเจาของ แตการซื้อบานก็มีผลเสียเชนกัน คือ ตองใชเงินลงทุนเปน

จํานวนมาก ท้ังเร่ืองของเงนิดาวน คาบํารุงรักษา และความยากลําบากในการยายท่ีอยู ดังน้ันการซื้อบานจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญ

และมีองคประกอบหลายอยางท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ ซึ่งไดแก ทําเลท่ีต้ังของบาน คือ เสนทางในการเดิน

ทางเขาสูตัวเมอืง ความใกลบริการสาธารณะ เชน โรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย ซุปเปอรมาเก็ต ธนาคาร 

ความไกลจากมลพิษรวมถึงไมเปนพื้นท่ีท่ีมักเกิดปญหานํ้าทวมอยูประจํา มีบริการงานบริหารสวนกลาง เชน ระบบรักษา

ความปลอดภัย การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นท่ีสวนรวม การจัดเก็บขยะ มีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานอื่น ๆ ไดแก 

สระวายนํ้า สวนหรือสนามเด็กเลน คุณภาพของวัสดุกอสราง และความเหมาะสมของราคาบานกับขนาดของท่ีดนิ  

ในปจจุบันน้ีจังหวัดเชียงใหม เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ ทําใหท่ี

ผานมามปีระชาชนยายเขามาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก สงผลใหความตองการทางดานอสังหาริมทรัพยในจังหวัดเชียงใหม

พุงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตโดยสภาพท่ัวไปแลวท่ีอยูอาศัยในเมอืงเชียงใหม มอียูคอนขางจํากัดรวมท้ังมีขอกําหนดกฎหมาย

ควบคุมการกอสรางอาการสูงบริเวณเขตเมืองและการกอสรางอาคารพื้นท่ีอยูติดกับบริเวณวัด เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม 

รูปแบบและสถาปตยกรรมของเมอืงเชียงใหม สงผลทําใหท่ีดินในบริเวณตัวเมืองท่ีมีอยูอยางจํากัดและมีราคาแพง จึงเหมาะ

สําหรับเปนแหลงของการประกอบธุรกิจมากกวาท่ีอยูอาศัย ดังน้ันในปจจุบันผูบริโภคสวนใหญจึงหันไปใหความสนใจกับ

โครงการหมูบานจัดสรรท่ีอยูบริเวณรอบ ๆ ตัวเมืองเชียงใหมและท่ีอยูอาศัยประเภทบานจัดสรร มีแนวโนมวาจะไดรับ

ความนิยมจากประชาชนสูงกวาท่ีอยูอาศัยประเภทอื่น ๆ บานจัดสรรและอาคารชุดในจังหวัดเชียงใหมมีทิศทางเติบโตตอเนื่อง

ตามความตองการท่ีอยูอาศัย ราคาบานเดี่ยวมแีนวโนมสูงขึ้นตามราคาวัสดุกอสรางท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยโครงการสวนใหญ

สามารถจําหนายไดตามเปาหมายดวยศักยภาพของเมืองเชียงใหมและสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการประกอบธุรกิจ 

ทําใหชาวไทยและชาวตางชาติท่ีเกษียณอายุแลวตองการเขามาพํานักอาศัยหรือประกอบธุรกจิมากขึ้น 

จากขอมูลท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาหมูบานจัดสรรเปนอีกทางเลอืกหน่ึงของผูบริโภคท่ีกําลังมองหาท่ีอยูอาศัยในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบันรวมถึงอัตราการเติบโตของประชากรในจังหวัดเชียงใหม 

ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจในท่ีทศวรรษท่ีผานมาทําใหเกิดการพัฒนาธุรกิจบานจัดสรรกันอยางรวดเร็วในหลายดาน 

เชน การลงทุน การดําเนินการกอสราง การออกแบบบานและแผนผังโครงการ การตลาด การนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามา

ชวยในการกอสราง ทําใหเกิดการประหยัดขนาด การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการตาง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการดํารงชีวติ นอกจากน้ียังมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับบานจัดสรรซึ่งมีผลตอการพัฒนา

ธุรกิจน้ี รวมถึงเร่ืองของการเลือกซื้อบานจัดสรรท่ีมีปจจัยตาง ๆ เขามาเกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้ออยางมาก และหลัก

ของการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จจําเปนตองใหความสําคัญกับการทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งการ

วางแผนการตลาดท่ีดแีละมปีระสทิธิภาพจะตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี รวมท้ังความสนใจของผูศึกษา

เกี่ยวกับการทําธุรกิจโครงการบานจัดสรรและการเลือกซื้อบานจัดสรรใหคุมคา จึงทําใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยใดบาง

ท่ีมีสวนสําคัญตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และนําผลที่ไดมากกําหนด
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กลยุทธทางการตลาดเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค เพื่อใหเปนประโยชนตอผูประกอบการบานจัดสรร

ในการนําไปเปนแนวทาง เพื่อประยุกตใชในการประกอบธุรกิจ เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบานจัดสรรเพื่อเปนประโยชน

ตอผูท่ีสนใจศึกษาและผูท่ีตองการซื้อท่ีอยูอาศัยประเภทบานจัดสรรไดใชเปนขอมูลเพื่อประกอบการพจิารณากอนตัดสินใจ

ซื้อบานจัดสรรตอไป 
  

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสิ่งสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตอําเภอ

เมอืง จังหวัดเชียงใหม  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลอืกซื้อบานจัดสรรในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม 
 

สมมตฐิานของการศึกษา 

1. ผูบริโภคมปีจจัยสวนบุคคลตางกัน มผีลตอการเลอืกซื้อบานจัดสรรตางกัน 

2. พฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาดตางกัน มผีลตอการเลอืกซื้อบานจดัสรรตางกัน 
 

กรอบแนวคิด 

 ในการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม มกีรอบแนวคดิการศึกษา ดังน้ี 

          ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 

              (Independent Variable)                                   (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- อาชพี 

- ระดับการศกึษา 

- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

- จํานวนสมาชกิในครอบครัว 

ขอมูลดานพฤตกิรรมท่ัวไปของผูบรโิภค 

ขอมูลดานทางการตลาด 

- ผลิตภัณฑ 

- ราคา 

- การจัดจําหนาย 

- การสงเสรมิการตลาด 

- บุคลากร 

- ลักษณะทางกายภาพ 

- กระบวนการขาย 

 

ระดับความสําคัญ 

ท่ีมผีลตอการเลอืกซื้อบาน

จัดสรรของประชาชน 
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วธิวีทิยาการวิจัย 

งานวิจัยคร้ังน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยการนําแบบสอบถามไปทอดแบบใหกับโครงการบานจัดสรรหรือบูธ 

บานจัดสรร ท่ีหางสรรพสนิคาท้ัง 37 โครงการ โดยจะเก็บขอมูลกระจายไปตามโครงการบานจัดสรรท่ีอยูในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม เชน ลูกคาท่ีแวะชมโครงการบานจัดสรรท่ีกําลังกอสรางอยูหรือสรางเสร็จแลวพรอมท่ีจะขาย หรือลูกคา

ท่ีแวะชมตามบูธขายบานจัดสรรตามหางสรรพสินคา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูท่ีตองการซื้อบานจัดสรรใน

อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม ในกรณไีมสามารถนับจํานวนได ผูวิจัยจึงทําการหาจํานวนกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม กําหนด

กลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ W.G. Cochran  

 

 

เมื่อ n คอื จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

  P คอื สัดสวนของประชากรท่ีผูวจิัยตองการสุม (โดยท่ัวไปนิยมใชสัดสวน 50% หรือ 0.50) 

  Z คือ ระดับความม่ันใจท่ีกําหนด หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ Z ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เทากับ 1.96 

(ความเช่ือม่ัน95%)  

  E คอื สัดสวนความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกดิขึ้นได ระดับความเช่ือม่ัน 95% สัดสวนความคลาดเคลื่อน

เทากับ 0.05 

ไดจํานวน 385 ตัวอยาง และเพื่อขยายกลุมตัวอยางใหมากขึ้น ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลกลุมตัวอยางของผูเย่ียมชมโครงการ 

เปนจํานวน 407 ตัวอยาง และใชวธีิการสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) ท้ังหมดมี 

37 โครงการ แบงเปนโครงการละ 11 ชุด 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

ประกอบดวยเนื้อหา 4 สวน คอื 1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยจะเปนคําถามปลายปด 2) ขอมูลดานพฤติกรรมทั่วไปของ

ผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร จะเปนคําถามปลายปดและใหเลือกตอบจากตัวเลือกเพียง 1 คําตอบหรือ

เลอืกตอบมากกวา 1 คําตอบ 3) ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรของกลุม

ตัวอยาง ท้ังดานผลติภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทาง

กายภาพ และดานกระบวนการ 

วเิคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ ดังน้ี 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชแจกแจงความถี่ (Frequency) สรุปเปน คารอยละ (Percentage) ในการ

วเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคในการตัดสนิใจซื้อบานจัดสรร 

สถติิเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการแจกแจงความถี่สรุปเปนรอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) และทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางระหวางตัวแปร 2 กลุม โดยใช t-Test และ F-Test ท่ีระดับนัยสําคัญ

ทางสถติิ 0.05 ของปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยดานพฤติกรรมการตัดสนิใจเลอืกซื้อบานจัดสรร 
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ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) สรางตามมาตราวัดของ ลิเคิรท 

(Likert Scale) แตละคําถามมคีําตอบใหเลอืกตามลําดับความคดิเห็น 5 ระดับ โดยมเีกณฑการใหคะแนนคําตอบ ดังน้ี 

 ระดับความสําคัญ  คะแนนอันดับของตัวเลอืก 

 มากท่ีสุด 5 คะแนน 

 มาก 4 คะแนน 

 ปานกลาง 3 คะแนน 

 นอย 2 คะแนน 

 นอยท่ีสุด 1 คะแนน 

 ความกวางของอันตรภาคช้ันของคาเฉลี่ยมีคาเทากับ 0.80 ซึ่งไดคามาจากการคาํนวณโดยการใชสมการทาง

คณติศาสตร ดังน้ี 

 ความกวางของอันตรภาคช้ัน =   คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

                 จาํนวนช้ัน 

 =  5 – 1 

                  5 

  =  0.8 

 เกณฑในการจัดชวงคะแนนเฉลีย่และการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติ แบงไดดังน้ี 

 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถงึ ใหความสําคัญมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถงึ ใหความสําคัญมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถงึ ใหความสําคัญปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถงึ ใหความสําคัญนอย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถงึ ใหความสําคัญนอยท่ีสุด 

การทดสอบเครื่องมือ 

ความเท่ียงตรง (Valid) เปนเคร่ืองมอืท่ีวัดความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content validity) อาศัยคาสถิติท่ีสําคัญ คือ 

คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา IOC (Index of Item Objective Congruence) หรือดัชนี

ความเหมาะสม โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ไดคา IOC มากกวา 0.5 ทุกคําถาม 

 ความเช่ือม่ัน (Reliability) การหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha-coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) คาแอลฟาท่ีใชควรมากกวา 0.7 และแบบสอบถามน้ีไดคาแอลฟา เทากับ 0.88 

ระยะเวลาในการดําเนนิงาน 

ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา ต้ังแตเดอืน พฤศจกิายน ป 2557 จนถงึ เดอืนธันวาคม ป 2557 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม ไดจําแนกผลการศึกษาออกเปน 4 สวน 
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สวนท่ี 1 เปนการศึกษาลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีเลือกซื้อบานจัดสรร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

 จากแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 57.4) มีอายุระหวาง 31-40 ป (รอยละ 

38.1) สถานภาพสมรส (รอยละ 60.2) อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 44.4) ระดับปริญญาตรี (รอยละ 59.6) 

รายไดเฉลี่ย 20,001 บาท – 30,000 บาท (รอยละ 42.6) และมจีํานวนสมาชิกในครอบครัว 3–4 คน (รอยละ 57.9) 

สวนท่ี 2 เปนการศึกษาพฤติกรรมการซื้อบานจัดสรร 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดรับขอมูลขาวสารของโครงการจากปายโฆษณา (รอยละ 39.3) มีการเปรียบเทียบ

โครงการอื่น ๆ ดวย (รอยละ 98.5) กอนซื้อบานจัดสรรจะพิจารณาจากความนาเช่ือถือในนามบริษัทท่ีทําการจัดสรร (รอยละ 

68.17) ปรึกษา บิดา-มารดา (รอยละ 74.69) และจะใชเวลาในการตัดสินใจประมาณ 1 เดือนขึ้นไป (รอยละ 42.1) ขนาดของ

บานท่ีสนใจคือ 101-150 ตารางวา (รอยละ 41.4 51) ราคา 2-3 ลานบาท (รอยละ 39.6) เหตุผลท่ีอยากซื้อบานจัดสรร

มากท่ีสุดคอื แตงงานแลวอยากแยกครอบครัว (รอยละ 35.8)  

สวนท่ี 3 ระดับสิ่งสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเลอืกซื้อบานจัดสรร 

ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยทุกดานมีระดับความสําคัญมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปจจัยดาน

ลักษณะทางกายภาพ (x̅=4.52, S.D.=0.30) มีสภาพแวดลอมดี ไมมีปญหานํ้าทวมและเดินทางไดสะดวก ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

(x̅=4.50, S.D.=0.22) เกี่ยวกับวัสดุท่ีใช คุณภาพการกอสราง ช่ือเสียง รูปแบบ ความสวยงามของโครงการ ปจจัยดาน

กระบวนการ (x̅=4.47, S.D.=0.33) มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวกตอการเขาออก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (x̅=4.44, 

S.D.=0.32) ในเร่ืองการจัดหาสถานบันทางการเงนิหรือคนืเงนิจอง กรณขีอสนิเช่ือไมผาน ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

(x̅=4.42, S.D.=0.97) ซึ่งสามารถสอบถามขอมูลทางอินเตอรเน็ตไดและสํานักงานหางาย เดินทางสะดวก ปจจัยดานบุคลากร 

(x̅=4.33, S.D.=0.40) มารยาท บุคลิกภาพของพนักงานและความรวมเร็วในการตอบแบบสอบถาม และปจจัยดานราคา 

(x̅=4.29, S.D.=0.32) ความเหมาะสมของราคาบาน ภาษีและคาธรรมเนียมการโอนท่ีลดลง  
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สวนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเลอืกซื้อบานจัดสรร 
 

ตารางแสดงการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อบานจัดสรร 

 
  

 จากตาราง พบวา เพศ ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานการสงเสริมการตลาด (Sig.=0.00*) ดานบุคลากร (Sig.=0.00*) ดานลักษณะ

ทางกายภาพ (Sig.=0.00*) และดานกระบวนการ (Sig.=0.03*) 

 อายุ ท่ีแตกตางกัน มผีลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลิตภัณฑ (Sig.=0.00*) ดานราคา (Sig.=0.00*) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig.=0.00*) ดาน

สงเสริมการตลาด (Sig.=0.00*) ดานบุคลากร (Sig.=0.00*) และดานกระบวนการ (Sig.=0.00*) 

 สถานภาพ ท่ีแตกตางกัน มผีลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลิตภัณฑ (Sig.=0.00*) ดานราคา (Sig.=0.00*) ดานสงเสริมการตลาด (Sig.=0.00*) ดาน

บุคลากร (Sig.=0.00*) และดานกระบวนการ (Sig.=0.00*) 
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 อาชีพ ท่ีแตกตางกัน มผีลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลติภัณฑ (Sig.=0.00*) ดานราคา (Sig.=0.00*) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig.=0.00*) ดาน

สงเสริมการตลาด (Sig.=0.00*) ดานบุคลากร (Sig.=0.00*) ดานลักษณะทางกายภาพ (Sig.=0.00*) และดานกระบวนการ (Sig.=0.03*) 

 ระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน มผีลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลิตภัณฑ (Sig.=0.00*) ดานสงเสริมการตลาด (Sig.=0.00*) ดานบุคลากร (Sig.=0.00*) 

และดานกระบวนการ (Sig.=0.00*) 

รายได ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลิตภัณฑ (Sig.=0.00*) ดานราคา (Sig.=0.00*) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig.=0.00*) 

ดานสงเสริมการตลาด (Sig.=0.00*) ดานบุคลากร (Sig.=0.00*) ดานลักษณะทางกายภาพ (Sig.=0.00*) และดานกระบวนการ (Sig.=0.03*) 

จํานวนสมาชิก ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลิตภัณฑ (Sig.=0.00*) ดานราคา (Sig.=0.00*) ดานสงเสริมการตลาด (Sig.=0.00*) 

ดานบุคลากร (Sig.=0.00*) ดานลักษณะทางกายภาพ (Sig.=0.00*) และดานกระบวนการ (Sig.=0.03*) 
 

ตารางแสดงการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อบานจัดสรร 
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จากตาราง พบวา พฤติกรรมในดานการไดรับขอมูล ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดาน

ผลิตภัณฑ (Sig.=0.00*) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig.=0.01*) ดานสงเสริมการตลาด (Sig.=0.00*) ดานบุคลากร 

(Sig.=0.00*) ดานลักษณะทางกายภาพ (Sig.=0.00*) และดานกระบวนการ (Sig.=0.00*) 

การเปรียบเทียบกับโครงการอื่น ๆ ท่ีแตกตางกัน มไีมมผีลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในทุก ๆ ดาน  

ระยะเวลาในการซื้อบานาจัดสรร ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลิตภัณฑ (Sig.=0.00*) 

ดานราคา (Sig.=0.04*) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig.=0.01*) ดานสงเสริมการตลาด (Sig.=0.00*) ดานบุคลากร 

(Sig.=0.00*) ดานลักษณะทางกายภาพ (Sig.=0.01*) และดานกระบวนการ (Sig.=0.00*) 

ขนาดของบานท่ีอยากซื้อ แตกตางกัน มผีลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลิตภัณฑ (Sig.=0.00*) ดานราคา 

(Sig.=0.02*) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig.=0.01*) ดานสงเสริมการตลาด (Sig.=0.01*) ดานบุคลากร (Sig.=0.00*) 

ดานลักษณะทางกายภาพ (Sig.=0.00*) และดานกระบวนการ (Sig.=0.00*) 

ราคาของบานจัดสรรท่ีสนใจ ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลิตภัณฑ (Sig.=0.00*) 

ดานราคา (Sig.=0.00*) ดานสงเสริมการตลาด (Sig.=0.00*) และดานบุคลากร (Sig.=0.00*) 

เหตุผลท่ีตัดสนิใจซื้อบานจัดสรร ท่ีแตกตางกัน มผีลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลิตภัณฑ (Sig.=0.00*) 

ดานราคา (Sig.=0.00*) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig.=0.01*) ดานสงเสริมการตลาด (Sig.=0.00*) ดานบุคลากร 

(Sig.=0.00*) ดานลักษณะทางกายภาพ (Sig.=0.04*) และดานกระบวนการ (Sig.=0.03*) 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

ผลจากการศึกษางานวจิัยเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของประชาชนในเขตอําเภอ

เมอืง จังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปรายไดดังน้ี 

ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคลของผูท่ีเย่ียมชมและสนใจซื้อบานจัดสรรในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 ป - 40 ป มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

มรีะดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 20,001 บาท - 30,000 บาท และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน - 

4 คน สอดคลองกับงานวจิัยของ พรชัย เลศิโยธารงค (2553) ศึกษาเร่ือง ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในระดับ

ราคา 3 ถงึ 5 ลานบาท ของบริษัท ม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) พบวา ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศหญงิมอีายุระหวาง 31 - 40 ป สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรี

หรือเทียบเทา และสอดคลองกับ ดวงทิพย มาสําราญ (2551) ศึกษาเร่ือง ปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา รอยละ 56 เปนเพศหญิง สวนใหญอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 29.8 

มรีายไดในชวง 20,000 - 29,999 บาท ระดับการศึกษาของผูบริโภคพบมากท่ีสุด คือ ระดับปริญญาตรี และสอดคลองกับ 

ปุณณดา กอบกจิสุมงคล (2554) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจซื้อบานจัดสรรของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี

หลังวกิฤตการณนํ้าทวม ปพ.ศ. 2554 พบวา สวนใหญเปนเพศหญงิ อายุระหวาง 36 - 40 ป สถานภาพสมรส การศึกษา

ระดับปริญญาตรี รายได 20,000 - 30,000 บาท ขนาดสมาชิกในครอบครัว 3 - 6 คน 
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ขอมูลดานพฤติกรรมการเลอืกซื้อบานจัดสรร 

ผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการเลือกซื้อบานจัดสรร พบวา การไดรับขอมูลขาวสารของโครงการ

บานจัดสรรจากปายโฆษณา มีการเปรียบเทียบกับโครงการอื่น ๆ ดวย ในดานภาพพจนของโครงการจะพิจารณาจาก

ความนาเช่ือถอืในนามบริษัทท่ีทําการจัดสรรและกอนการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรจะขอปรึกษาบิดา – มารดา และใชเวลา

ในการตัดสนิใจ ประมาณ 1 เดอืนขึ้นไป ขนาดของบานท่ีสนใจ 101 ตารางวา – 150 ตารางวา ราคา 2 – 3 ลานบาท เหตุผล

สวนใหญท่ีตัดสนิใจซื้อบาน คือ แตงงานแลว อยากแยกครอบครัว สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิพนนท สนทิศปญญา (2550) 

ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ดานพฤติกรรม

ท่ัวไปของผูบริโภคในการตัดสนิใจเลอืกซื้อบานจัดสรร มดัีงน้ี เร่ืองของการไดรับขอมูลขาวสารของกลุมตัวอยาง สวนมากรูจัก

จากปายโฆษณา มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติกับโครงการอื่น ๆ กอนท่ีจะตัดสินใจซื้อมากกวา 3 โครงการขึ้นไป ในดาน

ภาพพจนของโครงการจะพจิารณาถงึประสบการณในการทําโครงการอื่น ๆ ท่ีผานมาเปนสวนมาก และจะขอคําปรึกษาจาก

บิดา - มารดากอนท่ีจะตัดสนิใจซื้อบานจัดสรรและใชเวลาในการตัดสินใจ มากกวา 1 เดือนขึ้นไป เหตุผลสวนมากท่ีทําให

กลุมตัวอยางตัดสนิใจซื้อบานจัดสรร คอื แตงงานแลวตองการแยกครอบครัว 

ขอมูลสิ่งสําคัญของปจจัยทางการตลาดตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชยีงใหม 

พบวา ปจจัยทุกดานมีระดับความสําคัญมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานลักษณะ

ทางกายภาพ มสีภาพแวดลอมด ีไมมปีญหานํ้าทวมและเดนิทางไดสะดวก ปจจัยดานผลติภัณฑ เกี่ยวกับวัสดุท่ีใช คุณภาพ

การกอสราง ช่ือเสยีง รูปแบบ ความสวยงามของโครงการ ปจจัยดานกระบวนการ มีท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวกตอการเขาออก 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในเร่ืองการจัดหาสถานบันทางการเงินหรือคืนเงินจอง กรณีขอสินเช่ือไมผาน ปจจัยดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งสามารถสอบถามขอมูลทางอินเตอรเน็ตไดและสํานักงานหางาย เดินทางสะดวก ปจจัยดาน

บุคลากร มารยาท บุคลกิภาพของพนักงานและความรวมเร็วในการตอบแบบสอบถาม และปจจัยดานราคา ความเหมาะสม

ของราคาบาน ภาษีและคาธรรมเนียมการโอนท่ีลดลงมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของปุณณดา กอบกิจสุมงคล (2554) 

ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีหลังวิกฤตการณนํ้าทวม ปพ.ศ. 

2554 พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได และขนาดของครอบครัวมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อบานจัดสรร ปจจัยการตลาด ดานราคา การสงเสริมการขาย ชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อบานจัดสรร ปจจัยสังคมและวัฒนธรรม มผีลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในจังหวัดปทุมธานี 

และสอดคลองกับงานวจิัย ศิพนนท สนทิศปญญา (2550) ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา สวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อ คือ ดาน

ผลิตภัณฑและดานทําเลท่ีต้ังของโครงการ และงานวิจัยของ ดวงทิพย มาสําราญ (2551) ไดศึกษา ปจจัยทางการตลาด

ในการตัดสนิใจซื้อบานจัดสรรในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดนครราชสมีา พบวา ปจจัยดานผลติภัณฑมีความสําคัญในการเลือก

ซื้อบานจัดสรรมากท่ีสุด เนื่องจากวัสดุท่ีใชในการกอสรางน้ันถาใชวัสดุท่ีมคีวามคงทนถาวรก็จะทําใหบานมีอายุการใชงาน

ท่ียนืยาวนาน 
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 ขอเสนอแนะจากการศกึษา 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีเปนประโยชนตอผูศึกษาและผูท่ีสนใจทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเลือกซื้อ

บานจัดสรรของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รวมท้ังเปนแนวทางสําหรับผูบริหารโครงการบานจัดสรร 

สามารถนําผลการศึกษาไปปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกจิ เพื่อใหลูกคาเกดิความพงึพอสูงสุด 

 ดานพฤติกรรมการเลอืกซื้อบานจัดสรร ควรเนนการรับรูขาวสารจากปายโฆษณา ประชาสัมพันธภายนอกโครงการ

และนําเสนอขอดขีองโครงการ เพื่อใหมคีวามนาเช่ือถอืในนามบริษัทท่ีจักทําการจัดสรร สวนเหตุผลท่ีซื้อสวนใหญจะดูความ

เหมาะสมของราคาบาน การคมนาคมดี สะดวก นักวิเคราะหโครงการสามารถนําขอมูลเสนอผูบริหาร เพื่อสํารวจพื้นท่ี

การสรางโครงการในอนาคต 

 ดานการตลาด ผูบริหารโครงการบานจัดสรรควรใหความสําคัญและมุงเนนการประชาสัมพันธใหลูกคาไดรับรู

เกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานของวัสดุท่ีใชในการกอสราง ช่ือเสียง รูปแบบ ความสวยงาม ของโครงการตลอดจนความเหมาะสม

ของราคาบาน และผูท่ีสนใจ สามารถติดตอสอบถามขอมูลทางอินเตอรเน็ตได มกีารคนืเงนิจอง กรณขีอสินเช่ือไมผานและ

มบีริการซอมแซมดูแลบานหลังการขาย สวนดานมารยาท บุคลิก และความรวดเร็วในการตอบคําถามของพนักงานก็มีสวน

ชวยใหผูท่ีเยี่ยมชมโครงการหรือสนใจเลอืกซอบานจัดสรรตัดสนิใจไดงายขึ้น 

 ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 

 การศึกษาปจจัยสวยประสมทางการตลาดตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม ในคร้ังน้ีเปนการศึกษา ณ จุดหน่ึงของเวลา (Cross-sectional study) ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไป ควรเก็บขอมูล

ระยะยาว (Longitudinal Study) 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ี ไดทําการศึกษาสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ดร.อนุสรณ 

คุณานุสรณ ท่ีปรึกษาเปนอยางสูง ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ แกไขขอบกพรองและใหคําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อความ

สมบูรณยิ่งขึ้นของการศึกษามาโดยตลอด 

 ผูเขยีนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีไดใหการดูแลและสนับสนุนดานการศึกษาต้ังแตอดีต ปจจุบัน และภาย

ภาคหนา ซึ่งทําใหการทําการศึกษาคนควาอิสระดวยตนเองในคร้ังน้ีประสบผลสําเร็จในท่ีสุด 

 ทายสุดน้ี ขอขอบคุณเพื่อนรวมรุนทุกคนและเจาหนาท่ีหลักสูตร MBA ท่ีไดคอยชวยเหลือมาโดยตลอด และทําให

การศึกษาปริญญาโทคร้ังน้ี เต็มไปดวยความสุขและเหตุการณท่ีนาประทับใจตลอดไป  
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการเลือกซื้อผามานของผูบรโิภคในเขต 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผามานของ

ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยผูศึกษาเก็บรวมรวมขอมูลจากประชากรที่พักอาศัยอยูในเขตอําเภอ

เมืองเชียงใหม จํานวน 400 ชุด เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามปลายเปดและปลายปด วิเคราะหขอมูลโดย

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน คา t-test และ F-test 

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพสมรส มีอายุตํ่ากวา 30 ป มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีจุดประสงคเพื่อนําผามานไปใช

กับบานจัดสรร โดยท่ีมคีวามชอบในรูปแบบมานตาไกมากท่ีสุด 

 สําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผามานน้ันปจจัยดานการสรางและการนําเสนอ

หลักฐานทางกายภาพของการใชบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานบุคลากรท่ีใหบริการ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานราคา และ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ความแตกตางของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดมีผลตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภคเมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การวิจัยน้ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาดานการตลาดของธุรกิจผามานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ให

สอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
 

คําสาํคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผามาน จังหวัดเชียงใหม  

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
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Abstract 

 The purposes of this independent study was to study marketing mix factors that affected the purchase of 

curtains of the customers in Muang District, Chiang Mai province.  The data was collected from 400 people lived 

in Muang District. The research tool was opened and closed end questionnaires. The data analysis was done using 

software package. Statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  

 The results showed that most of the respondents were the married female whose ages were less than 30 

years old. The level education was bachelor’s degrees and their occupation was office employees. Their monthly income 

ranged between 10,001-20,000 baht. Their buying purpose was to use the curtains with the housing agent. The 

most favorable type of curtain was eyelet curtains. 

 In terms of marketing mixed factors which influenced the decision on buying curtain, it was found that the 

factor of creating and presenting physical evidence of service was in very high level and had the highest average. 

This was followed by the factors of selling channels, products, servicing staffs, servicing process, prices, and 

marketing support, respectively. Regarding the hypothesis testing, it was discovered that the differences of individual 

marketing mixed factors in which influenced the decision on buying curtain had statistically significances at 0.05 levels. 

This study provides valuable information for the curtain business of Muang district, Chiang Mai province in order to 

conform the marketing improvement to individual factors effectively. 
 

Keywords: Marketing Mixed Factors, curtain, Chiang Mai 
 

บทนํา 

ผามานเปนสิ่งท่ีไดรับความนิยมในการตกแตงบาน ซึ่งนอกจากความสวยงามและผามานยังชวยใหความเปน

สวนตัว ชวยปองกันฝุนละอองอีกท้ังยังชวยควบคุมแสงในชวงกลางวันอีกดวย ในจังหวัดเชียงใหมธุรกิจผามานเปนธุรกิจท่ี

ไดรับความความนิยมมาโดยตลาด แบงตามการจัดตั้งแลวมีทั้งแบบที่เปนเจาของคนเดียว หางหุนสวน และบริษัท เมื่อ

พจิารณาตามวธีิการผลิตแลวสามารถจําแนกไดเปนท้ังแบบท่ีใชเคร่ืองมืองายๆในการผลิต เชน จักรเย็บผา ไปจนถึงการใช

เคร่ืองจักรขนาดใหญในการผลิต ซึ่งสามารถผลิตสินคาไดหลากหลายรูปแบบ อยางไรก็ตามผูประกอบธุรกิจผามานได

พยายามใชกลยุทธทางการตลาดท่ีหลากหลาย แตยังไมมีงานวิจัยท่ีบงช้ีวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานใดท่ีมีผล

ตอการเลอืกซื้อผามานของผูบริโภคในเขตอําเภอเมอืงจังหวัดเชียงใหม จากเหตุดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจ ที่จะศึกษาปจจัย

สวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดาน ตามท่ีประยุกตมาจาก ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2549) คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากรท่ีใหบริการ (People) หรือ

พนักงาน (Employees) การสรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของบริการ (Physical Evidence and Presentation) 

และกระบวนการใหบริการ (Process) ซึ่งมผีลตอการตัดสนิใจเลอืกซื้อผามานของผูบริโภคเขตอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม เพื่อใหผู ประกอบการธุรกิจผามานสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับกลยุทธทางการตลาดไดอยางมี

ประสทิธิภาพตอไป 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม  

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 สมมติฐาน 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกันมผีลตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภคแตกตางกัน จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล 

 กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปจจัยสวนบุคคล 

− เพศ 

− สถานภาพ 

− อายุ 

− การศึกษา 

− อาชีพ 

− รายไดตอเดอืน 

− จุดประสงคเพื่อใชงาน 

− ประเภทของผามาน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล

ตอการเลอืกซื้อผามานของผูบรโิภค 

− ดานผลติภัณฑ 

− ดานราคา 

− ดานชองทางจัดจําหนาย 

− ดานการสงเสริมการตลาด 

− ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 

− ดานสรางและการนําเสนอหลักฐานทาง

กายภาพของการใหบริการ 

− ดานกระบวนการใหบริการ 

การเลอืกซื้อผามานของผูบรโิภค 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัเชยีงใหม 
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วธิวีทิยาการวิจัย 

งานวิจัยคร้ังน้ีแจกแบบสอบถามผูบริโภคที่พักอาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 235,154 คน ผูวิจัยได

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามแนวคิดของ Taro Yamane ที่ตารางกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งสามารถ

คํานวณหากลุมตัวอยางได 399 ตัวอยาง การสุมตัวอยางใชการสุมแบบแบงช้ันและสุมอยางงายในแตละช้ัน เคร่ืองมือท่ีใช

ในการวิจัยเปนแบบสอบถามปลายเปดและปลายปดท่ีไดประยุกตมาจากงานของ ฐิรินทรดาว โพธิกุล (2551) โดย

แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน คือ 1) เปนการสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 2) 

เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด เกี่ยวกับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของลูกคา

เปาหมาย ไดแก 7P’s 3) เปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการตัดสินใจซื้อผามานของ

ผูบริโภคในเขตอําเภอเมอืงเชียงใหม 

การหาคาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ไดใหผูเช่ียวชาญเปนผูตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

เนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวา 0.5 ทุกคําถาม 

การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขจากผูเช่ียวชาญไปทําการ

ทดสอบ (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย โดยหาคาสัมประสทิธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) การทดสอบคร้ังนี้ได

คาสัมประสทิธ์ิอัลฟา เทากับ 0.80 
 

วธีิการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคท่ีไดเขามาเลือกซื้อผามานในรานผามานท่ี

ทอดแบบไวท่ีรานตาง ๆ จากรานจําหนายผามานในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 16 ตําบล ตําบลละ 25 ราย  

2. ขอมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสอื วารสาร สิ่งพิมพ เอกสาร ฐานขอมูลและ

เว็บไซตท่ีเกี่ยวของ 
 

สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลมดัีงน้ี 

1. การวเิคราะหลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชคาสถติิเชิงเชิงพรรณนา เปนคาความถี่ และรอยละ 

2. การวิเคราะหขอมูลระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผามาน ใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
3. การทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภค ใช

คาสถติ t-test และ F-test 
 

 เกณฑการแบงระดับคะแนนโดยพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีได โดยใชคาทางสถิติ คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต 

(Arithmetic Mean) กําหนดชวงของการวัด ดังน้ี 

 คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด = 5-1 = 0.80 

                        จาํนวนช้ัน                                   5 
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ผูวิจัยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญ โดยกําหนดคาคะแนน (ประคอง กรรณสูตร, 

2542) ดังน้ี 

 ระดับคะแนน     ความหมาย 

 4.21-5.00  ผูบริโภคใหความสําคญัในระดับมากท่ีสุด 

 3.41-4.20  ผูบริโภคใหความสําคญัในระดับมาก 

 2.61-3.40 ผูบริโภคใหความสําคญัในระดับปานกลาง 

 1.81-2.60  ผูบริโภคใหความสําคญัในระดับนอย 

 1.00-1.80  ผูบริโภคใหความสําคญัในระดับนอยท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 

 การทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภคในเขต

อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 
x̅ 

เพศ สถานภาพ อาย ุ การศึกษา 

t-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. 

1. ปจจัยดานผลติภัณฑ 4.07 3.33 0.068 15.34 0.000* 4.11 0.003* 3.48 0.004* 

2. ปจจัยดานราคา 3.99 0.57 0.488 1.72 0.180 3.71 0.006* 6.21 0.000* 

3. ปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนาย 

4.20 0.45 0.500 0.51 0.599 1.46 0.211 5.19 0.000* 

4. ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด 

3.73 0.15 0.904 3.56 0.029* 1.51 0.198 1.66 0.143 

5. ปจจัยดานบุคลากรที่

ใหบริการ 

4.05 3.62 0.058 2.90 0.056 4.50 0.001* 1.31 0.259 

6. ปจจัยดานการสราง

และการนําเสนอหลักฐาน

ทางกายภาพของการ

ใหบริการ 

4.25 3.24 0.072 0.07 0.936 0.09 0.983 5.40 0.000* 

7. ปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการ 

4.03 3.15 0.077 3.09 0.046* 2.43 0.047* 3.89 0.002* 
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 การทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภคในเขต

อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (ตอ) 
ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 
x̅ 

อาชพี รายไดตอเดอืน จุดประสงค ประเภทผามาน 

t-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. F-test Sig. 

1. ปจจัยดานผลติภัณฑ 4.07 1.06 0.37 1.36 0.25 10.48 0.000* 4.49 0.001* 

2. ปจจัยดานราคา 3.99 1.53 0.19 2.35 0.07 4.21 0.002* 3.63 0.006* 

3. ปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนาย 

4.20 11.17 0.000* 18.16 0.000* 5.56 0.000* 12.6 0.000* 

4. ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด 

3.73 7.11 0.000* 8.86 0.000* 4.03 0.003* 8.0 0.000* 

5. ปจจัยดานบุคลากรที่

ใหบริการ 

4.05 1.48 0.21 3.55 0.015* 2.43 0.047* 3.99 0.003* 

6. ปจจัยดานการสราง

และการนําเสนอหลักฐาน

ทางกายภาพของการ

ใหบริการ 

4.25 3.10 0.015* 15.94 0.000* 3.57 0.007* 13.53 0.000* 

7. ปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการ 

4.03 2.85 0.023* 6.41 0.000* 2.37 0.05 7.23 0.000* 

 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบ 

 จากการเก็บขอมูลพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพสมรสอายุระหวาง ตํ่ากวา 31 ป การศึกษา

ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท/หางราน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท จุดประสงคเพื่อใชผามาน

เกี่ยวกับบานจัดสรร โดยท่ีมคีวามชอบในประเภทมานตาไกมากท่ีสุด 

ขอมูลเก่ียวกับความคดิเห็นของผูบรโิภคตอการเลอืกซื้อผามานของผูบรโิภคในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม 

 ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเลอืกซื้อผามานของผูบริโภคในเขตอําเภอเมอืง 

จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.05) โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ปจจัยดานปจจัยดานการสราง

และการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของการใหบริการ (x̅ = 4.25) รองลงมาตามลําดับ คือ ปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย (x̅ = 4.20) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (x̅ = 4.07) ปจจัยดานบุคลากรท่ีใหบริการ (x̅ = 4.05) ปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการ (x̅ = 4.03) ปจจัยดานราคา (x̅ = 3.99) และตํ่าสุด คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (x̅ = 3.73) 

 1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅  = 4.07) โดยปจจัยที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ รูปแบบของสินคามีความหลากหลาย ทันสมัยและสวยงาม (x̅ = 4.22) รองลงมาตามลําดับ คือ 

คุณภาพของสินคา (x̅ = 4.14) ประโยชนทางดานการใชงาน (x̅ = 4.11) การรับเปลี่ยนหรือสินคากรณีสินคามีปญหา (x̅ 

= 4.08) และตํ่าสุด คอื ตราสนิคา (x̅ = 3.82) 

 2. ปจจัยดานราคา ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 3.99) โดยปจจัยท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ สามารถตอรองราคาได (x̅ = 4.16) รองลงมาตามลําดับ คือ มีการติดปายแสดงราคาสินคาอยางชัดเจน (x̅ = 4.13) 
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ราคามคีวามเหมาะสมกับคุณภาพสนิคา (x̅ = 4.07) รูปแบบการชําระเงนิมคีวามหลากหลาย (x̅ = 3.96) และตํ่าสุด คือ มี

บริการใหสนิเช่ือผอนชําระสนิคา (x̅ = 3.64) 

 3. ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.20) โดย

ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การติดต้ังสินคามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว (x̅ = 4.24) รองลงมาตามลําดับ คือ มีสินคา

ใหบริการลูกคาอยางเพียงพอ (x̅ = 4.21) การเดินทางไปซื้อสินคามีความสะดวก (x̅ = 4.20) และตํ่าสุด คือ รานคาอยู

ในยานธุรกจิการคา ทําใหกระตุนการซื้อสนิคาไดอยางดแีละชวงเวลาการปด-เปดบริการของราน (x̅ = 4.18) 

 4. ปจจัยดานการสงเสรมิการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 3.73) โดยปจจัย

ท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื การคดิราคาพิเศษเมื่อส่ังทําสินคาจํานวนมาก (x̅ = 4.18) รองลงมาตามลําดับ คือ การจัดทําแคตตาล็

อกแบบผามานไวบริการลูกคา (x̅ = 4.15) การจัดแสดงสินคาในรานและงานแสดงสินคาตาง ๆ (x̅ = 3.97) การจัด

โปรโมช่ันลดพเิศษในชวงเทศกาล (x̅ = 3.58) การจัดชิงโชคและสิ่งของสมนาคุณแกลูกคา (x̅ = 3.44) และตํ่าสุด คือ มีการ

โฆษณาผานสื่อตางๆ เชน ใบปลวิ ปาย วทิยุ ฯลฯ (x̅ = 3.10) 

 5. ปจจัยดานบุคลากรที่ใหบริการหรือพนักงาน ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ 

= 4.05) โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานมีอัธยาศัยไมตรีดี บุคลิกภาพดี (x̅ = 4.13) รองลงมาตามลําดับ คือ 

พนักงานแตงกายสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย (x̅ = 4.09) พนักงาน มีความรูในสินคาเปนอยางดี (x̅ = 4.06) จํานวน

พนักงานเพยีงพอสําหรับใหบริการลูกคา (x̅ = 4.02) และตํ่าสุด คือ พนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

(x̅ = 3.96 

 6. ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของการใหบริการ ผูบริโภคใหความสําคัญใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.25) เมื่อพจิารณาแตละปจจัยพบวา ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การแตงรานสรางความ

นาดึงดูดใจ (x̅ = 4.41) รองลงมาตามลําดับ คือ รานมีสถานท่ีสะอาด เปนระเบียบและกวางขวาง (x̅ = 4.33) ทําเลท่ีต้ัง

เปนท่ีจดจําของผูบริโภค (x̅ = 4.16) และตํ่าสุด คอื รานจําหนายมรีะบบรักษาความปลอดภัย (x̅ = 4.13) 

 7. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.03) โดย

ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การตรงตอเวลาในการติดต้ังและสงมอบงาน (x̅ = 4.09) รองลงมาตามลําดับ คือ ความ

รวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน (x̅  = 4.07) การใหบริการนอกสถานที่แกลูกคา (x̅  = 4.04) ความเสมอภาคใน

การใหบริการแกลูกคา (x̅ = 4.01) และตํ่าสุด คอื การใหบริการหลังการขาย (x̅ = 3.98) 

การทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภค 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 1. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามาน

จําแนกตามเพศ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองการจัดจําหนาย ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ดานการสรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของใหบริการ และดาน

กระบวนการใหบริการท่ีมผีลการเลอืกซื้อแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ีระดับ 0.05  

 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผามานจําแนกตาม

สถานภาพ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ
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ใหบริการ ที่มีผลการเลือกซื้อไมแตกตางกัน แตในดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานการ

สรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของใหบริการ มีการเลือกใชบริการท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05  

 3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผามานจําแนกตาม

อายุ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานชองการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการสรางและการ

นําเสนอหลักฐานทางกายภาพของใหบริการ ท่ีมีผลการเลือกซื้อไมแตกตางกัน แตในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการ

สงเสริมการตลาด มกีารเลอืกใชบริการท่ีแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05  

 4. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผามานจําแนกตาม

การศึกษา เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ที่มีผลการเลือก

ซื้อไมแตกตางกัน แตในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองการจัดจําหนาย ดานการสรางและการนําเสนอหลักฐานทาง

กายภาพของใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ มีการเลือกใชบริการท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05  

 5. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผามานจําแนกตาม

อาชีพ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคลากรที่ใหบริการ ที่มีผลการเลือกซื้อ

ไมแตกตางกัน แตในดานชองการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการสรางและการนําเสนอหลักฐานทาง

กายภาพของใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ มกีารเลอืกซื้อแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 6. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผามานจําแนกตาม

รายไดตอเดอืน เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานชองการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร

ท่ีใหบริการ ดานการสรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ ท่ีมีผลการ

เลอืกซื้อไมแตกตางกัน แตในดานผลติภัณฑ ดานราคา มกีารเลอืกซื้อแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ีระดับ 0.05  

 7. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผามานจําแนกตาม

รูปแบบ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ดานการสรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของใหบริการ ท่ีมีผลการเลือก

ซื้อไมแตกตางกัน แตในดานกระบวนการใหบริการ มกีารเลอืกซื้อแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ีระดับ 0.05  

 8. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผามานจําแนกตาม

ประเภทของผามาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองการจัดจําหนาย ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ดานการสรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของการใหบริการ และ

ดานกระบวนการใหบริการ มกีารเลอืกซื้อแตกตางกันอยางมนัียสําคัญท่ีระดับ 0.05 

ความคดิเห็นเพิ่มเติมของผูบรโิภค 

 ผูบริโภคสวนใหญไมไดแสดงความคดิเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเต็ม แตพบวามีความคิดเห็นและขอเสนอแนะบาง

ประการดังนี้ 
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 ปญหาในการเลือกซื้อผามาน สินคาไมตรงกับความตองการ ไมมีการรับประกันสินคา ราคาแพงเมื่อเทียบกับ

เศรษฐกิจในปจจุบัน ไมมีท่ีจอดรถ การโฆษณา ประชาสัมพันธ นอย พนักงานขาดความกระตือรือรนในการขายสินคา ไมมี

บริการหลังการขาย 

ขอเสนอแนะท่ีมีตอผูประกอบธุรกิจ ควรเนนสินคาท่ีมีคุณภาพดี ใชไดทนทาน และสวยงาม ควรมีสินคาทุกชนิด

ตามท่ีลูกคาตองการ ควรมีการติดปายแสดงราคาสินคาอยางชัด ควรจัดใหมีการผอนชําระท่ีสมเหตุสมผล ควรมีการ

จัดการลดราคาผามานบาง ควรจัดสงสนิคาใหตรงเวลา ควรใหบริการดวยความจริงใจและสรางความไววางใจ 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

จากการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญ ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

รูปแบบของสินคามีความหลากหลาย ทันสมัยและสวยงาม ผูบริโภคสวนใหญตองการใหสินคาทันสมัย กาวทันยุคสมัยท่ี

เปลี่ยนไป ผลิตภัณฑสินคามีความโดดเดนสวยงาม ดังน้ันจึงใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคามีความหลากหลาย 

ทันสมัยและสวยงาม ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษา ฐรินทรดาว โพธิกุล (2551) กลาววา ผูบริโภคสวนใหญตองการให

สินคามีความคงทน สามารถใชงานไดนาน จึงใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคา ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากชวงระยะเวลาที่ได

ทําการศึกษานั้นมีผลตอความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันและพื้นที่อยูอาศัยที่แตกตางกันของ

ผูบริโภค โดยไดใหความสําคัญในรูปแบบของสนิคามคีวามหลากหลาย ทันสมัยและสวยงามในระดับมาก 

ปจจัยดานราคา ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถ

ตอรองราคาได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา จิตติ โลจนไพบูลย (2552) ท่ีผลการศึกษาพบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจใน

ระดับมากลําดับแรก คือ ราคาที่ยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของลูกคา แตไมสอดคลองกับผล

การศึกษาของ กันณิกาณ ธนะวัฒน (2550) ท่ีผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรก คือ 

บริการผอนชําระสนิคา ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากชวงระยะเวลาท่ีไดทําการศึกษาน้ันมีผลตอความตองการของผูบริโภคและพื้นท่ี

อยูอาศัยท่ีแตกตางกันของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยไดใหความสําคัญในสามารถตอรองราคาไดในระดับ

มาก 

ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

การติดตั้งสินคามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ฐรินทรดาว โพธิกุล (2551) กลาววา การ

ติดต้ังสนิคามปีระสทิธิภาพและรวดเร็ว อาจเปนเพราะวา การใหบริการท่ีมปีระสทิธิภาพและรวดเร็วจะทําใหลูกคาเกิดความ

ประทับใจ สรางสัมพันธภาพท่ีด ีกอใหเกดิความจงรักภักดตีอสนิคาและรานคาท่ีจะนํามาสูการซื้อซ้ําอีกคร้ัง 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คอื มกีารโฆษณาผาน

สื่อตางิๆ  เชน ใบปลวิ ปาย วทิยุ ฯลฯ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ฐรินทรดาว โพธิกุล (2551) กลาววา การโฆษณาเปนการ

กระตุนใหผูบริโภคเกิดความสนใจเกิดความตองการ และตัดสินใจซื้อสินคาน้ัน ๆ และสอดคลองกับผลการศึกษา ของ 

กฤษณา รัตนพฤกษ (2545) กลาววา การสงเสริมการขายใชควบคูกับการโฆษณา มีจุดมุงหมายเพื่อจูงใจใหลูกคาตองซื้อ

สนิคาตองการซื้อสนิคาหรือบริการมากขึ้น 
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ปจจัยดานบุคลากรท่ีใหบริการหรือพนักงาน ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานมีอัธยาศัยไมตรีดี บุคลิกภาพดี ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ฐรินทรดาว โพธิกุล (2551) กลาว

วา พนักงานขายท่ีมอัีธยาศัยดแีละมบุีคลกิภาพท่ีด ีจะสรางความปะทับใจใหเกิดแกลูกคา ซึ่งเปนขอท่ีสําคัญท่ีสุด เนื่องจาก

เปนสิ่งท่ีสรางความประทับใจโดยตรง จะทําใหผูบริโภคเกดิความจงรักภักดตีอรานคาน้ัน ๆ เสมอ 

ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของการใหบริการ ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูใน

ระดับมากเมื่อพิจารณาแตละปจจัย พบวา ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การแตงรานสรางความดึงดูดใจ ซึ่งไมสอดคลอง

กับผลการศึกษา ฐรินทรดาว โพธิกุล (2551) กลาววา ทําเลท่ีต้ังเปนที่จดจําของผูบริโภค ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ทําเล

ท่ีต้ังท่ีเขาถงึไดงาย เปนท่ีจดจํา สงผลใหรานคาน้ัน ๆ ไดรับการยอมรับจากผูบริโภค และคนสวนใหญมักจะใชความเคยชิน

หรือความเปนประจําในการซื้อสินคา เรียกวาพฤติกรรมการซื้อท่ีติดเปนนิสัย ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากชวงระยะเวลาที่ไดทา

การศึกษานั้นมีผลตอความตองการของผูบริโภคและพื้นที่อยูอาศัยที่แตกตางกันของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน

ปจจุบัน โดยไดใหความสําคัญในการแตงรานสรางความนาดงึดูดใจในระดับมาก 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ การตรงตอเวลาในการติดตั้งและสงมอบงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ฐรินทรดาว โพธิกุล (2551) กลาววา 

ผูบริโภคสวนใหญเปนผูท่ีอยูในทํางาน เวลาจึงเปนสิ่งสําคัญ หากรานคาใหความสําคัญในเรื่องของการตรงเวลาแลว จะ

ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ และการสงมอบงานเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับความซื่อสัตย ซึ่งคนสวนใหญใหความสําคัญ

มากเร่ืองน้ี 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะการศกึษาคร้ังนี ้ 

ผลการศึกษาวจิัยคร้ังน้ีเปนประโยชนตอผูศึกษาวจิัย และผูท่ีสนใจเร่ืองปจจัยทางการตลาดและปญหาท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อผามานของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปประกอบการตัดสินใจในการใช

กลยุทธทางการตลาดท่ีเหมาะสม ผูศึกษามขีอเสนอแนะเรียงตามลําดับความสําคัญในแตละดานดังน้ี 

1. ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของการใหบริการ รานคาควรเลือกทําเลท่ีตั้งให

เปนท่ีจดจําของบริโภค เขาถึงไดงาย และควรตกแตงรานใหนาดึงดูดใจ ซึ่งสําหรับผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหมใหความสําหรับกับปจจัยน้ีสูงสุด 

2. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ควรติดต้ังสินคาใหมีประสิทธิภาพและใหบริการดวยความรวดเร็ว และ

ควรต้ังรานคาใหอยูในยานธุรกจิการคา เพื่อกระตุนการซื้อสนิคา 

3. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ควรใหความสําคัญเร่ืองคุณภาพของสินคา และปรับปรุงรูปแบบของสินคามีความ

หลากหลาย ทันสมัย และสวยงาม 

4. ปจจัยดานบุคลากรท่ีใหบริการหรือพนักงาน ควรมีการอบรมพนักงานใหมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี มีบุคลิกภาพดี 

และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

5. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ควรใหความสําคัญเร่ืองของการตรงตอเวลาในการติดต้ังสงมอบงาน และ

ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน 

6. ปจจัยดานราคา ควรต้ังราคาสนิคาใหมคีวามเหมาะสมกับคุณภาพสนิคา และควรจัดใหมกีารตอรองราคาได 
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7. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน ใบปลิว ปาย โฆษณา วิทยุ ฯลฯ เพื่อ

เขาถงึลูกคา และการคดิราคาพเิศษเมื่อส่ังทําสนิคาจํานวนมาก 

นอกจากนั้นผลการศึกษาที่พบความแตกตางของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ

ผามานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลแลวทําใหผูประกอบธุรกิจผามานในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม นําขอมูลไป

ปรับใชใหเหมาะสมกับกลยุทธทางการตลาดอยางมปีระสทิธิภาพไดตอไป 

ขอเสนอแนะการศกึษาคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผามาน ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งไดแก 

ปจจัยดานเศรษฐกจิ ปจจัยดานสังคมปจจัยดานการเมอืงและกฎหมาย ปจจัยดานเทคโนโลยี และปจจัยดานวัฒนธรรม 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณ ดังน้ันการวิจัยคร้ังตอไปควรเปนงานวิจัยในเชิงคุณภาพจาการเก็บ

ขอมูลเชิงลกึจากผูบริโภคในดานการตัดสนิใจซื้อผามาน 
 

กติตกิรรมประกาศ  

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงสมบูรณได เปนเพราะไดรับความกรุณาชวยเหลือเปนอยางดีจาก 

ดร. บุญญานุช  ชีวาเกียรติย่ิงยง อาจารยท่ีปรึกษา ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งในความกรุณาดังกลาว และสํานึกในพระคุณของ

อาจารยเปนอยางย่ิงท่ีใหคําปรึกษา ช้ีแนะ รวมทั้งแกไขขอบกพรองตาง ๆ จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูง

ไว ณ โอกาสน้ีดวย 

 ขอขอบคุณ ทานเจาของเอกสาร และงานวิจัยทุกทาน ที่ผูศึกษาคนควาไดนํามาอางอิงในการทําวิจัย และ

คณะผูเช่ียวชาญท่ีตรวจแกไขแบบสอบถามตลอดจนเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษาคร้ังน้ี สําเร็จลุลวงไป

ดวยด ี

 คุณประโยชนจากการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ี ผูศึกษาขอนอมบูชาพระพุทธคุณแหงบิดรมารดา บูรพาจารย 

ตลอดจนจนถงึผูมอุีปการคุณทุกทานท่ีมสีวนสนับสนุน ช้ีแนะและใหกําลังใจในการศึกษาจนสําเร็จลุลวงมาดวยด ี
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนสิิต

มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

The Marketing Mix Factors affecting the decision of choose a private dormitory 

of Phayao university Students 

สริพิร กาจินา1* และอนุสรณ คุณานุสรณ2 

Siriporn kajina1* and Anusorn Kunanusorn2 

บทคัดยอ 

 การคนควาอิสระฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจ

เลือกเชาหอพักของนิสิตและศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกเชาหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาอําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา  โดยใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีพักอาศัย

หอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ โดยเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง จํานวน 400 

ราย ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistic) การอธิบายลักษณะท่ัวไปของขอมูลท่ีเก็บ

รวบรวม ไดแก นําเสนอในรูปการแจกแจงความถี่ (Frequency) อัตรารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean)  

 ผลการศึกษาพบวา ทุกปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมอิีทธิผลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบริการหอพักเอกชนของ

นิสติมหาวทิยาลัยพะเยา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา สวนใหญเปนนิสิตคณะแพทยศาสตร เปนเพศชายมีอายุระหวาง 19-

21 ป เงนิไดตอเดอืนท่ีรับจากผูปกครอง ไมเกนิ 5,000 บาท ความชอบท่ีจะเชาหอพักเอกชน นิสิตสวนใหญเปนผูตัดสินใจ

เลอืกเชาหอพักดวยตนเองและนิสติทราบขอมูลเกี่ยวกับหอพักจากคําบอกเลา   

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมอิีทธิพลตอการตัดสนิใจเลอืกเชาหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา เมื่อพจิารณาเปนรายดานแลวพบวา 

  ดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมคาเฉลี่ย 3.86 ระดับความสําคัญมาก กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุด         

ในเร่ือง ควรม ีINTERNET WIFI และระดับนอยท่ีสุด ในเร่ือง ควรมโีทรศัพทภายในหองพัก 

 ดานราคา ในภาพรวมคาเฉลี่ย  3.85 ระดับความสําคัญมาก  กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดใน            

เร่ืองควรเก็บคาเชารายเดอืนในอัตรามาตรฐาน ระดับความสําคัญมาก และระดับนอยท่ีสุด ในเร่ืองการรับชําระคาเชาโดย

โอนเงนิผานธนาคาร 

 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
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 ดานสถานท่ีต้ังในภาพรวมคาเฉลี่ย 4.04 ระดับความสําคัญมาก กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุด            

ในเร่ือง ควรท่ีจะเดนิทางสะดวกระดับความสําคัญมาก และระดับนอยท่ีสุด ในเร่ือง ควรอยูใกลแหลงชุมชน 

 ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมคาเฉลี่ย 3.49 ระดับความสําคัญปานกลาง กลุมตัวอยาง                   

ใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ืองรูจักหอพักจากคําบอกกลาวของคนรูจัก ระดับความสําคัญมาก และระดับนอยท่ีสุด         

ในเร่ืองควรมโีฆษณาทางหนังสอืพมิพและวทิยุ 

คําสาํคัญ: ปจจัยท่ีมผีลตอการเลอืกเชาหอพัก ผูประกอบการ นิสติปริญญาตรี  การตัดสนิใจ   

Abstract  

 This independent study aimed at studying the marketing mix factors that affected the students’ decision   

in renting an accommodation and studying renting behaviors of the University of Phayao’s students, Muang district, 

Phayao province. The data collection was drawn from the questionnaires distributed to the University  of Phayao’s 

students who stayed at the off-campus private dormitories. They were 400  full-time undergrad students. The data 

analysis was done by adopting descriptive statistic including frequency, percentage and mean. 

 The results indicated that every of distinctive personal factors had influence on the students’ decision       

in renting the off-campus private dormitories. The majority of the students were the male medical students whose 

ages ranged between 19-21 years old. Their monthly allowance was not exceed 5000 baht. Most of the students 

had preference in renting the private accommodation. They decided to rent the room by themselves. They knew the 

information about the dormitories by word of mouth. 

 Consider each of the marketing mix factors influencing the University of Phayao’s students’ decision        

in renting an accommodation, it was found as follows: 

 In terms of product, the overall mean was 3.86, which was at high level. The samples paid attention      

to the availability of the internet service the most. On the other hand, the least important service was the availability 

of the telephone in the room. 

 As for the price, the overall mean was 3.85, which was at high level. The students paid attention  to the 

standardization of the rent at high level. The least important aspect was paying the rent by money transfer service. 

 Concerning place, the overall mean was 4.04, which was at high level. The students focused on travelling 

conveniently at high level. The least important aspect was the close proximity to communities. 

 With regard to promotion, the overall mean was 3.49, which was at a moderate level. The sample group 

were interested in the knowledge of the dormitories by word of mouth from those they knew at high level. The least 

important aspect was advertising in newspaper and radio. 

Keywords:  factors affecting decision in renting dormitory entrepreneur, undergrad students, decision  
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บทนํา 

ปญหาเร่ืองท่ีพักอาศัยเปนปญหาทางสังคมประการหน่ึงของโลก โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศท่ีกําลังพัฒนา  

ท้ังน้ีเปนผลเนื่องมาจากการท่ีเพิ่มมากขึ้นของประชากร ความตองการท่ีอยูอาศัยก็ยอมเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัวเมืองใหญๆ 

แทบทุกท่ีในโลกประสบปญหาท่ีคลายคลึงกัน คือ ปญหาการเพิ่มจํานวนของประชากรเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมทําใหเศรษฐกิจของเมืองเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 

สงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางแรงงานในการผลิต โดยมีความตองการแรงงานภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

สูงขึ้นมากแตความตองการแรงงานในภาคเกษตรกรรมกลับลดลง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนตัวดึงดูดใหแรงงานใน

ชนบทใหเขามาสูในเมอืง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ในชวง 20 ปแรกกรุงเทพ ฯ จงึมีความพยายามท่ีจะกระจายความ

เจริญสูปริมณฑล และในหัวเมอืงใหญตาง ๆ ในภูมภิาค การเปลี่ยนแปลงท่ีเศรษฐกิจและสังคมเปนไปอยางรวดเร็วปญหา

การขาดแคลนท่ีอยูอาศัยซึ่งกอใหเกดิปญหาชุมชนแออัดตามมา ประชากรอยูกันอยางหนาแนน ทําใหเกิดแหลงเสื่อมโทรม 

และแหลงเสื่อมโทรมน้ันจะนําไป สูปญหาตางๆ ไดแกปญหาทางสังคมชุมชนแออัด ปญหาท่ีเกี่ยวกับเด็กวัยรุน ปญหา

อาชญากรรม และปญหาอื่นๆ อีกมากมายและปญหาตางๆ เหลาน้ีนอกจากจะเปนอันตรายโดยตรงตอสวัสดิภาพของ

ประชาชนผูพักอาศัยแลว ยังเปนการบ่ันทอนความเจริญกาวหนาของประชากรและประเทศชาติท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม

อยางรายแรง จนเปนเหตุใหรัฐบาลไดมองเห็นปญหาและจัดดําเนินนโยบายบานคนจน  หรือโครงการบานเอื้ออาทร และ

ดวยโครงการสรางทางเศรษฐกิจ และสังคมประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา สภาพทางสังคมเกษตรกรรมกําลัง

ปรับเปลี่ยนมาเปนสังคมอุตสาหกรรมซึ่งมีการขยายตัวอยางรวดเร็วมีโรงงานต้ังขึ้นมากมาย แรงงานจากภาคเกษตร

เคลื่อนยายเขาสูอุตสาหกรรมมากขึ้นเปนทวคีูน  

การดํารงชีวิตของมนุษยปจจัยสี่นับวามีความสําคัญเปนอยางย่ิง โดยเฉพาะท่ีพักอาศัย จากสภาพเศรษฐกิจ    

และสังคมปจจุบัน ประชากรมีการเคลื่อนยายท่ีอยูอาศัยดวยเหตุผลตางๆ เชน เพื่อศึกษาตอของผูท่ีมีภูมิสําเนาอยู

ตางจังหวัด เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปท่ีทํางานหรือสถานศึกษา ปจจัยเหลาน้ีเปนสาเหตุ

ใหธุรกิจท่ีพักอาศัยใหเชาเกิดขึ้นอยางมากมายท่ัวประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในจังหวัดท่ีเปนศูนยรวมของแหลงงาน     

เขตอุตสาหกรรมและสถานศึกษา เชน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปจนถึงจังหวัดใหญ ๆ และท่ีเราไมสามารถ

มองขามไปได คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย ท่ีในขณะน้ีมีการแขงขันอยางดุเดือดและมีธุรกิจท่ีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยอีก

ประเภทคือธุรกิจเกี่ยวกับทําหอพัก  หรือ อพารตเมนตใหเชาซึ่งถือเปนชองทางหน่ึงท่ีสรางกําไรใหกับธุรกิจดังกลาวเปน

อยางด ีถงึแมวาการทําธุรกจิดังกลาวจะมรีะยะเวลาในการคนืทุนชากวาธุรกจิอื่นๆ 

 จังหวัดพะเยามีความเจริญเติมโตทางดานเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมเปนอยางมาก โดยเฉพาะทางดาน

การศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และมีสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงเชน มหาวิทยาลัย

พะเยา ท่ีไดรับการยอมรับในดานการศึกษามีบรรยากาศท่ีสวยงาม และสถาปตยกรรมท่ีโดดเดนมีเอกลักษณจึงทําใหมี

นิสติเขามาศึกษาในมหาวทิยาลัยพะเยา จึงทําใหมีจํานวนนิสิตเพิ่มมากขึ้น น้ัน โดยประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก นิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีพักอาศัยหอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ  จํานวน 

ท้ังหมด 13,562 คน (ฐานขอมูลนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2557) ซึ่งทําให

หอพักภายในมหาวิทยาลัยพะเยามีไมเพียงพอตอความตองการของนิสิตท่ีมาเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยา ทําใหนิสิตสวน
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ใหญจําเปนตองเลอืกเชาท่ีพักอาศัยซึ่งมอียูท่ัวไปรอบๆ มหาวทิยาลัยปจจุบันในจังหวัดพะเยา  มีท่ีพักอาศัยท่ีเปดใหเชาพัก

ท้ังใน 

 รูปแบบหองแบงใหเชา บานเชา  และหอพักรายเดือน ซึ่งจากขอมูลจํานวนหอพักท่ีจดทะเบียนซึ่งมีรัศมีหางจาก

มหาวิทยาลัยพะเยาไมเกิน 2 กิโลเมตร มีจํานวน 430 แหง (เทศบาลตําบลแมกา,2557) และยังมีการกอสรางหอพัก

เพิ่มขึ้นทุกป ดังน้ันธุรกจิหอพักจงึมกีารแขงขันคอนขางสูง เพื่อรองรับความตองการของนิสิตท่ีจะพักอาศัย และหอพักแต

ละท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป  เชน ทางดานราคา ระยะการเดินทาง สถานท่ีต้ัง สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

หองพัก ทําใหนักศึกษามีโอกาสท่ีจะเลือกเขาพักตามความตองการของแตละบุคคล ปจจุบันปริมาณหองพักท่ีรองรับ

จํานวนนิสิตท่ีเพิ่มขึ้น ทําใหหอพัก มีจํานวนนอยกวาจํานวนนิสิตท่ีตองการพัก จึงทําใหธุรกิจหอพักมีความตองมีการ

แขงขันกันโดยมปีจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเขาพักของนิสติ   

 ดังน้ัน ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชา

หอพักของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนและเปนแนวทางสาหรับ     

ผูประกอบ การหอพักรายเดือน ตลอดจนผูท่ีมีความสนใจท่ีจะลงทุนในธุรกิจหอพักในอนาคต สามารถนาขอมูลท่ีไดมา

วางแผนกลยุทธ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหอพักรายเดือน ในทองถิ่นเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน                  

และสอดคลองกับสภาพความตองการในปจจุบัน 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

      1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนิสิต มหาวิทยาลัย

พะเยา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

 2. เพื่อศึกษาถงึพฤติกรรมการเลอืกเชาหอพักของนิสติมหาวทิยาลัยพะเยา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา       
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กรอบแนวคิด 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิจัยสํารวจ 

(Survey Research Method) และวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินการวจิัย โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีพักอาศัยหอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัยพะเยา     

ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ  จํานวน ท้ังหมด 13,562 คน (ฐานขอมูลนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการ

การศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา, 2557) เปนกลุมเปาหมายในการสํารวจเกี่ยวกับขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ท่ีสงผลตอการตัดสนิใจเลอืกเชาหอพักของนิสติ มหาวทิยาลัยพะเยา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลมา

ใชวเิคราะหและประกอบกับการพจิารณาการเลอืกหอพัก 

 ขนาดของกลุมตัวอยาง โดยเก็บขอมูลจากนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีเชาหอพักบริเวณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ขนาดของกลุมตัวอยางไดจากการใชตารางของ Yamane ท่ีความเช่ือม่ัน 95% และยอมรับ

ความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตัวอยาง 5% โดยมกีลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสนิใจเลือก

เชาหอพักของนิสิต 

สวนประสมทางการตลาดบรกิาร(4P’s) 

- ดานผลติภัณฑ(Product) 

- ดานราคา(Price) 

- ดานสถานท่ี(Place) 

- ดานการสงเสริมการตลาด(promotion) 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- คณะท่ีกําลังศึกษาอยู 

- เงนิไดตอเดอืน 
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การคัดเลอืกกลุมตัวอยาง 

วิธีการจัดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ใชการสุมตัวอยางแบบงายเพื่อเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง จํานวน     

400 ราย จากผูท่ีพักอาศัยหอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ รายละเอียด   

ดังตาราง 
 

รายชื่อ จํานวนนสิติ 
ขนาด

ตัวอยาง 

1 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 552 16 

2 คณะวทิยาศาสตร 430 13 

3 คณะวทิยาศาสตรการแพทย 440 13 

4 คณะศิลปศาสตร 1,733 51 

5 คณะนิติศาสตร 678 20 

6 คณะแพทยศาสตร 3,148 93 

7 คณะเภสัชศาสตร 361 11 

8 คณะพยาบาลศาสตร 245 7 

9 คณะสหเวชศาสตร 311 9 

10 คณะวศิวกรรมศาสตร 647 19 

11 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 852 25 

12 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 1,688 50 

13 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 260 7 

14 วทิยาลัยการศึกษา 1,989 59 

15 วทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 228 7 

รวมทั้งสิ้น 13,562 400 
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เครื่องมอืทีใ่ชในการวจัิย 

การเก็บรวบรวมขอมูลมาใชในการศึกษาในคร้ังน้ีใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยางคอืนิสติมหาวทิยาลัยพะเยา จํานวน 400 คน โดยใชวจิัยสํารวจ (Survey Research Method)                    

ซึ่งแบบสอบถาม(Questionnaire)ท่ีใชน้ันจะประกอบดวยคําถามท่ีกําหนดคําตอบไวใหเลือก (Close-ended 

question)   และคําถามท่ีมีลักษณะใหผูตอบแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี (Open-ended question) โดยแบงเปน

แบบสอบถามม ี4 ตอน ดังตอไปน้ี  

 สวนท่ี1 เปนขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ศึกษาขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย คณะท่ีกําลัง

ศึกษาอยู  เพศ  อายุ และเงนิไดตอเดอืน 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกหอพักของผูเชาหอพักบริเวณโดยรองมหาวิทยาลัย

พะเยา  

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกหอพักของผูเชาหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

พะเยา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  

สวนท่ี4  วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะในการเลือกเชาท่ีพักอาศัยของผูเชาหอพักเอกชนบริเวณโดยรอบ

มหาวทิยาลัยพะเยา  อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก โปรแกรมสําเร็จรูป Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) นําเสนอในรูปการแจกแจงความถี่ (Frequency) อัตรารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย 

(Mean)  

วธิกีารคนควาขอมูล 

การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมี อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนิสิต   

มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการประมวลความรูจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ และวเิคราะหขอมูลจากกลุมขอมูล 2 ประเภทคอื 

-  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถามการกลุมประชากร     

คือนิสิตท่ีมีความสนใจเขาพักภายนอกบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทําการสอบถามขอมูล

เกี่ยวกับความพึงพอใจทางดานสวนประสมทางการตลาด ทางดานผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี สงเสริมการขาย บุคลากร 

ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ  และดานกระบวนการใหบริการ 

 -  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากแหลงความรูตางๆ จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร หนังสือ 

ตํารา นิตยสาร หนังสอืพมิพ บทความใน website ท่ีเกี่ยวกับแนวคดิ ทฤษฎสีวนประสมทางการตลาดบริการ  
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  กลุมตัวอยาง เปนกลุมนิสิตท่ีพักอาศัยอยูบริเวณหอพักเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง      

ตําบลแมกา จังหวัดพะเยา  โดยนํามาคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางประชากรโดยใชสูตรของ Yamane ยามาเน  (Yamame 

T, 1973 ) ท่ีความเช่ือม่ัน 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอยาง 5% โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 400 

คน 

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมอื 

1. ศึกษารวบรวมขอมูลตางๆ จากเอกสาร ตํารา ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ รวมท้ังศึกษาการสราง

แบบสอบถามวจิัย 

2. การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามไปให

อาจารยท่ีปรึกษาเปนผูพิจารณา เพื่อตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณและความถูกตองใหครอบคลุมท้ังดานโครงสราง 

เนื้อหา และภาษาท่ีใชเพื่อใหเกดิความเขาใจแกผูตอบแบบสอบถามและครอบคลุมเร่ืองท่ีตองการศึกษาแลวนํามาปรับปรุง

แกไข 

3. การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบ          (Pre-

Test) กับกลุมตัวอยางท่ีมลัีกษณะคลายคลงึกับกลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษา เมื่อนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑแลว นํา

ขอมูลท่ีรวบรวมมาไดไปทดสอบกับคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เพื่อดูวาขอมูล คือ ขอความท่ีมีคา Corrected Item-

totalCorrelation ตํ่าออกจากแบบสอบถาม จากน้ันนําคะแนนของขอความท่ีผานเกณฑการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

แลวนํามาหาคาความเช่ือม่ัน ดวยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) โดยใชวิธีCoefficient Alpha Cronbach 

Method 

 จากการทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ไดคา Alpha เทากับ 0.96 ซึ่งเมื่อมีการทดสอบหาความเช่ือม่ันในแต

ละขอ พบวา ทุกขอคําถามท่ีมคีา Corrected Item-TotalCorrelation  ไดคา Alpha ท่ี 0.96 ขึ้นไป อยูในระดับท่ียอมรับไดถือวามี

ความนาเชื่อถอืจงึสามารถนําไปเก็บขอมูลตอไป 
 

ผลการศึกษา 

   ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนิสิต  มหาวิทยาลัยพะเยา 

อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา สามารถสรุปของการศึกษา ไดดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชจํานวนและรอยละ ดังจะสามารถวิเคราะหจากตาราง 1 – 4 

ดังน้ี 
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคณะ 

คณะ จํานวน รอยละ 

คณะแพทยศาสตร 88 22.17 

คณะเภสัชศาสตร 11 2.77 

คณะวทิยาการจัดการ 51 12.85 

คณะวทิยาศาสตร 13 3.27 

คณะวทิยาศาสตรการแพทย 13 3.27 

คณะวศิวกรรมศาสตร 19 4.79 

คณะศิลปศาสตร 52 13.10 

คณะสถาปตยกรรม 7 1.76 

คณะสหเวชศาสตร 9 2.27 

วทิยาลัยและสิ่งแวดลอม 7 1.76 

วทิยาลัยการศึกษา 59 14.86 

คณะเกษตรศาสตร 16 4.03 

คณะนิติศาสตร 20 5.04 

คณะพยาบาลศาสตร 7 1.76 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 6.30 

รวม 397 100.0 
 

ตาราง 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

หญงิ 153 38.5 

ชาย 244 61.5 

รวม 397 100.0 
 

ตาราง 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 

ไมเกนิ 18 ป 14 3.5 

19-21 ป 334 84.1 

22-24 ป 45 11.3 

25 ปขึ้นไป 4 1.0 

รวม 397 100.0 
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ตาราง 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดตอเดอืน 

รายไดตอเดอืน จํานวน รอยละ 

ไมเกนิ 5,000 บาท 133 33.5 

5,001-6,000 บาท 120 30.2 

6,001-7,000 บาท 65 16.4 

มากกวา 7,000 บาทขึ้นไป 78 19.6 

รวม 397 100.0 
 

ขอมูลท่ัวไปของนิสติมหาวทิยาลัยพะเยาท่ีเชาหอพักเอกชนภายนอกมหาวทิยาลัยพะเยา พบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญท่ีตอบแบบสอบถามศึกษาอยูคณะแพทยศาสตร จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.17 เปนเพศชาย จํานวน 244 คน 

คิดเปนรอยละ 61.5 อายุระหวาง 19-21 ป จํานวน 334 คน คิดเปนรอยละ 84.1 เปนชวงอายุเฉลี่ยของนิสิตช้ันปท่ี 2-4  

ซึ่งในช้ันปท่ี 1 จะตองพักหอภายในมหาวทิยาลัย หลังจากอยูช้ันปท่ี 2 เปนตนไป ตองออกไปพักหอพักภายนอก และเงินได

ตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.5 ท้ังน้ีเนื่องจากนิสิตสวนใหญมีการพึ่งพาคาใชจายจาก

ทางครอบครัว และกองทุนเงนิใหกูยมืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกเชาหอพักของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใชจํานวนและรอยละ  

 ดังจะสามารถวเิคราะหจากตาราง 5 – 10 ดังน้ี 
 

ตาราง 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความชอบที่จะเชาหอพัก 

ความชอบท่ีจะเชาหอพัก จํานวน รอยละ 

หอพักในมหาวทิยาลัย 92 23.2 

หอพักเอกชน 305 76.8 

รวม 397 100.0 

 

ตาราง 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามบุคคลท่ีมผีลตอการติดสนิใจเลอืกเชาหอพัก 

บุคคลที่มีผลตอการตดิสนิใจเลอืกเชาหอพัก จํานวน รอยละ 

ผูปกครอง 121 30.5 

ตนเอง 226 56.9 

เพื่อน   49 12.3 

อาจารย 1 .3 

รวม 397 100.0 
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ตาราง 7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการทราบขอมูลเกี่ยวกับหอพัก 

การทราบขอมูลเก่ียวกับหอพกั จํานวน รอยละ 

แผนพับ/ใบปลวิ                       64 16.1 

คําบอกเลา 223 56.2 

ปายโฆษณา                           48 12.1 

วทิยุ 2 .5 

หนังสอืพมิพทองถิ่น 1 .3 

Web Site 59 14.9 

รวม 397 100.0 
  

ตาราง 8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามราคาคาเชาหอพักตอเดอืน 

ราคาคาเชาหอพักตอเดอืน จํานวน รอยละ 

2,000  บาท  69 17.4 

2,001-2,500 บาท 103 25.9 

2,501 -3,000 บาท 130 32.7 

มากกวา 3,000 บาท 95 23.9 

รวม 397 100.0 
  

ตาราง 9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเลอืกท่ีจะพักคนเดยีวหรืออยูรวมกับเพื่อน 

การเลอืกที่จะพักคนเดยีว 

หรอือยูรวมกับเพื่อน 

จํานวน รอยละ 

คนเดยีว 230 57.9 

เพื่อน 167 42.1 

รวม 397 100.0 
 

ตาราง 10 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเลือกหอพักทานจะศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหอพักน้ันๆ ดวย

ตนเอง 

การเลอืกหอพักทานจะศกึษาขอมูลเก่ียวกับหอพักนัน้ๆ 

ดวยตนเอง 

จํานวน รอยละ 

ใช 370 93.2 

ไมใช 27 6.8 

รวม 397 100.0 
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ขอมูลดานพฤติกรรมการเลอืกเชาหอพักของนิสติ มหาวทิยาลัยพะเยา กลุมตัวอยางสวนใหญมักที่จะเชาหอพัก

เอกชน จํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 76.8 ท้ังน้ีเนื่องจากเมื่อนิสิตอยูช้ันปท่ี 2 ทางมหาวิทยาลัยจะใหนิสิตออกไปพัก

นอกมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางเลือกเชาหอพักดวยตนเอง จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.9 และไดทราบขอมูล

เกี่ยวกับหอพักจากคําบอกเลา จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 56.2 ท้ังน้ีอาจจะรับทราบขอมูลหอพักจากเพื่อน         

หรือบุคคลอื่นๆ  และจะทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหอพักน้ันๆ ดวยตนเอง จํานวน 371 คน คิดเปนรอยละ 93.5 กลุม

ตัวอยางเห็นวาราคาคาเชาหอพักตอเดือนควรจะอยู ระหวาง 2,501 -3,000 บาท จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.7 

ซึ่งถือวาเปนราคามาตรฐานของหอพักเอกชน บริเวณรอบมหาวิทยาลัย และกลุมตัวอยางพักอาศัยอยูคนเดียว จํานวน 

230 คนเปนรอยละ 57.9   
 

ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการติดสนิใจในการเลอืกเชาหอพักของนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใชคาเฉลี่ย

เลขคณติ (mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังจะสามารถวเิคราะหจากตาราง 11  ดังน้ี 

ตาราง 11 ระดับปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการติดสนิใจในการเลอืกเชาหอพักของนิสติ มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการติดสนิใจในการเลอืกเชาหอพักของ

นสิติ มหาวทิยาลัยพะเยา X  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 

ดานผลติภัณฑ 3.86 1.016 มาก 

ดานราคา 3.85 0.992 มาก 

ดานสถานท่ีต้ัง 4.04 0.985 มาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.49 0.994 มาก 

รวม 3.81 0.997 มาก 
 

ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาด 4P’s ท่ีมีผลตอการเลือกหอพักเอกชนบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา            

ในภาพรวม ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.81 เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย         

คอื  ดานสถานท่ีต้ัง ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 4.04 รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 

3.86 ดานราคา ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.85 และดานการสงเสริมการตลาด ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 

3.49 ตามลําดับ เมื่อพจิารณาเปนรายดานแลวพบวา 

  ดานผลิตภัณฑ ในภาพรวม ระดับความสําคัญมาก กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ือง ควรม ี

INTERNET WIFI และระดับนอยท่ีสุด ในเร่ือง ควรมโีทรศัพทภายในหองพัก 

 ดานราคา ในภาพรวม ระดับความสําคัญมาก กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ือง ควรเก็บคาเชาราย

เดอืนในอัตรามาตรฐาน ระดับความสําคัญมาก และระดับนอยท่ีสุด ในเร่ือง การรับชําระคาเชาโดยโดนเงนิผานธนาคาร 

 ดานสถานท่ีต้ัง ในภาพรวม ระดับความสําคัญมาก กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ือง ควรท่ีจะ

เดนิทางสะดวกระดับความสําคัญมาก และระดับนอยท่ีสุด ในเร่ือง ควรอยูใกลแหลงชุมชน 
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 ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวม ระดับความสําคัญปานกลาง กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดใน

เร่ืองรูจักหอพักจากคําบอกกลาวของคนรูจัก ระดับความสําคัญมาก และระดับนอยท่ีสุด ในเร่ือง ควรมีโฆษณาทาง

หนังสอืพมิพและวทิยุ 

สรุปผลและอธปิรายผล 

จากผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนิสิต มหาวิทยาลัย

พะเยา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  

ตาราง 12 ระดับปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการติดสนิใจในการเลอืกเชาหอพักของนิสติ มหาวทิยาลัยพะเยา  ดานผลติภัณฑ 

ปจจัยดานผลติภัณฑ X  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 

ควรมภีาพลักษณและช่ือเสยีงดี 

ควรมกีารออกแบบท่ีดแีละมคีวามสวยงาม 

หอพักควรจะตองสะอาด 

ความสงบเงยีบ 

ควรมรีานอาหาร/รานของชําภายในหอ 

ควรมขีนาดของหองกวางเพยีงพอ 

ความแข็งแรงของเฟอรนิเจอรภายในหองพัก 

ควรมเีคร่ืองสุขภัณฑภายในหองนํ้า 

ควรมเีคร่ืองนํ้าอุนภายในหองนํ้า 

ควรมเีฟอรนิเจอรภายในหองพักครบถวน  

ควรมรีายการโทรทัศนนอกเหนือจากชองปกติ เชน เคเบ้ิล จาน

ดาวเทียม 

ควรมโีทรศัพทภายในหองพัก 

ควรม ีINTERNET WIFI  

ควรมเีคร่ืองปรับอากาศภายในหองพัก 

ควรมพัีดลมภายในหองพัก 

ควรมกีลองวงจรปด 

ควรมพีนักงานรักษาความปลอดภัย 

3.52 

3.74 

4.16 

4.04 

3.70 

3.93 

4.02 

4.14 

4.12 

3.92 

3.59 

 

3.18 

4.37 

3.30 

4.00 

3.97 

3.91 

1.006 

.970 

.980 

.949 

1.033 

.902 

.925 

.886 

1.010 

1.013 

1.113 

 

1.254 

1.020 

1.154 

.917 

1.062 

1.071 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.86 1.016 มาก 

  

 ดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ือง ควรมี INTERNET WIFI ระดับความสําคัญมาก 

คาเฉลี่ย 4.37 รองลงมา ไดแก หอพักควรจะตองสะอาด ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 4.16 และควรมีเคร่ืองสุขภัณฑ



 

1600 

 

ภายในหองนํ้า ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 4.14 ตามลําดับสอดคลองกับการศึกษาของ นพรุจ บรรจงจิตร            

และกองกูณฑ โตชัยวัฒน (2556)เร่ือง ปจจัยในการตัดสินใจเลือกท่ีพักอาศัยใหเชาบริเวณรอบมหาวิทยาลัยรังสิต จาก

การวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาท่ีพักอาศัยของนิสิต มากท่ีสุด 5 ลําดับแรก ไดแก บริการเสริมใน

หองพัก (อินเตอรเน็ต เคเบ้ิลทีวี ตูเย็น โทรทัศน และเฟอรนิเจอร) ความสะดวกในการเดินทาง กระบวนการรักษาความ

ปลอดภัย กระบวนการรักษาความสะอาด และระยะหางระหวาง ท่ีพักกับมหาวทิยาลัย ตามลําดับ 
 

ตาราง 13 ระดับปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการติดสนิใจในการเลอืกเชาหอพักของนิสติ มหาวทิยาลัยพะเยา  ดานราคา 

ปจจัยดานราคา X  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 

ควรเก็บคาเชารายเดอืนในอัตรามาตรฐาน 

คาเชารายเดอืนเหมาะสมกับหองพัก 

ควรมกีารเก็บคาประกันความเสยีหาย 

การรับชําระคาเชาโดยโอนเงนิผานธนาคาร 

4.09 

4.08 

3.72 

3.52 

.929 

.936 

.963 

1.140 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.85 0.992 มาก 
 

 ดานราคา กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ือง ควรเก็บคาเชารายเดือนในอัตรามาตรฐาน ระหวาง 

2,500-3,000 บาท/เดือน ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 4.09 รองลงมา ไดแก คาเชารายเดือนเหมาะสมกับหองพัก 

คาเฉลี่ย 4.08 และควรมกีารเก็บคาประกันความเสียหาย คาเฉลี่ย 3.72 ตามลําดับ จากการวิจัยพบวา อัตราคาเชาท่ีพัก

ใหมคีวามเหมาะสมกับ สภาพของหองพักเนื่องจากมคีวามสัมพันธกับเงนิไดของนิสติท่ีมอียูอยางจํากัดหอพักไมควรมรีาคา

สูงเกินไป ควรกําหนดคาเชาหองพักใหเหมาะสมกับความสามารถในการจายคาเชาของนักศึกษาโดยท่ัวไป และยัง

สอดคลองกับผลการศึกษาของธาวนีิ  โชติวรรณกุล (2550) เร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือก

เขาพักในโรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการมากท่ีสุด คือ

ราคาหองพักท่ีเหมาะสม 
 

ตาราง 14 ระดับปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการติดสนิใจในการเลอืกเชาหอพักของนิสติ มหาวทิยาลัยพะเยา  ดานสถานท่ีต้ัง  

ปจจัยดานสถานที่ต้ัง X  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 

ควรอยูใกลสถาบันการศึกษา 

ควรอยูใกลตลาดหรือศูนยการคา 

ควรอยูใกลแหลงชุมชน 

ควรท่ีจะเดนิทางสะดวก 

ควรมคีวามสะดวกและปลอดภัยในการจอดรถ 

4.09 

3.94 

3.84 

4.21 

4.14 

.989 

1.011 

.987 

.932 

1.006 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.04 0.985 มาก 
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ดานสถานท่ีต้ัง กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ือง ควรท่ีจะเดินทางสะดวก ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 

4.21 รองลงมา ไดแก ควรมีความสะดวกและปลอดภัยในการจอดรถ ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 4.14 และควรอยู

ใกลสถาบันการศึกษา ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 4.09 ตามลําดับ จาการวิจัยพบวา ดานสถานท่ี ผูประกอบการ

ธุรกิจหอพักควรสรางหอพักท่ีเดินทางสะดวก มีลานจอดรถท่ีสะดวกและปลอดภัย รวมถึงมีการออกแบบและตกแตง

หอพักใหสวยงามย่ิงขึ้น และสอดคลองกับการศึกษาของ ไชยทิพย เย็นประเสริฐ  (2550)เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

เลอืกเชาหอพักสตรี ซึ่งมขีอเสนอแนะ ดานสถานท่ี วาควรมคีวามปลอดภัยจากโจรกรรม และมีความสะดวกสบายตอการ

เดนิทางไปสถานศึกษาหรือสถานท่ีทํางาน 
 

ตาราง 15 ระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการติดสินใจในการเลือกเชาหอพักของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ดานการสงเสริม

การตลาด 

ปจจัยดานการสงเสรมิการตลาด X  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ 

ควรมปีายโปสเตอรโฆษณาและใบปลวิ 

รูจักหอพักจากคําบอกกลาวของคนรูจัก 

ควรมโีฆษณาทางหนังสอืพมิพและวทิยุ 

ควรม ีWeb Site 

3.47 

3.59 

3.37 

3.52 

.965 

.926 

.993 

1.093 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

รวม 3.49 0.994 ปานกลาง 

 

ดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดในเร่ือง  การไดรับขอมูลสงเสริมการตลาด

หอพักจากคําบอกกลาวของคนรูจัก ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.59 รองลงมา ไดแก ควรมี Web Site ระดับ

ความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.52 และควรมีปายโปสเตอรโฆษณาและใบปลิว ระดับความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 3.47 

ตามลําดับ จากการวิจัยพบวาสื่อท่ีรับทราบขอมูลและรายละเอียดของหอพักคือคําแนะนําจากเพื่อน ญาติหรือคนรูจัก 

และสอดคลองกับการศึกษาของ ชนายุส เช่ียวเชิงการุณ และอิทธิกร ขําเดช (2554) ปจจัยการตัดสินใจเลือกหอพัก กลุม

ตัวอยางใหความสําคัญเร่ืองเพื่อนหรือคนรูจักแนะนํามา 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะการนาํไปใชงาน 

 จากการศึกษา เร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนิสิต

มหาวทิยาลัยพะเยา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ทางผูประกอบการควรมกีารปรับปรุงการใหบริการ ดังน้ี 

ดานผลติภัณฑ ควรมกีารใหบริการเสริมในหองพัก เชน อินเตอรเน็ต เคเบ้ิลทีว ีตูเย็น โทรทัศน และเฟอรนิเจอร 

ซึ่งปจจุบันอินเตอรเน็ตเขาไปมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจเลือกเชาหอพัก อีกท้ังควรมีการปรับปรุงตกแตงสถาน

ประกอบการใหมคีวามสวยงาม เปนเอกลักษณ ทําสมัยอยูเสมอ เชน ทาสใีหม จัดสวน  
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ดานราคา ควรมีการเก็บคาเชารายเดือนในอัตรามาตรฐาน และคาเชารายเดือนเหมาะสมกับหองพัก            

ซึ่งปจจุบันมกีารเก็บคาหอรายเดอืนแพง ไมเหมาะสมกับสภาพหอง ตลอดจนคาประกันหอพักเอกชนแพงเกนิไป 

 ดานสถานท่ีต้ัง ซึ่งปจจุบันสภาพหอพักรอบมหาวิทยาลัยกระจายไปท่ัวบริเวณใกลเคียง ซึ่งลักษณะทาง

กายภาพพื้นท่ีแลวคอนขางแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับผูประกอบการในการตัดสินใจในการซื้อพื้นท่ีแตท้ังน้ีนิสิตก็เลือก

ตัดสนิใจตอปจจัยในเร่ืองความสะดวกในการเดนิทางสะดวกปลอดภัย 

 ดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการจัดโปรโมช่ันเพื่อดึงดูดกลุมนิสิตท่ีเปนเพื่อนกันเขามาพักเปนกลุมๆ      

และประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ มากขึ้น ควรมกีารสรางเว็บไซตหรือเฟสบุคของหอพักเพื่อใหขอมูลหองพักตางๆ แกนิสิต

ท่ีสนใจจะเขาพัก 

 ขอเสนอแนะการศกึษาคร้ังตอไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ี เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเฉพาะนิสิตท่ีพักอาศัยอยูหอพักเอกชนท่ีกําลัง

ศึกษาอยูในระดับช้ันปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยา เทาน้ันผลการศึกษาท่ีไดรับเปนขอมูลเบ้ืองตนท่ีนํามาใชประโยชน    

ในการนํามาใชในทางดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา   เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคไดในระดับหน่ึงเทาน้ัน 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนิสิต

มหาวทิยาลัยพะเยา กับปจจัยดานอื่นๆ 

3. ควรศึกษาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชา

หอพักของนิสติ  เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูท่ีตองการเชาหอพักเพื่ออยูอาศัยไดดย่ิีงขึ้น 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพัก    

ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สําเร็จลงไดดวยดีเนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจาก 

ดร.อนุสรณ  คุณานุสรณ  อาจารยท่ีปรึกษางานวจิัย ท่ีกรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ 

ดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิง ผูวิจัยตระหนักถึงความต้ังใจจริงและความทุมเทของอาจารยและขอกราบขอบพระคุณเปน

อยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารณและเจาหนาท่ีคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา

ท่ีไดใหความรูและคําแนะนําชวยเหลอืบริการดายตางๆ เปนอยางดตีลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 

สุดทายน้ีผูศึกษาหวังวาการศึกษาคนควาดวยตนเองเลมน้ีจะสามารถใชเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอนิสิต คณะ

วทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา ไดนําไปเปนตัวอยางในการทําวิจัยคร้ังตอไป รวมถึงสามารถ

นําไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มรายละเอียดท่ีถูกตอง และสมบูรณตอไป หากเกิดขอผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ท่ีน้ี

ดวย 
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ปจจัยสวนผสมทางการตลาดตอการเลือกใชบรกิารรานขายยาในเขตอําเภอเมอืง 

จังหวัดพะเยา 

Marketing mix factors affecting the choice of chemists in Muang district, Phayao 

province 

เสาวลักษณ ปญสุวรรณ27

1* และบุญญานุช ชีวาเกยีรตยิิ่งยง28

2        

Saowalak Pansuwan 1* and Boonyanuch cheewakiatyingyong 2 

บทคัดยอ  

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ

รานขายยาในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมตัวอยางเปนผูบริโภคท่ีมาใชบริการรานขายยา จํานวน 400 ชุด สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F-test  
ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคท่ีเขามาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพสมรส มีอายุระหวาง 26-35 ป 

มรีะดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท มีภูมิลําเนา

อยูนอกเขตเทศบาลเมอืงพะเยา 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมคีวามสําคัญตอการเลอืกใชบริการรานขายยาของผูใชบริโภคโดยรวม อยูในระดับ

มาก คือ มีคา x ̅=4.16 เมื่อวิเคราะหปจจัยเปนรายดาน พบวา ดานบุคลากร (x ̅=4.48) ดานผลิตภัณฑยา (x ̅=4.27) และ

บริการ (x̅=4.27) และดานสถานท่ีทําเลท่ีต้ัง (x̅=4.25) มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด สวนดาน

กระบวนการ (x ̅=4.20) ดานราคา (x ̅=4.19) และดานการสงเสริมการตลาด (x ̅=3.59) อยูในระดับมาก 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการ

รานขายยา เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และภูมิลําเนา แตไมพบความแตกตางของปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดท่ีมผีลตอการเลอืกใชบริการรานขายยา เมื่อจําแนกตามสถานภาพ อาชีพ และรายได อยางมีนัยสําคัญของ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การวิจัยน้ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการตอกําหนดกลยุทธดานการตลาดของธุรกิจรานขายยา

ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ใหสอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
 

คําสาํคัญ: รานขายยา ปจจัยสวนผสมทางการตลาด จังหวัดพะเยา  

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000  
1Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : rx.saowalak@gmail.com 
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Abstract  

The purpose of this survey research was to study marketing mix factors that affected the choice of chemists 

in Muang district, Phayao province. The research tool was questionnaires; and the sample group was customers of 

the chemists. The data analysis was drawn from 400 questionnaires which were distributed to the customers. The 

statistics employed in the analysis included percentage, frequency, standard deviation, t-test and F-test.  

The results of the study indicated that the majority of the customers who came to the chemists were the 

married female customers. Their age ranged between 26-35 years old. They completed their bachelor’s degrees 

and worked as civil servants/state enterprise employees. Their monthly salary was less than 10,000 baht. They lived 

outside the Phayao municipality area.  

In general, the marketing mix factors were important to the customers’ choice of chemists in a high level, of 

which x̅=4.16. Having analyzed each factor individually, the study showed that the factor concerning personnel (x̅=4.48), 

products (x̅=4.27) and service (x̅=4.27), and location (x̅=4.25) were important to the choice of using service at a 

highest level. As for the factor about process (x̅=4.20), price (x̅=4.19) and promotion (x̅=3.59) were important at a 

high level. 

 In accordance with the hypothesis test, at the statistical significance 0.05, the differences of the marketing 

mix factors affected the choice of chemists were found basing on the factors concerning gender, age, education level 

and domicile. However, no differences in the marketing mix factors that affected the choice of chemists were found 

in terms of status, occupation and income were found. This research, therefore, provided the chemists in Muang 

district, Phayao province with some useful information which could be taken into consideration when they specified 

their marketing strategy in order to make it effectively correspond with personal factors. 
 

Keywords: chemists, marketing mix factors, Phayao province  
 

บทนํา 

โดยธรรมชาติเมื่อมนุษยเกิดความเจ็บปวย ก็จะหาวิธีใหอาการเจ็บปวยบรรเทาลงหรือหายไป ดวยวิธีการตาง ๆ 

เชน ไปพบแพทย ซื้อยารับประทานเอง และสมุนไพร ท้ังน้ีขึ้นอยูกับพื้นฐานความเช่ือของแตละบุคคล เมื่อความกาวหนา

ทางวทิยาการตาง ๆ ทําใหมนุษยมคีวามเปนอยูท่ีดแีละมชีีวติยนืยาวขึ้น แตตองสัมผัสกับปจจัยเสี่ยงของโรคมากขึ้น จึงเปน

เหตุใหเกดิความเจ็บปวยเพิ่มขึ้นซึ่งเปนสาเหตุหลัก ทําใหตองเกี่ยวของกับยาในชีวิตประจําวัน วิถีทางของการใชยา มีอยู 2 วิธี 

คอื วธีิแรกเมื่อเกดิอาการเจ็บปวยผูปวยจะไปพบแพทยตามโรงพยาบาลหรือคลินิก วิธีท่ีสองเมื่อผูปวยเกิดอาการเจ็บปวย

ท่ีไมรุนแรงจะรักษาตนเองโดยเลือกมารับบริการจากรานขายยา ซึ่งเปนสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่สําคัญ

และอยูใกลชิดประชาชน 

ในประเทศไทยน้ัน ประชาชนสามารถซื้อยาใชเองจากรานขายยา โดยท่ีไมตองมีใบสั่งยาจากแพทย รานขายยา

จึงเปนหนวยหน่ึงของระบบสุขภาพท่ีอยูใกลชิดประชาชน ไมเพียงแตทําหนาท่ีดานการกระจายยาและเวชภัณฑเทานั้น 
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แตยังมบีทบาทสําคญัเปรียบเสมือนเปนท่ีพึ่งดานสุขภาพของชุมชนซึ่งเปนอีกหน่ึงทางเลือกของประชาชนท่ีมีอาการเจ็บปวย

เบ้ืองตน ประชาชนสามรถเขาถึงรานขายยาไดงาย นอกเหนือจากการจําหนายยา รานขายยายังเปนแหลงท่ีสามารถให

คําแนะนําในการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการแนะนําและสงตอไปยังแพทยผูเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม ดังนั้น

เพื่อใหรานขายยาสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค หรือผูปวย ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ไดรวมมือกับสภาเภสัชกรรมในการพัฒนารานขายยาใหไดคุณภาพ ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมใหรานขายยา

สามารถเขาเปนสวนหน่ึงในระบบการสรางหลักประกันสุขภาพแกประชาชนได จึงไดมีการจัดทํามาตรฐานรานขายยาขึ้น 

เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานรานขายยาในประเทศไทยใหเทียบเทาระดับสากลท้ังน้ี โดยมีความมุงหมายท่ีสําคัญในการ

พัฒนารานขายยาใหสามารถเปนหนวยบริการหน่ึงในเครือขายระบบบริการสุขภาพขึ้นปฐมภูมิ โดยท่ีผานมารานขายยามี

การพัฒนาอยางตอเนื่องต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน รานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยามีจํานวน 30 แหง (กลุมงาน

คุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2555) ในการเปดรานยาน้ันเจาของไมตองเปน

เภสัชกรประจํารานเองก็ได แตจางเภสัชกรท่ีมใีบประกอบวชิาชีพมาปฏิบัติงานท่ีรานขายยา จึงเปนเหตุใหผูมีเงินทุนสามารถ

เปดกจิการรานขายยาไดอยางไมยากนัก และเกดิคูแขงขันรายใหมเขามาแยงสวนแบงทางตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งผูประกอบธุรกิจ

รานขายยาไดพยายามใชกลยุทธทางการตลาดท่ีหลากหลาย แตยังไมมงีานวจิัยท่ีบงช้ีวาปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีผล

ตอการเลอืกใชบริการรานขายยาในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา  

ดังน้ันจากประเด็นดังกลาวขางตนจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล

ตอการเลือกใชบริการรานขายยา โดยประยุกตมาจากงานวิจัยของ เลอวิทย เกิดมงคลการ (2551) ซึ่งประกอบไปดวย 

ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานสถานท่ี ดานบุคลากร ดานการสงเสริมทางการตลาดและดานกระบวนการ 

เพื่อเปนขอมูลใหกับผูประกอบธุรกจิรานขายยาและผูท่ีสนใจประกอบกจิการรานขายยา ไดนําไปใชใหเหมาะสมกับกลยุทธ

ทางการตลาดอยางมปีระสทิธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการเลอืกใชบริการรานขายยา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 
 

สมมตฐิาน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน มผีลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบริการรานขายยาแตกตางกัน จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล 

กรอบแนวคิด 

 จากงานวจิัยเร่ืองปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อผลติภัณฑจากรานขายยาแผนปจจุบันของประชาชนในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (เลอวิทย เกิดมงคลการ,2551) ผูวิจัยนํามาประยุกตและสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย

ไดดังแสดงในภาพ 1 
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                            ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิวีทิยาการวิจัย 

ประชากรท่ีใชการศึกษา คือ กลุมประชากรในอําเภอเมือง จังหวัดพะยา จํานวน 45,544 คน (บรรยายสรุปจังหวัด

พะเยา ประจําปงบประมาณ 2556) 

 ขนาดกลุมตัวอยาง คอื ประชาชนท่ีเขามาใชบริการรานขายยา จํานวน 400 คน 

 การคัดเลอืกกลุมตัวอยาง ในการศึกษาคร้ังน้ีมกีารกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเพื่อใชในการเก็บขอมูลโดยใชวิธีการ

หาขนาดกลุมตัวอยางตามทฤษฎขีอง Taro Yamane (1973) และใชวธีิการสุมแบบแบงช้ัน และสุมอยางงายในแตละช้ัน 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คอื แบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3 สวน คอื 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได 

อาชีพ และภูมลํิาเนา 

 สวนท่ี 2 ขอมูลปจจัยสวนผสมทางการตลาด สอบถามโดยใชมาตรวัดของลเิคอรท (Likert’s Scales) จํานวน 5 ระดับ 

ดังน้ี 

 

 ระดับความคดิเห็นมากท่ีสุด  เทากับ 5 คะแนน 

 ระดับความคดิเห็นมาก  เทากับ 4 คะแนน 

ลักษณะสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได 

- สถานภาพ 

- ภูมลํิาเนา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

- ดานผลติภัณฑยาและบริการ 
- ดานราคา 
- ดานสถานท่ีทําเลท่ีต้ัง 
- ดานบุคลากร 

- ดานการสงเสริมทางการตลาด 

- ดานกระบวนการ 

การเลอืกใชบรกิารรานขายยา 
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 ระดับความคดิเห็นปานกลาง  เทากับ 3 คะแนน 

 ระดับความคดิเห็นนอย  เทากับ 2 คะแนน 

 ระดับความคดิเห็นนอยมาก  เทากับ 1 คะแนน 

 สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับรานขายยา 

 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผูวิจัยไดมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม

ดังน้ี 

 1. ศึกษาคนควาจากเอกสารตําราวชิาการ บทความ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทาง

ในการกําหนดกรอบแบบสอบถาม 

 2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการวิจัย โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือ แบบสอบถามปลายปดและ

แบบสอบถามปลายเปด 

 3. เสนออาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองแกไขปรับปรุงแกไขความถูกตองและชัดเจนเหมาะสม ท้ัง

เนื้อหาสาระ และการใชถอยคํา สํานวนภาษา แลวนํามาจัดทําเปนแบบสอบถาม 

 4. เสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 4 ทาน เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาเพื่อใหได 

แบบสอบถามท่ีมีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถาม โดยใชแบบวัดดัชนีความสอดคลอง (Index of consistency: 

IOC) 

 5. นําแบบสอบถามไปทดสอบ เพื่อวัดความเช่ือม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค 

(Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมอืเทากับ 0.95 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวจิัยทอดแบบสอบถามไวท่ีรานขายยาในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา จํานวน 30 ราน รานละ 13 ชุด และ

เก็บคนืดวยตนเอง 

 2. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอย สมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อเตรียมนําไปวเิคราะหขอมูลตอไป 

 สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมูล 

 1. การวเิคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ใชวิธีการประมวลผลตามหลักสถิติพรรณนา (Descriptive 

Statistics) โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

 2. การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด ใชวิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. การทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานขายยา ใชคา

สถติ t-test และ F-test 

การวัดระดับคะแนนของแบบสอบถามในสวนท่ี 2 น้ีวัดโดยการกําหนดเกณฑคาคะแนนตัวแปรของคาเฉลี่ย 

ซึ่งกําหนดระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ท่ีมีคะแนนแตระดับออกเปนชวง ๆ ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหดวยการทํา

อันตรภาคช้ัน โดยผูวจิัยไดใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของ ประคอง กรรณสูตร (2542)ดังน้ี  

คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด  



 

1609 

 

 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก  

 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับปานกลาง  

 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับนอย  

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถงึ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด  
 

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมตฐิานการเปรยีบเทยีบความคดิเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

 ตอการเลอืกใชบรกิารรานขายยาอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ปจจัยท่ีมผีลตอการเลอืกใช 

บริการรานขายยาของประชาชน 

ในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 
x̅ 

เพศ สถานภาพ อายุ 

t Sig. F Sig. F Sig. 

1. ดานผลติภัณฑยาและบริการ 4.27 -1.105 0.704 0.871 0.422 2.887 0.027* 

2. ดานราคา 4.19 -2.121 0.015* 0.015 0.985 3.151 0.018* 

3. ดานสถานท่ีทําเลท่ีต้ัง 4.25 -0.197 0.593 0.709 0.459 2.148 0.081 

4. ดานบุคลากร 4.48 0.751 0.743 1.395 0.253 0.299 0.878 

5. ดานการสงเสริมการตลาด 3.59 -2.392 0.770 2.829 0.064 2.887 0.026* 

6. ดานกระบวนการ 4.20 0.455 0.451 0.004 0.996 1.438 0.227 
 

ตารางที่ 1 (ตอ) 

ปจจัยท่ีมผีลตอการเลอืกใช 

บริการรานขายยาของประชาชน 

ในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดอืน ภูมลํิาเนา 

t Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

1. ดานผลติภัณฑยาและบริการ 0.395 0.851 0.436 0.783 0.555 0.734 2.952 0.074 

2. ดานราคา 2.762 0.023* 1.309 0.272 1.108 0.361 2.769 0.015* 

3. ดานสถานท่ีทําเลท่ีต้ัง 0.840 0.525 0.528 0.715 1.496 0.198 0.834 0.331 

4. ดานบุคลากร 1.212 0.310 1.134 0.345 0.573 0.721 1.436 0.490 

5. ดานการสงเสริมการตลาด 1.190 0.320 0.320 0.864 0.487 0.785 0.541 0.429 

6. ดานกระบวนการ 0.700 0.625 0.668 0.616 2.196 0.061 2.119 0.060 
 

จากการวจิัยพบวา ผูท่ีเขามาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพสมรส มีอายุระหวาง 26-35 ป มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท มีภูมิลําเนาอยู

นอกเขตเทศบาลเมอืงพะเยา 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมคีวามสําคัญตอการเลอืกใชบริการรานขายยาของผูใชบริการโดยรวม อยูในระดับ

มาก คือ มีคา x̅=4.16 เมื่อวิเคราะหปจจัยเปนรายดาน พบวา ดานบุคลากร (x̅=4.48) ดานผลิตภัณฑยา (x̅=4.27) และ

บริการ (x̅=4.27) และดานสถานท่ีทําเลท่ีต้ัง (x̅=4.25) มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด สวนดาน

กระบวนการ (x̅=4.20) ดานราคา (x̅=4.19) และดานการสงเสริมการตลาด (x̅=3.59) อยูในระดับมาก  

จากการผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 

 1. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการเลือกใชบริการรานยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยจําแนกตามเพศ 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานสถานที่ทําเลที่ตั้ง ดานบุคลากร และดานกระบวนการ 

มกีารเลอืกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตใน

ดานราคาและการสงเสริมการตลาดมกีารเลอืกใชบริการท่ีแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05  

 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการเลือกใชบริการรานยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยจําแนกตาม

สถานภาพ เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลติภัณฑและบริการ ดานราคา ดานสถานท่ีทําเลท่ีต้ัง ดานชองทางการ

จําหนาย ดานบุคลากร การสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ มีการเลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัด

พะเยา แตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05  

 3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการเลือกใชบริการรานยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยจําแนกตาม

อายุ เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานสถานท่ีทําเลท่ีต้ัง ดานบุคลากร และดานกระบวนการ มกีารเลอืกใชบริการราน

ขายยาในอําเภอเมอืงจังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตในดานผลิตภัณฑและบริการ 

ดานราคา และการสงเสริมการตลาด มกีารเลอืกใชบริการท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคูอายุ 

16-25 ป กับ 26-35 ป และ 16-25 ป กับ 36-45 ป แตกตางกัน 

 4. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการเลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยจําแนก

ตามระดับการศึกษา เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานสถานท่ีทําเลท่ีต้ัง ดานบุคลากร 

ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ มีการเลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา แตกตางกัน

อยางไมมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 แตในดานราคามีการเลือกใชบริการท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

 5. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการเลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยจําแนก

ตามอาชีพ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานสถานที่ทําเลที่ตั้ง ดานบุคลากร 

ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ มีการเลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา แตกตางกัน

อยางไมมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05  

 6. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการเลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยจําแนก

ตามรายไดตอเดือน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานสถานที่ทําเลที่ตั้ง ดาน

บุคลากร ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ มีการเลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

แตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05  

 7. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการเลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยจําแนก

ตามภูมลํิาเนา เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานสถานท่ีทําเลท่ีต้ัง ดานบุคลากร และดานการสงเสริมการตลาด มีการ
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เลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตในดาน

ผลติภัณฑและบริการ ดานราคา และดานกระบวนการ มีการเลือกใชบริการท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

จากการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนผสมทางการตลาดตอการเลอืกใชบริการรานขายยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

สามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 

ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการมีความสําคัญตอการเลือกใชบริการรานขายยาภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ยาไดมาตรฐานท่ีดีในการผลิต จากกระทรวงสาธารณสุข และมีคุณภาพ ดังน้ันจึงให

ความสําคัญกับยาท่ีไดรับมาตรฐานท่ีดใีนการผลติ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวจิยัของสมประสงค แตงพลอย (2553) กลาวคือ 

ผูใชบริการสวนใหญใหความสําคัญกับคุณภาพยาในระดับมาก 

ปจจัยดานราคา มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการรานขายยาภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสูด คอื ราคายามคีวามเหมาะสม โดยผูใชบริการรานยาสวนใหญมกีารเปรียบเทียบราคากอนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลอง

กับผลงานวจิัยของสมประสงค แตงพลอย (2553) กลาวคอื ผูใชบริการจะใหความสําคัญในเร่ืองความเหมาะสมในดานราคา

จําหนายยา 

ปจจัยดานสถานท่ีทําเลท่ีต้ัง มคีวามสําคัญตอการเลอืกใชบริการรานขายยาภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยปจจัย

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสูด คือ ความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑจากรานขายยาและทําเลท่ีต้ังมีความเหมาะสมใกลแหลงชุมชน 

ทําใหสะดวกตอการเดนิทางเพื่อสงมอบผลติภัณฑและยังสามารถส่ังสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการได 

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวจิัยของสมประสงค แตงพลอย (2553) ในดานความสะดวกในการเดนิทางมาใชบริการรานขายยา 

ปจจัยดานบุคลากร มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการรานขายยาภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสูด คอื เจาหนาท่ีมมีนุษยสัมพันธด ีย้ิมแยมแจมใส สุภาพออนนอมและมคีวามรูใหม ๆ อยูเสมอ เพื่อตอบสนอง

ความตองการในดานการบริการ ผูใหบริการจะตองสรางความนาเช่ือถอืและความไววางใจ ดวนเหตุน้ีจงึเปนสวนหน่ึงท่ีทําให

ผูใชบริการกลับมาซื้อสินคาในรานเดิมท่ีเคยไดรับบริการ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสมประสงค แตงพลอย (2553) 

กลาวคือ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหขอมูล มีมนุษยสัมพันธ 

ยิ้มแยมแจมใส 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการรานขายยาภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

โดยปจจัยท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสูด คอื ทางรานยาบางแหงมกีารจัดกจิกรรม เพื่อแนะนําสนิคาใหลูกคา โดยการแจกสินคาตัวอยาง

เพื่อใหลูกคานําไปทดลองใช อีกท้ังมีแผนปลิวและปายโฆษณาหนาราน เพื่อชักชวนใหผูใชบริการเขามาสอบถามและ

รับคําปรึกษาในสนิคาท่ีผูใชบริการสนใจ เพื่อเปนอีกทางเลอืกหน่ึงของการประชาสัมพันธ 

ปจจัยดานกระบวนการ มคีวามสําคัญตอการเลอืกใชบริการรานขายยาภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยปจจัย

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสูด คือ ผูใชบริการไดรับการบริการอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยมีการจัดลําดับคิวในการรับบริการ

อยางเปนระบบเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูใชบริการอยางรวดเร็วและถูกตองกอนสงสินคาถึงมือลูกคา 

เพื่อไมใหเกดิปญหาตอการใชบริการในคร้ังตอไป 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวจัิย  

ผลการศึกษาวจิัยคร้ังน้ีเปนประโยชนตอผูศึกษาวิจัย และผูท่ีสนใจเร่ืองปจจัยสวนผสมทางการตลาดตอการเลือกใช

บริการรานขายยาในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปประกอบการตัดสินใจในการใชกลยุทธทางการตลาด

ท่ีเหมาะสม ผูศึกษามขีอเสนอแนะเรียงตามลําดับความสําคัญในแตละดานดังน้ี 

 1. ดานบุคลากร รานขายยาควรมเีภสัชกรประจํารานตลอดเวลาทําการ เนื่องจากความปลอดภัยของผูใชบริการ

และใหคําปรึกษาไดอยางถูกตอง 

 2. ดานผลิตภัณฑและบริการ ภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการตรวจสอบ คุณภาพยาและการแสดง

ใบประกอบวชิาชีพของเภสัชกรท่ีอยูประจํารานขายยาน้ัน ๆ วาถูกตองหรือไม นอกจากน้ีรานขายยาควรมีความรับผิดชอบ

ตอสังคมโดยไมนํายาท่ีนอกเหนอืจากบัญชีท่ีอนุญาตให จําหนายไดมาขาย หรือยาท่ีเสื่อมคุณภาพหรือยาท่ีไมไดรับการรับรอง

และเขาขายยาอันตรายมา จําหนายใหกับลูกคา  

 3. ดานทําเลท่ีต้ัง ควรอยูในเขตชุมชน ทําใหสะดวกตอการใชบริการ และควรมท่ีีจอดรถ 

 4. ดานกระบวนการ ควรใหบริการอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยมกีารจัดลําดับควิในการใหบริการ 

 5. ดานราคา ควรมีการปรับปรุงดานราคาใหสอดคลองกับตนทุนท่ีแทจริง ราคาของยาจะตองสอดคลองกับคุณภาพ 

และนอกจากหากมกีารใหสวนลดในการซื้อยาหรือขายยาในราคาถูกกวารานอื่น ๆ  

 6. ดานการสงเสริมการตลาด ภาครัฐและองคการเภสัชกรรม ควรมกีารสงเสริมใหความรูความเขาใจในการซื้อยา

และการบริโภคยา รวมถึงอันตรายในการใชยาไมถูกวิธี เพื่อใหลูกคามีความรูในเบ้ืองตนและสามารถท่ีจะระวังตนเองได

เมื่อตองไปซื้อยาจากรานขายยา 

ขอเสนอแนะการศกึษาคร้ังตอไป 

 1. ศึกษาปจจัยดานเศรษฐกจิและรายไดของผูบริโภคมคีวามสัมพันธตอการซื้อยาแตละคร้ัง จากรานขายยา 

 2. ควรศึกษาความตองการของผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ อาหารเสริม การบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อรองรับ

ความตองการของผูบริโภคในอนาคต 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 รายงานจากการศึกษาคนควาเร่ืองพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดตอการเลือกใชบริการรานยาในอําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา ฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายทาน ซึ่งไมอาจจะนํามากลาวไดท้ังหมด ซึ่งผูมีพระคุณ 

ทานแรกท่ีผูศึกษาใครขอกราบพระคุณ คือ ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง ผูไดสอนที่ไดใหความรู คําแนะนําตรวจทาน 

และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขัน้ตอน เพื่อใหการเขยีนรายงานควาคนอยางอิสระฉบับน้ีสมบูรณท่ีสุด 

 ขอขอบคุณอาจารยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา ไดคําแนะนําในการจัดทํา

รายงานจากการศึกษาคนควาอยางอิสระฉบับน้ีท่ีไมไดกลาวนาม 

 ขอขอบพระคุณคุณพอสมบูรณ ปญสุวรรณ คุณแมเครือวัลย ปญสุวรรณ และนายแพทยวิทวัส แสนมา ท่ีอยู

เบ้ืองหลังในความสําเร็จท่ีไดใหความชวยเหลอืสนับสนุนและใหกําลังใจตลอดมา 
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พฤติกรรมการบรโิภคอาหารสําเร็จรูปแชแขง็พรอมรับประทานของนสิิตมหาวิทยาลัย

พะเยา 

The Consumer Behavior of Students of The University of Phayao; Specifically 

With Regards to Their Purchasing if Frozen Ready to Eat Meals 

เขมจิรา นลินนท29

1* และอนุสรณ คุณานุสรณ30

2 

Khemjira Ninnon1*  and Anusorn Kunanusorn2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน 

และศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาทุกช้ันป จํานวน 400 รายใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบบังเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาAnalysis of Variance หรือ ANOVA 

 ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย มอีายุ 21 ป มรีายไดท่ีรับจากผูปกครอง 8,000 บาทตอเดือน 

เปนนิสิตเรียนอยูช้ันป 4 และสังกัดคณะวิทยาศาสตร พฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน 

พบวาผูบริโภคสวนใหญซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน 5-9 คร้ังตอเดือน ซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม

รับประทานในวันจันทร-วันศุกร ชวงเวลากอน 08.00 น. ใชระยะเวลาในการซื้อ 1-5 นาที มีคาใชจายนอยกวา 100 บาท 

เลอืกซื้อจากเซเวน-อีเลฟเวน เนื่องจากใกลมหาวิทยาลัยพะเยา เหตุผลท่ีเลือกซื้ออาหาร คือ มีความสะดวกในการเลือก

ซื้อ ทราบแหลงขอมูลอาหารสําเร็จรูปแชแข็งจากโทรทัศน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกบริโภค

อาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ปจจัยดาน

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลติภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการการใหบริการ ปจจัยดานพนักงาน 

และปยจัยการสงเสริมการขาย ตามลําดับ ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

สําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พบวา เพศ อายุ รายได และช้ันป มีความสัมพันธตอการ

บริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความสัมพันธระหวางปจจัย

สวนบุคคลมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

และปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิต

                                                 
1นสิติคณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000  
2Graduate Student, School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : khemjira.ni@up.ac.th 
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มหาวิทยาลัยพะเยา  พบวา ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานกระบวนการการใหบริการ ปจจัยดานพนักงาน และปจจัยการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธตอการบริโภค

อาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
 

คําสําคัญ: พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา การตัดสินใจของบุคคลเกี่ยวกับการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม

รับประทาน เพื่อตอบสนองตอความตองการของตนเอง 

   อาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน หมายถึง อาหารท่ีใชวิธีการเก็บรักษาสภาพของอาหารโดยการให

อาหารมีอุณหภูมิตํ่ากวาประมาณ -18 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทําใหสามารถเก็บอาหารไดนานกวา เพื่อปองกันการ

เจริญเติบโตของแบคทีเรียและหากจะรับประทานก็สามารถนํามาอุนรอนๆรับประทานไดทันที เชน ผัดกระเพรา เปนตน   

   มหาวิทยาลัยพะเยา หมายถึง มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ต้ังอยูท่ี 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000  

   นิสติมหาวทิยาลัยพะเยา หมายถงึ ผูท่ีศึกษาอยูในมหาวทิยาลัยพะเยา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 

20,010 คน 

 

Abstract  

 This research aims to study the impacton the consumer of frozen ready to eat meals. The marketing factors 

affecting the consumer behavior of University of Phayao students who buy frozen ready to eat meals was collected. 

The study comprised 400 samples and was done using the accidental sampling Method. The instrumentsused for 

gathering data were questionnaires.Then,the data was analyzed and the statistics tools used were frequency, 

percentage, mean, standard deviation and Analysis of Variance (ANOVA) test. 

The results revealed that the majority of respondents were males aged 21 years old. The income received 

from their parents was8,000 baht per month, and 4th year students studying in the Faculty of Science. Student 

buying of frozen ready to eat meals from delicatessens happens on average 5to 9 times per month,Monday-Friday, 

before 08.00 a.m.Student spent 1-5 minutes buying andspent less than100 baht. They mostly buy these products at 

the Seven-Eleven near the University of Phayao because of the shop’s convenient location and they have seen 

adverts about the frozen foods at Seven Eleven on TV. The marketing factors affecting the consumer behavior of 

students buying frozen ready to eat meals at the University of Phayao are various: respective distribution 

channels,physicalenvironment,prices,products,theprocess of service,officer and marketing promotion.The personal 

relations between factors and the consumer behavior of students is dependent on: gender,age,income per month, 

what the student is studying.The consumer impact of frozen ready to eat meals on the students at the University of 

Phayao has a significance level of 0.05. The personal relations between factors and consumer impact of frozen 

ready to eat meals on students at the University of Phayao and the relation between marketing factors are, 
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respectively, distribution channels,physicalenvironment,prices,product,process of service,officer and promotion of 

marketing at the significance level of 0.05. 
 

Keywords:  Behavior refers to the act of a person's decision about buying frozen ready to eat meals. In response to their needs. 

  To prevent the growth of bacteria and if they are, it can be heated and eaten immediately hottie like 

basil and so on. 

  ACADEMIC represents the Autonomous University of government located at 19 Moo 2, Tambon Mae 

KaMuang Phayao56000. 

  Students who studied at the University of Phayao in Phayao University during the 2nd Semester 2557 of 20,010 people. 
 

บทนํา 

ปจจุบันอาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทานเร่ิมเปนท่ีนิยมมากขึ้นเร่ือยๆ ในกลุมผูบริโภค เนื่องจากอาหารสําเร็จรูป

พรอมรับประทานสามารถตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภคสมัยใหมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม และวิถีการ

ดํารงชีวิตท่ีปรับเขาสูความเปนเมืองมากขึ้น ทําใหผูบริโภคเพิ่มความสําคัญกับปจจัยดานความสะดวกสบาย ความเร็วใน

การบริโภค พกพางาย นอกเหนอืไปจากการคํานึงถงึเฉพาะเร่ืองความสะอาดปลอดภัย และคุณคาทางโภชนาการดังเชนในอดตี 

ดวยเหตุน้ี ทําใหอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานกลายเปนผลิตภัณฑท่ีมีโอกาสในการขยายตลาดอยาง

ตอเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะตลาดสงออก เนื่องจากผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานมีระยะเวลาใน

การเก็บรักษาไดนานกวาอาหารสด ขนาดและนํ้าหนักเบา ซึ่งสะดวกตอการขนสงและการกระจายสินคาตอไปยังกลุม

ผูบริโภคไดมากกวาสนิคาอาหารสด อีกท้ังการสงออกผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน ยังชวยลดแรง

กดดันจากการเผชิญกับมาตรการสุขอนามัยของตลาดปลายทาง ไดมากกวาการสงออกผลิตภัณฑอาหารในรูปสินคาสด

แชเย็น นอกจากน้ี การสงออกอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานยังเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรม

อาหารของไทยมากย่ิงขึ้นอีกดวย (ศูนยวจิัยกสกิรไทย,ธันวาคม 2555) 

สําหรับจังหวัดพะเยาเปนจังหวัดท่ีมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ เนื่องจากการเปนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย 

ประกอบกับอัตราการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจท่ีเพิ่มสูงขึ้นมีผลใหอาหารสําเร็จรูปแชแข็งท่ีพรอมบริโภคศักยภาพ

ของตลาดอาหารสําเร็จรูปแชแข็งท่ีพรอมรับประทาน ผลิตภัณฑอาหารดังกลาวในจังหวัดพะเยามีหลากหลายรูปแบบให

ผูบริโภคไดเลอืกสรร โดยอาหารสําเร็จรูปเหลาน้ีจะผลิตภายใตมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารและยังมีกรรมวิธีการผลิตท่ี

สามารถรักษาคุณคาทางอาหาร และรสชาด ไวอยางดท่ีีสุด  

ดังน้ัน การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน จึงมีความสําคัญเพื่อนํามาเปน

แนวทางในการวางแผนทางการตลาด และนํามาใชเปนขอมูลในการเลือกใชกลยุทธในการประกอบธุรกิจใหมีความ

เหมาะสมกับสภาวะตลาด และการแขงขันมากท่ีสุด รวมถงึการนําผลท่ีไดจากการศึกษามาใชประกอบในการปรับปรุงดาน

กลยุทธ และการพัฒนาธุรกจิ เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคใหมากท่ีสุด  
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสติมหาวทิยาลัยพะเยา 

 2.เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของ

นิสติมหาวทิยาลัยพะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

กรอบแนวคดิการวจัิย 

ตัวแปรอิสระ       

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมมตฐิาน 

1.ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2.ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา และปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม

รับประทานของนิสติมหาวทิยาลัยพะเยา 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. รายไดตอเดอืน 

4. ระดับช้ันป 

5. สังกัด 

 

ปจจัยทางการตลาด 

1. ดานผลติภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการขาย 

5. ดานบริการ 

6. ดานพนักงาน 

7. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

พฤติกรรมการการบรโิภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง

พรอมรับประทานของนสิติมหาวทิยาลัยพะเยา 

1.เหตุผลท่ีชอบซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม

รับประทาน 

2.ความถี่ในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม

รับประทาน 

3.ชวงวันในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม

รับประทาน 

4.ชวงเวลาในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม

รับประทาน 

5.ระยะเวลาในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม

รับประทาน 

6.คาใชจายในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม

รับปประทาน 

7.สถานท่ีเลอืกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม

รับประทาน 

8.แหลงขอมูลของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม 

รับประทาน 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวจิัย คอื นิสติมหาวทิยาลัยพะเยา 

 กลุมตัวอยาง คือ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน โดยเลือกการสุม

กลุมตัวอยางจากทุกช้ันป 

1.การสุมแบบบังเอิญ จากนิสติมหาวทิยาลัยพะเยา 

2.นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวนประชากรท้ังสิ้น 21,010 คน (มหาวิทยาลัยพะเยาปการศึกษา 2557) ใชสูตร

ของ Yamane กําหนดมคีวามคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางรอยละ 5 และท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 

ตามวธีิของ ยามาเน (Taro Yamane) 

เมื่อ n คอื  ขนาดกลุมตัวอยาง 

 N คอื  ขนาดประชากร   

 e คอื   คลาดคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง  เชน 

 ระดับความเช่ือม่ัน 90% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.10 

 ระดับความเช่ือม่ัน 95% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 (ปกตินิยมระดับความเช่ือม่ัน 95%) 

 ระดับความเช่ือม่ัน 99% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.01 

        =    392.16 

จากการคํานวณ ไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 400 ตัวอยาง ดังน้ัน จึงเก็บแบบสอบถามจากนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ี

บริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน จํานวน 400 คน 
 

เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บขอมูล 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามม ี4 ขัน้ตอนดังน้ี 

ขัน้ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามม ี5 ขอ คอื 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.รายไดท่ีไดรับจากผูปกครอง 

4.ระดับช้ัน 

5.สังกัด/คณะ 

ขั้นตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิต

มหาวทิยาลัยพะเยา คอื 

1.สาเหตุท่ีชอบซื้ออาหารสําเร็จรุปแชแข็งพรอมรับประทาน 

2.ความถี่ในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน 

3.ชวงวันในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน 

4.ชวงเวลาในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน 



 

1619 

 

5.ใชระยะเวลาในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน 

6.คาใชจายในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน 

7.สถานท่ีเลอืกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน 

8.ทานทราบขอมูลของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน 

ขั้นตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง

พรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา ของลิเคิรท (Likert) แบง

ออกเปน 5 ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

คะแนนระดับ 5 มากท่ีสุด 

คะแนนระดับ 4 มาก 

คะแนนระดับ 3 ปานกลาง 

คะแนนระดับ 2 นอย 

คะแนนระดับ 1 นอยท่ีสุด 

 ระดับคาเฉลี่ย         = คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด 

                                                        จํานวนช้ัน 

ระดับคาเฉลี่ย = 5-1 

                                          = 0.80 

การแปลความหมายใชหลักเกณฑการแบงเปน 5 ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถงึ การตัดสนิใจมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถงึ การตัดสนิใจมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถงึ การตัดสนิใจปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถงึ การตัดสนิใจนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถงึ การตัดสนิใจนอยท่ีสุด 

ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิต

มหาวทิยาลัยพะเยา  

1.ดานผลติภัณฑ   2.ดานราคา 

3.ดานชองทางการจําหนาย  4.ดานการสงเสริมการขาย 

5.ดานกระบวนการการใหบริการ 6.ดานพนักงาน 

7.ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

ขัน้ตอนท่ี 4 เปนขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิต

มหาวทิยาลัยพะเยา เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open Questionnaire) 
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ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม 

1.ศึกษาการสรางแบบสอบถาม แนวคิดทฤษฎี และเอกสารการวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด

กรอบแนวความคดิในการสรางแบบสอบถาม และครอบคลุมวัตถุประสงคของการวจิัยท่ีกําหนด 

2.ขอคําแนะนําอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

3.สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงค ใชเปนเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพื่อนํามาวเิคราะหผล 
 

การทดสอบเครื่องมอื 

1.นําแบบทดสอบเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบ แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

2.หาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ โดยนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเนื้อหา 

แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

3.นําแบบสอบถามหาความเท่ียงตรง และคาความเช่ือม่ัน มาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ และนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การแจกและเก็บแบบสอบถามทันที ใหกับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาทุกช้ันปจํานวน 400 ชุด โดยแจกท่ีรานขายอาหาร

ท่ีอาคารเรียนรวม รานขายอาหารท่ีอาคาร CE รานขายอาหารท่ีอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รานขายอาหารท่ี

อาคารคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ รานสะดวกซื้อ เซเวน-อีเลฟเวน  หางเจริญภัณฑ และตลาดโลตัส 
 

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.การเตรียมแบบทดสอบใหเพยีงพอกับจํานวนกลุมตัวอยาง 

2.เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสติมหาวทิยาลัยพะเยา 
 

การวเิคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ สถิติรอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา ความแปรปรวน (Analysis of Variance หรือ ANOVA) ดังน้ี 

1.อธิบายขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของ

นิสติมหาวทิยาลัยพะเยา โดยใชการหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)ในการวเิคราะหขอมูล 

2.อธิบายขอมูลปจจัยทางการตลาดท่ีมผีลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของ

นิสติมหาวทิยาลัยพะเยา โดยใชการหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) ในการวเิคราะหขอมูล 

3.อธิบายความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม

รับประทานของนิสติมหาวทิยาลัยพะเยา โดยใชการวธีิการวเิคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance หรือ ANOVA)  

4.อธิบายปจจัยสวนบุคคลมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของ

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม
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รับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใชการวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance หรือ ANOVA) 

ในการวเิคราะหขอมูล 

5.วเิคราะหเชิงเนื้อหาจากคําถามปลายเปดท่ีได 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสติมหาวทิยาลัยพะเยา  

1.ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา พบวา เพศ อายุ รายได และช้ันป มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง

พรอมรับประทานของนิสติมหาวทิยาลัยพะเยาอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

2.ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา และปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม

รับประทานของนิสติมหาวทิยาลัยพะเยา พบวา ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัย

ดานราคา ปจจัยดานผลติภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการการใหบริการ ปจจัยดานพนักงาน และปจจัยการสงเสริมการขาย 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

สรุปผล 

ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย มอีายุ 21 ป มรีายไดท่ีรับจากผูปกครอง 8,000 บาทตอเดือน 

เปนนิสิตเรียนอยูช้ันป 4 และสังกัดคณะวิทยาศาสตร พฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน 

พบวาผูบริโภคสวนใหญซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน 5-9 คร้ังตอเดือน ซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม

รับประทานในวันจันทร-วันศุกร ชวงเวลากอน 08.00 น. ใชระยะเวลาในการซื้อ 1-5 นาที      มีคาใชจายนอยกวา 100 

บาท เลอืกซื้อจากเซเวน-อีเลฟเวน เนื่องจากใกลมหาวิทยาลัยพะเยา เหตุผลท่ีเลือกซื้ออาหาร คือ มีความสะดวกในการ

เลอืกซื้อ ทราบแหลงขอมูลอาหารสําเร็จรูปแชแข็งจากโทรทัศน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการเลอืกบริโภค

อาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ปจจัยดาน

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลติภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการการใหบริการ ปจจัยดานพนักงาน 

และปยจัยการสงเสริมการขาย ตามลําดับ ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

สําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พบวา เพศ อายุ รายได และช้ันป มีความสัมพันธตอการ

บริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และความสัมพันธระหวางปจจัย

สวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

และปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา พบวา ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานราคา ปจจัย
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ดานผลติภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการการใหบริการ ปจจัยดานพนักงาน และปจจัยการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธ

ตอพฤตกิรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05  

อภปิรายผล 

1.ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

สวนใหญพบวาเปนเพศชาย อายุ 21 ป รายไดท่ีรับจากผูปกครอง 8,000 บาทตอเดือน เรียนอยูช้ันป 4 และสังกัดคณะ

วทิยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปาลิดา ไชยวงศ (2553) เร่ือง พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง

ของนักศึกษามหาวทิยาลัยเชียงใหมสอดคลองกับงานวจิัยของ ปนัดดา จันทรกลิ่น (2553) เร่ือง การศึกษาเร่ือง อุปสงคใน

อาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตอําเภอเมอืงเชียงใหม และสอดคลองกับงานวจิัยของ อาริษา  พลับใจบุญ.(2551) 

เร่ือง ปจจัยการตัดใจเลอืกซื้ออาหารสําเร็จรูปของผูบริโภคในชุมชนหมูบานกรุงนนท อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

2.ปจจัยทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผลการประเมินเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ปจจัยดาน

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลติภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการการใหบริการ ปจจัยดานพนักงาน 

และปยจัยการสงเสริมการขาย ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ ปาลดิา ไชยวงศ (2553) เร่ือง พฤติกรรมการเลอืกซื้ออาหาร

สําเร็จรูปแชแข็งของนักศึกษามหาวทิยาลัยเชียงใหมสอดคลองกับงานวจิัยของ ปนัดดา จันทรกลิ่น (2553) เร่ือง การศึกษา

เร่ือง อุปสงคในอาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม และสอดคลองกับงานวิจัยของ อาริษา 

พลับใจบุญ.(2551) เร่ือง ปจจัยการตัดใจเลอืกซื้ออาหารสําเร็จรูปของผูบริโภคในชุมชนหมูบานกรุงนนท อําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี 

ขอเสนอแนะ 

1. สาเหตุท่ีเลือกผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานเพราะมีความสะดวก รวดเร็วในการซื้อสินคา 

เนื่องจากเปนนิสิตท่ีตองเขาเรียนต้ังแตเชา รานอาหารท่ีมีไมเพียงพอตอความตองการ และอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม

รับประทานสามารถบริโภคไดทุกสถานท่ี ผูผลติควรกระจายผลติภัณฑใหคลอบคลุมถงึกลุมบริโภค 

2. ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ เร่ืองความสะอาด เปนสิ่งสําคัญทําใหผูบริโภคเลือกผลิตภัณฑท่ีมี ย่ีหอ มาตรฐาน

และคุณภาพ ผูผลติจงึควรสรางย่ีหอ มาตรฐานและคุณภาพ ใหเปนท่ีรูจักของผูบริโภค 

3. ปจจัยทางดานชองทางการจําหนาย เร่ือง การหาซื้อไดงาย สะดวกตอการเขาถึงผลิตภัณฑ มีการจัดจําหนาย

ใกลมหาวทิยาลัยพะเยา เชน เซเวน-อีเลฟเวน  

4. ปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย เร่ือง มีการประชาสัมพันธสินคา โดยผูบริโภครับรูขอมูลขาวสารจาก

โทรทัศน ซึ่งเปนแหลงขอมูลท่ีทําใหเห็นภาพลักษณชัดเจน ผูผลติจงึควรสรางภาพลักษณใหเปนท่ีประจักษแกผูบริโภค เชน 

กจิกรรมชวยเหลอืสังคม 

5. ปจจัยทางดานกระบวนการการใหบริการ เร่ือง ราน/หางมขัีน้ตอนการส่ังซื้อ/การชําระเงิน มีการแสดงรายการ 

ราคา และการชําระเงนิอยางชัดเจนถูกตอง เปนกระบวนการหน่ึงท่ีทําใหผูบริโภคสามารถตรวจสอบได 

6. ปจจัยทางดานพนักงาน เร่ือง พนักงานแตงกายสะอาด เรียบรอย และเหมาะสม จะทําใหผูบริโภคเขามาเลือก

ซื้อผลติภัณฑมากขึ้น 
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กติตกิรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาใหความชวยเหลืออยางดีย่ิงจาก ดร.อนุสรณ คุณานุสรณ 

อาจารยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ในการใหคําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ทุก

ขัน้ตอนของการดําเนินการวจิัย ผูวจิัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณดร.วิทนมนภัทร  พุทธวโรตมผล รองคณบดีฝายบริหาร ดร.บังอร สวัสดิ์สุข รองคณบดีฝายวิชาการ    

และดร.ปยะพงษ  แสงแกว ท่ีกรุณารับเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ใหคําปรึกษา 

แนะนํา ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ  

ขอขอบคุณนิสติมหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม ทําใหไดขอมูลท่ีมีประโยชนตอ

การทําวจิัยคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีเปนแหลงคนควาขอมูล หนังสือ

งานวิจัย ขอขอบพระคุณกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีใหการอบรมเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ 

ขอขอบพระคุณกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีอบรมการจัดรูปเลมวิทยานิพนธใหกับผูวิจัย   

และขอขอบพระคุณอาจารย เจาหนาท่ีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศษสตร ท่ีอํานวยความสะดวกในเร่ืองการ

ติดตอประสานงาน การจัดทําเอกสารตาง  ๆและการใหคําปรึกษา ขอขอบคุณเพื่อนบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทานท่ีเปนกําลังใจ 

เสียสละเวลาและใหคําปรึกษาในการทําวจิัยคร้ังน้ี 

กราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีใหการสนับสนุนทุนและโอกาสทางการศึกษา กราบขอบพระคุณบิดา 

มารดา และครอบครัวท่ีใหการสนับสนุน ดูแลเอาใจใส ใหคําปรึกษาเปนอยางดตีลอดมา 

สุดทายน้ี หากมขีอผดิพลาดประการใด ผูวจิัยขอนอมรับไวแตเพยีงผูเดยีว ผูวจิัยหวังเปนอยางย่ิงวา การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมี

ประโยชนแกผูผลติอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานสามารถนําผลการวิจัยไปปรับปรุง แกไข และวางแผนกลยุทธ

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคใหมีความขัดเจน ทันสมัยมากขึ้นและเพื่อพัฒนาปรับปรุงตัว

ผลติภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานในปจจุบันใหมากท่ีสุด 
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ศักยภาพการดาํเนนิงานของวิสาหกจิชุมชนในอําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมตัวอยางคือ

ตัวแทนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนจํานวน 165 กลุม เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

ANOVA (F-test)  

ผลการศึกษาพบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพการดําเนินงานดานการควบคุมดูแล อยูในระดับมากท่ีสุด  

มคีาเฉลี่ย 4.81 ดานการจัดองคกร การวางแผน การจัดคนเขาทํางาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.89, 3.81 และ 3.44 

ตามลําดับ และดานการอํานวยการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.70 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการ กลุม

วิสาหกิจชุมชนมีปญหาดานการเงิน ดานการเรียนรูและการสรางนวัตกรรมและดานกระบวนการภายในอยูในระดับปาน

กลาง มคีาเฉลี่ย 3.17, 3.11 และ 2.72 ตามลําดับ สวนดานลูกคาอยูในระดับนอย มคีาเฉลี่ย 2.22 

การทดสอบสมมติฐาน พบวา สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีศักยภาพดานการ

วางแผน ดานการจัดองคกร ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการอํานวยการ และดานการควบคุมดูแลแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีจํานวนสมาชิกตางกัน มีศักยภาพดานการวางแผน ดานการจัด

องคกร ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการอํานวยการ และดานการควบคุมดูแลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีระยะเวลาการดําเนินกิจการตางกัน มีศักยภาพดานการวางแผน ดานการจัดองคกร 

ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการอํานวยการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวนศักยภาพดานการ

ควบคุมดูแลไมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

 

คําสําคัญ:  วสิาหกจิชุมชน ศักยภาพในการดําเนินกจิการ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
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Abstract  

 The main purpose of study aims to investigate operation potential of Community Enterprise in Chiangkham 

District, Phayao Province. The sample was 165 representative of Community Enterprise in Chiangkham District, 

Phayao Province. Research instrument was a questionnaire and the collected data were analyzed by using a 

computer program applying for frequency distribution, percentage and standard deviation.  ANOVA (F-test) analysis 

was conducted for hypotheses test. 

The research results revealed that the level of management competency in control of the enterprise was in 

highest (X� = 4.81). The community enterprises have ability of management in the organizing (X� = 3.89), planning  

(X� = 3.81), and staffing (X� = 3.44) in high level namely.  Excluding directing (X� = 2.70) was in medium level of 

management competency.  Also, data analysis shows the implementation problems of community enterprises in term 

of finance (X� = 3.17), learning and innovation development (X� = 3.11), and internal system (X� = 2.72) were in 

medium level. There only customer issue was miner problem for the enterprise (X� = 2.22). 

The results found that the level of education were different as far as those factors of planning, organizing, 

staffing, and directing of the community enterprise. Members of those enterprises were different as far as those 

factors of planning, organizing, staffing, and directing of the community enterprise. Duration of enterprise were 

different as far as those factors of planning, organizing and staffing but the factor of directing of the community 

enterprise were not different. 
 

Keywords: Management Competencies, Community Enterprise, Chiangkham District, Phayao Province. 
 

บทนํา 

ในชุมชนปจจุบันมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบกิจการในระดับรากหญากันอยูมากมาย สวนใหญเปนกิจการ

ขนาดเล็ก การรวมตัวมักจะอยูในลักษณะกลุมกิจกรรมหรือกลุมอาชีพท่ีไดรับการสงเสริมจากหนวยงานตาง ๆ และกลุม

ดังกลาวบางกลุมไดมกีารทํางานชวยเหลอืกันในลักษณะเครือขายอีกดวย โดยยังมปีญหาท่ีประสบอยูคอืยังไมเปนท่ียอมรับ

ของหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่น ๆ เนื่องจากไมมกีฎหมายรองรับอีกท้ังการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐยังไมตรงกับ

ความตองการท่ีแทจริง จากปญหาดังกลาวจึงมีการวิจัยศักยภาพวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา ไมวาจะเปน ไพฑูรย ภิระบัน 

(2549) ศึกษาปจจัยความสําเร็จของสินคาประเภทผาและเคร่ืองแตงกาย โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑในจังหวัด

พะเยา สุภาพ สุทธิรักษ (2551) ศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูความเขมแข็ง กรณีดอกไมประดิษฐจากใบยางพารา 

รังสรรค พยัคฆพิพัฒนกุล และคณะ (2555) ศึกษาศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนตามเกณฑการ

พจิารณาการใหสนิเช่ือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และรัสมนต คํา

ศรี (2556) ศึกษาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนผาทอเกาะยอของกลุมแมบานเกษตรกรทอผาเกาะยอ สําหรับอําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา ก็เชนเดียวกันท่ีวิสาหกิจชุมชนมีปญหาในดานตาง ๆ เชน เงินทุนหมุนเวียน การสนับสนุนจากภาครัฐ ขาด

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการผลิตสินคาและบริการ เปนตน ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาศักยภาพการดําเนินงานของกลุม
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วสิาหกจิชุมชนท่ีผานการประเมนิศักยภาพในเขตอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยมีกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนและ

ผานการประเมินศักยภาพ จํานวน 292 กลุม ศึกษาปจจัยท่ีสงผลทําใหศักยภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแตละ

กลุมวามสีภาพทางสังคมและเศรษฐกจิของสมาชิกกลุมเปนอยางไรบาง  ศึกษาลักษณะการดําเนินงานของแตละกลุม เพื่อ

นํามาศึกษาศักยภาพของการดําเนินงานและศึกษาถงึปจจัยท่ีมผีลกระทบตอการดําเนินงานของกลุมวสิาหกจิชุมชน เพื่อนํา

ผลท่ีไดจากการวิจัยไปเปนแนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา (สํานักงาน

เกษตรอําเภอเชียงคํา, 2557) 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวสิาหกจิชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา  

 2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา 
 

สมมตฐิาน 

1. ระดับการศึกษาของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ท่ีแตกตางกัน มีผลทําให

ศักยภาพการดําเนินงานของกลุมแตกตางกัน  

2. จํานวนสมาชิกของกลุมวสิาหกจิชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ท่ีแตกตางกัน มผีลทําใหศักยภาพการ

ดําเนินงานของกลุมแตกตางกัน  

3. ระยะเวลาการดําเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ท่ีแตกตางกัน มีผลทําให

ศักยภาพการดําเนินงานของกลุมแตกตางกัน  
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กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคดิงานวจัิยศักยภาพการดาํเนนิงานของวสิาหกิจชุมชนในอําเภอเชยีงคํา จังหวดัพะเยา  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

ปจจัยสวนบุคคลและสภาพเศรษฐกิจ 

สังคมของกลุมวสิาหกิจชุมชน 

• เพศ 

• อายุ 

• ระดับการศึกษา 

• อาชีพหลัก 

• สถานภาพสมรส 

• รายได-รายรับ 

• ประเภทสนิคาและบริการ 

• ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

• จํานวนสมาชิกกลุม 

• แหลงเงนิทุน 

 

ศักยภาพการดาํเนนิงานของวสิาหกิจชุมชน

ในอําเภอเชยีงคํา จังหวดัพะเยา 

• การวางแผน (Planning)  

• การจัดองคกร (Organizing) 

• การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) 

• การอํานวยการ (Directing) 

• การควบคุมดูแล (Control) 

 

 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนนิกิจการ

วสิาหกิจชุมชนตามแนวคดิปจจัยแหง

ความสําเร็จของ Thomas และ Robert 

• ปจจัยดานการเงนิ 

• ปจจัยดานลูกคา 

• ปจจัยดานกระบวนการภายในธุรกจิ 

• ป จจั ยด านการ เ รียน รู และการสร า ง

นวัตกรรม 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

1. ประชากรที่ใชในการศกึษา 

สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีผานการอนุมัติขึ้นทะเบียนใหดําเนินกิจการอยางถูกตองและผานการประเมิน

ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตัดยอด ณ วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา จํานวน 292 กลุม 

(สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคํา, 2557) 

2. การคัดเลอืกกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประธานสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ท่ีผาน

การอนุมัติขึ้นทะเบียนใหดําเนินกิจการอยางถูกตอง โดยเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรโดยคํานวณสัดสวนจากตาราง

ของเครจซี่และมอรแกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan, 1970) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต วิสาหกิจ

ชุมชน 292 กลุม ไดกลุมตัวอยางจํานวน 165 กลุม และทําการสุมกลุมตัวอยางอีกคร้ังดวยวิธีการสุมอยางมีระบบ 

(Systematic Sampling) โดยการทําหมายเลขใหกับกลุมประชากรทุกหนวย เร่ิมต้ังแตหมายเลข 001-292 และทําการสุม

ตัวอยางเร่ิมตนจากหมายเลข 2 เรียงลําดับไปเร่ือย ๆ ทุก 2 หมายเลข จนไดจํานวนตัวอยางครบตามท่ีตองการ 

3. การสรางเครื่องมือ 

3.1 ศึกษาเอกสารงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานและการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน รวมท้ังศึกษา

เอกสาร ตําราตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคดิและเนื้อหาของแบบสอบถาม 

3.2 จัดทําแบบสอบถามเพื่อนําไปสอบถามตัวแทนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน โดยแบงแบบทดสอบออกเปน  

4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน และสภาพเศรษฐกจิ สังคมของกลุมวสิาหกจิชุมชน

ในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

ตอนท่ี 2 ขอมูลดานศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวสิาหกจิชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตามทฤษฎี

ของ Harold D.Koontz 

ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในปจจุบันของกลุมวิสาหกิจในอําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา ตามแนวคดิของ Thomas และ Robert 

ตอนท่ี 4 แนวทางในการแกไขปญหา และขอเสนอแนะในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในปจจุบันของกลุม

วสิาหกจิในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

4. การทดสอบเครื่องมือ 

4.1 ทดสอบความเท่ียงตรงกับผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน และหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of consistency: 

IOC) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  

4.2 ทดสอบความเช่ือม่ัน โดยนําแบบสอบถามท่ีประยุกตขึ้นมาไปทําการทดสอบ (Try-out) กับตัวแทนสมาชิก

วสิาหกจิชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ท่ีไมไดอยูในกลุมตัวอยางท่ีเลอืก จํานวน 30 กลุม แลวนํามาปรับปรุงแกไข

ใหเสร็จสมบูรณ กอนท่ีจะนําไปใชจริงตอไป 
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5. การวเิคราะหขอมูล  

5.1 ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม 

5.2 ลงรหัสในแบบสอบถามทุกชุด แลวนํารหัสท่ีกําหนดพมิพลงในคอมพวิเตอรและทําการวเิคราะห 

5.3 สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ประกอบดวย 

5.3.1 วิเคราะหขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ไดแก คาความถี่ (Frequency)  

คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณติ (Arithmetic mean) คาเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ SD) 

5.3.2 วเิคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรดวยการหาคาทดสอบ ANOVA (F-test)  

นําขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม มาวเิคราะหผล 4 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของสมาชิกวสิาหกจิชุมชน และสภาพเศรษฐกจิ สังคมของกลุมวสิาหกิจชุมชน

ในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลดานศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัด

พะเยา ตามทฤษฎขีอง Harold D.Koontz 

สวนท่ี 3 การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในปจจุบันของกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตามแนวคดิของ Thomas และ Robert 

สวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา ท่ีมีระดับการศึกษาของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวนสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชน และระยะเวลา

การดําเนินกจิการแตกตางกัน 

 

ผลการศึกษา 

สวนที ่1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของสมาชิกวสิาหกิจชุมชน และสภาพเศรษฐกิจ สังคมของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอ

เชียงคํา จังหวัดพะเยา จากการวเิคราะหขอมูล พบวา 

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป  

มรีะดับการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มสีถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 59.4 อาชีพหลักนอกเหนือจากการเปนสมาชิก

วิสาหกิจชุมชน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดานประเภทของการผลิตสินคาและบริการของวิสาหกิจชุมชน เปนวิสาหกิจ

ชุมชนพื้นฐาน การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน โดยมีจุดเร่ิมตนเพื่อการหารายไดเสริม รายไดตอเดือนท่ีนอกเหนือจากการเปน

สมาชิกวสิาหกจิชุมชน มีรายได 10,001-15,000 บาทตอเดือน รายไดตอเดือนจากการเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 4,001-

6,000 บาทตอเดือน มีความสมดุลระหวางรายรับ-รายจายของครอบครัว มีเงินเหลือเก็บ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนรอยละ 

77 ไมเคยเขารับการอบรม ระดับศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนอยูในระดับดี มีระยะเวลาในการดําเนินงานกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนสวนใหญมากกวา 6 ปขึ้นไป รอยละ 44.2 มีจํานวนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน 10-19 คน สมาชิกทุกกลุมมีสวน

รวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และทิศทางของกลุม มีการจัดการทุนและผลประโยชนของกลุมท้ังภายในและ

ภายนอก และมีการจัดสรรรายไดและผลประโยชนท่ีแนนอน เปนลายลักษณอักษร การจัดทําบัญชี พบวา กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนท้ังหมด 165 กลุม มกีารจัดทําบัญชีอยางชัดเจนตามกฎและระเบียบท่ีกําหนด ทุกกลุมเปดเผยขอมูลทางการเงินแก

สมาชิกกลุมวิสาหกจิชุมชนทราบ โดยการจัดประชุมช้ีแจงขอมูลทางการเงินแกสมาชิก มีวิสาหกิจชุมชน 101 กลุม มีระบบ
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การตรวจสอบบัญชี ดานท่ีมาของทุนในการประกอบการกิจการวิสาหกิจชุมชน โดยสวนใหญมีท่ีมาของทุนจากการกูยืม

จากสถาบันการเงนิ โดยยื่นขอกูเงนิจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) รอยละ 56.4  

สวนที ่2 ผลการวเิคราะหขอมูลดานศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวสิาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตาม

ทฤษฎขีอง Harold D.Koontz มดัีงน้ี 

ศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน ในภาพรวมทุก ๆ ดานอยูในระดับมาก โดยดานการ

ควบคุมดูแลมีศักยภาพสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาดานการจัดองคกร ดานการวางแผน ดานการจัดคนเขา

ทํางาน อยูในระดับมาก และดานการอํานวยการอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

ดานการควบคุมดูแล ในการตรวจสอบคุณภาพของสินคาและบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.81 

ดานการจัดองคกร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก การจัดสรรเวลาในการปฏบัิติงาน มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.19 รองลงมา ไดแก สถานท่ีท่ีใชในการผลิต

สนิคาและบริการ มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.87 และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก การจัดสรรผลประโยชนแกสมาชิก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.60 

 ดานการวางแผน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก การมีสวนรวมของสมาชิกในการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 รองลงมา ไดแก 

การจัดหาชองทางการจัดจําหนาย มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.11 การจัดหาวัตถุดบิในการผลิตสินคาและบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.26 และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก มาตรฐานการผลติสนิคาและบริการ มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.24 

ดานการจัดคนเขาทํางาน โดยภาพรวมมคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก จัดสรรตําแหนงงานใหเหมาะกับสมาชิก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 รองลงมา 

ไดแก จํานวนสมาชิกกลุมวสิาหกิจชุมชน มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ประสบการณ/ความเช่ียวชาญของสมาชิกกลุมวสิาหกจิ มี

คาเฉลี่ยเทากับ 2.90 และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก การฝกอบรมสมาชิกกลุมวสิาหกจิ มคีาเฉลี่ยเทากับ 2.05 

ดานการอํานวยการ โดยภาพรวมมคีวามคดิเห็นอยูในระดับปานกลาง มคีาเฉลี่ยเทากับ 2.70 เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ภาวะการเปนผูนํากลุมวสิาหกจิชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 รองลงมา ไดแก 

การสนับสนุนจากหนวยงานและภาครัฐ มคีาเฉลี่ยเทากับ 2.14 และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก สวัสดิการในการทํางาน

แกสมาชิกกลุมวสิาหกจิชุมชน มคีาเฉลี่ยเทากับ 1.79 

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในปจจุบันของกลุมวิสาหกิจชุมชนใน

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตามแนวคดิของ Thomas และ Robert มดัีงน้ี 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกจิการวสิาหกจิชุมชน ในภาพรวมทุก ๆ ดานอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัย

ดานการเงนิมปีญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง รองลงมาปจจัยดานการเรียนรูและการสรางนวัตกรรม 

อยูในระดับปานกลาง ปจจัยดานกระบวนการภายในวิสาหกิจชุมชน อยูในระดับปานกลาง และปจจัยดานลูกคา อยูใน

ระดับนอย ตามลําดับ 
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ปจจัยดานการเงิน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  

ขอท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ปริมาณเงินทุนหมุนเวียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 รองลงมา ไดแก ผลกําไรจากการลงทุนท่ี

ไดรับ มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.26 และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ยอดการขายสนิคา มคีาเฉลี่ยเทากับ 2.22 

ปจจัยดานการเรียนรูและการสรางนวัตกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11 เมื่อ

พจิารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ความแตกตางของสนิคาและบริการของกลุมวสิาหกจิ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.17 รองลงมา ไดแก การฝกอบรมใหความรูของสมาชิก มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.44 และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก 

การนําภูมปิญญาทองถิ่นมาใชในการผลติสนิคาและบริการ มคีาเฉลี่ยเทากับ 1.79 

ปจจัยดานกระบวนการภายในวิสาหกิจชุมชน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.72 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ความสามารถในการผลิตสินคาและบริการอยางตอเนื่อง  

มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.31 รองลงมา ไดแก คุณภาพและมาตรฐานสนิคาและบริการ มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.28 ประสิทธิภาพและ

เทคโนโลยีในการผลิตสินคาและบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.01 และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ความปลอดภัยใน 

การทํางานของสมาชิก มคีาเฉลี่ยเทากับ 1.28 

ปจจัยดานลูกคา โดยภาพรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.22 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก การโฆษณา ประชาสัมพันธสินคาและบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.83 รองลงมา ไดแก ความพึง

พอใจของลูกคาท่ีมตีอสนิคาและบริการ มคีาเฉลี่ยเทากับ 2.26 และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ความรวดเร็วและความ

ถูกตองในการจัดสงสนิคาและบริการ มคีาเฉลี่ยเทากับ 1.58 

สวนที ่4 ผลการวเิคราะหสมมติฐานจากการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน

ในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ท่ีมรีะดับการศึกษาของสมาชิกกลุมวสิาหกจิชุมชน จํานวนสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชน 

และระยะเวลาการดําเนินกจิการแตกตางกัน แสดงไวในตารางท่ี 1, 2 และ 3 ตามลําดับ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา ท่ีมรีะดับการศึกษาของสมาชิกกลุมวสิาหกจิชุมชนแตกตางกัน 

สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีคาเฉลี่ยของศักยภาพดานการวางแผน ดานการจัด

องคกร ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการอํานวยการ และดานการควบคุมดูแลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานขอท่ี 1 

ศักยภาพการดําเนนิงานของ

กลุมวสิาหกิจชุมชน 

ไมไดรับ

การศกึษา 
ป.4 ป.6 ม.ตน  ปวช. ปวส. ป.ตรี 

F-test Sig. 

𝑋� 𝑋� 𝑋� 𝑋� 𝑋� 𝑋� 𝑋� 
การวางแผน 3.03 4.25 3.85 3.36 3.19 3.13 3.55 39.794 .000 

การจัดองคกร 3.04 4.58 3.92 3.15 3.17 3.17 3.35 72.202 .000 

การจัดคนเขาทํางาน 2.69 3.77 3.45 3.66 2.94 3.00 3.48 24.424 .000 

การอํานวยการ 2.16 2.60 2.63 2.15 2.00 2.50 2.32 27.256 .000 

การควบคุมดูแล 4.75 4.95 4.79 4.78 4.75 5.00 4.59 3.006 .008 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา ท่ีมีจํานวนสมาชิกของกลุมวสิาหกจิชุมชนแตกตางกัน 

กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีจํานวนสมาชิกตางกัน มีคาเฉลี่ยของศักยภาพดานการวางแผน ดานการจัดองคกร   

ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการอํานวยการ และดานการควบคุมดูแลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ซึ่งยอมรับสมมติฐานขอท่ี 2 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา ท่ีมีระยะเวลาการดําเนินกจิการแตกตางกัน 

กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีระยะเวลาการดําเนินกิจการตางกัน มีคาเฉลี่ยของศักยภาพดานการวางแผน ดานการ

จัดองคกร ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการอํานวยการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตมีคาเฉลี่ย

ของศักยภาพดานการควบคุมดูแลไมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

สรุปผลการศึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีศักยภาพการดําเนินงานดานการ

ควบคุมดูแล อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคอื ดานการจัดองคกร ดานการวางแผน และดานการจัดคนเขาทํางาน อยูใน

ระดับมาก และดานการอํานวยการอยูในระดับปานกลาง ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของไพฑูรย ภิระบัน (2549) ท่ีมี

ศักยภาพดานการผลิตมากท่ีสุด สวนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการ กลุมวิสาหกิจชุมชนมีปญหาดานการเงิน 

ดานการเรียนรูและการสรางนวัตกรรม และดานกระบวนการภายในอยูในระดับปานกลาง และดานลูกคาอยูในระดับนอย 

ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของสุภาพ สุทธิรักษ (2551) ท่ีมีปญหาและอุปสรรคดานกระบวนภายในวิสาหกิจชุมชนมาก

ท่ีสุด ในเร่ืองของมาตรฐานการรับรองสนิคาและบริการ 

ศักยภาพการดําเนนิงานของ

กลุมวสิาหกิจชุมชน 

< 10 คน 10-19 คน 20-29 คน 30-39 คน 40-49 คน 50 คนข้ึนไป  
F-test Sig. 

𝑋� 𝑋� 𝑋� 𝑋� 𝑋� 𝑋� 
การวางแผน 3.70 4.17 3.43 3.12 3.00 3.19 30.689 .000 

การจัดองคกร 3.60 4.47 3.24 3.10 3.33 3.08 56.200 .000 

การจัดคนเขาทํางาน 3.44 3.69 3.10 2.79 3.00 2.88 21.592 .000 

การอํานวยการ 2.48 3.13 2.21 2.13 2.67 2.17 20.748 .000 

การควบคุมดูแล 4.68 4.92 4.71 4.77 5.00 5.00 2.887 .016 

ศักยภาพการดําเนนิงาน 

ของกลุมวสิาหกิจชุมชน 

< 1 ป 1-3 ป 4-6 ป > 6 ปข้ึนไป 
F-test Sig. 

𝑋� 𝑋� 𝑋� 𝑋� 
การวางแผน 4.21 3.73 4.12 3.57 15.524 .002 

การจัดองคกร 4.43 3.75 4.35 3.55 21.393 .000 

การจัดคนเขาทํางาน 3.80 3.35 3.67 3.27 9.624 .004 

การอํานวยการ 3.24 2.57 3.05 2.43 15.325 .000 

การควบคุมดูแล 5.00 4.71 4.84 4.79 1.603 .191 
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สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีผลตอศักยภาพการดําเนินงานดานการวางแผน 

ดานการจัดองคกร ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการอํานวยการ และดานการควบคุมดูแลท่ีแตกตางกัน ซึ่งผลการศึกษา

น้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ รังสรรค พยัคฆพิพัฒนกุล และคณะ (2555) สมาชิกท่ีมีระดับการศึกษาไมสูงจะประกอบ

อาชีพหลักท่ีไมไดใชความรู แตเปนอาชีพท่ีตองใชแรงงาน และความเช่ียวชาญ เชน เกษตรกรรม การประมง หัตถกรรม 

เปนตน มคีวามสัมพันธกับประเภทของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งโดยสวนใหญเปนวิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน เปนการดําเนินการเพื่อ

การใชในทองถิ่นเปนหลัก เชน เคร่ืองดื่ม การเกษตร อาหาร สมุนไพร ของใช เคร่ืองจักสาน ปุย ประมง ปศุสัตว เปนตน 

เพราะฉะน้ันสมาชิกท่ีมรีะดับการศึกษาไมสูงจงึมีศักยภาพการดําเนินกจิการสูง 
 กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีจํานวนสมาชิกแตกตางกัน มีศักยภาพการดําเนินงานดานการวางแผน ดานการจัด

องคกร ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการอํานวยการ และดานการควบคุมดูแลแตกตางกัน กลุมท่ีมจีํานวนสมาชิกนอยจะ

มศัีกยภาพในการดําเนินกจิการท่ีดกีวากลุมท่ีมจีํานวนสมาชิกมาก สอดคลองกับงานวิจัยของไพฑูรย ภิระบัน (2549) โดย

กลุมท่ีมจีํานวนสมาชิกนอยจะมีการจัดการท่ีคลองตัวกวา ไมวาจะเปนในดานการวางแผนสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการ

วางแผนและตัดสนิใจ ดานการจัดองคกร จํานวนสมาชิกนอยจะงายตอการจัดสรรเวลาการทํางาน และเกิดปญหานอยใน

การจัดสรรผลประโยชนแกสมาชิก ดานการจัดคนเขาทํางาน งายตอการจัดสรรตําแหนงใหตรงตอความถนัดและ 

ความเช่ียวชาญของสมาชิก เพราะฉะน้ันกลุมวสิาหกจิชุมชนท่ีมจีํานวนสมาชิกนอยจงึมศัีกยภาพการดําเนินกจิการสูง 
 กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินกิจการแตกตางกัน มีศักยภาพการดําเนินงานดานการวางแผน 

ดานการจัดองคกร ดานการจัดคนเขาทํางาน และดานการอํานวยการแตกตางกัน สวนศักยภาพการดําเนินงานดานการ

ควบคุมดูแลไมแตกตางกัน ระยะเวลาการดําเนินกิจการนอยกวา 1 ป และระหวาง 4-6 ป จะมีคาเฉลี่ยของศักยภาพการ

ดําเนินงานสูง ของท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากระยะเวลาการดําเนินกิจการยังนอย เปนชวงท่ีกําลังเร่ิมกอต้ังวิสาหกิจชุมชน  

มกีารรวมตัวของสมาชิกแรกเร่ิม มกีารเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ทําใหสมาชิกมีความกระตือรือรนในการชวยกันวางแผน 

จัดองคกร จัดหาสถานท่ี จัดหาบุคคลท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ แตในดานการควบคุมดูแล ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของรังสรรค พยัคฆพิพัฒนกุล และคณะ (2555) กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีระยะเวลาการดําเนินกิจการท่ียาวนาน จะมี

ศักยภาพดานการดําเนินงานสูง แตไมวากลุมไหนจะมีระยะเวลาการดําเนินกิจการมากหรือนอย ก็จะมีคาเฉลี่ยของ

ศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับสูง ท้ังน้ีเพราะทุก ๆ กลุมลวนแตมีการควบคุมการผลิต ตรวจสอบคุณภาพสินคาและ

บริการของตนเองใหดีอยูแลว กอนท่ีจะสงถึงผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในสินคาและบริการของกลุม

ตนเอง 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากผลการวจัิย 

1. กลุมวสิาหกจิชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ควรมกีารรวมตัวกันเปนเครือขายวสิาหกิจชุมชนในระดับ

ตําบลและอําเภอ เพื่อประสานรวมมือกันในดานตาง ๆ เชน การจัดหาวัตถุดิบ การรวมกันขยายกําลังการผลิตเพื่อให

เพยีงพอตอความตองการของตลาดในอนาคต การรวมกลุมกันตอรองราคา ทําการตรึงราคาสินคาท่ีทําการผลิตใหอยูใน

ระดับเดยีวกัน ไมทําการตัดราคากันเอง 

2. ปญหาดานการกระจายสินคาและบริการ บางกลุมมีการกระจายตัวกันออกไปแตละตําบล บางกลุมอยูใน

พื้นท่ีท่ีหางไกล ยากท่ีลูกคาจะเขาไปถึง จึงทําใหสินคาจําหนายไดเพียงในชุมชนเทาน้ัน ควรมีการรวมตัวกันจัดต้ังรานคา
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วสิาหกจิชุมชนเพื่อทําการแสดงสินคาและจําหนายแกนักทองเท่ียว หรือรวบรวมนําสินคาของกลุมวิสาหกิจชุมชนท้ังหมด

มาจัดแสดงและจําหนายในงาน ประจําปหรืองานแสดงสินคา เพื่อจะไดเปนการเผยแพรประชาสัมพันธสินคาของกลุมให

เปนท่ีรูจัก และนําไปสูการกระจายออกสูตลาดระดับอําเภอและระดับจังหวัดตอไป 

3. เจาหนาท่ีจากหนวยงานและภาครัฐตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ควรใหความสําคัญในการเย่ียมเยียนกลุมวิสาหกิจ 

มีการอบรมใหความรูทางวิชาการ การสนับสนุนทางวิชาการเพื่อใหความรู ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการศึกษา 

ดูงาน เนื่องจากสมาชิกในบางกลุมยังขาดความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ และขาดความรูเร่ืองเทคโนโลยี 

4. สถาบันการเงิน ควรใหการสนับสนุนเงินกูอยางเพียงพอกับสมาชิกกลุม และตองการใหเจาหนาท่ีของ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมรวมวางแผนกับกลุมวิสาหกิจเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ มีระเบียบหรือบทลงโทษ

สมาชิกผูท่ีกูเงนิไปใชผดิวัตถุประสงค การจัดทําเอกสารการเงนิ ทะเบียนสมาชิก การกูเงนิ อยางเปนระบบ 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวจัิยคร้ังตอไป 

1. การวจิัยคร้ังน้ีพบปญหาการขาดความรวมมือของสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการ

รวมมือของสมาชิกภายในกลุมโดยเฉพาะ เพื่อจะไดทราบถึงสาเหตุและหาทางแกไขใหการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนมกีารรวมตัวกันอยางเขมแข็งขึ้น 

2. งานวจิัยในอนาคตควรทําการศึกษาในเชิงคุณภาพกับกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ และมีระดับ

ศักยภาพการดําเนินกิจการในระดับดี วาปจจัยใดท่ีสงผลใหกลุมไดรับความสําเร็จ เพื่อชวยใหสามารถใชเปนแนวทางใน

การพัฒนากลุมวสิาหกจิชุมชนอื่น ๆ ท่ีอยูในระดับปานกลางและตองปรับปรุง ใหมกีารพัฒนาศักยภาพท่ีดขีึ้นตอไป 
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ประโยชนและตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ทําใหงานวิจัยฉบับน้ี มีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น ขอขอบคุณสํานักงานเกษตร

อําเภอเชียงคํา ท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา เปนประโยชนมากตองานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

วิสาหกิจชุมชนใหดีขึ้น และขอขอบคุณกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคําทุกกลุมท่ีใหความรวมมือ ใหขอมูลอันเปน

ประโยชน ใหผูวจิัยไดนําขอมูลน้ีไปทําการสรุปผลเพื่อพัฒนาศักยภาพวสิาหกจิชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาตอไป 
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กระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

Process to Promote Loyalty in The Organization of Teachers in The Secondary 

Educational Service Area 36 Group 2 

อุรารัตน แกวศิลา0

1* และสุชาติ ล้ีตระกูล1

2 

Urarat Kaewsila1* and Suchart Leetagool2 

บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความภักดีตอองคกรของครู และเพื่อศึกษากระบวนการสงเสริม

ความภักดตีอองคกร ของครูโรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมตัวอยางท่ี

ใชในการวจัิยไดแก ครูผูสอนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในปการศึกษา 2557 จํานวน 201 คน จาก 11 โรงเรียนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคาท่ีขอคําถามครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความภักดีตอ

องคกร4 ดาน และกระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกร 5 ขั้นตอน ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป ไดวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามดวยการหาคาความถี่และคารอยละ วิเคราะหขอมูล

ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคาโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นํา

ผลท่ีไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ การแปลความหมายคาเฉลี่ย 

ผลการวจัิยพบวา ความภักดตีอองคกรของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูใน

ระดับมาก โดยมคีวามภักดตีอองคกรดานบรรทัดฐานสูงสุด รองลงมาคือดานพฤตกิรรม และดานจติใจมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  

กระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกรของครู ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขัน้ตอน พบวา ทุกขัน้ตอนอยูในระดับมาก โดยขั้นตอนท่ีมีความสําคัญท่ีสุดคือขั้นตอนแรกCareer Well-Being การ

สรางความรักความชอบในงาน รองลงมา ขั้นตอนท่ี 2 Social Well-Being การสรางสังคมการทํางานขั้นตอนท่ี 3 Financial 

Well-Being การบริหารคาตอบแทนท่ีแขงขันได ขั้นตอนท่ี 4Physical Well-Being การสรางสุขภาพกายและใจ ตามลําดับ 

และขัน้ตอนท่ี 5 Community Well-Beingการสรางสภาพแวดลอมตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: กระบวนการสงเสริมความภักดตีอองคกร 
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Abstract  

This research aims to study the level of Loyalty in the Organization of Teachers in The Secondary 

Educational Service Area 36 Group 2, and study the Process to promote Loyalty in the organization of Teachers in 

The Secondary Educational Service Area 36 Group 2. The samples were 201teachers who performed duties in 

academic year 2014 in The Secondary Educational Service Area 36 Group 2. The instrument to collect data was 

questionnaire with rating scale. The Loyalty in the Organization questionnaire had four dimensions and the process of 

the loyalty in the organization had five dimensions. The data analysis were performed using Package Computer 

Program, Using frequency and percentage analyzed respondents. The data in part 2 and 3 were analyzed mean 

and standard deviation and compared with interpretation average. 

The results showed that The overall of The Loyalty in The Organization of teachers were high level. 

Considering each dimensions showed that every dimensions were high level which the norm dimension was highest, 

the second was behavioral dimension and the lowest average was mind dimension.  

  The overall of The Process to promote loyalty in the organization of teachers were high level. Considering 

each dimensions showed that every dimensions were high level. The most important procedure was Career Well-

Being, the second was Social Well-Being, the third was Financial Well-Being, the fourth was Physical Well-Being 

and the last was Community Well-Being respectively.  
 

Keywords: Process to promote Loyalty in the organization 
 

บทนํา 

 องคกรเกดิจากการรวมกลุมของบุคคลท่ีมวีัตถุประสงครวมกัน มกีจิกรรมท่ีจะกระทํารวมกันเพื่อเปาหมายในการ

บรรลุวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว มีการจัดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ ในกิจกรรมท่ีกระทําเพื่อนําพาองคกรไปสู

จุดมุงหมาย ซึ่งทุกองคกรตางตองการความเจริญกาวหนา โดยมีบุคลากรเปนตัวขับเคลื่อน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป

ตามทิศทางที่องคกรกําหนดไว ซึ่งตางตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถและพรอมท่ีจะทุมเทใหกับการทํางาน 

สําหรับผูบริหารขององคกรยอมตองการใหบุคลากรของตนมคีวามรักและจริงใจตอองคกรและเต็มใจที่จะทุมเทการทํางาน

ใหกับองคกรเสมือนวาองคกรนี้เปนของตน และพรอมท่ีจะเดินไปยังจุดมุงหมายเดียวกันเพื่อพัฒนาองคกรใหมีความ

เจริญกาวหนาแตหลายองคกรขาดแคลนบุคลากรท่ีเต็มใจและทุมเทใหกับการทํางานจึงทําใหการขับเคลื่อนขององคกร

ดําเนนิไดไมเต็มท่ี การท่ีบุคลากรในองคกรจะมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติงานใหกับองคกรอยางมีคุณภาพและตรงตามจุดมุงหมายท่ี

คาดหวังไวนั้น  ไดกลาววา องคประกอบสําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ ความภักดีตอองคกร (Loyalty) ซึ่งสามารถแสดงออกได

ถึงความเช่ือมั่น ซื่อสัตย ไมคิดจะโยกยายไปทํางานองคกรอ่ืน มุงมั่นทุมเทกําลังกายกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถเต็มศักยภาพ (พชิติ ขัตเิรือง, 2550, หนา 63) 

  ความจงรักภักดีตอองคกร เปนความรูสึกหรือสภาวะทางจิต ของบุคลากรท่ีมีตอองคกร 4 ดาน คือ ความ

จงรักภักดตีอองคกรดานจติใจ ดานความคงอยู ดานบรรทัดฐาน และดานพฤตกิรรม และบุคลากรท่ีมคีวามจงรักภักดตีอ 
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องคกรดานจิตใจสูงจะคงอยูกับองคกรเพราะเหตุผลที่วาอยากอยู (Want to) บุคลากรที่มีความจงรักภักดีตอองคกรดาน

ความคงอยูจะอยูกับองคกรเพราะเหตุผลท่ีวาจําเปนตองอยู (Need to) และบุคลากรท่ีมีความจงรักภักดีตอองคกรดาน

บรรทัดฐานสูงนั้นจะคงอยูกับองคกรเพราะเหตุผลที่วาควรอยู (Ought to) (ธนพร แยมสุดา, 2550, หนา 1) ความภักดีตอ

องคกรเปนลักษณะของบุคคลท่ีมีความเช่ือในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร มีความเต็มใจทุมเทความ

พยายาม เพ่ือทําประโยชนใหกับองคกร รวมท้ังมีความปรารถนาท่ีจะรักษาการเปนสมาชิกขององคการไว บุคลากรท่ีมี

ความภักดตีอองคกร จะเปนผูท่ีพงึพอใจในงาน พยายามจะทํางานใหดีที่สุด ตองการเห็นความกาวหนาขององคกร รวมท้ัง

กอใหเกิดพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสงเสริมการทํางาน เชน ทําใหเกิดความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวม เอาใจใสทุมเทการทํางาน

นอกเหนือจากบทบาทหนาท่ีองคกรกําหนดไว ดังนั้นจะเห็นไดวา ความภักดีท่ีบุคลากรมีตอองคกรนั้นเปนสวนหนึ่งท่ีทําให

องคกรเจริญกาวหนาไปในทิศทางท่ีตองการ จะเกดิขึ้นไดนัน้ตางตองอาศัยท้ังตัวขององคกรเองรวมถึงบุคลากรดวย เพราะ

ท้ังสองสวนนับเปนสิ่งซึ่งเอื้อกันและกัน ซึ่งพฤติกรรมการเปนบุคลากรที่ดีขององคกร มีความสําคัญตอองคกร ทําใหกลไก

การทงานของสังคมภายในองคกรมีความราบร่ืน มีความยืดหยุนในการทํางาน คนในองคกรมีการปรับตัวพึ่งพาอาศัยกัน 

ซึ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับสังคมท่ีมีการปรับเปลี่ยน เช่ือวาการสรางและสนับสนุนปจจัยท่ีสงผลใหบุคลากรเกิดพฤติกรรม

การเปนบุคลากรท่ีดตีอองคกรนี้ จะมสีวนชวยสงเสริมใหองคกรนัน้มปีระสทิธิผลในการดําเนนิงาน  

  แตการท่ีจะทําใหบุคลากรเกิดความรักภักดีจนนําไปสูความทุมเท และเต็มใจในการปฏิบัติงานไดนั้น สิ่งสําคัญ

อันดับแรกคือการท่ีองคกรตองใหความรัก ความจริงใจ รวมถึงสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุคลากรใหได 

ไมวาจะเปนการจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรม การจัดตําแหนงหนาที่งานใหเหมาะสมกับแตละบุคคลรวมถึงการรับฟงความ

คิดเห็นของบุคลากร นอกจากนี้การใหความรัก ความจริงใจแกบุคลากรนับเปนแรงผลักดันในการขับเคลื่อนสูความสําเร็จ

ขององคกร ผูบริหารท่ีชาญฉลาดตองทําใหบุคลากรของตนเกิดความรัก ภักดีตอองคกร อันจะนําไปสูความพยายามทุมเท 

เต็มใจ และเต็มท่ีท่ีจะปฏิบัติงาน โดยองคกรตองไมละเลยถึงความตองการขั้นพื้นฐานรวมถึงเปดโอกาสใหบุคลากรพัฒนา

ศักยภาพใหสูงขึ้นไมวาจะโดยการสงไปอบรมดูงาน ฝกอาชีพพิเศษ รวมตลอดถึงสงไปศึกษาตอเพื่อใหเขามีโอกาสกาวหนา

ในการทํางาน (อารีรัตน หมั่นหาทรัพย, 2554, หนา 1) 

  การพัฒนาองคกรหรือหนวยงาน โดยเฉพาะสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณภาพของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญ เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหไปสู

ความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรหรือหนวยงานนัน้ ๆ ความภักดีตอองคกรเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่จะทําใหครู

และบุคลากรทางการศกึษาคงอยูในการทํางานกับองคกรอยางตอเนื่อง  

 จากท่ีผูวจัิยไดปฏบัิตหินาท่ี ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

พบวาในแตละปการศึกษาจะมีการโยกยายสับเปลี่ยนตามแผนอัตรากําลัง โดยสวนมากครูทุกทานก็มีความประสงคท่ีจะ

ทํางานในสถานศึกษาใกลบาน สถานศึกษาในเขตเมือง ตามความเหมาะสม โรงเรียนท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้ง หรือไปรับ

ตําแหนงตามการโยกยายสับเปลี่ยน อาจจะเปนโรงเรียนท่ียังไมเหมาะสมตามความตองการ หรือโรงเรียนท่ียังไมพรอมท่ี

จะปฏิบัติงานอยางถาวร ก็จะตองมีการยายตอไปเร่ือย ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงบุคลากร สงผลตอระบบการทํางานตองมี

การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไมเสถียร เปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบงาน ซึ่งสิ่งท่ีทุกโรงเรียนตองการคือการทํางาน 

ผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสิ่งหนึ่งท่ีจะชวยลดปญหาการเปลี่ยนแปลงอัตรากําลังนี้ ก็คือการสรางความ

ตระหนัก สงเสริมใหครูทุกคนมคีวามภักดตีอองคกร เพื่อเปนการเสริมสรางองคกรใหมวีัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็ง ผูวจัิย 
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จงึมคีวามสนใจท่ีจะศกึษากระบวนการสงเสริมความภักดตีอองคกรของครู โรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพ่ือตองการทราบระดับความภักดีตอองคกร และกระบวนการสงเสริมความภักดีตอ

องคกรของครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังนี้ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาแนวทางสงเสริมบุคลากรในองคกรใหมี

คุณลักษณะท่ีดแีละมคีวามสอดคลองกับองคกรตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาระดับความภักดีตอองคกรของครู โรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 36 

2. เพื่อศึกษากระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกร ของครู โรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษากระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคการ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน

กลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาดังนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ครูผูสอน ในโรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 ในปการศกึษา 2557 จํานวน 11 โรงเรียน รวมเปนครูผูสอนท้ังสิ้น 395 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนครูผูสอนในโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 201 คน โดยสุมตามตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & 

Morgan)  

 ขัน้ตอนในการสุมกลุมตัวอยาง  

 1. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan) เปนครูผูสอนจํานวน 

201 คน 

 2. กําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางแตละโรงเรียน โดยคิดเปนสัดสวนตามจํานวนของครูผูสอนท่ีมีอยูในโรงเรียนท้ัง 11 

โรงเรียน ในกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไดแก โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียน

พานพิเศษพิทยา โรงเรียนแมออวิทยาคม โรงเรียนนครวิทยาคม โรงเรียนปาแดดวิทยาคม โรงเรียนแมลาววิทยาคม 

โรงเรียนแมสรวยวิทยาคม โรงเรียนวาวีวิทยาคม โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม โรงเรียนแมเจดียวิทยาคม และโรงเรียน

ดอยงามวทิยาคม 

3. กําหนดกลุมตัวอยางในแตละโรงเรียนใชวธิกีารสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
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เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศกึษาไดดําเนนิการตามขัน้ตอนดังตอไปนี้  

1. ศึกษาคนควาเอกสาร บทความ ตํารา งานการศึกษาและการวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสราง

เคร่ืองมือใหครอบคลุมเนือ้หาท่ีกําหนด  

2. สรางแบบสอบถาม โดยเขยีนเปนขอกระทงความ ของแบบสอบถามตามขอบเขต ดานเนือ้หา  

3. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ เพื่อพิจารณาตรวจสอบแนะนําและ

ปรับปรุงแกไข ใหมคีวามเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการศกึษา  

  4. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตนดวยการแสดงหลักฐานความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ไดพิจารณาความสอดคลองของขอ

คําถามกับนยิามเชงิปฏบัิตกิารท่ีไดนยิามไว โดยคัดเลือกขอคําถามท่ีมคีาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ตัง้แต .67 – 1.0  

  5. นําแบบสอบถามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาแกไขใหไดเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมเช่ือถือได นําไปทดลองใช

กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาความเท่ียง (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีของครอนบาค  ไดคา

สัมประสทิธ์ิแอลฟา 0.87 

6. นําแบบสอบถามท่ีไดตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแลว เสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

สมบูรณอกีคร้ังหนึ่ง แลวจัดพมิพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 7. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม 1 ฉบับ มี 3 ตอน โดย

รายละเอยีดของแบบสอบถามเปนดังนี้  

  ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลพืน้ฐานของผูตอบแบบสอบถาม มลีักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist ) 

  ตอนท่ี 2 ความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) ซึ่งเปนการศกึษาระดับความภักดตีอองคกร 4 ดาน ไดแก  

1. ความภักดตีอองคกรดานจติใจ  

2. ความภักดตีอองคกรดานความคงอยู  

3. ความภักดตีอองคกรดานบรรทัดฐาน  

4. และความภักดตีอองคกรดานพฤตกิรรม 

  ตอนท่ี 3 กระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) ประกอบดวยกระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกร 

5 ขัน้ตอน ไดแก 

  ขัน้ตอนท่ี 1 Career Well-Being การสรางความรักความชอบในงาน  

   ขัน้ตอนท่ี 2 Social Well-Being  การสรางสังคมการทํางาน 

   ขัน้ตอนท่ี 3 Financial Well-Being การบริหารคาตอบแทนท่ีแขงขันได     

ขัน้ตอนท่ี 4 Physical Well-Being การสรางสุขภาพกายและใจ 

ขัน้ตอนท่ี 5 Community Well-Being  การสรางสภาพแวดลอม 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากทาง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต

เชียงราย ถึงผูอํานวยการโรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล  

  2. ผูศกึษาไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองสวนหนึ่ง และขอความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียนอีกสวน

หนึ่ง โดยจัดทําแบบสอบถามและสงไปขอความรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามจํานวน 201 ชุด ไดคืน 201 ชุด คิดเปนรอย

ละ 100 
 

วธีิการวเิคราะหขอมูล 

ผูศกึษาไดดําเนนิการวเิคราะหขอมูลดังนี้  

  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวเิคราะหโดยใชรอยละและนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  

ตอนท่ี 2 ระดับความภักดีตอองคกร ของครูโรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

โดยกําหนดเกณฑการแปลผลและความหมายของความคิดเห็นท่ีเปนจริงในสถานศึกษา จากคาเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑ

การวเิคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best, 1970, p. 190) ซึ่งมคีวามหมายดังนี้  

  4.50 - 5.00 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นท่ีเปนจริงอยูในระดับมากท่ีสุด  

  3.50 - 4.49 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นท่ีเปนจริงอยูในระดับมาก  

  2.50 - 3.49 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นท่ีเปนจริงอยูในระดับปานกลาง  

    1.50 - 2.49 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นท่ีเปนจริงอยูในระดับนอย  

  1.00 - 1.49 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นท่ีเปนจริงอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 กระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยายโดยกําหนดเกณฑการแปลผลและความหมายของความคิดเห็นที่เปนจริงในสถานศึกษา โดยกําหนด

เกณฑการวเิคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best, 1970, 190) จากคาเฉลี่ย ซึ่งมคีวามหมายดังนี้  

  4.50 - 5.00 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นท่ีเปนจริงอยูในระดับมากท่ีสุด  

  3.50 - 4.49 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นท่ีเปนจริงอยูในระดับมาก  

  2.50 - 3.49 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นท่ีเปนจริงอยูในระดับปานกลาง  

    1.50 - 2.49 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นท่ีเปนจริงอยูในระดับนอย  

  1.00 - 1.49 หมายถงึ ระดับความคิดเห็นท่ีเปนจริงอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 

การเสนอผลการวเิคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวจัิย ผูวจัิยไดเสนอไว 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 



  

1642 

 

ตอนท่ี 2 ความภักดตีอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 

ตอนท่ี 3 กระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ เปนการศึกษากระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกร ของครู โรงเรียนกลุมยอย

ท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 จากผลการวเิคราะหขอมูลสรุปผลการวจัิยได ดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 201 คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25 

– 34 ป จบการศกึษาระดับปริญญาตรี มปีระสบการณในการทํางาน 6 – 10 ป ตําแหนงทางการศกึษา ครู  

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 

 ระดับความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 ผลการวิจัยพบวา ความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยความภักดีตอองคกรดาน

บรรทัดฐาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ความภักดีตอองคกรดานพฤติกรรม และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือความภักดี

ตอองคกรดานจติใจ สรุปเปนดานไดดังนี้ 

 ดานจิตใจ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ครูจะชี้แจงเพื่อเกิดความเขาใจที่ถูกตองหากมีผูใดกลาวรายตอโรงเรียนจะชี้แจงเพื่อเกิดความเขาใจท่ี

ถูกตอง คือไมตองการใหใครมากลาวหาองคกรของตนในแงราย รองลงมาคือ ภูมิใจที่จะทุมเทและอุทิศตนใหกับองคกร 

และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีความรูสึกวาเปาหมายและ วัตถุประสงคในการทํางานของตนเองมีความสอดคลองกับ

องคกร 

 ดานความคงอยู พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดย

ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ตระหนักถึงผลดี ผลเสีย ของการละท้ิงการเปนสมาชิกขององคกร รองลงมา คิดวาสิ่งตอบแทน

จากองคกรมคีวามคุมคาในการคงอยูกับองคกร และความเจริญกาวหนาขององคกร มีแนวโนมที่จะทํางานในองคกรอยาง

ตอเนื่องเปนเวลายาวนาน และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ไมคิดเปลี่ยนแปลง โยกยายสถานท่ีทํางาน 

 ดานบรรทัดฐาน พบวา ครูมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ทุกขออยูใน

ระดับมาก โดยขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดไดแก มคีวามยดึมั่นและผูกพันตอองคกร และยินดีอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวมอันจะ

เกิดขึ้นกับองคกร รองลงมา รูสึกวาปญหาขององคกรเปนสิ่งท่ีตองชวยแกไข และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีความรูสึก

วาความศรัทธาในหนาท่ีเปนสิ่งท่ีสมาชกิในองคกรควรปฏบัิติ  

 ดานพฤติกรรม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดย

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก มีความเต็มใจท่ีจะทุมเทกําลังใจและกําลังกายในการทํางานเพื่อชวยใหองคกรประสบ

ความสําเร็จ รองลงมา คํานึงถึงการกระทําของตนเองท่ีอาจสงผลกระทบตอองคกรอยูเสมอ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด
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คือ ยนิดเีสยีสละความสุขสวนตัวเพื่อประโยชนขององคกร 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสงเสริมความภักดตีอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 

กระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 36 ตอกระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกร 5 ขั้นตอนนี้ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขั้นตอน พบวา ทุกขั้นตอนอยูในระดับมาก โดยขั้นตอนท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกขั้นตอนท่ี 1 Career Well-Being การ

สรางความรักความชอบในงาน รองลงมา ขั้นตอนท่ี 2 Social Well-Being การสรางสังคมการทํางาน ขั้นตอนท่ี 3 Financial 

Well-Being การบริหารคาตอบแทนท่ีแขงขันได ขั้นตอนท่ี 4 Physical Well-Being การสรางสุขภาพกายและใจ ตามลําดับ 

และขัน้ตอนท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือขัน้ตอนท่ี 5 Community Well-Being การสรางสภาพแวดลอม สรุปเปนขัน้ตอนไดดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 Career Well-Being การสรางความรักความชอบในงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารควรจัดคนเขาทํางานพิเศษท่ีนอกเหนือจาก

การสอน ตามความสามารถ ตามความเหมาะสม รองลงมา มีการกระจายงานอยางท่ัวถึง อยูผูบริหารควรสรางความ

เช่ือมั่นใหกับครูวาการทํางานขององคกรมคีวามมั่นคง และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารควรมีการแสดงออกใหเห็น

วาทุกคนมปีระสทิธิภาพและสามารถพัฒนาได 

ขั้นตอนท่ี 2 Social Well-Being การสรางสังคมการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ

พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารควรมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีดี เปน

แบบอยางท่ีดี รองลงมาผูบริหารควรมีนโยบายใหมีการจัดกิจกรรมรวมกันสําหรับการสรางสังคมที่ดีในองคกร และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารควรมคีวามเขาใจในบริบทของครู 

ขั้นตอนท่ี 3 Financial Well-Being การบริหารคาตอบแทนท่ีแขงขันได โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารจะตองมีระบบการบริหาร

คาตอบแทนที่แขงขันได รองลงมาผูบริหารควรมีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูโดยการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

หรือใหรางวัลตอบแทน ตามความเหมาะสม และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มรีะบบการใหรางวัลตอบแทนท่ีเปนธรรม 

ขั้นตอนท่ี 4 Physical Well-Being การสรางสุขภาพกายและใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกผูบริหารควรมีความยืดหยุนในเร่ืองของเวลาการทํางานของ

ครู ตามความเหมาะสม รองลงมาผูบริหารควรเปดโอกาสใหครูไดมีเวลาใชชีวิตสวนตัว รวมท้ังเวลาสําหรับครอบครัว และ

ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการท่ีสรางสรรคให ครูและหรือนักเรียนไดผอนคลายและพัฒนา

ความคดิ 

ขั้นตอนท่ี 5 Community Well-Being การสรางสภาพแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกผูบริหารควรมีการสรางสภาพ แวดลอมท่ีดีในองคกรใหนา

อยู นาทํางานและเกิดความปลอดภัยในการทํางาน รองลงมาผูบริหารควรมีการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็งและมี

คุณภาพ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารควรมีภาวะผูนํา เปนผูนําองคกรท่ีมีวิสัยทัศนและความพรอมท่ีจะนํา

องคกรสูความเปนเลศิ  
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อภปิรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษากระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 ผูวจัิยของอภปิรายผลประเด็นท่ีสําคัญตามวัตถุประสงคดังนี้ 

1. ศกึษาระดับความภักดตีอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36   

ผลการวิจัยพบวาครูในโรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีความ

ภักดตีอองคกร อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ อารียรัตน หมั่นหาทรัพย (2554, หนา 70) ไดทําการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางเจตคติตอการออกนอกระบบ และความจงรักภักดีตอองคกรของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช 

บุคคลากรมีความจงรักภักดีตอองคกรของโรงพยาบาลศิริราชอยูในระดับสูง สอดคลองกับ ปภาวดี เหลาพาณิชยเจริญ 

(2553, หนา 96) ท่ีศึกษาเร่ืองความผูกพันตอองคกรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา พยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลรามาธิบดีมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ รัชรินทร เท่ียงตรงจิตต (2552) 

ไดศกึษาปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธตอความจงรักภักดขีองพนักงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด สํานักงาน

ใหญ พบวา พนักงานมีความจงรักภักดีตอองคกรในระดับสูงเชนกัน ท้ังนี้เพราะความภักดีคือสิ่งท่ีครูทุกคนตองมีใหกับ

องคกร หากองคกรใดครูขาดความภักดี การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลผลิตท่ีมีคุณภาพและการอยูรอดของ

องคกรก็เปนไปไดยาก ธนพร แยมสุดา (2550, หนา 1) ไดกลาวไววา ความภักดีมีความสําคัญตอองคกรและมี

ความสัมพันธตอผลผลิตของคนงานโดยผูบังคับบัญชาที่ไดรับความภักดีจากผูใตบังคับบัญชา จะสามารถบริหารจัดการ

งานอยางมีประสิทธิภาพ ปเตอร เอ็ม บลัว และ วี ริชารด สกอต (Peter M. Blau & W. Reichard Scotts, 1962, p. 165) 

ชี้ใหเห็นวาผลผลิตของคนงานมีสวนสัมพันธเปนอยางมากตอความภักดีจากผูใตบังคับบัญชา มีความสะดวกในการสั่งการ

และงายพอที่จะกระตุนใหลูกนองทํางานมากขึ้น  

นอกจากนี้ยังพบวา ความภักดีตอองคกรดานบรรทัดฐานมคีาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งสอดคลองสอดคลองกับ รัชรินทร 

เท่ียงตรงจติต (2552) ไดศกึษาปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธตอความจงรักภักดขีองพนักงาน บริษัท มติซูบิช ิมอเตอรส (ประเทศ

ไทย) จํากัด สํานักงานใหญ พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคกร โดยใหความสําคัญลําดับแรกคือ รวมหวงใยอนาคต

ขององคกร รองลงมาคือใชความพยายามอยางเต็มท่ีเพื่อความสําเร็จขององคกรและความตองการดํารงความเปนสมาชิก

ขององคกรตลอดไป และขัดแยงกับ อารียรัตน หมั่นหาทรัพย (2554, หนา 70) ไดทําการศกึษาความสัมพันธระหวางเจต

คตติอการออกนอกระบบ และความจงรักภักดตีอองคกรของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลศริิราช บุคคลากรมีความ

จงรักภักดตีอองคกรของโรงพยาบาลศริิราชอยูในระดับสูง โดยมคีวามจงรักภักดตีอองคกรของโรงพยาบาลศริิราชดาน

ความคงอยูสูงสุด รองลงมาคือ ดานบรรทัดฐาน ดานจติใจและดานพฤติกรรม ตามลําดับ ท้ังนี้เพราะความภักดตีอองคกร

ดานบรรทัดฐาน เปนความภักดแีละตัง้ใจท่ีจะอุทิศตนใหกับองคกร เปนบรรทัดฐานภายในจิตใจของบุคลากรท่ีตองการทํา

ใหองคกรบรรลุเปาหมาย เปนขอผูกมัดดานจริยธรรมภายในของบุคลากรท่ีมีตอองคกร คือ บุคลากรรูสกึวาเมื่อเขาไปเปน

สมาชกิก็ตองมีความยดึมั่นผูกพัน และจงรักภักดตีอองคกร เปนหนาท่ีเปนความผูกพันท่ีสมาชกิตองปฏบัิติตอองคกร จาก

ผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการท่ีบุคคลมคีวามยดึมั่นผูกพัน และภักดตีอองคกรสูง มแีนวโนมวาจะทํางานกับองคกรไดเปน

เวลานาน บุคลากรท่ีมคีวามจงรักภักดตีอองคกรดานบรรทัดฐานสูงนัน้จะคงอยูกับองคกรเพราะเหตุผลท่ีวาควรอยู (ธนพร 

แยมสุดา, 2550, หนา 1)   
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2. ศึกษากระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกร ของครู โรงเรียนกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

ตอกระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกร 5 ขั้นตอนนี้ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขั้นตอน 

พบวา ทุกขัน้ตอนมคีวามสําคัญอยูในระดับมาก โดยขัน้ตอนท่ีมคีวามสําคัญมากท่ีสุดคือขัน้ตอนท่ี 1 Career Well-Being  

การสรางความรักความชอบในงาน รองลงมา ขั้นตอนท่ี 2 Social Well-Being การสรางสังคมการทํางาน ขั้นตอนท่ี 3 

Financial Well-Being การบริหารคาตอบแทนท่ีแขงขันได ขั้นตอนท่ี 4 Physical Well-Being การสรางสุขภาพกายและใจ 

ตามลําดับ และขั้นตอนท่ี 5 Community Well-Being การสรางสภาพแวดลอม ตามลําดับ ท้ังนี้เพราะกาวแรกของการ

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ครูจะตองเกิดความรัก ความพึงพอใจในงานที่ทํา หรือในงานที่จะตองทําเสียกอน ผูบริหาร

จะตองรูจักใชคนตามความถนัดและความชอบ และสรางความรักความชอบในงานใหเกิดขึ้นกับครูทุกคนกอน แลวทุก

ขั้นตอนก็จะสําเร็จตามมา เกิดเปนกระบวนการท่ีสงเสริมใหครูเกิดความภักดีตอองคกร ซึ่งสอดคลองกับอารียรัตน หมั่น

หาทรัพย (2554, หนา 70) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอการออกนอกระบบ และความจงรักภักดีตอ

องคกรของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลศริิราช พบวา  และสอดคลองกับ รัชรินทร เท่ียงตรงจิตต (2552, หนา 154) 

ไดศกึษาปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธตอความจงรักภักดขีองพนักงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด สํานักงาน

ใหญ พบวา ความภักดีท่ีครูมีใหกับองคกรนั้นๆ จะตองเกิดจากองคประกอบหลายๆ อยาง มิใชเพียงผลตอบแทนท่ีเปนตัว

เงนิตามที่เคยเขาใจกัน จะเห็นวาโดยสวนใหญแลวสิ่งท่ีจะทําใหครูมีความภักดีตอองคกรไดดีและเปนเวลาที่ยาวนั้น จะเปน

เร่ืองของจติใจและความรูสกึเปนหลัก  
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความภักดี

ตอองคกรของครูอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน ซึ่งจะสงผลไปยังผลผลิตหรือ

นักเรียนท่ีมคุีณภาพ เกดิเปนองคกรท่ีมคุีณภาพ 

2. จากการวิจัยคร้ังนี้พบวา ครูในโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

มีความภักดีตอองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก และมีความภักดีตอองคกรดานจิตใจนอยท่ีสุด ซึ่งผูบริหารไมควรจะ

มองขาม เน่ืองจากการท่ีครูจะเกิดความภักดีตอองคกรหรือไมนั้นเร่ืองของจิตใจและความรูสึกนั้นเปนเร่ืองสําคัญ ดังนั้น

ผูบริหารควรจะใหความสําคัญดานจิตใจของครู โดยกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการทํางานใหเปนท่ียอมรับได  

สรางเจตคติท่ีดีตอองคกรและการทํางาน เพื่อใหครูมีความรูสึกวาองคกรนี้เปนองคกรท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทํางานดวย มีความ

ปรารถนาท่ีจะทํางานเพื่อองคกร ภูมิใจในองคกร ทุมเทและอุทิศตนใหกับองคกร และตองการเปนสวนหนึ่งในองคกรอยาง

ยาวนาน 

3. ผูบริหารควรใหความสําคัญในการสงเสริมความภักดีทุกขั้นตอน โดยคํานึงถึงเร่ืองความรักความชอบในการ

ทํางานของครูเปนอันดับแรกเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับงานตามความสามารถและความถนัด ตอดวยการสรางสังคมการ

ทํางานท่ีดี สรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีดีใหเกิดขึ้นในองคกร มีการสรางแรงจูงใจในการทํางานของครูโดยการพิจารณา
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เลื่อนขั้นเงินเดือนอยางยุติธรรมและมีการจัดสวัสดิการท่ีดีใหกับครู มีการสงเสริมการสรางสุขภาพกายและใจท่ีดีของครู 

โดยผูบริหารควรมคีวามยืดหยุนในเร่ืองของเวลาการทํางานของครู ตามความเหมาะสม เปดโอกาสใหครูไดมเีวลาใชชวีติ 

สวนตัว รวมท้ังเวลาสําหรับครอบครัว จัดกิจกรรมนันทนาการท่ีสรางสรรคให ครูและนักเรียนไดผอนคลายและพัฒนา

ความคดิ มกีารสรางสภาพแวดลอมขององคกรในดานอ่ืนๆ ไมวาจะเปน การสรางสภาพแวดลอมที่ดีในองคกรใหนาอยู นา

ทํางานและเกิดความปลอดภัยในการทํางาน สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีอบอุน ทํางานรวมกันอยางมีความสุข และท่ี

สําคัญคือผูบริหารควรเปนผูนําองคกรท่ีมวีสิัยทัศนและความพรอมท่ีจะนําองคกรสูความเปนเลศิ 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

1. ควรศกึษาความสัมพันธระหวางสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามกับความภักดตีอองคกรของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 2. ควรศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอความภักดตีอองคกรของครูและบุคลากรในโรงเรียน ปจจัยท่ีจะสามารถสงเสริมให

ครูเกดิความภักดตีอองคกร เพื่อความมั่นคงขององคกร 
 

กิตติกรรมประกาศ 

  การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมุงศึกษากระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจาก 

ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ ลี้ตระกูล อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในพระคุณ จึง

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางสูง ขอขอบพระคุณ นายพิเศษ  อาษา ผูอํานวยการโรงเรียนแมลาว

วิทยาคม นายชัยรินทร ชัยวิสิทธ์ิ ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงมาน และดร.สมเกียรติ จรเกตุ รองผูอํานวยการโรงเรียน

เวียงปาเปาวิทยาคม ท่ีไดใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย และขอขอบพระคุณ

ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน คณะครูทุกทานในกลุมยอยท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

ท่ีใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลการวจัิย 

ขอขอบพระคุณคณาจารยผูสอนทุกทาน เพื่อน ๆ นสิติสาขาวชิาการบริหารการศึกษารุนท่ี 3 มหาวิทยาลัยพะเยา 

วทิยาเขตเชยีงรายทุกคนท่ีไดเสนอแนะ และเปนกําลังใจในการจัดทําการศกึษาคนควาดวยตนเอง 

ทายนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวท่ีคอยใหกําลังใจและสนับสนุนการทําการศึกษาคนควา

ดวยตนเองในคร้ังนี้ 
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การจัดการความรูตามมาตรการเรงรัดคุณภาพ การอานรูเร่ืองและสื่อสารได กลุม

โรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

The knowledge management of measures to read and communicate credit 

guidelines for international student assessment (PISA) Pong school group 2, 

under Phayao Primary Educational Service Area Office 2 

ภาณุวงศ ชัยวร2

1* และ สุนทร คลายอํ่า3

2 

Panuwong  Chaiworn1*  and  Sunthon  Khlaium2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการความรู ปญหาและขอเสนอแนะ ตามมาตรการเรงรัด

คุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารได กลุมโรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศกึษา ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมโรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถม ศึกษาพะเยา เขต 2 ปการศึกษา 2557  จํานวน 118 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบ

เลือกตอบและแบบปลายเปด  สถติท่ีิใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบวาการจัดการความรูตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารได กลุมโรงเรียน

ปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 ตามกระบวนการจัดการความรู 7 ดาน ภาพรวมอยูใน

ระดับมาก โดยพบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการบงชี้ความรู อยูในระดับมาก  รองลงมา คือ ดานการเรียนรู อยูใน

ระดับมาก  ดานการสรางและแสวงหาความรู อยูในระดับมาก  ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู อยูในระดับมาก ดานการ

เขาถึงความรู อยูในระดับมาก  ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู อยูในระดับมาก และดานการจัดการความรูใหเปน

ระบบ อยูในระดับมาก  ตามลําดับ  

ปญหาและขอเสนอแนะพบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรูความเขาใจรวมกัน ในดานการจัดการ

ความรู  ควรมีการปรับปรุง  พัฒนาความรูและเรงรัดพัฒนาการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการ

เรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารได  
  

คําสําคัญ: การบริหารจัดการความรู 
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Abstract  

 This study was intended to study the knowledge management of measures to read and communicate Pong 

school group 2, under Phayao primary educational service area office 2. This sample was the 118 supporting 

administrators  teacher and educational personal  from Pong school group 2. Questionnaire was selected to be the 

study tool and analyzed statistical in frequency, percentage, average and standard deviation.   

 The results were found that overall and seven strategies the knowledge management of measures to read 

and communicate Pong school group 2 were at high level. Arranged the data in order from greatest to less are 

knowledge identification, learning, knowledge creation and acquisition, knowledge sharing, knowledge access, 

knowledge codification and refinement and knowledge organization. 

  The problems and suggestions was  found that teacher and educational personal, lack of knowledge and 

understanding about knowledge management should improving teacher and educational personals knowledge with 

immediate measures readable and communicative  quality to increase more understanding. 
 

Keywords: The knowledge management  
 

บทนํา 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ประเทศไทยจะตอง

เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองพัฒนาเด็กและเยาวชน         

ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในสังคม โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทําหนาท่ีจัดการเรียนรูใหกับ

นักเรียน เพื่อใหมคุีณลักษณะอันพงึประสงค ตลอดจนพัฒนาความรูและสรางเสริมทักษะเพื่อสรางใหเยาวชนเปนคนดีและ

มคุีณภาพตอไปในอนาคต 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มุงหวังยกระดับการศึกษาของชาติใหไดคุณภาพและ

มาตรฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนตัวกลางสําคัญในการจัดการเรียนรูและการจัดการความรู ซึ่งประกอบดวย 

การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู        

การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และการเรียนรู จะชวยใหเขาใจถึงขั้นตอนในการรวบรวมและสงเสริม 

การแลกเปลี่ยนความรู นําความรูมาทําการตอยอดภูมปิญญาท่ีม ีและนําไปสูการเปนบุคคลเรียนรูในท่ีสุด 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบ จากแนวนโยบายดังกลาวนําไปสูการใหความสําคัญกับ

การเรียนรูภาษาไทย ซึ่งพบวาการอานยังเปนปญหาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดมีการกําหนด

มาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารได เพื่อใหนักเรียนสามารถอานไดและเขาใจเร่ืองที่อาน สามารถสื่อสาร

อยางมปีระสทิธิภาพ  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

มาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได กลุมโรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อนําขอมูลท่ีไดนําไปใชเปนแนวทางและขอมูลสารสนเทศใหกับครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษา นํามาปรับปรุง พัฒนา ในการปฏิบัติและปรับประยุกตใชใหดี ประสบความสําเร็จท้ังทางดานประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อศึกษาการจัดการความรูของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะตามมาตรการ

เรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารได  กลุมโรงเรียนปง 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  

เขต 2 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  
  

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษา เร่ืองการบริหารจัดการความรูตามมาตรการเรงรัดคุณภาพ การอานรูเร่ืองและสื่อสารได กลุม

โรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  มีเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ 

แบบสอบถามแบบเลือกตอบ แบบสอบถามแบบปลายเปด สถิติท่ีใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ประชากร  

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุมโรงเรียนปง 2   สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 ปการศกึษา 2557 จํานวน 170 คน จากจํานวนสถานศกึษา จํานวน 18 แหง 
  

     ครูและบุคลากรทาง 

การ ศกึษา  สถานศกึษา 

ในกลุมโรงเรียนปง 2 

 

การจัดการความรูของครูและบุคลากรทางการศกึษา 

1. ดานการบงชี้ความรู   

2. ดานการสรางและแสวงหาความรู   

3. ดานการจัดความรูใหเปนระบบ   

4. ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู 

5. ดานการเขาถงึความรู   

6. ดานการแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู   

7. ดานการเรียนรู   
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กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา กลุมโรงเรียนปง 2   

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 118 คน จากจํานวนสถานศึกษา  

จํานวน 18 แหง ซึ่งไดมาโดยการเปดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี่และมอรแกน  

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรูจํานวน 1 ชุด ไดแก แบบสอบถามการ

จัดการความรู ตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารได กลุมโรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู ตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารได กลุม

โรงเรียนปง 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตามองคประกอบกระบวนการจัดการ

ความรู 7 ประการไดแก 1. การบงชี้ความรู  2. การสรางและแสวงหาความรู 3. การจัดการความรูใหเปนระบบ            

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 5. การเขาถึงความรู  6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 7. การเรียนรู โดยลักษณะ

ของแบบสอบถามเปนแบบ มาตราประเมนิคา (rating scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา ขอเสนอแนะของครู และผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการความรูตาม

มาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารได กลุมโรงเรียนปง 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 ตามองคประกอบกระบวนการจัดการความรู 7 ประการ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแนะนําตัวผูวิจัยในการติดตอหนวยงานท่ีเก็บขอมูล 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามสงไปยังผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางทุกคน โดยผูวิจัยจัดสงทางไปรษณีย

และดวยตนเอง  

3. ผูวจัิยตดิตามรับแบบสอบถามคืนทางไปรษณียและดวยตนเอง 

 การวเิคราะหขอมูล 

การศกึษาคนควาคร้ังนี้ ผูวจัิยไดทําการวเิคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณความถูกตอง กอนท่ีจะนําไปใชในการวเิคราะหและ

ประมวลผลขอมูล โดยกําหนดเกณฑการใหคาน้ําหนัก  

2. การวเิคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป มขีั้นตอนดําเนนิการ ดังนี้ 

2.1 หาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับสถานภาพ

ผูตอบแบบสอบถาม 

2.2 หาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากแบบสอบถามตอนท่ี 2 

ซึ่งแปรความหมายของระดับคาเฉลี่ย 
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 สถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และนําเสนอในรูปแบบ

ตารางประกอบการบรรยายความเรียง 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษา พบวาการจัดการความรูตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได กลุม

โรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สรุปผลการศกึษา ดังนี้ 

ผลการศึกษาการจัดการความรู ตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารได  กลุมโรงเรียนปง 2   

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบงชี้ความรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการสรางและแสวงหา

ความรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการจัดความรูใหเปนระบบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการประมวลและ

กลั่นกรองความรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการเขาถึงความรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการแบงปน

แลกเปลี่ยนความรู โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ดานการเรียนรู  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ตามลําดับ 

ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะพบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรูความเขาใจรวมกัน ในดาน

การจัดการความรู ควรมีการปรับปรุง พัฒนาความรูและเรงรัดพัฒนาการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษา          

ตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารได ใหมากขึ้นเพื่อความเขาใจรวมกันมากยิ่งขึ้น 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลการศึกษา พบวา การจัดการความรูตามนโยบายเรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารได กลุม

โรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ตามกระบวนการจัดการความรู 7 ดาน 

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานสอดคลองกับงานวิจัยของรัชตพรรณ  

ดิฐกมล (2553, หนา 91-95) ไดศึกษา เร่ือง สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน ชวงชัน้ท่ี 1 - 2 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวาภาพรวม อยูในระดับมาก 

 ดานการบงชี้ความรู พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมกัน

ศึกษา พิจารณา แสดงความคิดเห็นในวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมาย และมีการแบงงานรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของวีรพงศ  คูวิบูลยศิลป (2556, หนา 45) ไดทําการศึกษา เร่ือง กระบวนการจัดการความรูในโรงเรียนเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ดานการบงชี้ความรู อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ

งานวิจัยของรัชตพรรณ  ดิฐกมล (2553, หนา 91 - 95) ไดทําการศึกษา เร่ือง สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการ

ความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นท่ี 1 - 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  

พบวาดานการบงชี้ความรู อยูในระดับมาก 

ดานการสรางและแสวงหาความรู พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีการสราง  แสวงหาและรวบรวมความรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัฒนา  ทองกัญชร (2553, หนา 114 - 118)    

ไดทําการศึกษา เร่ือง สภาพและปญหาการจัดการความรู ตามทัศนะของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาอางทอง พบวา ดานการสรางและแสวงหาความรู อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ สหพัฒน ไตรรัตนวนิช (2553, หนา 82 - 85) ไดทําการศึกษา เร่ือง สภาพการจัดการความรูของบุคลากรศูนย

เทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ดานการการสรางและแสวงหาความรู อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ธนพัฒณ  มีสุนทร (2553, หนา 71 - 76) ไดทําการศึกษา เร่ือง การจัดการความรูของครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 1 พบวา ดานการการสรางและแสวงหาความรู อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ    

วรีพงศ คูวบูิลยศลิป (2556, หนา 45) ไดทําการศกึษา เร่ือง กระบวนการจัดการความรูในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร พะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ดานการบงชี้ความรู อยูในระดับมาก 

 ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา รวมกันรวบรวม กําหนด แบงหมวดหมู ชนิด ประเภท และมกีารจัดความรูใหเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของวีรพงศ คูวิบูลยศิลป (2556, หนา 45) ไดทําการศึกษา เร่ือง กระบวนการจัดการความรูในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ อยูในระดับมาก และสอดคลอง

กับงานวจัิยของรัชตพรรณ ดิฐกมล (2553, หนา 91 - 95) ไดทําการศึกษา เร่ือง สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการ

ความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นท่ี 1 - 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  

พบวา ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ อยูในระดับมาก 

ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี ้อาจเปนเพราะวา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีการสรุป วิเคราะห ปรับปรุงและประเมินความรูใหเปนมาตรฐาน ถูกตอง สมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวจัิยของวรีพงศ  คูวบูิลยศลิป (2556, หนา 45) ไดทําการศึกษา เร่ือง กระบวนการจัดการความรูในโรงเรียนเฉลิมพระ

เกยีรตสิมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู อยูในระดับมาก 

 ดานการเขาถึงความรู พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี ้อาจเปนเพราะวา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมี

เคร่ืองมือ  อุปกรณ  ตลอดจนระบบท่ีดีในการสืบคนและสงขอมูลความรูท่ีมีมาตรฐาน  เขาถึงไดงาย สะดวกและรวดเร็ว  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวีรพงศ คูวิบูลยศิลป (2556, หนา 45) ไดทําการศึกษา เร่ือง กระบวนการจัดการความรู        

ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ดานการเขาถึงความรู อยูในระดับมาก 

และสอดคลองกับงานวจัิยของรัชตพรรณ  ดิฐกมล (2553, หนา 91 - 95) ไดทําการศึกษา เร่ือง สภาพปจจุบันและปญหา

ของการจัดการความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นท่ี 1 - 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา ดานการเขาถงึความรู   อยูในระดับมาก 

 ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีระบบการสืบคน  นําทักษะความรูทางวิชาการท่ีมีอยูมาแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของวีรพงศ  คูวิบูลยศิลป (2556, หนา 45) ไดทําการศึกษา เรื่อง กระบวนการจัดการความรูในโรงเรียน       

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ดานการเขาถึงความรู อยูในระดับมาก และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ สินีนาฏ โพธิจิญญาโน (2554, หนา 105 - 106) ไดทําการศึกษา เร่ือง การศึกษาความสัมพันธ

ระหวางผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรูของครูในเครือขายท่ี 22 สํานักงานเขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  

พบวา ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของรัชตพรรณ ดิฐกมล (2553, หนา 
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91 - 95) ไดทําการศึกษา เร่ือง สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      

ชวงชั้นที่ 1 - 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู อยูใน

ระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ มีสุนทร (2553, หนา 71 - 76) ไดทําการศึกษา เร่ือง การจัดการความรูของครู 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครศรีธรรมราช  เขต 1 พบวา ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู อยูในระดับมาก   

 ดานการเรียนรู พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการเรียนรู  

เกิดความรูใหมและมีการประยุกตใชความรูและนําความรูมาใชประโยชน ทําใหมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของจิรพร ชายสวัสดิ์ (2550, หนา ก) ไดทําการศึกษา เร่ือง การจัดการความรูในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ขอนแกน เขต 1 พบวา ดานการเรียนรู อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของรัชตพรรณ  ดิฐกมล (2553, หนา 

91 - 95) ไดทําการศึกษา เร่ือง สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้น 

ท่ี 1 - 2 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา ดานการเรียนรู อยูในระดับมาก 

 จากการศึกษาปญหา ของการจัดการความรูของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการ

อานรูเร่ืองและสื่อสารไดตาม  กลุมโรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา        

มปีญหา  โดยแยกเปนรายดาน ดังนี้  

 ดานการบงชี้ความรู  พบวาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมไดมีสวนในการพิจารณาการบงชี้ความรู รวมถึง

การพิจารณา กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาหมาย ยังขาดระบบและทิศทางท่ีชัดเจน ทําใหเกิดความไม

เขาใจของครู โดยเฉพาะครูรุนเกา จงึทําใหเกดิปญหาและอุปสรรคในการบงชี้ความรู 

 ดานการสรางและแสวงหาความรู  พบวา ครูและบุคลากรทางการศกึษา ยังไมมกีารสรางและแสวงหาความรู

อยางจริงจัง ประกอบกับมภีาระงานมาก จงึทําใหการสรางและแสวงหาความรูไมเปนไปในทิศทางเดยีวกัน ขาดเปาหมายท่ี

ชัดเจน  

 ดานการจัดความรูใหเปนระบบ พบวา การจัดการความรูของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรการ

เรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารได ยังขาดความเปนระบบ   

 ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู พบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุมโรงเรียนปง 2 ไมมีการ

สรุป ประมวลและกลั่นกรองความรูเกี่ยวกับเร่ืองการบริหารจัดการความรูของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

มาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารได  

 ดานการเขาถึงความรู พบวา การเขาถึงความรูเปนปญหาสําหรับครุรุนเกาท่ีมีอายุมาก เพราะไมทันตอ

เทคโนโลยสีมัยใหม ประกอบกับในการเขาถงึความรูแตละคร้ังตองใชเวลาในการศกึษา ทําใหตองเสยีเวลามาก  

 ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู พบวาเปาหมายในการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูยังไมชัดเจน ประกอบกับ

ครุและบุคลากรทางการศกึษายังมกีารแบงปนแลกเปลี่ยนความรูกันนอยมาก  

 ดานการเรียนรู พบวา การเรียนรูยังไมไดผลดีเพราะมีลักษณะเปนการลองผิดลองถูก ไมมีการบริหารจัดการ

อยางเปนระบบเทาท่ีควร ประกอบกับมจํีานวนเนือ้หาวชิาท่ีมากเกนิไป ทําใหไมมกีารเนนย้ําอยางเตมิท่ี  
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช  

 กลุมโรงเรียนปง 2 สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ควรใชเปนขอมูลสารสนเทศ และควร

มีการพิจารณาเปาหมาย วางแผน พัฒนา ปรับปรุงและนําความรูไปใชประโยชนตามการบริหารจัดการความรูตาม

มาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสารได รวมกันใหชัดเจนและปฏิบัติได เพื่อทําใหการจัดการความรู ตาม

มาตรการอานรูเร่ืองและสื่อสารไดสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลมากยิ่งขึ้น 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรูของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียน  ตลอดจนถึงความสัมพันธของการจัดการความรูในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาและครู รวมถึงสภาพ

และปญหาการจัดการความรูของสถานศกึษา 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง “การจัดการความรู ตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเร่ืองและสื่อสาร

ไดกลุมโรงเรียนปง 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2” ฉบับนี้ สําเร็จเรียบรอยไดดวย

ความกรุณาจากบุคคลหลายฝาย ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนชวยเหลือในการทําการศึกษาในคร้ังนี้ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารยดร. สุนทร  คลายอ่ํา  อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดสละเวลาใหคําแนะนําปรึกษาอยางใกลชิด นอกจากนี้

ขอขอบพระคุณอาจารยผูสอนทุกทาน ท่ีไดใหการสนับสนุน ใหความรู และแนวคิดในการศกึษาคร้ังนี้ 

ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญทุกทาน โดยเฉพาะ ดร.สันติ บูรณะชาติ รองคณบดีฝายวิชาการ 

วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา นายอสิรีย ทองภูมพิันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนราชานุเคราะห นางชอเพชร วงศชัย 

ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนําแกไขในการแกไข 

ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาจนสําเร็จลุลวงดวยดี  

สุดทายขอขอบพระคุณผูบังคับบัญชา ผูบริหารสถานศึกษาที่ไดขอเก็บขอมูล รวมท้ังครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา กลุมโรงเรียนปง 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ทุกทานท่ีไดกรุณาใหความรวมมือในการ

ตอบแบบสอบถาม ซึ่งสงผลใหการจัดเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้มคีวามสมบูรณครบถวน  

สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยรวมท้ังญาตพิี่นอง เพื่อน ๆ ท่ีใหกําลังใจ ใหการสนับสนุน

จนประสบความสําเร็จในการศกึษาคนควาดวยตนเองคร้ังนี้ 
 

เอกสารอางอิง 
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การจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

Learning Management of Teachers According to the Quality Classroom. 

Group Chiangkham 1 School, Chiangkham Districts, Phayao Province 

เกรยีงศกัด์ิ สินเปยง4

1* และน้ําฝน  กนัมา5

2 

Kreangsak Sinpeang1* and  Namfon  Kanma2 

บทคัดยอ 

 การศกึษาคนควาดวยตนเองคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียน

คุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการจัดการเรียนรูของครู

ตามแนวทางหองเรียนคุณภาพเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา  ประชากรท่ีใชในการศกึษาประกอบดวย ครูในกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา จํานวน 

231 คน สถติท่ีิใชในการวจัิยคือ คาสถติริอยละ คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจัิยพบวา 

 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิง

มาตรฐาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) มีความคิดเห็น

อยูในระดับมาก ดานการมุงนําการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานการวิจัยในชั้น

เรียน (CAR) มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการใช ICT เพื่อการสอนและสนับสนุน

การสอน มคีวามคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 2. ปญหาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก

พบวา งบประมาณในการดําเนนิงานมจํีากัด   

 3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ผูตอบแบบสอบถาม

สวนมากเสนอวาควรเพิ่มงบประมาณในการดําเนนิงาน   
 

 คําสําคัญ:  การจัดการเรียนรู, หองเรียนคุณภาพ   
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2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : sinpeang@hotmail.com 



  

1658 

 

Abstract  

 The purpose of this research was to study the state management system of teacher according to the quality 

classroom, Group Chiangkham 1 school, chiangkham districts, Phayao province and analyze problems and suggestions 

to learning management system of the the teacher according to the quality classroom. As to be the guidelines for the 

improvement of the quality classroom, Group Chiangkham 1 school, Chiangkham districts, Phayao province. The 

population of the study and sample were the teachers in the Group Chiangkham 1 school, Chiangkham districts, 

Phayao Province. They were 231 people. The statistics used in the study were percentage, mean and standard 

deviation.  

 The results illustrated as follows: 1) comment on the learning management of teacher in line with the quality 

classroom. Overall, the comment was great. When each item was taking into account, the items with the highest 

average was in the design standards-based learning units. Then, followed by the Positive Discipline (Positive Discipline), 

introducing the changes to the quality classroom, classroom action research (CAR). And the minimum average 

minimum was the used of ICT for teaching and learning support. 2) The issues by means of management of the 

teacher according to the quality classroom approach, most respondents found in the operating budget is limited. 3) 

The comments on the state of knowledge of the classroom teacher quality approach, the majority of the respondents 

suggested that it should be indcreasing the budget for the operation. 
 

Keywords: Learning management, The  quality classroom  
 

บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4 กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักวา 

การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สงเสริม

สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  แผนการศึกษาแหงชาติเพื่อ

พัฒนาคนตลอดชวงชวีติ พ.ศ. 2557 – 2561 ในขอท่ี 2 ไววา “การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัด

หลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน กิจกรรม การวัดและประเมินผลในทุกระดับท่ีสัมพันธกันและเอื้อตอการพัฒนา

ผูเรียน อยางรอบดาน พัฒนาผูเรียนใหสามารถคิด วเิคราะห แกปญหา คิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถเรียนรูดวยตนเองและ

ใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีอัจฉริยภาพและผูมีความสามารถพิเศษดานตางๆ ให

มีความเปนเลิศ สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

ประสิทธิภาพการสอนของครู อยางท่ัวถึง พัฒนาครูและผูบริหารใหมีระบบการชี้แนะทางปญญา (Coaching)” (สํานักงาน

เลขาธกิารสภาการศกึษา, 2557, สื่อออนไลน) สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดกําหนดแนวทางขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในระดับ
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ปฏบัิต ิคือ “ระดับหองเรียน” โดยใหครูและบุคลากรทางการศกึษามพืีน้ฐานความรู ความเขาใจและทักษะพื้นฐาน เกี่ยวกับ 

“หองเรียนคุณภาพ” มี 5 ประการ ดังนี้ 1) การมุงนําการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียน 2) การออกแบบการจัดการเรียนรูอิง

มาตรฐาน 3) การวิจัยในชั้นเรียน (CAR) 4) การใช ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน 5) การสรางวินัยเชิงบวก 

(Positive Discipline)  

สํานักงานเขตพืน้การศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 ไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพครูและยกระดับคุณภาพ

การศึกษา โดยใชหองเรียนคุณภาพเปนกลไกในการขับเคลื่อนเนื่องจากระบบหองเรียนคุณภาพเปนระบบท่ีสงเสริมให

ครูผูสอนไดมกีารจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบและมีคุณภาพ โดยเร่ิมตั้งแตครูออกแบบหนวยการเรียนรูตอบสนอง

มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตร จัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน

เปนสําคัญ มกีารวัดผลประเมนิผลตามสภาพจริงดวยวิธีท่ีหลากหลายและนําเสนอผลการพัฒนาผูเรียนดวยระบบคุณภาพ 

(Rubrics) มีการนํา ICT มาใชในการจัดการเรียนการสอน มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบและแกปญหา

นักเรียนดวยกระบวนการวจัิย (CAR1 – CAR4) ทําใหครูสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง (สํานักงาน

เขตพืน้การศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2, 2554, เอกสารนเิทศท่ี 037 หนา 2) 

จากการท่ีผูวิจัย ไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ โดยเปนครูผูสอนรายวิชาการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุสบแวน) ซึ่งเปนโรงเรียนท่ีใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตาม

แนวทางหองเรียนคุณภาพ ตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุสบแวน)เปนโรงเรียนหนึ่งท่ีอยูในกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนระบบชัดเจน ท่ีจะชี้ใหเห็นวา การจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ   

กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในปจจุบันสามารถปฏิบัติไดในระดับใด เพื่อนํามาเปนขอมูลในการ

พิจารณาปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา  ใหมีประสิทธิภาพอันจะเกิดผลดีตอนักเรียนและครู เพื่อบรรลุมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานตาม

หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ตอไป 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1  

อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา   

2. เพื่อศึกษาปญหาการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา

หองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชยีงคํา 1 อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา   

3.  เพ่ือศกึษาขอเสนอแนะการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา

หองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชยีงคํา 1 อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา  
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  

  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

จากการวิจัย เร่ือง การจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอ        

เชียงคํา จังหวัดพะเยา ผูวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ ประชากร เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บ

รวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล สถติท่ีิใชในการวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 

จากการศึกษาผูวิจัยกําหนดประชากรจาก ครูกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ประจําป

การศกึษา 2557 จํานวน 231  คน 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศกึษาตามขัน้ตอนดังนี้ 

 1.  ศกึษาเอกสาร ตํารา วารสาร และงานวจัิยท่ีเกี่ยวกับการจัดหองเรียนคุณภาพ 

สภาพ ปญหาและขอเสนอแนะการจัดการเรียนรู

ของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุม

โรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

5 ดาน ไดแก 

1. ดานการมุงนําการเปลี่ยนแปลงสู

หองเรียน 

2. ดานการออกแบบการจัดการเรียนรูองิ

มาตรฐาน 

3. ดานการวจัิยในชัน้เรียน (CAR) 

4. ดานการใช ICT เพื่อการสอนและ

สนับสนุนการสอน 

5. ดานการสรางวินัยเชงิบวก (Positive 

Discipline) 

 

บริบทและความเปนมาของ                    

   กลุมโรงเรียนเชยีงคํา 1 

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษา        

   ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

     - มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

     - แนวคิด ทฤษฎ ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

     - แนวคิด ทฤษฎ ีเกี่ยวกับหองเรียนคุณภาพ       

         - ดานการมุงนําการเปลี่ยนแปลง           

สูหองเรียนคุณภาพ 

         - ดานการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบ

องิมาตรฐาน 

     -  ดานการวิจัยในชัน้เรียน (CAR)    

 -  ดานการใช ICT เพื่อการสอนและ

สนับสนุนการสอน               

 -  ดานการสรางวนิัยเชงิบวก (Positive 

Discipline) 

 -  งานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 
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 2.  ศกึษาเอกสาร ตํารา วารสาร ท่ีเกี่ยวกับการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

   3.  กําหนดกรอบโครงสรางของแบบสอบถาม  

              4. สรางแบบสอบถามแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความครอบคลุม และความชัดเจนของเนื้อหา

เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข 

 5.  เสนอแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวใหผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน 3 ทาน ไดแก 

    1. นางสาววราภรณ วงศใหญ      

  2. นางนงคราญ ไชยวงศ      

  3. นางพชรมนฑ ไชยสมบัต ิ 

 6. ทําการปรับปรุงแบบสอบถามใหมคีวามสมบูรณ 

 7. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมท่ีทําการวจัิย จํานวน 30 คน 

 8. หาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมคีาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.97 

 9. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ และมีความสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูลจาก

ประชากรตอไป 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง เพื่อสอบถามความคิดเห็น 

ของครูเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอ

เชยีงคํา จังหวัดพะเยา แบงเปน 3 ตอน  คือ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ

รายการ (Check List) จําแนกตามเพศ อายุ วุฒกิารศกึษาประสบการณในการสอน และระดับชัน้ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียน

เชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา แบงเปน 5 ดาน คือ ดานการมุงนําการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ ดานการ

ออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน ดานการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) ดานการใช ICT เพื่อการสอนและสนับสนุน        

การสอน และดานการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ ตามวธีิการของ Likert  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียน

คุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา แบงเปน 5 ดานคือ ดานการมุงนําการเปลี่ยนแปลงสู

หองเรียนคุณภาพ ดานการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน ดานการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) ดานการใช ICT  

เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน และดานการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ

ปลายเปด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจัิยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมขีัน้ตอนดังนี้ 

1. ผูวจัิยขอหนังสือถงึวทิยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา สงหนังสือถึงผูอํานวยการโรงเรียนกลุมโรงเรียน

เชยีงคํา 1 อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา เพื่อขอความรวมมือครูผูสอนตอบแบบสอบถาม 
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  2. ผูวิจัยดําเนินการนําแบบสอบถามไปสงใหครูผูสอนซึ่งเปนกลุมประชากร จํานวน 231 คน ไดรับกลับคืนมา 

จํานวน 191 ฉบับ คิดเปนรอยละ 82.68 

วธีิการวเิคราะหขอมูล 

ผูวจัิยวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและวิเคราะหขอมูลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้ 

ดังนี้ 

1. นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจหาความสมบูรณเพื่อจัดหมวดหมูตาม ตัวแปรท่ีศึกษาและนําไป

วเิคราะห 

2. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาแจกแจง

ความถี่และรอยละ 

3. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียน

คุณภาพ กลุมโรงเรียนเชยีงคํา 1 อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา  

4. ทําการวเิคราะหขอมูลทางสถติิ 
 

ผลการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และนําเสนอผลการวิจัยในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย เรียงตามลําดับ  ดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียน เชียงคํา 1 

อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา  

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียน

เชยีงคํา 1 อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลการวิจัย การจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1  

อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลการวจัิย ไดดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิงมีจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 75.90 และ

รองลงมาเปนเพศชายจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 24.10 ตามลําดับ จําแนกตามอายุ พบวาสวนมากมีอายุ 51 – 60 ป 

จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 42.90 รองลงมามอีายุ 41 - 50 ป จํานวน 43 คน คิดเปน รอยละ 22.50 และอายุ 31 - 40 ป 

จํานวน 43 คน คิดเปน รอยละ 22.50 และมอีายุนอยท่ีสุดคือ 20 – 30 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 23.00 ตามลําดับ 

จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวา สวนมากมีวุฒิปริญญาตรี จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 81.20 รองลงมามีวุฒิปริญญา

โท จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 16.20 และนอยท่ีสุดคือต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.60 ตามลําดับ 

จําแนกตามประสบการณในการสอนพบวา สวนมากมีประสบการณในการสอน 21 ปขึ้นไป จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 
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46.60 รองลงมามีประสบการณในการสอน 6 – 10 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 17.30 และมีประสบการณในการ

สอนนอยที่สุดคือ 11 – 15 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.80 ตามลําดับ จําแนกตามระดับชั้นพบวา สวนมากสอนอยู

ในระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 74.30 รองลงมาสอนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 

25 คน คิดเปนรอยละ 13.10 และนอยท่ีสุดคือสอนอยูในระดับชั้นกอนประถมศึกษา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 12.60 

ตามลําดับ 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียน  เชียงคํา 1 

อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา 

ผลการวิเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทาง

หองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชยีงคํา 1  อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (μ=4.16, σ=0.47) 

เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน มีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก (μ=4.28,σ=0.51)รองลงมาไดแก ดานการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) มีความคิดเห็น

อยูในระดับมาก (μ=4.23, σ=0.54) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการใช ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการ

สอน มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก (μ=3.98, σ=0.59)  

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหองเรียนคุณภาพ  กลุมโรงเรียน

เชยีงคํา 1 อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา 

ผลการวิเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียน

คุณภาพ กลุมโรงเรียนเชยีงคํา 1 อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา ดังนี้ 

1. ดานการมุงนําการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ ปญหาท่ีพบ คือ งบประมาณในการดําเนินงานมีจํากัด 

ขาดสื่อ และอุปกรณในการจัดหองเรียนคุณภาพ  

2. ดานการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน ปญหาท่ีพบ คือ หนวยการเรียนรูบางหนวยมีเนื้อหา

ยากตอการจัดการเรียนรูกับผูเรียน กลุมออน และครูบางสวนไมไดออกแบบหนวยการเรียนรูอยางมปีระสทิธิภาพ  

3. ดานการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) ปญหาที่พบ คือ ครูขาดความรู และทักษะในการทําวิจัย ขาดความตอเนื่อง

ของการวจัิย ไมมกีารสงตอในระดับตอไป  

4. ดานการใช ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน ปญหาที่พบ คือ สื่อ ICT มีปริมาณไมเพียงพอกับจํานวน

นักเรียน ครูขาดทักษะการใช สื่อ ICT ความไมพรอมของสื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน  

5. ดานการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) ปญหาที่พบ คือ ขาดความรวมจากผูปกครองในการแกไข

ปญหา การรับรูของผูเรียนแตกตางกัน  

อภปิรายผลการวจัิย 

การวิจัย เร่ือง การจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา สามารถนํามาอภปิรายผล ดังนี้ 

สภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัด

พะเยา ทัง้ 5 ดาน ไดแก ดานการมุงนําการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ ดานการออกแบบการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน  
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ดานการวจัิยในชัน้เรียน (CAR) ดานการใช ICTเพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน และดานการสรางวินัยเชิงบวก (Positive 

Discipline) จากการวิจัยครั้งนี้  พบวา โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน

เพราะวาการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน ของครูกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา       

เปนการออกแบบการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสอดคลองกับสํานักทดสอบ

ทางการศึกษา (2554 : 13) ไดกําหนด แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศกึษา ไวในมาตรฐานท่ี 7 ตัวบงชี้ท่ี 3 โดยใหครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความ

แตกตางระหวางบุคคล และพัฒนาการทางสตปิญญา เมื่อพจิารณาความคิดเห็นรายดาน มปีระเด็นท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

 ดานการมุงนําการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา รายการท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดบรรยากาศภายในหองเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

มคีวามคิดเห็นอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหาร กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ไดเห็น

ความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ โดยผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหครูกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอ

เชยีงคํา จังหวัดพะเยา จัดบรรยากาศภายในหองเรียนท่ีเอือ้ตอการเรียนรูของผูเรียน สอดคลองกับ กลุมนิเทศติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (2555 : 7) ไดกําหนดใหผูบริหาร

สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู 

และการนําภูมปิญญาทองถิ่น หรือเครือขายผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่น มามีสวนรวมในการจัด การเรียนการสอนตามความ

เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปภังกร หัสดีธรรม (2555 : 115) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเร่ือง ความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิรูปการเรียนรูสูหองเรียนคุณภาพตามความคิดเห็น

ของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ดานนําการเปลี่ยนแปลงสู

หองเรียนคุณภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสนับสนุนใหครูและนักเรียน จัดทํา

หองเรียนคุณภาพท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีความสะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยูในสภาพ

พรอมใชและมคีวามเพยีงพอสําหรับผูเรียนทุกคน มคีวามคิดเห็นอยูในระดับมาก  

 ดานการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะวา ครู

กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีการออกแบบหนวยการเรียนรูสอดคลองตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

มกีารกําหนดเปาหมาย และองคประกอบภายในหนวยการเรียนรู ไดแก ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ สาระการเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคชิ้นงาน / ภาระงาน กิจกรรมการ

เรียนการสอนและเกณฑการประเมินผล การออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐานเปนสวนที่นํามาตรฐานการเรียนรู

ไปสูการปฏิบัติในการเรียนการสอนอยางแทจริงสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกศรินทร แกวประสิทธิ์ (2554 : 132) ไดทําการ

วจัิยเกี่ยวกับเร่ืองการประเมนิหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานกระบวนการเรียนการสอน ผลการวิจัย

พบวา การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแนวการสอนท่ีกําหนดไว มรีะดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
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ดานการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา รายการท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูมีการประเมินผลการสอน โดยวิธีสังเกต สนทนา ซักถาม เพื่อนครูและนักเรียน มีความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา การวิจัยในชั้นเรียน(CAR)เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและสรางความรูในการปฏิบัติงาน

ทําใหครูกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เกิดความเขาใจในสภาพผลสําเร็จและปญหาการปฏิบัติงาน

ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง อันจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครู เปนแนวทางพัฒนาวิชาชีพและเสริมสรางการเรียนรูของผูเรียน โดยครูสะทอนความคิดตองาน         

เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ การวิจัยในชั้นเรียน(CAR) เกี่ยวของกับการท่ีครูยอนกลับ

มามองการปฏบัิตงิานของตน หรือสิ่งท่ีเกดิขึ้นในชัน้เรียน อาทิ พัฒนาการ พฤติกรรม ปฏิสัมพันธทางสังคม ความยากลําบาก 

ในการเรียนรู การมีสวนรวมของครอบครัว ตลอดจนสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู จากนั้นสะทอนความคิดและคนหา การ

สนับสนุน หรือสะทอนผลกลับ อาจกลาวไดวาการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) เปนกระบวนการสรางความรูจากการปฏิบัติงาน

ของตนเอง เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเองของครู ใหสามารถคิดและปฏิบัติงานการจัดการเรียนรูไดอยางถูกตอง สรางสรรค 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (กลุมนิเทศฯ.สํานักงานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2, 2555 : 27) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดระบุไวในมาตรา 24 (5) และ มาตรา 30 กําหนดใหสถานศึกษา

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท่ี

เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรอบแกว จันทรทะระ (2557 : 75) ไดวิจัย 

ปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน โรงเรียนแมใจวิทยาคมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 36 ผลการวจัิยพบวา ดานการดําเนนิการวจัิยในชัน้เรียน มคีวามคิดเห็นในระดับมาก  

  ดานการใช ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหาร สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูโดยใช ICT ในการจัดการเรียนรู มีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ICT เขามามีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอน ทําใหผูบริหารกลุม

โรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เล็งเห็นความสําคัญของการใช ICT ในการจัดการเรียนการสอน โดยสงเสริม

ใหครูจัดการเรียนการสอนโดยใช ICT ในการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงาน วิจัยของ ปภังกร หัสดีธรรม (2555 : 111 

- 112, 118) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการ

ปฏิรูปการเรียนรูสูหองเรียนคุณภาพตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพิจารณา 8 ดานเรียงลําดับจากมากลงมา คือ ดานการใช ICT 

เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน ดานการวิจัยในชั้นเรียน ดานการสรางวินัยเชิงบวก ดานการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียน

คุณภาพ ดานการออกแบบการจัดการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน ดานการจัดการเรียนรูแบบองครวม ดานการเรียนรูจาก

การคิดและปฏิบัติจริง ดานการเรียนรูอยางมีความสุข เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการใช ICT เพื่อการสอนและ

สนับสนุนการสอน ผูบริหารสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเปดโอกาสใหนักเรียนใช ICT ในกระบวนการเรียนรู 

มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก 

ดานการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา รายการท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด 2 รายการ ไดแก ผูบริหารมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนอยางชัดเจน  และครูมีการสรางขอตกลงกับนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน
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เพราะวา ผูบริหารเห็นความสําคัญตอการสรางวนิัยเชงิบวกใหกับนักเรียน มีการมอบหมายงานใหครูรับผิดชอบชัดเจนเพื่อ

นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล ใหครูสรางความสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน มีการสื่อสารดวยทาทีท่ีเปนมิตร 

ใหความไววางใจกับนักเรียน มีการเสริมแรงในทางบวก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยงค วงษดี (2553 : 98- 99)  

ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเร่ือง การดําเนินงานเสริมสรางวินัยเชิงบวกใหแกนักเรียนของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสรางวินัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ทานมีกฎระเบียบ

ในหองเรียนที่ชัดเจนและใหมกีารปฏบัิตอิยางสม่ําเสมอ มคีวามคิดเห็นอยูในระดับมาก  

ขอเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา ผูวจัิยมขีอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ จากผลการวจัิย ดังนี้ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ดานการมุงนําการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ ควรเพิ่มงบประมาณในการดําเนินงาน  ควรมีการ

สนับสนุนใหมหีองเรียนคุณภาพครบทุกชัน้เรียน  

 2. ดานการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบองิมาตรฐาน ผูบริหารควรมกีาร นเิทศ กํากับ ตดิตาม อยางตอเนื่อง  

 3. ดานการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) ผูบริหารควรจัดอบรมการทําวิจัยใหกับครูทุกคนใหมีความรู ความเขาใจใน

เร่ืองการทําวิจัยในชั้นเรียน (CAR) ควรมีการนําผลการวิจัยในชั้นเรียน (CAR)ไปใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนอยาง

แทจริง 

 4. ดานการใช ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน ควรจัดหาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดาน ICT มา

สนับสนุนเพ่ือใหการบริหารจัดการสื่อ ICT เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรขอรับการสนับสนุนสื่อ ICTจากชุมชนและ 

องคการปกครองสวนทองถิ่น 

 5. ดานการสรางวนิัยเชงิบวก (Positive Discipline) ควรมกีารประสานความรวมมือกับผูปกครองอยางตอเนื่อง 

ควรจัดกจิกรรมสงเสริม ใหนักเรียนมวีนิัยเชงิบวกอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาการวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) เพื่อแกปญหา

และพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ 

2.  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียน

คุณภาพ 

3.  ควรมกีารศกึษาเพื่อเปรียบเทียบการจัดกจิกรรมการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ของโรงเรียน

ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัด

พะเยา ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหจาก ดร.น้ําฝน กันมา อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา 
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ตรวจทาน ตลอดจน ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ 

ผูวจัิยจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
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การใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จังหวัดเชียงราย 

Usage of Local Wisdom to Provide the Learning and Instruction Management of 

Local Administration Organization in Chiang Rai Province 

กมลลักษณ กอนคําหนอย6

1* และธิดาวัลย อุนกอง7
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KamonluckKonkhomnoi1* and Thidawan Unkong2 

บทคัดยอ 

การคนควาอสิระคร้ังนี้มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงรายและเพื่อศึกษาขอเสนอแนะการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงรายกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือผูบริหารสถานศึกษา

และครูโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงรายจํานวน 610 คน ไดแก โรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดเชียงราย จํานวน 144 โรงเรียนโดยการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศกึษาพบวา 

การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย

โดยภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานแนวทางปฏิบัติหรือเทคโนโลยีชาวบาน มี

คาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากท่ีสุดรองลงมา คือ ดานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

และดานคตคิวามคิดความเช่ือ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลําดับสวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการประกอบอาชีพ

ในทองถิ่น 

 การศกึษาขอเสนอแนะ การใชภูมปิญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น จังหวัดเชยีงรายพบวา ดานคต ิความคิด ความเช่ือ ท่ีสําคัญดังนี้ ครูควรใหนักเรียนไดปฏบัิตจิริงรองลงมาครูควร 

ใชสื่อประกอบการเรียนท่ีหลากหลาย นาสนใจ และนักเรียนควรสามารถสืบทอดวิถีชีวิตของชาวบานได ดาน

ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ท่ีสําคัญดังนี้ ควรใหวิทยากรหรือปราชญชาวบานมีสวนรวมในการเรียนการสอน 

รองลงมาควรจัดโครงการดานวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง และควรเนนการสอนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ทองถิ่นและอยูใกลตัวนักเรียน ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่น ท่ีสําคัญดังนี้ ควรจัดโครงการอาชีพใหนักเรียนอยาง
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ตอเนื่อง รองลงมา ควรเชิญวิทยากรในทองถิ่นมาใหความรู และควรใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงดานแนวทางปฏิบัติหรือ

เทคโนโลยีชาวบานท่ีสําคัญดังนี้ ควรอนุรักษภูมิปญญาชาวบานโดยใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง รองลงมา ควรบรรจุใน

หลักสูตร 8 สาระการเรียนรู และควรใหนักเรียนเรียนรูการใชภูมปิญญาทองถิ่นและนํามาดัดแปลงเขากับปจจุบันได 

คําสําคัญ: การใชภูมปิญญาทองถิ่นในการเรียนการสอน 

Abstract 

The purposes of this research were to study the research on the use of local wisdom in instructional 

management of Local Administration Organization in Chiang Rai province and to study suggested the use of local 

wisdom in instructional management of Local Administration Organization in Chiang Rai province. The samples group 

used in this study are school administrators and teachers in the Local Administration Organization in Chiang Rai 

province, 610 persons in 144 schools by Simple Random Sampling and the tools used for data collection include a 

questionnaire rating scale (Rating Scale) statistics used in this study were mean ( X ) and standard deviation (SD). 

The results showed that,  

 The use of local wisdom in instructional management of Local Administration Organization in Chiang Rai 

province in overall average is the highest level. When considering it was found that the practices or locals 

technologies has a highest mean in the highest level. Followed by cultural traditions, the average value is high. And 

folklore beliefs, the average value is high. The lowest was in the local occupational respectively.  

 The study suggested the use of local wisdom in instructional management of Local Administration 

Organization in Chiang Rai province found that the motto, ideas, and beliefs such important as follows: teachers 

should provide students with a real practice. Secondary, teachers should use a variety of teaching and interesting 

media. Students should be able to inherit the lifestyle of the villagers.  Culture and arts such important as follows: 

should provide a participant in teaching for the guest speaker or village philosophers.  Secondary, cultural projects 

should be continued and should focus on teaching arts and culture, local traditions that involve around the 

students.Secondly, should be added to 8 substance learning group and give the students a learning to use local 

wisdom and adapted to the present 

Keywords: Usage of Local Wisdom to Provide the Learning and Instruction Management.  
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บทนํา 

ภูมิปญญาทองถิ่นเปนมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมไมวาจะเปนการดําเนินชีวิตการประกอบอาชีพขนมธรรม

เนียมประเพณีและวัฒนธรรมตางๆรวมไปถึงศิลปะแขนงตางๆที่ไดรับการสืบทอดหลักการและประสบการณมากจากอดีต

จนถึงปจจุบันอยางตอเนื่องตามพื้นฐานของสังคมไทยภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนแหลงความรูในทองถิ่นท่ีอยูใกลชิดกับ

โรงเรียนมากท่ีสุดการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไมวาจะเปนการใช

ปราชญทองถิ่นเปนวิทยากรใหความรูดานอาชีพแกผูเรียนการใชแนวคิดกระบวนการและหลักปฏิบัติของปราชญทองถิ่นท่ี

เกี่ยวของมาเช่ือมโยงเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร (มณฑิชา ชนะสิทธ์ิ, 2539, หนา 3) จึงเปนแนวทางในการจัดแหลงการ

เรียนรูเพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรูขอมูลขาวสารและรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและความ

ตองการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาแหงชาต,ิ 2543,หนา 3) 

โรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงรายทําหนาท่ีจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาเพื่อใหการจัด

การศึกษาดําเนินไปอยางท่ัวถึงภูมิปญญาทองถิ่นเปนแหลงความรูแหลงหนึ่งท่ีอยูใกลโรงเรียนท่ีหลายคนมักมองขาม

ความสําคัญสวนนี้จึงนับวาเปนปรากฏการณใหมทางการศึกษาท่ีนาสนใจและมีความสําคัญตอการศึกษาเพื่อสรางองค

ความรูของทองถิ่นเปนการเปดโอกาสใหทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ

ของทองถิ่นโดยใชทรัพยากรและแหลงวิชาการในทองถิ่นภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนแหลงความรูที่มีความสัมพันธกับการ

ดําเนินการชีวิตของผูเรียนมากท่ีสุดเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งท่ีมีอยูในทองถิ่นซึ่งมีประโยชนและมีคุณคาตอการพัฒนา

ชีวิตใหเปนสุขในทองถิ่นของตนเองการศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย  

จากเหตุผลและขอมูลเบ้ืองตนดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวามีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่นเพียงใดและเพื่อนําขอเสนอแนะท่ีได มาวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอน

โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นในโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย จังหวัดเชียงรายท้ังนี้ผลท่ีไดจากการวิจัยจะเปน

แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหเกิดความตระหนักเห็นความสําคัญและ

คุณคาของการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหชุมชนมีสวน

รวมในการกําหนดและพัฒนาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆอันจะทําใหการพัฒนาการศึกษาเปนไปตามเจตนารมณของ

การปฏรูิปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดเชยีงราย 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จังหวัดเชยีงราย  



  

1671 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดเชียงรายเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาไดแก โรงเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงรายโดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนา

และการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาในคร้ังนี้ไดแกผูบริหารจํานวน 27 คนและครูจํานวน 583 คนในโรงเรียนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชยีงรายจํานวน 144 โรงเรียนในปการศกึษา 2557 จํานวน 610คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผูบริหาร และครูในโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย 

โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่ และ มอรแกน (Krejcie and Morgan)ไดกลุมตัวอยาง  

จํานวน 242 คนโดยวธีิแบบแบงชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) ดังนี้ 

 

ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรที่ใชในการวิจัย 

ประเภท ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร 27 11 

               ครู 583 231 

รวม 610 242 
 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list ) 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนเปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา ( Rating Scale ) แสดงคา 5 ระดับของลเิคิรท (Likert) แบงแบบสอบถามออกเปน 4 ดานตามเนือ้หาสาระดังนี้ 

1. ดานคตคิวามคิดความเช่ือ 

2. ดานศลิปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณี 

3. ดานการประกอบอาชพีในทองถิ่น 

4. ดานแนวทางปฏบัิตหิรือเทคโนโลยชีาวบาน 

ในการพิจารณาแบบสอบถามระดับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนผูวิจัยกําหนดเกณฑของ

ชวงไวดังนี้ 
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คะแนน 5 หมายถงึใชภูมปิญญาทองถิ่นอยูในระดับมากท่ีสุด 

คะแนน 4 หมายถงึใชภูมปิญญาทองถิ่นอยูในระดับมาก 

คะแนน 3 หมายถงึใชภูมปิญญาทองถิ่นอยูในระดับปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถงึใชภูมปิญญาทองถิ่นอยูในระดับนอย 

คะแนน 1 หมายถงึการใชภูมปิญญาทองถิ่นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ในการวิเคราะหคาคะแนนเฉลี่ย การใชภูมิปญญาทองถิ่นในงานวิชาการของโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดเชยีงรายผูวจัิยไดแปลความหมายระดับของการมสีวนรวมซึ่งใชเกณฑของ ประคอง กรรณสูต (2542,หนา 117)ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  ระดับการใชภูมปิญญาทองถิ่น 

  4.50 – 5.00  ใชภูมปิญญาทองถิ่นอยูในระดับมากท่ีสุด 

  3.50 – 4.49  ใชภูมปิญญาทองถิ่นอยูในระดับมาก 

  2.50 – 3.49  ใชภูมปิญญาทองถิน่อยูในระดับปานกลาง 

  1.50 – 2.49  ใชภูมปิญญาทองถิ่นอยูในระดับนอย 

  1.00 - 1.49  ใชภูมปิญญาทองถิ่นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

สวนท่ี 3เปนแบบสอบถามท่ีเปนขอคําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ 

การสรางเครื่องมอืและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย ไดดําเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1. วจัิยไดศกึษาคนควาเอกสารและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของกับการ ใชภูมปิญญาทองถิ่นในการเรียนการสอน 

2. นําขอมูลท่ีไดจากการศกึษามาประมวลเปนกรอบแนวคิดหลัก กําหนดขอบเขตขอบการวจัิย และกําหนด 

โครงสรางเคร่ืองมือในการวจัิย และสรางแบบสอบถามเพื่อการวจัิย 

3. ผูวจัิยสรางแบบสอบถามจากขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมด โดยใชแบบสอบถามของ วุช กาวงคกลาง 

(2547,หนา88-85) มาปรับปรุงเพิ่มเตมิใหครอบคลุมการใชภูมปิญญาทองถิ่น 

4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอประธานและกรรมการผูควบคุม งานวจัิยและผูเชี่ยวชาญ  

3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Conten Validity ) และภาษาที่ใช(Wording)แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง 

IOC (Index of Item Objective Congruence )ของแบบสอบถามเฉลี่ยท้ังฉบับมคีวามเท่ียงตรงเชงิเนือ้หาเทากับ 0.94 

    ขอคําถามแตละขอสอดคลองหรือไมมเีกณฑใหคะแนนดังนี้ 

    ใหคะแนน +1 แนใจขอคําถามนัน้วัดตรงตามจุดประสงคของการวัด 

    ใหคะแนน 0 ไมแนใจขอคําถามนัน้วัดตรงตามจุดประสงคของการวัด 

    ใหคะแนน -1 แนใจขอคําถามนัน้วัดไมตรงตามจุดประสงคของการวัด 

วเิคราะหดัชนคีวามสอดคลอง(IOC)ระหวางขอคําถามกับความตองการโดยใชสูตรดังนี้พวงรัตนทวรัีตน (2540, 

หนา 117)  

เมื่อ IOC แทนคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความตองการ  
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ΣR  แทนผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญ 

N แทนจํานวนผูเชี่ยวชาญ 

       แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ถือวาเปนขอคําถามท่ีอยูในเกณฑความตรงเชิง

เนือ้หาท่ีใชได 

5. นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช (Try Out) กับครูในโรงเรียนประถมศกึษา ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน  

30 คน (โรงเรียนเทศบาล 2หนองบัว จังหวัดเชียงราย) เพื่อตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) แลวนําผลที่ไดจากทดลอง

มาไปคํานวณหาคาความเช่ือมั่น ของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha(∝)-Coefficient) 

ของครอนบาค(Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับไดเทากับ 0.8951 

วเิคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังตอไปนี้ 

1. ดานคตคิวามคิดความเช่ือมคีวามเช่ือมั่นไดเทากับ 0.9035 

2. ดานศลิปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณีมคีวามเช่ือมั่นไดเทากับ 0.8560 

3. ดานการประกอบอาชพีในทองถิ่นมคีวามเช่ือมั่นไดเทากับ 0.8483 

4. ดานแนวทางปฏบัิตหิรือเทคโนโลยชีาวบานมคีวามเช่ือมั่นไดเทากับ 0.7617 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลดําเนนิการใน ปการศกึษา 2557 มขีัน้ตอนการดําเนนิงานดังนี้ 

1. ทําบันทึกถึงมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความอนุเคราะหหนังสือราชการของมหาวิทยาลัย ถึงโรงเรียนในกลุม

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเชยีงราย เพื่อขออนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. จัดสงหนังสือของมหาวิทยาลัยพะเยา พรอมดวยแบบสอบถามไปให โรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเชยีงราย ท่ีเปนกลุมตัวอยาง ดวยตนเอง จํานวน 144 โรงเรียน 242 ฉบับ ไดรับกลับคืนมคีวามสมบูรณ 242 ฉบับ  

คิดเปนรอยละ 100 

3. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลวนํามา

วเิคราะหขอมูลตอไป 

วธีิการวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูลแบงเปน 3 สวน 

1. การวิเคราะหขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่คาเฉลี่ยคารอยละแลวนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ

ตารางประกอบความเรียง 

2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน โดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) 

และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑในการแปลความหมายของขอมูลคาจากคาเฉลี่ยซึ่งใชเกณฑของ ประคอง กรรณ

สูต (2542, หนา 117) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  ระดับการใชภูมปิญญาทองถ่ิน 

 4.50 – 5.00  ใชภูมปิญญาทองถิ่นอยูในระดับมากท่ีสุด 

 3.50 – 4.49  ใชภูมปิญญาทองถิ่นอยูในระดับมาก 



  

1674 

 

 2.50 – 3.49  ใชภูมปิญญาทองถิ่นอยูในระดับปานกลาง 

 1.50 – 2.49  ใชภูมปิญญาทองถิ่นอยูในระดับนอย 

1.00 - 1.49  ใชภูมปิญญาทองถิ่นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3. วิเคราะหแบบสอบถามปลายเปดขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชยีงรายวเิคราะหโดยการหาคาความถี่นําเสนอขอมูล ในรูปตาราง 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจัิยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จังหวัดเชยีงราย 

ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชภูมปิญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของ 

โรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชยีงราย 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ืองการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น จังหวัดเชยีงราย สามารถสรุปผลการศกึษาไดดังนี้ 

ตอนท่ี 1ผลการวเิคราะห ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 57.02 ท่ีเหลือเปนเพศชาย จํานวน 104 คน 

คิดเปนรอยละ 42.98 และเมื่อจําแนกตามอายุสวนใหญ มีอายุระหวาง 31-40 จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 45.45 

รองลงมามีอายุ 20-30 ปจํานวน 102 คนคิดเปนรอยละ 42.15 และมีอายุ 41-60 ปมีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ12.40 และ

เม่ือจําแนกตามตามระดับการศึกษาพบวามีระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 58.26 

และระดับสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 41.74 และเมื่อจําแนกตามตําแหนงพบวาสวนใหญอยูใน

ตําแหนงครูจํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 95.45 และอยูในตําแหนงผูบริหาร จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 4.55 และเมื่อ

จําแนกประสบการสอน/บริหาร พบวาสวนใหญมีประสบการณสอนมากกวา 5 ป จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 59.50 

และมีประสบการณสอนตํ่ากวา 5 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 40.50 เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา สวนใหญ

เปนโรงเรียนระดับกลาง จํานวน 98 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 40.50 รองลงมาเปนผูบริหาร/ครูที่อยูในโรงเรียนมีขนาด

กลาง จํานวน 72 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 29.75 และเปนผูบริหาร / ครูท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 72 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 29.75 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จังหวัดเชยีงราย 

1. การใชภูมปิญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย

โดยภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.22, SD=0.10) เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ดานแนวทางปฏบัิตหิรือ 
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เทคโนโลยีชาวบาน มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.62,SD=0.18) รองลงมา คือ ดานศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.25, SD=0.12) และดานคติความคิดความเช่ือ มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ( X =4.19, SD=0.21) ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานการประกอบอาชีพในทองถิ่น  

( X =3.80, SD=0.19) ตามลําดับ 

 1.1 การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด

เชยีงรายดานคตคิวามคิดความเช่ือโดยภาพรวมมคีาเฉลี่ยมาก ( X =4.19, SD=0.21) เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ความ

เ ชื่อ แ บบพิธีพุท ธ เ ชนก าร ทํา บุญตัก บาตร ไหวพ ร ะการฟง เ ทศ นม า ใ ช ใ นก ารจัด การ เ รีย น การส อน  มี

คา เฉลี่ ยมากที่สุด  ( X =4.87, SD=0.35) รองลงมา คือ คติคําคมสุภาษิตคําพังเพย มาใชในการจัดการเรียนการสอน มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.81, SD=0.39) และ ไดนํานิทานตํานานพื้นบานมาใชในการจัดการเรียนการสอน มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.50, SD=0.50) ตามลําดับสวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือความเช่ือแบบผีเชนการเซน

ไหวผบีานผเีรือนมาใชในการจัดการเรียนการสอน ( X =2.28, SD=0.45) 

 1.2 การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงรายดาน

ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมาก ( X =4.25, SD=0.12) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ประเพณีสําหรับตัวบุคคลเชนการทําบุญขึ้นบานใหมการบวช การโกนผมไฟประเพณีการทําศพมาใชในการจัดการเรียน

การสอน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =4.86, SD=0.34) รองลงมา คือ ประเพณีที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิต เชน ประ เพณีการ

เกิด ประเพณีการแตงงาน มาใช ในจัดการเ รียนการสอนมีคา เฉลี่ ยอยู ในระดับมากท่ีสุด  

( X =4.86, SD=0.34) และ ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานภาคเหนือเชนวงสะลอซอซึงมาใชในการจัดการเรียนการสอนมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.85, SD=0.38) ตามลําดับสวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือประเพณีเกี่ยวกับการถือผีมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน ( X =2.05, SD=0.28) 

 1.3 การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงรายดานการ

ประกอบอาชีพในทองถิ่นโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมาก ( X =3.80, SD=0.19) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  การ ทํา

สมุนไพรรักษาโรคเชนตะไคร  ขมิ้น  ฟาทะลายโจร  ใบเตย  มาใช ในการจัดการเรียนการสอนมีคา เฉลี่ ย

มากที่สุด  ( X =4.75, SD=0.43) รองลงมา คือ การประกอบอาหารพื้นบาน มาใชในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.62, SD=0.51) และ การทําขนมพื้นเมืองเชนขนมเทียน ขาวตมมัด ขนมกลวย มาใชในการ

จัดการเรียนการสอนมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.60, SD=0.51) ตามลําดับสวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการทําเคร่ือง

เขนิ เชน การทําเคร่ืองประดับ มาใชในการจัดการเรียนการสอน ( X =2.18, SD=0.70) 

 1.4 การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด

เชียงรายดานแนวคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบานโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =4.62, SD=0.18) เมื่อ

พิจ ารณา เปน รายขอพบว า  การทําเกษตรแบบผสมผสานมาใชในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X

=4.90, SD=0.34) รองลงมา คือ การทําไรนาสวนผสมการทําการเกษตรทฤษฎีใหม มาใช ในการจัดการเรียนการ
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สอนมีคา เฉลี่ยอยู ในระดับมากที่สุด  ( X =4.87, SD=0.39)และ เกษตรธรรมชาติ มาใช ในการจัดการเรียนการ

สอนมีคา เฉลี่ยอ ยู ในระดับมาก ( X =4.83, SD=0.42) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการแปรรูปอาหารเปน

อาหารกระปองมาใชในการจัดการเรียนการสอน( X =4.07, SD=0.70)  

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุม

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชยีงราย 

1. ขอเสนอแนะการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย 

ดานคติ ความคิด ความเช่ือท่ีสําคัญดังนี้ ครูควรใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง รองลงมา ครูควรใชสื่อประกอบการเรียนท่ี

หลากหลาย นาสนใจ และ นักเรียนควรสามารถสืบทอดวถิชีวีติของชาวบานได 

2. ขอเสนอแนะการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด

เชียงรายดานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมท่ีสําคัญดังนี้ ควรใหวิทยากรหรือปราชญชาวบานมีสวนรวมในการเรียนการ

สอน รองลงมา ควรจัดโครงการดานวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง และควรเนนการสอนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณขีองทองถิ่นและอยูใกลตัวนักเรียน 

3. ขอเสนอแนะการใชภูมปิญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

จังหวัดเชยีงราย ดานการประกอบอาชพีในทองถิ่น ท่ีสําคัญดังนี้ ควรจัดโครงการอาชพีใหนักเรียนอยางตอเนื่อง รองลงมา  

ควรเชญิวทิยากรในทองถิ่นมาใหความรู และควรใหนักเรียนไดปฏบัิตจิริง 

4. ขอเสนอแนะการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด

เชยีงราย ดานแนวทางปฏบัิตหิรือเทคโนโลยชีาวบานท่ีสําคัญดังนี้ ควรอนุรักษภูมปิญญาชาวบานโดยใหนักเรียนได 

ปฏิบัติจริง รองลงมา ควรบรรจุในหลักสูตร 8 สาระการเรียนรู และควรใหนักเรียนเรียนรูการใชภูมิปญญาทองถิ่นและ

นํามาดัดแปลงเขากับปจจุบันได 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

จากการวจัิยเร่ืองการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดเชยีงรายมปีระเด็นท่ีสําคัญควรนํามาอภิปรายดังนี้ 

การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย

โดยภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ดานแนวทางปฏบัิตหิรือเทคโนโลยชีาวบาน ม ี

คาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากท่ีสุดรองลงมา คือ ดานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

และดานคตคิวามคิดความเช่ือ มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานการประกอบอาชพีในทองถิ่น 

ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ ประยูรศรี เจียวกก (2546) ไดวิจัยเร่ืองการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาหลักสูตร

ทองถิ่นของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดกระบ่ี พบวาผูบริหารโรงเรียนและครูหัวหนาฝาย

วิชาการมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษา

จังหวัดกระบ่ีท้ัง 4 กลุมเรียงตามลําดับมากท่ีสุดคือ 1. กลุมแนวความคิดหลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบาน 2. กลุมคติ

ชาวบานความเช่ือความคิดภาษาและหลักการท่ีเปนพื้นฐานของความรู 3. กลุมศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและ

ประเพณี 4. กลุมประกอบอาชีพในทองถิ่นท่ียึดหลักการพึ่งพาตนเองสวนใหญมีการนํามาใชในลักษณะการปรับกิจกรรม
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การเรียนการสอนสําหรับปญหาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรพบวาโรงเรียนสวนใหญมีปญหาในเร่ือง

ของการขาดแคลนงบประมาณรองลงมาคือบุคลากรมีภาระงานมากเกินไปไมมีเวลาใชภูมิปญญาทองถิ่นและการขาด

แหลงภูมปิญญาทองถิ่นกลาวโดยสรุปสวนใหญมกีารใชภูมปิญญาทองถิ่นไมวาจะเปนในเร่ืองการจัดการเรียนการสอนหรือ

ในเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสวนปญหาท่ีพบคือขาดแคลนงบประมาณเจาของภูมิปญญาทองถิ่นขาดทักษะในการ

ถายทอดไมมเีวลาครูภารกจิมากไมมเีวลาใชภูมปิญญาทองถิ่นและขาดแหลงภูมปิญญาทองถิ่น 

การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย

ดานคตคิวามคิดความเช่ือ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความเช่ือแบบพิธีพุทธเชนการทําบุญ

ตักบาตรไหวพระการฟงเทศนมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดรองลงมา คือ คติคําคมสุภาษิตคํา

พังเพย มาใชในการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด และ ไดนํานิทานตํานานพื้นบานมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือความเช่ือแบบผีเชนการเซนไหวผีบานผี

เรือนมาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ อังกูล สมคะเนย (2535,หนา 150-151)ความคิดความเช่ือท่ีเปน

พื้นฐานขององคความรูท่ีปรากฏใหเห็นไดในปจจุบันทั้งที่เปนการประกอบพิธีกรรมการปลูกพืชการเลี้ยงสัตวและการใช

แรงงานของตนเองรวมถึงการหาผลผลิตตางๆท่ีมีอยูในธรรมชาติมาใชประโยชนเพื่อการยังชีพประกอบกับความเช่ือทาง

ศาสนาพุทธและพราหมณไดเขาไปมสีวนเกี่ยวของดวยจงึกอใหเกดิความเช่ือเร่ืองผีความเช่ือทางศาสนาพราหมณและพุทธ

ซึ่งสวนผสมของความเช่ือเหลานี้จะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับพื้นฐานการพัฒนาของแตละบุคคลในแตละทองถิ่นความ

เช่ือดั้งเดิมนั้นเกิดขึ้นสืบทอดและพัฒนาการมานานซึ่งเปนผลมาจากการพึ่งพาและใหคุณคากับธรรมชาติการใหความ

เคารพในสิ่งที่บรรพบุรุษสั่งสมและถายทอดไวใหดังจะพบไดในแตละชุมชนเชนชุมชนภูเขาจะมคีวามเช่ือใน 

เร่ืองผีปาเจาเขาเทพารักษผูท่ีอยูในท่ีราบก็จะมีความเช่ือในเร่ืองพระภูมิเจาที่การสูขวัญการใหความเคารพแกแมโพสพอยู

ที่ตามแมน้ําริมทะเลมักจะเช่ือในเร่ืองของแมยานางเปนตน 

การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย

ดานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ประเพณี

สําหรับตัวบุคคลเชนการทําบุญขึ้นบานใหมการบวช การโกนผมไฟประเพณีการทําศพมาใชในการจัดการเรียนการสอน มี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุดรองลงมา คือ ประเพณีท่ีเกี่ยวกับการดํารงชีวิต เชน ประเพณีการเกิด ประเพณีการแตงงาน มาใชใน

จัดการเรียนการสอนมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด และ ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานภาคเหนือ เชน วงสะลอซอซึงมาใช

ในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือประเพณีเกี่ยวกับการถือผี มาใชในการ

จัดการเรียนการสอนตามลําดับ ซึ่งตรงกับ อังกูล สมคะเนย (2535, หนา 150-151) ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและ 

ประเพณีจะเปนตัวชี้ที ่สําคัญตอการแสดงออกถึงภูมิปญญาชาวบานแตละหมูบานตอการดําเนินชีวิตซึ่งก็คือ

ผลงานหรือกจิกรรมท่ีเกดิจากความคิดของชาวบานท่ีแสดงใหเห็นคุณคาแหงการดําเนนิชวีติวถิชีวีติความเปนอยูท่ีไดรับ 

การถายทอดสืบตอกันมาเฉพาะกลุมชนหรือทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งเปนการแสดงถึงความเจริญงอกงามและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของกลุมชนหรือทองถิ่นนัน้ ๆ 

การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย

ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่นโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การทําสมุนไพรรักษาโรคเชน

ตะไคร ขมิ้น ฟาทะลายโจร ใบเตย มาใชในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ การประกอบอาหาร
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พื้นบาน มาใชในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด และ ศิการทําขนมพื้นเมืองเชนขนมเทียนขาวตม

มัดขนมกลวยมาใชในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการทําเคร่ืองเขิน 

เชน การทําเคร่ืองประดับ มาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ อังกูล สมคะเนย (2535, หนา 150-151) ใน

อดีตวิถีชีวิตของคนไทยมีความเปนอยูโดยอาศัยธรรมชาติทํามาหาเลี้ยงชีพดวยการเพาะปลูกเลี้ยงสัตวปลูกพืชสมุนไพรใน

การประกอบอาชีพนั้นเปนการทําเพ่ือใหมีอยูมีกินมากกวาท่ีจะทําเพื่อความมั่งมีความรํ่ารวยโดยท่ีไมจําเปนตองอาศัย

ปจจัยจากภายนอกมาเปนตัวกําหนดหรือมีอิทธิพลในการผลิตแตในปจจุบันวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป

มากซึ่งเปนผลมาจากการมุงเนนพัฒนาประเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมทํา

ใหระบบการผลิตเปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตเพื่อการยังชีพเปนการผลิตเพื่อการคาระบบการผลิตยึดติดกับระบบธุรกิจ

ภายนอกเมื่อระบบธุรกิจภายนอกลมเหลวทําใหระบบการผลิตของชาวบานไดรับผลกระทบไปดวยจึงกอใหเกิดความ

ลมเหลวทางเศรษฐกิจในชนบทอยางรุนแรงผลจากความลมเหลวและความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจึงไดมีบุคคลหนึ่งนําไปการ

ริเร่ิมฟนฟูทรัพยากรในทองถิ่นท่ีไดสูญเสียไปใหมีสภาพอุดมสมบูรณพรอมกับปรับสภาพการดําเนินชีวิตท่ีเคยถูกครอบงํา

ดวยระบบธุรกิจการคากลับมาสูอาชีพเกษตรกรรมเพื่อความอยูรอดโดยอาศัยความสมดุลทางธรรมชาติกลุมบุคคล

ดังกลาวยืนหยัดตอสูดวยความเขมแข็งกับความลมเหลวและความผดิพลาดท่ีเกิดขึ้นอยางภาคภูมิดวยกําลังกายสติปญญา

สั่งสมประสบการณจากการผสมสานกลมกลืนไดอยางเหมาะสมสามารถยืนหยัดอยูไดดวยการพึ่งพาตนเองซึ่งนับวาบุคคล

เหลานี้เปนผูท่ีสมควรไดรับการยกยองและนําเอาหลักการความรูแนวคิดและประสบการณไปถายทอดใหกับอนุชนรุนตอไป 

การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย

ดานแนวคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบานโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การทํา

เกษตรแบบผสมผสานมาใชในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ การทําไรนาสวนผสมการทํา

การเกษตรทฤษฎีใหม มาใชในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด และ เกษตรธรรมชาติ มาใชในการ

จัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการแปรรูปอาหารเปนอาหาร

กระปองมาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ อังกูล สมคะเนย (2535,หนา 150-151) สืบเนื่องจากสภาพ

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรมจึงมีผลทําใหสภาพการ

ดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตเพ่ือยังชีพเปนการผลิตเพื่อการคาทําใหเกิดการนําแนวความคิดความรูและ

วิทยาการท่ีเคยปฏิบัติมาผสมผสานกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อนํามาในการเพิ่มผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ

หรือประกอบกจิกรรมในการดําเนินชีวิตในครอบครัวและทองถิ่นไดอยางเหมาะสมซึ่งนับวาบุคคลเหลานี้เปนอีกกลุมหนึ่งท่ี

เปนผูมคีวามรูความสามารถในการพัฒนาตนเองและชวยเหลือสังคมไดอยางดยีิ่ง  
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยดังนี้ 

 1.1 ควรกําหนดนโยบายใหครูผูสอนในโรงเรียนทุกรายวิชามีหนาท่ีสนับสนุนการคนควาและถายทอดความรู

เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นใหกับนักเรียนท้ังในสวนของการสอดแทรกในเนื้อหาวิชาท่ีสัมพันธกันเพื่อใหนักเรียนเกิดความ

ตระหนักในคุณคาของภูมปิญญาทองถิ่น 

 1.2 ควรสนับสนุนดานงบประมาณการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนของครูผูสอนตลอดจน

อํานวยความสะดวกดานสถานท่ีสื่อวัสดุอุปกรณเชนการขอยืมสื่อวัสดุอุปกรณจากหนวยงานอ่ืนการออกหนังสือเชิญ

หนังสือขอบคุณเจาของภูมปิญญาทองถิ่นและการใหบริการรถรับ-สงเจาของภูมปิญญาทองถิ่น 

 1.3 ควรสนับสนุนและสงเสริมใหครูผูสอนไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นโดยการจัดอบรม

สัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการเชิญภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเปนบุคคลในดานตาง ๆ มาเปนวิทยากรเพื่อพัฒนาความรู

ความสามารถของครูผูสอนในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอยางมปีระสทิธิภาพ 

 1.4 ควรสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับทองถิ่นและใหความสําคัญแกภูมิปญญาทองถิ่นโดยเชิญ

เขามารวมกจิกรรมในโรงเรียนหรือยกยองใหไดรับการแตงตัง้เปนกรรมการโรงเรียน 

 1.5 ครูผูสอนควรศึกษาแผนการศึกษาแหงชาติหลักสูตรแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและศึกษาปญหาความ

ตองการของทองถิ่นเกี่ยวกับนโยบายการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียนเพื่อให

สอดคลองกับแนวนโยบายของหลักสูตรสภาพความตองการและความจําเปนของทองถิ่น 

 1.6 ครูผูสอนควรศึกษาพัฒนาตนเองอยูเสมอดวยการคนควาหาความรูเพิ่มเขารวมประชุมอบรมสัมมนา

เกี่ยวกับความรูเร่ืองภูมปิญญาทองถิ่น 

 1.7 ครูผูสอนควรสรางความสัมพันธอันดีกับแหลงวิทยาการภายในทองถิ่นเพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุนใน

ดานสื่อวัสดุอุปกรณและภูมปิญญาทองถิ่นเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น 

 1.8 ครูผูสอนควรสํารวจและรวบรวมรายช่ือภูมิปญญาทองถิ่นในทองถิ่นท่ีตนอยูและทองถิ่นท่ีอยูใกลโรงเรียน

ใหเปนปจจุบันอยูเสมอพรอมกับวางแผนการนําภูมปิญญาทองถิ่นมาใชใหเกดิประโยชนสูงสุด 

 1.9 ครูผูสอนควรตระหนักและเห็นความสําคัญของการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยเชิญเจาของภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนวิทยากรถายทอดความรูใหนักเรียนท่ีโรงเรียนหรือจัดนํานักเรียน

ออกไปหาแหลงเรียนรูท่ีเปนภูมปิญญาทองถิ่นเพื่อศกึษาดูงานหรือรับการถายทอดความรู 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรทําการวิจัยการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาโดยแยกเปนกลุมวิชา 

เพื่อเปรียบเทียบการนําไปใชไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

  2.2 ควรทําการวิจัยการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในทุกสังกัดและทุกระดับการศึกษา

ในจังหวัดเชยีงรายและจังหวัดอ่ืน ๆ 

  2.3 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่นกับวิธีการถายทอดความรูในโรงเรียน

ประถมศกึษาในสังกัดสํานักงานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
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การใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 

The Use of Local Knowledge in Learning and Teaching of The School Belong to 

Primary Educational Service CHIANG RAI Area 4 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการ

สอน ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยจําแนกตามเพศและระดับ

การศึกษา ประชากรไดแก ครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ปการศึกษา 2557 จํานวน 385 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดย

ใชตารางของเครจชี่และมอรแกน (KreJcie & Morgan) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % จํานวน 196 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน

การศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานคติ ความคิด ความเช่ือ ดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ

ประเพณี ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่นท่ียึดหลักการพึ่งตนเอง ดานแนวคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบาน คือ 

แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายเปนระดับการปฏิบัติ พรอมท้ัง

นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย  

ผลการศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 พบวาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดคือ ดานคติ ความคิด ความเช่ือ มีการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก รองลงมาคือ ดานศลิปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมและประเพณี มีการปฏิบัติอยูในระดับมากและดานท่ีนอยท่ีสุดคือ 

ดานแนวคิด หลักปฏบัิตแิละเทคโนโลยชีาวบาน มกีารปฏบัิตอิยูในระดับมาก 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 4 จําแนกตามสถานภาพ เพศและระดับการศกึษา พบวา 
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ครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 มีความคิดเห็นการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษา เชยีงราย เขต 4 ไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ : ภูมปิญญาทองถิ่น  การจัดการเรียนการสอน 
 

Abstract 

 The self-study is aimed at. To study the use of local knowledge in the learning and teaching of the 

schools belong to primary education Chiang Rai area 4 divided by sex and educational level factors. Population, 

including teachers, Head Coaching. And social studies teachers in the small schools belong to primary education 

Chiang Rai area 4 year 2557 of 385 people given sample by using a table of Craig, point and Morgan (KreJcie & 

Morgan) at a confidence level of 95% of 196 people the tools used. A study of local knowledge in the learning and 

teaching of the schools belong to primary education Chiang Rai area 4 of 4 aspects: Apocalypse notion of art, culture 

and tradition. The occupation based on the principle of local self-concepts, practices and technologies locals analysis 

was performed using the mean and standard deviation. And interpret a practical level. And presented in tables and 

subtitles. 

The study, using local knowledge in the learning and teaching of the small schools belong to primary 

education Chiang Rai area 4 found that the use of local knowledge in the learning and teaching of the schools belong 

to primary education Chiang Rai area 4  and 4 in the overall compliance was high. Considering it was found that. 

The side with the highest level of activity ideas, beliefs, and perform at a high level, followed by the arts, culture, 

customs and traditions. Is performed at a high level, and the smallest is the concept, practice and locals. Performed 

at a high level. 

The study compared the use of local knowledge in the learning and teaching of the schools belong to 

primary education Chiang Rai area 4  by legal status. Gender and educational level Found that teachers Head 

Coaching And social studies teachers in the learning and teaching of the schools belong to primary education Chiang 

Rai area 4  opinions using local knowledge in the learning and teaching of the schools belong to primary education 

Chiang Rai area 4 is no different. 
 

Keywords : LOCAL KNOWLEDGE, LEARNING AND TEACHING 
 

บทนํา 

ในสภาพปจจุบันสังคมมีความสนใจเร่ือง ภูมิปญญาทองถิ่น องคความรูในทองถิ่นและชุมชนท่ีเปนรากเหงาของ

สังคมและวัฒนธรรม เพื่อนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพื่อใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงและการผลักดันประเทศเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558  ภูมิปญญาทองถิ่นนั้นมี
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ความสําคัญตอการศึกษา ซึ่งจะชวยสรางและเพิ่มพูนองคความรูทองถิ่นรวมท้ังการสรางคุณคาและมรดกทางปญญาเพื่อ

คนไทยรุนหลัง อยางไรก็ตามภูมิปญญาทองถิ่นบางอยางนั้นไมไดมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ ไมไดมีการบันทึกเปนลาย

ลักษณอักษร ทําใหไมสามารถคนหาองคความรูเพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางรวดเร็วและเปนระบบ นอกจากนี้องคความรู

บางอยางไดกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล ซึ่งประกอบดวย ผูสูงอายุและปราชญชาวบาน ท่ีมีการถายทอดองคความรูสูรุน

ลูกหลานดวยวธีิมุขปาฐะ ทําใหองคความรูบางอยางไดสูญหายไปจากโลกนี้เมื่อบุคคลเหลานี้สิ้นชีวิตลง ภูมิปญญาทองถิ่น 

ถือเปนรากเหงาท่ีบงบอกถงึความเปนมาของทองถิ่นหรือสังคมนั้น ๆ มีบทบาทหนาที่ที่สําคัญในการสงเสริมหรือพัฒนาภูมิ

ปญญาของคนในทองถิ่นใหดํารงอยูและเกดิความภาคภูมใิจในผลผลติของบรรพบุรุษ (รีนา ศรีวรสาร 2556) 

ภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom) ปจจุบันยังไมมีผูใดใหความหมายไวอยางชัดเจนแตพอทําความเขาใจไดดังนี้ 

หมายถึง ความรูหรือประสบการณดั้งเดิมของประชาชนในทองถิ่นท่ีไดรับการถายทอดสืบ ตอกันมาจากบรรพบุรุษหรือ

ถายทอดตอกันจากสถาบันตาง ๆ ในชุมชน เชน จากสถาบันครอบครัว สถาบันความเช่ือและศาสนา สถาบันการเมืองการ

ปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ และสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ นอกจากนี้ กรมการศึกษานอกโรงเรียนใหความหมาย คําวา “ภูมิ

ปญญาชาวบาน” นั้นเปนการเช่ือมโยงไปถึงความรูประสบการณตรงของคนในทองถิ่น ท่ีไดจากการสะสมประสบการณ

จากการทํางาน การประกอบอาชีพและการเรียนรูจากธรรมชาติแวดลอมตาง ๆ และถาจะพิจารณาภูมิปญญาทองถิ่น

เฉพาะดานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีแลว นั้นหมายถึง เทคนิควิทยาพื้นบานไดดวย โดยสถานวิจัยสังคมไดใหคําจํากัดความ

วา เทคโนโลยีนั้นเปนความรูวาจะทําสิ่งตางๆ อยางไร โดยมีองคประกอบ 2 ประการคือ เคร่ืองมือในการทําสิ่งนั้น ๆ และ

กระทบกันขัน้ตอนในการทําสิ่งนัน้ ๆ ซึ่งสามารถแยกไดในลักษณะความรูท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม ท่ีมีความสัมพันธกับ

สภาพแวดลอมและความจําเปนในทองถิ่น เชน การประยุกตใชพลังคน สัตว และธรรมชาติ ตลอดจนองคความรูตาง ๆ  ท่ี

มีอยูในแตละทองถิ่นหรือชุมชน ในอันท่ีจะเปนทางเลือกในการดํารงชีวิตของมนุษย เชน การประยุกตใชพลังคน สัตว และ

ธรรมชาติ ตลอดจนองคความรูตางๆ ท่ีมีอยูในแตละทองถิ่นหรือชุมชน ในอันที่จะเปนทางเลือกในการดํารงชีวิตของมนุษย 

เชน การประยุกตแนวความคิดท่ีเปนมรดกของคนไทยในการประกอบอาชีพ โดยใชทรัพยากรในทองถิ่นเปนหลักพิจารณา

กิจกรรมหรืออาชีพของชุมชน เชน แถบพื้นท่ีหรือทองถิ่นใดเปนที่ราบลุม กิจกรรมของชุมชนก็คือ การ ทํานา หรือการปน

โองและตุมน้ําจากดินเหนียว หรือการแกะสลักไมเปนเคร่ืองใชตาง ๆ โดยใชไมท่ีมีอยูในทองถิ่น เปนตน (รีนา ศรีวรสาร 

2556) 

เม่ือกลาวถึงภูมิปญญาชาวบาน คนสวนใหญมักจะมองวาการศึกษาในระบบเทานั้น ที่ดีที่สุด เพราะหลักสูตร

การเรียนการสอนถูกจัดไวอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา แตขอเท็จจริงกลับตรงกันขาม

การศกึษาของชาตกํิาลังประสบกับภาวะวกิฤต เชน เด็กจบประถมศกึษาแลวไมสามารถอานเขียนไดคลอง เด็กมัธยมศึกษา

บางคนหุงขาวไมเปน ไมสามารถแกปญหางาย ๆ ในชีวิตประจําวันได ดังนั้นจึงไมสามารถหาวิธีการ ที่จะปรับปรุงอาชีพ

และความเปนอยูของตนใหดีขึ้น หากมีการนําเอาความรูจากภูมิปญญาชาวบานมาหลอหลอมรวมกับวิทยาการของ

สถานศึกษาก็จะสามารถสรางชุมชนใหเขมแข็งได ดังนั้นการศึกษาจึงมี 2 วิถีทาง (Two – Way Communication) คือการ

ถายทอดความรูจากสถานศึกษาไปสูชุมชนและการนําความรูจากชุมชนมาสูสถานศึกษา จึงจะเปนการบูรณาการ

การศกึษาแผนใหม (รีนา ศรีวรสาร 2556) 

การนําวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management) มาใชกับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อใหภูมิปญญาทองถิ่น

เขาสูสถานศึกษานั้น มีความเกี่ยวของกับการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในทองถิ่นซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ
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เอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนาคลังความรูในการรวบรวมจัดเก็บเพื่อให

ทุกคนในชุมชนสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให

ชุมชนมคีวามสามารถในการประกอบอาชพีและมวีถิชีวีติท่ีดงีามสอดคลองกับสิ่งแวดลอมในทองถิ่น  

ความรูท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่นนี้มี 2 ประเภทคือ ความรูท่ีอยูในตัวบุคคลและความรู ท่ีชัดแจง ความรูท่ีอยูใน

ตัวบุคคลเกิดจากประสบการณเปนผลมาจากการเรียนรูจากประสบการณท่ียาวนานและสั่งสม ทดลองใช ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงจนกระท่ังมีความสอดคลองกับสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและเกิดประโยชนตอชุมชน สวนภูมิปญญา

ทองถิ่นท่ีเปนความรูชัดแจง เปนความรูท่ีถายทอดออกมาจากตัวบุคคลโดยผานวิธีการตาง ๆ เชน ทักษะในการทํางาน 

การบันทึกความรูไวในสื่อรูปแบบตาง ๆ ซึ่งจะเปนตัวนําไปสูการถายทอดไปยังสมาชิกท่ีอยูในชุมชนตอไป ความรูประเภทนี้

จะตองผานกระบวนการศึกษาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เพื่อใหผูท่ีตองการศึกษาสามารถนํามาใชประโยชนไดทันทีซึ่ง

ตองอาศัยกระบวนการจัดการความรูเขาไปดําเนินการ การจัดการความรูจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชน 

(Community Participation) เพราะถาบุคคลในชุมชน ไมมีการทํางานรวมกันหรือคิดรวมกัน ก็จะไมสามารถเกิดองคความรู

ใหม ๆ หรือมกีารปฏสิัมพันธกันได ซึ่งจะมผีลทําใหเกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันนอยลง (รีนา ศรีวรสาร 2556) 

ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดท่ีมีความสําคัญในภาคเหนือ ซึ่งท่ีผานมามีการศึกษารูปแบบการ

พัฒนาหลายดาน เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีโครงการพระราชดําริหลายประการ อีกท้ังมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นของ

ชาวบานในการประกอบอาชีพดานการเกษตร ไดแก แหลงการพัฒนาสินคาพื้นบานเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

(OTOP)และเปนจังหวัดท่ีมสีถานท่ีทองเท่ียวเชงินเิวศ ท่ีมลีักษณะเดนทางธรรมชาติและอาชีพหลายแหง เชน น้ําตก รีสอรท 

โฮมสเตย ทางดานอาชีพ ประชาชนมีอาชีพทางดานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน   ท่ีเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นท่ีทํารายไดหลัก

ใหกับชุมชน ไดแก การทําไมกวาด ผลิตภัณฑจากไมไผ เปนตน ทางดานการศึกษาจังหวัดเชียงรายมีสถานศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาท่ีสําคัญหลายแหง เชน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีวิทยาลัยการอาชีพใน

อําเภอตาง ๆ เชนท่ี อ.เมือง อ.เทิง มีโครงการพัฒนาการศึกษาตามโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารีและมโีรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาสท่ีอยูในเครือขายการพัฒนาการศกึษาจํานวนมาก  

ดังนัน้การวจัิยคร้ังนี้ผูวจัิยมุงเนนการศกึษาการใชภูมปิญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยใชกระบวนการในการแสวงหาความรูภูมิปญญา

ทองถิ่นตาง ๆ โดยความรวมมือของชุมชนและศึกษาวิธีการนํามาจัดเก็บไวในรูปแบบของคลังความรูสวนกลางท่ีชุมชน

สามารถเขามาสืบคนได 

ทั้งนี้ผลท่ีไดจากการวิจัยจะเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทํา

ใหเกิดความตระหนักเห็นความสําคัญและคุณคาของการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน สราง

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดและพัฒนาปรับปรุง แกไข ขอบกพรองตางๆ อัน

จะทําใหการพัฒนาสถานศกึษาเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัต ิการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 ตอไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 4 
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2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา 

ตอการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชยีงราย เขต 4 โดยจําแนกตาม เพศและระดับการศกึษา 
 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานของการวจัิย 

1. ครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็น

ตอการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชยีงราย เขต 4 แตกตางกัน 

2. ครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมี

ความคิดเห็นของตอการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 4 แตกตางกัน 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

ประชากร ไดแก ครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 4 ปการศกึษา 2557 มปีระชากร จํานวน 385 คน  

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ปการศึกษา 2557 ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง

โดยใชตารางของเครจชี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) จํานวน 196 คน 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศและระดับ

การศกึษา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครู

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

2. ระดับการศกึษา 

 

           การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรยีนการ

สอนของสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษา เชยีงราย เขต 4  

 การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรยีนการ

สอน 4 ดาน คือ 

1. ดานคต ิความคดิ ความเชื่อ 

2. ดานศลิปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมและประเพณ ี

3. ดานการประกอบอาชพีในทองถิ่นทีย่ดึหลักการ

พึ่งตนเอง 

4. ดานแนวคดิ หลักปฏิบัตแิละเทคโนโลยชีาวบาน 
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วิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา ตอการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการ

สอนของสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 4 จํานวน 30 ขอ 

การวเิคราะหขอมูล  

  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 4 ดําเนนิการดังนี้   

1. นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามซึ่งครบถวนและสมบูรณทุกฉบับ 

จํานวน 385 ฉบับ 

2. นําแบบสอบถามท่ีมขีอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส 

3. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศและระดับการศึกษา เกี่ยวกับความคิดเห็น

ของครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาท่ีมีตอการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการ

เรียนการสอน ของสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย  เขต 4 

4. วเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใชภูมปิญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยหาคาเฉลี่ย (�̅�) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอ 

รายดานและโดยรวมและแปลความหมายคาเฉลี่ยตามเกณฑท่ีกําหนดแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

5. วิเคราะหเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามเพศ วิเคราะห โดยคา t – test กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

6. วิเคราะหเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามระดับการศึกษา วิเคราะหโดยใช One Way Analysis of 

variance ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จึงนําคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูใชการทดสอบโดย

วธีิเชฟเฟ (Scheffe’sPost hoc Comparison) 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผลการวจัิย 

             1. ผลการศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 4 พบวาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดคือ ดานคติ ความคิด ความเช่ือ มีการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก รองลงมาคือ ดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และดานท่ีนอยท่ีสุด

คือ ดานแนวคิด หลักปฏบัิตแิละเทคโนโลยชีาวบาน มกีารปฏบัิตอิยูในระดับมาก 

 1.1 ดานคต ิความคิด ความเชื่อ 

  ความคิดเห็นของครูวชิาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศกึษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา เกี่ยวกับการใชภูมิ

ปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 
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4 ดานคต ิความคิด ความเช่ือ มกีารปฏบัิตโิดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีการปฏิบัติอยู

ในระดับมากที่สุดคือ ความเช่ือแบบพิธีพุทธ เชน การทําบุญ ตักบาตร ไหวพระ ฟงเทศน คติ คําคม สุภาษิต คําพังเพย มี

การปฏบัิตอิยูในระดับมาก รองลงมาคือ คต ิคําคม สุภาษิต คําพังเพย มกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก และดานที่นอยท่ีสุดคือ 

ความเช่ือแบบผ ีเชน การเซนไหวผบีาน ผเีรือน มกีารปฏบัิตอิยูในระดับมาก 

 1.2 ดานศลิปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมและประเพณ ี

  ความคิดเห็นของครูวชิาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศกึษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา เกี่ยวกับการใชภูมิ

ปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 

4 ดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาขอท่ีมกีารปฏบัิตอิยูในระดับมากท่ีสุดคือ ประเพณสีําหรับตัวบุคคล เชน การทําบุญขึ้นบานใหม การบวช การโกนผม

ไฟ ประเพณีทําศพ เปนตน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ประเพณีทองถิ่นในรอบ 12 เดือน เชน การทําบุญป

ใหม วันสงกรานต ทําบุญวันเขาพรรษาและวันออกพรรษา วันลอยกระทง เปนตน มีการปฏิบัติอยูในระดับมากและดานท่ี

นอยท่ีสุดคือ ศลิปะการละเลนพืน้บาน เชน การเลนมอญซอนผา ตี่จับ ลูกชวง มกีารปฏบัิตอิยูในระดับมาก 

 1.3 ดานการประกอบอาชพีในทองถ่ินที่ยดึหลักการพึ่งตนเอง 

 ความคิดเห็นของครูวชิาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศกึษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา เกี่ยวกับการใชภูมิ

ปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 

4 ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่นท่ียึดหลักการพึ่งตนเอง มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวาขอท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุดคือ การทําสมุนไพรรักษาโรค เชน ตะไคร ขมิ้น ฟาทะลายโจร ใบเตย มี

การปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ การเกษตร เชน การทํานา การทําสวนผลไมตาง ๆ และการเลี้ยงสัตว มีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก และท่ีนอยท่ีสุดคือ การทําเคร่ืองทองเหลือง เชน การหลอพระพุทธรูป การทําชอน มีการปฏิบัติอยู

ในระดับมาก 

 1.4 ดานแนวคิด หลักปฏบัิตแิละเทคโนโลยชีาวบาน 

 ความคิดเห็นของครูวชิาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศกึษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา เกี่ยวกับการใชภูมิ

ปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 

4 ดานแนวคิด หลักปฏบัิตแิละเทคโนโลยีชาวบาน มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

ขอที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุดคือ การเลี้ยงสัตวใหโตเร็ว มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ การทําเกษตร

แบบผสมผสาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมากและท่ีนอยท่ีสุด คือ การแปรรูปเปนอาหารกระปอง มีการปฏิบัติอยูในระดับ

ปานกลาง 

 2. ผลการศกึษาเปรียบเทียบการใชภูมปิญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศกึษาสังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เชยีงราย เขต 4 จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้  
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 2.1 จําแนกตามเพศ 

 พบวาครูวชิาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศกึษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ใชภูมปิญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย 

เขต 4 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาราย

ดาน พบวาดานคติ ความคิด ความเช่ือ แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่นท่ียึดหลักการพึ่งตนเอง ดานแนวคิด หลักปฏิบัติและ

เทคโนโลยชีาวบาน ไมแตกตางกัน 

 2.2 จําแนกตามระดับการศกึษา 

 พบวาครูวชิาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศกึษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ใชภูมปิญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย 

เขต 4 จําแนกตามระดับการศกึษา โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากผลการศกึษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 4 สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภปิรายผลไดดังนี้ 

 การศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดมีการสงเสริมใหครูไดทําผลงานทางวิชาการ ในการจัดการเรียนรูภูมิปญญาของทองถิ่น ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุดสวาท  กุมารจันทร (2551) ไดศึกษาการพัฒนาการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นดาน

ประวัติศาสตร ประเพณี และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชโครงงานสืบจากบรรพชน 

 เมื่อพจิารณาโดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน มปีระเด็นท่ีควรนํามาอภปิรายใน 4 ดานดังนี้ 

1. ดานคต ิความคิด ความเชื่อ 

 การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานคติ ความคิด ความเช่ือ มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากความเช่ือ

สวนบุคคลยังคงยดึถือปฏบัิตกัินอยู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วัฒนะ จูฑะวภิาต (2552) ไดกลาววา มนุษยคิดคนสิ่งตาง 

ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของตนเองและกลุมชนของตน คิดคนจากสิ่งท่ีอยูใกลตัว ท่ีมีอยูในธรรมชาติ มนุษยจะนําสิ่ง

ตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวในธรรมชาติมาประดิษฐหรือนํามาเปนสื่อเพื่อพัฒนาความเปนอยูและการดํารงชีวิตของตนให

สะดวกสบายขึ้น เปนการตอบสนองความตองการทางรางกาย สังคม จิตใจ สุนทรียภาพและสังคม สิ่งที่มนุษยคิดคนขึ้นมี

ลักษณะงาย ๆ ซื่อ ๆ ไมซับซอนโดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยแตมีความงามอยูในตัว ความตองการของมนุษยในการทํามา

หากนิ 

2. ดานศลิปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมและประเพณ ี

 การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับ
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มาก เน่ืองจากมีการสืบสานในเร่ืองของศิลปะ ประเพณีตาง ๆ มาชานาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กอบกุล พรหมทอง 

(2550 หนา 25) อธิบายวา ลักษณะของภูมปิญญาทองถิ่นจะตองมกีารสืบทอดกันมาเปนเวลาท่ียาวนาน ซึ่งวัฒนธรรมเปน

พื้นฐาน ไมใชเทคนคิหรือความรูใหม ๆ ท่ีเพิ่งจะคิดได ซึ่งมอียู 2 ลักษณะ คือ ลักษณะท่ีเปนนามธรรมและรูปธรรม 

3. ดานการประกอบอาชพีในทองถ่ินที่ยดึหลักการพึ่งตนเอง 

 การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่นท่ียึดหลักการพึ่งตนเอง มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ วิบูลย ลี้สุวรรณ (2554 หนา 10-11) ไดกลาวถึง การทํามาหากิน ประกอบดวย

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช เคร่ืองมือ คือ เคร่ืองท่ีสําหรับใชดวยมือ เคร่ืองใช คือ เคร่ืองภาชนะท้ังปวงท่ีสําหรับใชสอย 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชคือ สิ่งท่ีทําขึ้นดวยวัสดุตาง ๆ ใหมีรูปแบบสอดคลองกับการใชสอย และยังสอดคลองกับแนวคิดของ 

ทัตฐิตา นาคเกษม (2550 หนา 169) ไดกลาวถึงภูมิปญญาการทํามาหากิน มาจากการปรับตัวในวิถีชีวิตของประชาชนให

สามารถดํารงชีวิตท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เพื่อแกไขปญหาในการ

ดํารงชวีติและการพัฒนาใหดกีวาเดมิ 

4. ดานแนวคิด หลักปฏบัิตแิละเทคโนโลยชีาวบาน 

 การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานแนวคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบาน มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับแนวคิดของ วิบูลย ลี้สุวรรณ (2554 หนา 10-11) ไดกลาวถึง การทํามาหากิน ประกอบดวยเคร่ืองมือและ

เคร่ืองใช เคร่ืองมือ คือ เคร่ืองท่ีสําหรับใชดวยมือ เคร่ืองใช คือ เคร่ืองภาชนะท้ังปวงท่ีสําหรับใชสอย เคร่ืองมือเคร่ืองใชคือ 

สิ่งท่ีทําขึ้นดวยวัสดุตาง ๆ ใหมีรูปแบบสอดคลองกับการใชสอย และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาพร ชาววัง (2550) 

การศกึษาการพัฒนาผลติภัณฑขาวใหมมงของชาวไทยภูเขาเผามงเพื่อการทองเท่ียวบานเข็กนอย  

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน 

ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกิจ บัวแพง (2550) ไดศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการ

สอนระดับมัธยมศกึษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี การศกึษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ผลการวิจัยพบวาการนําภูมิ

ปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ 

เขต 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาครูท่ีมีเพศ อายุ ประสบการณในการทํางานระดับชั้นที่สอนและปฏิบัติงานใน

โรงเรียนขนาดตางกัน มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ในภาพรวมและรายดาน ใน

ภาพรวมไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช 

1.1. ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมสีวนรวมในการจัดการเรียนการสอนภูมปิญญาทองถิ่นใหมากขึ้น 

1.2. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณและเคร่ืองมือเทคโนโลยีเพื่อมาใชในการจัดการ

เรียนการสอนรายวชิาท่ีเกี่ยวกับภูมปิญญาทองถิ่น 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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2. ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

2.1. ควรมีการศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาการศกึษาอ่ืน ๆ 

2.2. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหย่ังยืนสูการเรียนการสอนใน

สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย   เขต 4 
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การใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

Using the media for learning and teaching of the teachers Phayao Vocational Collage 

พรชัย สวางทิศ10

1* และพงษกร หงษกราย11

2 

Pornchai sawangtis1* and Pongsakron hongkrai2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา ปการศกึษา 2557  

 ผลการศกึษาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557  

จําแนกตามหลักการใชสื่อท้ัง 4 ดาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.04) เมื่อพิจารณารายขอโดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยความคิดเห็นพบวาดานท่ีมรีะดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ดานการเลือกสื่อ ( X  = 4.07) รองลงมาคือ ดานการนํา 

เสนอสื่อ ( X  = 4.05) ดานการเตรียมสื่อ ( X  = 4.03) ตามลําดับ และนอยท่ีสุดคือ ดานการประเมนิสื่อ ( X  = 3.98)  
 

คําสําคัญ: การใชสื่อ 
 

Abstract  

 This research aims to study the use of media in teaching and learning management of a vocational teacher in 

phayao. 2014  

 It was found that the use of the media in the teaching of the teachers in Vocational Education Province. In 2014 

When considering the 4 aspects. Overall, at a high level. ( X  = 4.04) to consider the report by sorting the average 

opinion found that the side that has the most comments is selected media ( X  = 4.07), followed by the presentation 

of media ( X  = 4.05) the preparation of media ( X  = 4.03), respectively. The evaluation of media ( X  = 3.98) 
 

Keywords: The use of the media  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การศึกษาเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาแกไขปญหา และพัฒนาประเทศใน

ดานตาง ๆ เพราะการศึกษาเปนเร่ืองท่ีมีความสัมพันธโดยตรงตอการพัฒนาบุคลากรของประเทศใหเปนผูรูจักคิด รูจักทํา รูจัก 

แกปญหาตลอดจนรูจักใชทรัพยากรของประเทศที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและสิ้นเปลืองนอยที่สุด การที่ประเทศ

จะเจริญกาวหนาไดนั้นจําเปนจะตองมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถเปนจํานวนมาก ดังนั้นการศึกษาจึงเปนกระบวนการ

สําคัญในการเสริมสรางบุคคลใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมาย

แมบททางการศึกษาของไทยฉบับแรกบัญญัติจากรัฐธรรมนูญแหงราช อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง

ในการสรางความรูและมุงเนนการสรางเสริมปญญาและพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนใหสามารถคิดไดอยางมีระบบคิด

สรางสรรคและมีวิจารณญาณ กระทรวงศึกษาธิการ (2542) สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2545 ไดเสนอวิธีคิดและวิธีการศึกษาท่ีทาทายหลายดานจึงเปนเสมือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูป

ตาง ๆ ดังกลาวจะนําไปสูจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คาดหวังวาการศึกษาไทยจะนําไปสู

ความงอกงามของบุคคลและสังคมใหความเสมอภาคแกเด็กและเยาวชนไทยทุกคนที่จะไดพัฒนาตนเอง ทั้งเพื่ออนาคต

ตนเองและชาติหากไมปฏิรูปการศึกษาแนนอนวาโอกาสสําคัญของเด็กและเยาวชนไทยจะพลาดโอกาสไปอยางนาเสียดาย 

ประเวศ วะสี (2547) กลาววาหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรูคือ

การยึดวิชาเปนตัวตั้งมายึดมนุษย หรือผูเรียนเปนตัวตั้ง หรือท่ีเรียกวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด การเรียนรูเปนกิจกรรมท่ีสําคัญ

อยางหนึ่งของชีวิตและแสดงวาบุคคลนั้นมีความเจริญเติบโต การเรียนรูเปนหัวใจของการศึกษาจะเห็นไดวาปจจุบัน ICT ได

เขามาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเราและเกี่ยวของกับระบบงานตาง ๆ มากมายท้ังในทางตรงและทางออมแตในท่ีนี้จะขอ

กลาวถึงปจจัยท่ีสงผลให ICT เขามาเกี่ยวของกับการศึกษาโดยตรงคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยเฉพาะหมวด 9 

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้ มาตรา 64 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทาง

วิชาการ สื่อสิ่งพิมพ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงิน

สนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท้ังนี้โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรี

อยางเปนธรรม มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อใหมีความรู ความสามารถ 

และทักษะในการผลติรวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนา

ขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําไดเพื่อใหมีความรู และทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยี

เพื่อการศกึษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา 

การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาเพื่อใหเกิดการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย มาตรา 69 รัฐตองจัดใหมีหนวยงาน

กลางทําหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบายแผนสงเสริมและประสาน การวิจัย การพัฒนาและการใชรวมท้ังการประเมินคุณภาพ

และประสทิธิภาพของการผลิต และการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง

ในการสรางความรู และมุงเนนการสรางเสริมปญญา และพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนใหสามารถคิดไดอยางมีระบบ 

คิดสรางสรรค และมีวิจารณญาณ สื่อการเรียนรูเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนาระบบการเรียนการสอนตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษาใหไปสูเปาหมายท่ีตองการ สนอง โลหิตวิเศษ (2547) คุณภาพของการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง

การศกึษาในระดับอาชวีศกึษาท่ีมุงผลตินักศึกษาใหมีคุณภาพเพื่อใหสามารถนําความรูความสามารถไปใชประกอบอาชีพและเปน
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ประโยชนตอสังคมไดและในปจจุบันอิทธิพลของความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีทําใหสภาพแวดลอมทาง 

การเรียนการสอนและสถานการณของการเรียนการสอนแตกตางไปจากเดิม การเรียนการสอนในปจจุบันถูกกําหนดดวย

เทคโนโลยท่ีีไดมกีารพจิารณานําเขามาใช เชน สื่อการศกึษาชนดิตาง ๆ  การเรียนการสอนทางไกลแบบสองขา การเรียนดวยโทรทัศน 

ผานดาวเทียม เปนตน การนําเทคโนโลยีเขามาใชทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการศึกษาไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง

วถิชีวีติ การเปลี่ยนแปลงวธีิการ การเปลี่ยนแปลงสถานการณท้ังผูเรียนและผูสอน การนําเทคโนโลยีเขามาเพื่อชวยการเรียนรู

จะมีบรรยากาศการเรียนและเงื่อนไขการเรียนท่ีแตกตางจากเดิม ผูเรียนสามารถเลือกเรียนในสถานการณและเงื่อนไขท่ี

ตนเองตองการมากขึ้น สถานการณท่ีทําใหเกิดการเรียนรูไมจําเปน ตองสรางขึ้นดวยครูผูสอนเทานั้นอยางแตกอนแตสื่อการเรียนรู

สามารถจะสรางสถานการณของการเรียนใหเกิดขึ้นได และมีความหลากหลายอีกดวยจากการเปลี่ยนแปลงนี้จึงทําใหสถานศึกษา

ตองมีการวางแผนและจัดการกับสื่อการเรียนรูท่ีเปนตัวกําหนดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือ การพัฒนาสื่อการเรียนรู

โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อท่ีสามารถสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา

ทุกสถานท่ีและเรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูทุกประเภทรวมทั้งจากเครือขายการเรียนรูและแหลง การเรียนรู

ทุกประเภทรวมท้ังจากเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนรูโดยใชวิจารณญาณใน

การเลือกใชสื่อและแหลงความรูจากการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนมาเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญสงผลใหสื่อการเรียนรูและกระบวนการเลือก การผลิต การใช การออกแบบ และการประเมินผลของอาชีวศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเปนหนวยงานหนาท่ีหลักหลักของรัฐท่ีมีในการจัดการศึกษาวิชาชีพใหแกนักเรียน 

นักศึกษา เยาวชน และประชาชนท่ัวไปไดจัดทําแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาระยะที่ 9 เพื่อเปนแนวทางในการผลิตและพัฒนา

กําลังคนท้ังในระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และปรับปรุงคร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2545 ตลอดจนความสอดคลองของการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตนดังในมาตราท่ี 20 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. 2542 ไดบัญญัตไิววาการจัดการอาชวีศกึษาการฝกอบรมวิชาชีพใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถาน 

ประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ การจัดการอาชีวศึกษาตอไปนี้จะตองจัดในลักษณะของความรวมมือและตองผสานความรวมมือกับ

อยางกลมกลืนและเหนียวแนนระหวางสถานศึกษากับองคกร หรือสถานประกอบการเปนการจัดการศึกษาท่ีเปดกวางให

สังคม หรือชุมชนทองถิ่นไดเขามามสีวนรวมในการจัดการเพื่อใหตรงตามความตองการของตลาด และสอดคลองกับสภาพ

สังคมและชุมชนในทองถิ่นซึ่งในปจจุบันเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลง ดานเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศมีการขยายตัวอยางรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนเทคโนโลยีสมัยใหมมากยิ่งขึ้นทั้งภาคอุตสาหกรรมและ

การบริการ ในภาคธุรกิจนั้นมีการตื่นตัวในการพัฒนาเคร่ืองจักรเคร่ืองกลใหทันสมัยและพัฒนาอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา

เพื่อหวังผลในดานปริมาณและคุณภาพของการผลิตตลอดจนการเอาชนะคูแขงขัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เองท่ีสงผล

กระทบตอสภาพของตลาดแรงงานซึ่งเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการจัดการอาชีวศึกษาที่จะตองมีการพัฒนาทั้งรูปแบบและ

วิธีการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ 

ดังนัน้จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมกีารจัดการศกึษาใหสอดคลองกับความตองการดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจและตองการจะ 

ทําวจัิยเร่ืองดังกลาวเปนอยางยิ่งเพ่ือศกึษาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชวีศกึษาจังหวัดพะเยา  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชวีศกึษาจังหวัดพะเยา ปการศกึษา 2557 

   2. เพ่ือศกึษาปญหาและแนวทางการแกปญหาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา ปการศกึษา 2557 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การวจัิยเร่ือง การใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มีวิธีดําเนินการวิจัย

ดังนี้  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ ครูผูสอนที่ทําการสอนอยูในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาในปการศึกษา 2557 จํานวน 

5 สถานศกึษา มคีรูผูสอนรวมท้ังสิ้น จํานวน 221 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา, 2557)  

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนที่ทําการสอนอยูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาในปการศึกษา 2557 จํานวน 

5 สถานศกึษา ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane)  

สูตรทาโรยามาเน    N 

                1 + Ne2 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนท่ีทําการสอนอยูในสังกัดอาชวีศกึษาจังหวัดพะเยาในปการศกึษา 2557 จํานวน 221 คน 

N = 221 (ประชากรรวม) 

 e = 0.05 (คาความคลาดเคลื่อน) 

ตัวแปรอสิระ 

(Independent Variables) 

ขอมูลทั่วไป 

- สังกัดสถานศึกษา 

- ระดับการศกึษา 

- ประเภทวิชา สาขาวชิา 

 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

 

การใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนใน

อาชวีศกึษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557 ประกอบ 

ดวยหลักการใชสื่อทั้ง 4 ดาน ไดแก 

- ดานการเลือกสื่อ  

- ดานการเตรียมสื่อ  

- ดานการนําเสนอสื่อ  

- ดานการประเมนิสื่อ 
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แทนคาตามสูตร 

 =         221 

      1 + (221)(0.05)2   

 = 142.35 หรือ 142 คน 

ไดกลุมตัวอยางครูผูสอน จํานวน 142 คน และเนื่องจากประชากรไดจําแนกเปน 5 สถานศึกษาจึงทําการเทียบ

บัญญัตไิตรยางศตามสังกัดสถานศกึษาดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 จําแนกกลุมตัวอยางตามสังกัดสถานศกึษา 

ลําดับที่ สังกัดสถานศึกษา จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

1 

2 

3 

4 

5 

วทิยาลัยเทคนคิพะเยา 

วทิยาลัยการอาชพีดอกคําใต 

วทิยาลัยการอาชพีเชยีงคํา 

วทิยาลัยเทคโนโลยแีละการจัดการปง 

วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีะเยา    

109 

24 

27 

16 

45 

70 

16 

17 

10 

29 

 รวม 221 142 
 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

 ลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) แบบสอบถามชนิด

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบสอบถามปลายเปด โดยผูศึกษาคนควาไดกําหนด และสรางแบบสอบถาม

ตามประเด็นและตัวแปรท่ีวิเคราะห โดยศึกษารูปแบบ การออกแบบ สอบถามจากตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทําการออก

แบบสอบถามตามประเด็นท่ีแยกไว แบงเปน 3 ตอน ดังนี้  

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับการศึกษา ประเภทวิชา/สาขาวิชา สังกัดสถานศึกษา 

เปนคําถามชนดิเลือกตอบ (Check List)  

 ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามท่ีเกี่ยวกับการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ปการศึกษา 2557 ประกอบไปดวยหลักการใชสื่อ 4 ดาน คือ ดานการเลือกสื่อ ดานการเตรียมสื่อ ดานการนําเสนอสื่อ 

ดานการประเมนิสื่อ ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 44 ขอ เปนคําถามมาตราสวนประมาณคาชนดิ 5 ระดับ (Rating Scale)  

 ตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดความคิดเห็นเพิ่มเตมิและขอเสนอแนะ  
 

การสรางเครื่องมอืในการวจัิย 

 ผูวจัิยไดดําเนนิการสรางเคร่ืองมือวจัิย โดยดําเนนิการตามขัน้ตอนดังนี้ 

 1. การสรางแบบสอบถาม  

    1.1 ศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ

การใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนเพื่อกําหนดคําถามแตละประเด็นท่ีศึกษาใหสอดคลองกับกรองของตัวแปรตาม 

วัตถุประสงคของการวจัิย  
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  1.2 ศกึษาหลักการสรางแบบสอบถามจากงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ  

  1.3 วเิคราะหประเด็นหลัก ประเด็นรองใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค ซึ่งขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาการใชสื่อใน

การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ประกอบดวยตัวแปรตนคือ ขอมูลสวนตัวของครูผูสอน และตัวแปรตามโดยแยกประเด็น

ตามตัวแปรและวัตถุประสงคของการวิจัยคือ ศึกษาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ประกอบไปดวย

หลักการใชสื่อ 4 ดาน คือ ดานการเลือกสื่อ ดานการเตรียมสื่อ ดานการนําเสนอสื่อ ดานการประเมนิสื่อ 

  1.4 ออกแบบแบบสอบถาม ตามประเด็นและตัวแปรที่วิเคราะห โดยศึกษารูปแบบ การออกแบบสอบถามจาก

ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ทําการออกแบบสอบถามตามประเด็นที่แยกไวเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงเปน 4 ตอน 

ดังนี้  

   ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับการศึกษา ประเภทวิชา/สาขาวิชาสังกัดสถานศึกษา 

เปนคําถามชนดิเลือกตอบ (Check List)  

   ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามท่ีเกี่ยวกับสภาพการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ประกอบไปดวย 

หลักการใชสื่อ 4 ดานคือ ดานการเลือกสื่อ ดานการเตรียมสื่อ ดานการนําเสนอสื่อ ดานการประเมินสื่อ ประกอบดวยขอคําถาม 

จํานวน 44 ขอ เปนคําถามมาตราสวนประมาณคาชนดิ 5 ระดับ (Rating Scale)   

   ตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

  1.5 รางแบบสอบถามตามตัวแปรท่ีไดออกแบบไวเสนอประธานกรรมการและประธานรวมพิจารณาเพื่อให

คําแนะนําแกไข  

  1.6 แกไขปรับปรุงและเสนอประธานกรรมการและประธานรวมพจิารณาใหความเห็นชอบ  

  1.7 นําแบบสอบถามท่ีผานการเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาใหผูเชี่ยวชาญตรวจแกไขและใหคําแนะนํา

เพิ่มเตมิเพื่อความเท่ียงตรงดานเนือ้หาแลวทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา โดยมผีูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน คือ  

   1.7.1 ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยแสนใจ 

    1.7.2 นายธนวัฒน กณะบุตร ผูอํานวยการวทิยาลัยเทคโนโลยแีละการจัดการปง 

   1.7.3 นายเกษม สายสําราญ รองผูอํานวยการวทิยาลัยเทคโนโลยแีละการจัดการปง 

  1.8 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนอประธานกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรอง และขอเสนอแนะ

เพิ่มเตมิไดคา IOC > 0.5 ทุกขอคําถาม 

  1.9 นําแบบสอบถามท่ีประธานกรรมการวิจัยตรวจสอบแกไขและเห็นชอบแลวไปทดลอง (Try Out) กับกลุมประชากรท่ี

ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน   

  1.10 นําแบบสอบถามท่ีไดมาวเิคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ไดคารวม 0.953   

  1.11 จัดทําแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ในการศกึษาคนควาวจัิยคร้ังนี้ ผูวจัิยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้  

 1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการท้ัง 5 วิทยาลัยในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ไดแก วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต วิทยาลัยการอาชีพ
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เชยีงคํา วทิยาลัยเทคโนโลยแีละการจัดการปง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาเพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียน  

 2. แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม 

การวเิคราะหขอมูล และสถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล  

 ผูวจัิยไดทําการวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป และใชคาสถติใินการวเิคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1. สถติท่ีิใชหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  

   1.1 สถติท่ีิใชหาคาดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item Objective Congruence: IOC) 

   1.2 สถิติท่ีใชหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิตามวิธีการของครอนบาค 

(Cronbach)   

 2. สถติพืิน้ฐาน  

   2.1 คารอยละ (Percentage) 

   2.2 คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean: X ) 

  2.3 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจัิยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการศกึษาขอมูลท่ัวไปขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ผลการศกึษาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชวีศกึษาจังหวัดพะเยา ปการศกึษา 2557 

 ตอนท่ี 3 ผลการศกึษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 การศึกษาคนควาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557 

ผูศกึษาพบวาประเด็นท่ีนํามาอภปิรายตามวัตถุประสงคของการศกึษา ดังนี้  

 กลุมเปาหมายสวนใหญสังกัดอยูในวิทยาลัยเทคนิคพะเยาเพราะวาเปนสถาบันอาชีวศึกษาประจําจังหวัด ระดับ

การศึกษาสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีซึ่งเปนวุฒิการศึกษาขั้นตนของครูผูสอน สวนสาขาวิชาท่ีทําการสอนนั้น

สวนใหญทําการสอนประเภทวชิาชางอุตสาหกรรมเพราะผูเรียนของสายอาชพีสวนใหญเปนชางอุตสาหกรรม 

 การใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557 โดยรวมมี

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดานท่ีผลวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะครูผูสอนมีความรู ความเขาใจในการที่จะใชสื่อ

ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรูจนไดบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี

วางไวสอดคลองกับทิพากร ชินสาร (2544) ท่ีทําการวิจัยเร่ืองสภาพและปญหาการใชสื่อการสอนของเจาหนาท่ีและ

วทิยากรศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัดนครพนมพบวา การใชสื่อการสอนอยูในระดับมากทุกดาน 
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 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา จากคาเฉลี่ยแปรผลจากมากไปหานอยปรากฎผลดังนี้ ดานท่ีมีระดับความคิดเห็น

มากท่ีสุดคือ ดานการเลือกสื่อ รองลงมาคือ ดานการนําเสนอสื่อ ดานการเตรียมสื่อ และดานท่ีมีระดับความคิดเห็นนอย

ท่ีสุดคือ ดานการประเมนิสื่อ ซึ่งจะไดอภปิรายเปนรายดานดังนี้  

 1. ดานการเลือกสื่อ  

  จากการศึกษาพบวาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา 

2557 ดานการเลือกสื่อมคีาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมรีะดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา

ไดดีขึ้น รองลงมาคือ สามารถกระตุนใหผูเรียนพัฒนาทางดานความคิดได ชวยสรางเสริมเจตคติท่ีดีแกผูเรียน ตามลําดับ

และนอยที่สุดคือ เหมาะสมกับประสบการณเดิมของผูเรียนท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องจากวาครูเลือกสื่อการการเรียนการสอนนั้นยัง

ไมเหมาะสมกับประสบการณเดิมของผูเรียนอาจเปนเพราะพื้นฐานประสบการณเดิมของผูเรียนแตละคนนั้นมีความแตกตางกัน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของพชร แกวดี (2550) ไดทําวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพปจจุบันการใชสื่อการเรียนรูของครูผูสอน

ในสถาบันการอาชวีศกึษา จังหวัดยโสธร ผลการวจัิยพบวา ครูผูสอนไดนําหลักการเกี่ยวกับการเลือกสื่อการเรียนรู การออกแบบสื่อ

การเรียนรู การนําสื่อการเรียนรูไปใช และการประเมินผลสื่อการเรียนรูไปปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยดานการเลือกสื่อการเรียนรู

ครูผูสอนจะคํานงึถงึการเลือกใชสื่อท่ีมคีวามสอดคลองกับวัตถุประสงค จุดมุงหมายและเนื้อหาการเรียนรู ดานการออกแบบสื่อ

ครูผูสอนจะออกแบบสื่อการเรียนรูใหมีความสอดคลองกับการจัดประสบการณเรียนรูของผูเรียนและลักษณะของ

เนือ้หาวชิา 

2. ดานการเตรียมสื่อ 

    จากการศึกษาพบวาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา 

2557 ดานการเตรียมสื่อ มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวามีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ 

พิจารณาความสนใจและความตองการของผูเรียน รองลงมาคือ สรางกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสื่อการสอน 

พัฒนาความพรอมเฉพาะอยางเชนจะใหผูเรียนเขารวมกจิกรรมการเรียนการสอนตอนไหนอยางไรพิจารณาถึงวิธีท่ีจะใชสื่อ

การสอนนั้นใหไดผลดีท่ีสุด ตามลําดับ และนอยท่ีสุดคือ สามารถปองกันและแกไขขอขัดของของเคร่ืองมือตาง ๆ ไดที่เปนเชนนี้

อาจเน่ืองจากวาครูผูสอนขาดความรูความชํานาญในการใชสื่อ โดยเฉพาะสื่อประเภทอิเล็กทรอนิกสจึงทําใหไมสามารถแกไข

ปญหาเบื้องตนในกรณีท่ีสื่อมีการขัดของ อีกท้ังยังขาดผูเชี่ยวชาญดานสื่อการสอนโดยตรงในการท่ีจะมาปองกันและแกไข

ขอขัดของของเคร่ืองมือสื่อการเรียนการสอนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทิพากร ชินสาร (2544) ที่พบวาปญหาการใชสื่อ

การสอนนอกจากการสอนทําใหไมมีการผลิตสื่อการสอนขึ้นมาใชประกอบการสอน ขาดงบประมาณในการจัดหาและผลิต

สื่อการสอนไมมีผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําและแกไขปญหาเบ้ืองตนอีกท้ังยังไปสอดคลองกับประกอบ จันทรประโคน (2547) ได

ทําวจัิยเร่ือง สภาพปจจุบันการใชสื่อการเรียนรูของครูผูสอนในโรงเรียนเครือขาย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

มหาสารคาม ผลการวิจัยพบวาสภาพการใชสื่อการเรียนรูในสาระการเรียนรูทั้ง 8 สาระการเรียนรู ครูผูสอนไดนําสื่อการเรียนรู

ประเภทสื่อสิ่งพมิพ สื่อของจริง และสื่อทองถิ่นไปใชในระดับมากแตปรากฏวาการใชสื่อประเภทอเิล็กทรอนกิสอยูในระดับนอย 

 3. ดานการนําเสนอสื่อ 

     จากการศึกษาพบวาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา 

2557 ดานการนําเสนอสื่อมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวามีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ 

นําเสนอสื่อการออกใชตามท่ีกําหนดไวในแผนการสอน โดยใหผูเรียนไดเห็น ไดยิน หรือมีกิจกรรมรวมอยางท่ัวถึง   
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รองลงมาคือ เลือกกิจกรรมการสอนท่ีกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรูตามจุดหมายของการสอน ตอบและอภิปรายขอซักถามของ

ผูเรียน ชี้แนะสาระสําคัญขั้นตน และขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีผูเรียนไดจากสื่อนั้น ๆ ตลอดจนแนะนําการรูจักสื่อ ตามลําดับ และ 

นอยท่ีสุดคือ จัดดําเนินการดานการจัดสถานการณตาง ๆ ได เชน จัดมุมวิชาการ จัดปายนิเทศ เปนตนที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจาก 

วาครูยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ ผูชวยเหลือในการจัดแสดง งบประมาณและเวลาท่ีใชในการผลิตสื่อ หรือในการจัดสถานท่ีจึง

สงผลใหจัดสถานการณตาง ๆ ได เชน จัดมุมวิชาการ จัดปายนิเทศนั้นออกมาไมสมบูรณเทาท่ีควรซึ่งสอดคลองกับ 

งานวิจัยของบุณยวีร เกียรติประจักษ (2552) ไดทําวิจัยเร่ือง สภาพปญหาและความตองการการใชสื่อการสอนของอาจารย 

วทิยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวชิาการปองกันประเทศ ผลการวจัิยพบวา ปญหาในการใชสื่อการเรียนการสอน 

 1. ปญหาดานสื่อการสอนพบวา ปญหาอยูในระดับปานกลาง คือ สื่อการสอนมีจํานวนจํากัด วัสดุอุปกรณท่ีใชผลิต

สื่อการสอนมีไมเพียงพอและสื่อการสอนท่ีมีอยูชํารุดขาดประสิทธิภาพ ปญหาอยูในระดับนอยคือ สื่อการสอนท่ีมีอยู

สอดคลองกับเนือ้หาวชิาท่ีสอน 

 2. ปญหาดานครูผูสอนพบวา ปญหาอยูในระดับมากคือ เวลาสําหรับจัดหาสื่อการสอน ปญหาอยูในระดับปานกลาง

คือ มพืีน้ฐานความรูพอเพยีงในการเลือกสื่อการสอน ปญหาระดับนอยคือ ทราบวามสืี่อการสอนไวใหบริการ 

 3. ปญหาดานการรับบริการพบวา ปญหาอยูในระดับมากคือ ขาดผูชวยเหลือผลิตงานกราฟก แผนภูมิ แผนผัง 

และเขียนภาพเพื่อประกอบการสอน ขาดผูใหคําแนะนําในการผลิตและการสรางสื่อการสอน มีสื่อการสอนที่จําเปน เชน

เคร่ืองฉายขามศรีษะ เคร่ืองขยายเสยีง ฯลฯ ประจําหองเรียน 

 4. ปญหาดานงบประมาณพบวา ปญหาอยูในระดับมากคือ งบประมาณไมเพียงพอในการบํารุงรักษาและ

ซอมแซมสื่อการสอน ปญหาอยูในระดับปานกลางคือ งบประมาณไมเพียงพอในการจัดซื้อสื่อการสอน และปญหาระดับนอย 

คืองบประมาณมจํีากัดทําใหไดสื่อการสอนท่ีไมมคุีณภาพ 

 5. ดานการประเมนิสื่อ 

     ผลการศึกษาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา 

2557 ดานการประเมินสื่อมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวามีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนเชนวัตถุประสงคเชิงทักษะพิสัยมีการวัดกระบวนการของพฤติกรรม การตอบ

คําถามแบบปรนัย และมีการประเมินสื่อและวิธีการใชสื่อหรือวิธีการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อ ความคุมประโยชน

ของสื่อตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รองลงมาคือ มีการประเมินผลกระบวนการสอนทั้งในดานการสอนสื่อการสอนและ

วิธีการสอนในระยะกอนการสอนระหวางการสอน และหลังสอน มีการประเมินสื่อโดยผูเรียนหลังจากการใชสื่อเสร็จแลวทันที

จากแบบประเมิน (หัวขอ/หรือเกณฑการประเมิน) ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ มีการประเมินสื่อจากผูชํานาญดานสื่อการเรียน

การสอนกอนนําสื่อไปใชท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องจากวาครูขาดความรูความชํานาญการในการประเมินสื่อ ขาดการศึกษาหาความรู 

อยูเสมอซึ่งสอดคลองกับดุษณี โครตมา (2544) พบวา ครูสอนมีปญหาดานการประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน 

โดยรวมอยูในระดับนอย ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวาพนักงานครูเทศบาลขาดการประเมินสมรรถภาพของผูเรียนครบท้ัง 3 ดาน  

คือ พุทธพสิัย จติพสิัย และทักษะพสิัย 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. ครูผูสอนควรเลือกสื่อท่ีเหมาะสมกับประสบการณเดิมของผูเรียนเพราะพื้นฐานประสบการณเดิมของผูเรียน

แตละคนนัน้มคีวามแตกตางกัน 

 2. สถานศึกษาควรจัดสรรบุคลากรท่ีมีความรูและเชี่ยวชาญดานสื่อการเรียนการสอน สามารถปองกันและ

แกไขขอขัดของของเคร่ืองมือตาง ๆ ไดโดยเฉพาะสื่อประเภทอิเล็กทรอนิกส หรือจัดฝกอบรมการใช ออกแบบสื่อการเรียน

การสอน การบํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอนเพื่อท่ีบุคลากรหรือครูผูสอนจะไดมีความชํานาญและเชี่ยวชาญทางดานใช

สื่อการเรียนการสอน 

 3. สถานศึกษาควรสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดซื้อสื่อและอุปกรณในการผลิตสื่อ จัดมุมวิชาการ หรือ

จัดนทิรรศการทางวชิาการเพื่อใหผูเรียนไดประโยชนจากการใชสื่ออยางเต็มท่ี 

 4. ครูผูสอนควรมีการประเมินผลการใชสื่อการเรียนรูใหมากขึ้นโดยการใหผูเรียนตอบคําถาม อภิปราย หรือ

เขียนรายงานเพื่อเปนการทดสอบวาผูเรียนเขาใจบทเรียนและเรียนรูจากสื่อที่เสนอไปนั้นอยางถูกตองหรือไมเพื่อผูสอนจะ

ไดสามารถทราบจุดบกพรอง และแกไขปรับปรุงการสอนของตนได 

 5. สถานศึกษาควรมีการจัดตั้งหนวยงานกลางเพื่อการจัดทําสื่อการเรียนรู สําหรับสงเสริมการเรียนการสอนขึ้นมา

โดยเฉพาะ เชน การตั้งศูนยพัฒนาสื่อการเรียนรูของวิทยาลัย ศูนยวิทยบริการ หรือศูนยเทคโนโลยีการศึกษาประจํา

สถานศกึษา 

 ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป 

 1. เปรียบเทียบการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชวีศกึษาจังหวัดอ่ืน ๆ  

 2. ศกึษากระบวนการออกแบบ การผลติ การใชสื่อและการประเมนิสื่อการเรียนรูเพื่อจะไดเขาถงึการปฏบัิตจิริง 

 3. ศึกษาปจจัยท่ีทําใหการใชสื่อการเรียนการสอนจากครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กที่สงผลตอการเรียนรู

ของผูเรียน 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความกรุณาชวยเหลือ แนะนําอยางดียิ่งจาก

ดร.พงษกร หงษกรายท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ในทุกดานดวยความเอาใจใสเปน

อยางดยีิ่งจนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยด ีจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยแสนใจ นายธนวัฒน กณะบุตร ผูอํานวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และนายเกษม สายสําราญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง    

ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา ตรวจสอบ และปรับปรุงเคร่ืองมือวจัิยท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี้ 

ขอขอบคุณคณะครู อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาทั้ง 5 แหง ไดแก วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต 

วิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาท่ีกรุณาใหความอนุเคราะห

ในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามจนทําใหผูวจัิยไดรับขอมูลเพื่อการวจัิยในคร้ังนี้ 
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ขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ นอง และเพื่อนทุกคนที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และเปนกําลังใจตลอดมาจน

ทําใหการศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยด ี

คุณคาและประโยชนท่ีมีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ขอมอบแดบิดา มารดา ครูอาจารย และผูมี

พระคุณทุกทาน 
 

เอกสารอางอิง 

กระทรวงศกึษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: โรงพมิพคุรุสภาลาดพราว.  

ดุษณี โครตมา. (2544). สภาพและปญหาการใชสื่อการสอนของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม . วทิยานพินธ กศ.ม., มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

ทิพากร ชินสาร. (2544). สภาพและปญหาการใชสื่อการสอนของเจาหนาที่และวิทยากรศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน 

จังหวัดนครพนม. การศกึษาคนควาอสิระ กศ.ม., มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

บุณยวีร เกียรติประจักษ. (2552). สภาพ ปญหาและความตองการการใชสื่อการสอนของอาจารยวิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร สถาบันวชิาการปองกันประเทศ. วทิยานพินธ ศศ.ม., มหาวทิยาเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

ประกอบ จันทรประโคน. (2547). สภาพปจจุบันการใชสื่อการเรยีนรูของครูผูสอนในโรงเรยีนเครอืขาย สังกัด 

สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม. การศึกษาคนควาอิสระ กศ.ม., มหาวิทยาลัยขอนแกน, 

ขอนแกน.  

ประเวศ วะส.ี (2547). ปฏริูปการศกึษาในทัศนะของศ.น.พ. ประเวศ วะส ี(คร้ังท่ี 1). กรุงเทพฯ: โฟร พรินติ้ง จํากัด. 

พชร แกวดี. (2550). การศกึษาสภาพปจจุบันการใชสื่อการเรยีนรูของครูผูสอนในสถาบันการอาชวีศกึษาจังหวัด 

 ยโสธร. วทิยานพินธ ศศ.ม., มหาวทิยาลัยขอนแกน, ขอนแกน. 

สนอง โลหติวเิศษ. 2547. รายงานการวจัิยเรื่องการสังเคราะห)ผลการดําเนนิงานโครงการพัฒนาครู 

โดยใชโรงเรยีนเปนฐานพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภา

การศกึษา. 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา. (2557). ประวัตคิวามเปนมาและสถานศกึษาในสังกัด. สืบคนเมื่อ 20 

กรกฎาคม 2557, จาก http://www.vec.go.th  

http://www.vec.go.th/


  

1702 

 

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 

The Power of School Administrators in School Under The Sacondary Educational 

Service Area Office 36 (Subdivision 4) Chiang Rai Province Academic Year 2014 

วันเฉลิม ระลาธิ12

1* และปราณี อยูศิริ13

2 

Wanchalerm Ralathi1* and Pranee Usiri2 

 

บทคัดยอ 

 การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ปญหาและ

ขอเสนอแนะในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 

เชียงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชียงราย ในปการศึกษา 2557 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษา และครูผูสอน จํานวน 11 โรงเรียน รวมท้ังหมด 443 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ตามฐานอํานาจ 5 ประเภท ไดแก ฐานอํานาจจากการ          

ใหรางวัล (Reward Power Base), ฐานอํานาจการบังคับหรือลงโทษ (Coercive Power Base), ฐานอํานาจทางกฎหมาย 

(Legitimate Power Base), ฐานอํานาจจากการอางอิง (Reference Power Base) และฐานอํานาจจากการเปนผูเชี่ยวชาญ 

(Expert Power Base)  
 

คําสําคัญ : การใชอํานาจของผูบริหารสถานศกึษา 
 

Abstract  

 This independent study aimed to study the power of school administrators in schools under the secondary 

educational service area office 36 (subdivision 4) Chiangrai province academic years 2014. The informants consisted 

of 443 person school administrators and teachers who worked in 11 schools under the secondary educational service 

area office 36 (subdivision 4) Chiangrai province academic years 2014. The instruments comprised the questionnaire 

of the empowerment of school administrators in schools following 5 power bases. The power bases is rewarding 

power, coercive power, legitimate power, reference power, and expert power. 
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บทนํา 

  โรงเรียนหรือสถานศึกษานับไดวาเปนองคกรระดับปฏิบัติการที่สําคัญ ในการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายและ

สรางสรรคความเปนมาตรฐานและคุณภาพใหเกิดขึ้น สังคมและชุมชนนั้น ตางคาดหวังและเช่ือมั่นวาสถานศึกษายุคใหม 

จะเปนองคกรหลักสําคัญของการสรางความมั่นใจดานมาตรฐาน และคุณภาพของการจัดการศึกษาใหเกิดขึ้นกับนักเรียน     

ในทองถิ่น หรือชุมชนนั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยตองอาศัยกระบวนการจัดการบริหารท่ีดี มีกลไกของ       

การพัฒนาที่สอดคลองสัมพันธกันอยางเปนระบบและเกิดขึ้นโดยความรวมมือรวมใจจากบุคลากรในสถานศึกษาทุกฝาย   

ที่เกี่ยวของ ดวยเหตุนี้ ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองมี และใช “ อํานาจ” เพื่อเปนเคร่ืองมือ ในการจัดการกับภารกิจ

ตางๆ ใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคขององคกรนั้นๆ แตการใชอํานาจในการ

บริหารงานของผูบริหารนั้น ยังเปนขอสนทนากันอยูเสมอ วาอํานาจมาจากแหลงอํานาจหรือฐานอํานาจใด ท่ีจะสงผล      

สูความสําเร็จพรอมกับความชอบธรรม 

ดังนั้น ผูบริหารจึงจําเปนตองมีความรู เกี่ยวกับการใชอํานาจในการบริหารงานเพื่อใหการดําเนินงาน                 

มปีระสทิธิภาพ และประสทิธิผล สําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่องคการตั้งไว โดยหลีกเลี่ยงการเกิด ปญหาและอุปสรรคและ

หลีกเลี่ยงการกระทบกับความรูสึกผูรวมงานใหมากท่ีสุด จากความเปนมาดังกลาวขางตนผูศึกษาไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการใชฐานอํานาจของผูบริหารสถานศกึษา ซึ่งมกีรอบอํานาจหนึ่งเปนกรอบอํานาจที่มีคนใชมากและเปนท่ี

นิยมผูศึกษาสนใจนามาใช คือกรอบแนวคิดการใชฐานอํานาจของ French and Raven (อางใน สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2550, 

หนา 70) ไดแบงฐานอํานาจเปน 5 ฐานไดแก ฐานอํานาจจากการใหรางวัล, ฐานอํานาจการบังคับหรือลงโทษ, ฐานอํานาจ

ทางกฎหมาย, ฐานอํานาจจากการอางอิง และฐานอํานาจที่เกิดจากการเปนผูเชี่ยวชาญ เปนกรอบแนวคิดทางการศึกษา 

ซึ่งการใชอํานาจของผูบริหารดวยฐานอํานาจตาง ๆ ที่กลาวมานี้ ยอมมีผลกระทบตอผูรวมงานอยูมาก ดังนั้น การศึกษาวา

ผูบริหารสถานศึกษาไดใชอํานาจจาก  ฐานอํานาจใดบาง มากนอยเพียงใด จึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจอยางยิ่ง เพราะผลจาก

การศึกษาจะทําใหผูศึกษาสามารถเขาใจถึงผลของปรากฏการณ การบริหารโรงเรียน โดยการใชอํานาจของผูบริหาร      

ไดชัดเจนยิ่งขึ้น และนอกจากนี้การศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชียงราย ยังมีอยูนอย ผูศึกษาจึงไดศึกษาการใชอํานาจของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 

จังหวัดเชยีงราย เพื่อใชเปนแนวทาง ในการปรับพฤตกิรรมการใชอํานาจของผูบริหารสถานศกึษา ใหบุคลากรเกดิขวัญและ 

กําลังใจ ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังใชเปนขอมูลในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษา มัธยมศกึษาเขต 36 เชยีงราย-พะเยา เพื่อใหเกดิการบริหารงานท่ีมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลตอไป 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

  1. เพื่อศกึษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา

เขต 36 เชยีงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชยีงราย  

 2. เพื่อศกึษาปญหาและขอเสนอแนะในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา มัธยมศกึษาเขต 36 เชยีงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชยีงราย 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

  ในการศึกษาเร่ืองการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา      

เขต 36 เชยีงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชยีงรายคร้ังนี้ ผูศกึษาจะดําเนนิการตามขัน้ตอนดังตอไปนี้  

   ประชากรที่ใชในการศกึษาครั้งนี้ ประกอบไปดวย  

  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย-พะเยา 

กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย ในปการศึกษา 2557 จํานวน 11  โรงเรียน  โดยมีผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 24 คน และ

ครูผูสอน จํานวน 419 คน รวมท้ังสิ้น 443 คน 

การพัฒนาและการสรางเครื่องมอื 

 ผูศกึษาไดดําเนนิการสรางเคร่ืองมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมลีําดับขัน้ตอน ดังตอไปนี้  

  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศกึษา 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

มัธยมศกึษาเขต 36 เชยีงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 

จังหวัดเชยีงราย จํานวน 11 โรงเรียน ไดแก  

1. โรงเรียนเทิงวิทยาคม  

2. โรงเรียนเชียงของวทิยาคม  

3. โรงเรียนหวยซอวทิยาคม รัชมังคลาภเิษก  

4. โรงเรียนบุญเรืองวทิยาคม  

5. โรงเรียนเวยีงแกนวทิยาคม  

6. โรงเรียนปลองวิทยาคม  

7. โรงเรียนแมต๋ําวิทยาคม  

8. โรงเรียนไมยาวิทยาคม  

9. โรงเรียนขุนตาลวทิยาคม  

10. โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคม  

11. โรงเรียนยางฮอมวทิยาคม  

  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศกึษา 

ตามทฤษฎ ีการใชอํานาจทางสังคม ของ French 

and Raven (อางในสุเทพ พงศศรีวัฒน, 2550, 

หนา 70) ซึ่งจําแนกออกเปน 5 ฐาน ดังนี้ 

1. อํานาจจากการใหรางวัล  

(Reward Power Base)  

2. อํานาจการบังคับหรือลงโทษ 

(Coercive Power Base)  

3. อํานาจทางกฎหมาย  

(Legitimate Power Base)  

4. อํานาจจากการอางองิ  

(Reference Power Base)  

5. อํานาจท่ีเกดิจากการเปนผูเชี่ยวชาญ  

(Expert Power Base)  
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  1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และผลงการศึกษาที่เกี่ยวของตาง ๆ เกี่ยวกับการใชอํานาจและปฏิกิริยาของ     

ผูถูกใชอํานาจ โดยใชทฤษฎีของ French and Raven ตลอดจนรายละเอียดวิธีการทําวิจัย เชิงสํารวจและเทคนิควิธีการ      

ในการจัดสรางเคร่ืองมือ เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิด ในการสรางแบบสอบถาม  

  2. กําหนดภารกจิการศกึษา วเิคราะหเนือ้หา และวัตถุประสงคของการวจัิย  

  3. สรางเคร่ืองมือตามกรอบการศึกษาท่ีวางไว โดยปรับปรุง และดัดแปลงจากชุดเคร่ืองมือ การศึกษาของ        

Frenc and Raven แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มท้ัีงหมด จํานวน 50 ขอ รายละเอยีดดังนี้  

  1) อํานาจการใหรางวัล 10 ขอ  2) อํานาจการบังคับหรือลงโทษ 10 ขอ        3) อํานาจทางกฎหมาย 10 

ขอ  4) อํานาจการอางองิ 10 ขอ  5) อํานาจการเปนผูเชี่ยวชาญ 10 ขอ  

  ในการสรางแบบสอบถามผูศึกษาไมตองการใหผูตอบแบบสอบถามทราบถึงอํานาจจากดานตาง ๆ ของแตละขอ

คําถามเพราะอาจกอใหเกิดความไมมั่นใจ หรือมีอคติได ผูศึกษาจึงไมไดกําหนดหัวขอการใชอํานาจในแตละดานไวใน

แบบสอบถาม แตผูศกึษาไดจัดเรียงตามลําดับไวเพื่อเปนการสะดวกตอการนําผลมาวเิคราะหดังนี้ คือ  

   ขอ 1-10 เปนคําถามเกี่ยวกับการใชอํานาจการใหรางวัล  

   ขอ 11-20 เปนคําถามเกี่ยวกับการใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษ  

   ขอ 21-30 เปนคําถามเกี่ยวกับการใชอํานาจทางกฎหมาย  

   ขอ 31-40 เปนคําถามเกี่ยวกับการใชอํานาจการอางองิ  

   ขอ 41-50 เปนคําถามเกี่ยวกับการใชอํานาจการเปนผูเชี่ยวชาญ 

  แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑการพิจารณาในการเลือกตอบ

แบบสอบถาม ตามเทคนคิของลเิคิรท (Likert Technique) ไวดังนี้  

   5 หมายถงึ ผูบริหารมหีรือปฏบัิต ิมากท่ีสุด  

    4 หมายถงึ ผูบริหารมหีรือปฏบัิต ิมาก  

    3 หมายถงึ ผูบริหารมหีรือปฏบัิต ิปานกลาง  

    2 หมายถงึ ผูบริหารมหีรือปฏบัิต ินอย  

    1 หมายถงึ ผูบริหารมหีรือปฏบัิต ินอยท่ีสุด 

  สําหรับเกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดลําดับคะแนนเฉลี่ย ตามเทคนิคของลิเคิรท (Likert Technique) จะอยู

ในชวงคะแนนดังตอไปนี้ 

     4.21-5.00 หมายถงึ ผูบริหารมหีรือปฏบัิต ิมากท่ีสุด  

    3.41-4.20 หมายถงึ ผูบริหารมหีรือปฏบัิต ิมาก  

    2.61-3.40 หมายถงึ ผูบริหารมหีรือปฏบัิต ิปานกลาง  

    1.81-2.60 หมายถงึ ผูบริหารมหีรือปฏบัิต ินอย  

    1.00-1.80 หมายถงึ ผูบริหารมหีรือปฏบัิต ินอยท่ีสุด  

  4. นําแบบสอบถามมาเสนออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และพิจารณา          

ใหคําปรึกษา พรอมขอเสนอแนะ  
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  5. นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะเพื่อความถูกตองและเหมาะสม  

  6. นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขและตรวจสอบความถูกตอง นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาการคนควา

อสิระ พจิารณาใหความเห็นชอบอกีคร้ัง  

7. นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขและตรวจสอบความถูกตอง นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 

8. จัดทําแบบสอบถามเพื่อไปดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลกับประชากร 
 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษา มัธยมศกึษาเขต 36 เชยีงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชยีงราย ซึ่งผูศกึษา ไดจัดทําขึ้นแบง 2 ตอน คือ  

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนการประมาณคา (Rating Scales) เพื่อสอบถามการใชอํานาจของ

ผูบริหาร จากฐานอํานาจ 5 ประเภท คือ  

  1. อํานาจจากการใหรางวัล (Reward Power Base)   2. อํานาจการบังคับหรือลงโทษ (Coercive Power Base)  

  3. อํานาจทางกฎหมาย (Legitimate Power Base)   4. อํานาจจากการอางองิ (Reference Power Base)  

  5. อํานาจจากการเปนผูเชี่ยวชาญ (Expert Power Base)  

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชียงรายมีลักษณะเปนแบบ

ปลายเปด (Open – ended questionnaire) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เพ่ือใหไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ผูศกึษาไดดําเนนิการเก็บขอมูลดังตอไปนี้  

  1. ผูศึกษาขออนุมัติจัดทําหนังสือจากประธานกรรมการการบริหารหลักสูตร บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชียงราย จํานวน 11 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหในการ

เก็บขอมูล  

  2. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกและเก็บแบบสอบถามใหคณะผูบริหารสถานศึกษา และคณะ

ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 จังหวัด

เชยีงราย จํานวน 11 โรงเรียน  

  3. จัดทําหนังสือราชการขอบคุณทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลเปนท่ีเรียบรอยแลว  

4. ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ ของแบบสอบถามและทําการวเิคราะหขอมูลตอไป 
 

วธีิการวเิคราะหขอมูล 

 1. นําขอมูลเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา   

เขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชียงราย ตามฐานอํานาจทั้ง 5 ฐาน มาแจกแจงโดยใชความถี่ และรอยละ 

คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบคําบรรยาย  
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  2. ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน     

เขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชียงรายมาวิเคราะหเนื้อหาจากผูตอบ

แบบสอบถามท่ีใหความเห็น โดยอาศัยหลักความสอดคลอง ความเปนเหตุเปนผล และประมวล แลวสรุปเปนความเรียง

โดยใชขอมูลทางสถติปิระกอบการบรรยาย 
 

ผลการศึกษา 

  การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36 

เชียงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ในดานการใช

อํานาจจากการใหรางวัล (Reward Power Base) (μ = 4.33, σ = 0.56), การใชอํานาจทางกฎหมาย (Legitimate Power 

Base) (μ = 4.35, σ = 0.33), การใชอํานาจจากการอางอิง (Reference Power Base) (μ = 4.34, σ = 0.54) และการใช

อํานาจท่ีเกิดจากการเปนผูเชี่ยวชาญ (Expert Power Base) (μ = 4.39, σ = 0.40) มีระดับการแสดงพฤติกรรมในการใช

อํานาจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด สวนการใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษ (Coercive Power Base)    

(μ = 3.73, σ = 0.60) มีระดับการแสดงพฤติกรรมในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก สรุป 

คาเฉลี่ยรวมการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาท้ังหมด   5 ดาน ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา มีระดับการแสดง

พฤติกรรมในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด (μ = 4.23, σ = 0.49) สําหรับทัศนะของ

ครูผูสอน ในดานการใชอํานาจจากการใหรางวัล (Reward Power Base) (μ = 4.22, σ = 0.77), การใชอํานาจจากการ

อางอิง (Reference Power Base) (μ = 4.26, σ = 0.60)  และการใชอํานาจที่เกิดจากการเปนผูเชี่ยวชาญ (Expert Power 

Base) (μ = 4.27, σ = 0.61) มีระดับความพึงพอใจในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด สวน

การใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษ (Coercive Power Base) (μ = 3.72, σ = 0.88), การใชอํานาจทางกฎหมาย 

(Legitimate Power Base) (μ = 4.02, σ = 0.77)  มีระดับการแสดงพฤติกรรมในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา 

อยูในระดับมาก สรุป คาเฉลี่ยรวมการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาทั้งหมด 5 ดาน ตามทัศนะของครูผูสอน มีระดับ

การแสดงพฤตกิรรมในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศกึษา อยูในระดับมาก (μ = 4.10, σ = 0.73) 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

  ผูศึกษานําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะหโดยใชคาความถี่, คารอยละ, คาเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร แลวนําเสนอ ในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย ไดผลสรุปดังนี้  

  1. ดานการใชอํานาจจากการใหรางวัล (Reward Power Base) ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมมี

ระดับการแสดงพฤติกรรมในการ ใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนผูรวมงานใหมีโอกาสศึกษาตอ ฝกอบรม และดูงาน (μ = 4.79,          

σ = 0.41) และผูบริหารสถานศึกษาใหการบํารุงขวัญและกําลังใจแกผูรวมงานเนื่องในโอกาสพิเศษตางๆ (μ = 4.79,        

σ = 0.41) รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาใหเกียรติ ยกยอง และเคารพนับถือผูรวมงานทุกคน อยางจริงใจ (μ = 4.58,    

σ = 0.49) และผูบริหารสถานศึกษาประชาสัมพันธเผยแพรผลงานดีเดนของผูรวมงานตอสาธารณชน (μ = 4.58,           

σ = 0.49) และคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาชวยเหลือผูรวมงานท่ีประสบปญหา ทางครอบครัวและเร่ือง
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สวนตัว (μ = 3.83, σ = 0.75) สําหรับทัศนะของครูผูสอนในภาพรวม มีระดับการแสดงพฤติกรรมในการใชอํานาจของ

ผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุน

ผูรวมงานใหมีโอกาสศึกษาตอ ฝกอบรม และดูงาน (μ = 4.50, σ = 0.79) รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสให

ผูรวมงานแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเสมอ (μ = 4.49, σ = 0.65) และคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก 

ผูบริหารสถานศกึษาใหความสนใจสารทุกขสุกดบิ ความเปนอยูของผูรวมงานอยูเสมอ (μ = 3.89, σ = 0.80) 

 2. ดานการใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษ (Coercive Power Base) ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา            

ในภาพรวมมรีะดับการแสดงพฤตกิรรม ในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศกึษา อยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอ ขอ

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาควบคุมผูรวมงานอยางเขมงวดในการปฏิบัติงาน (μ = 4.79, σ = 0.41) 

รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาสั่งการใหผูรวมงานปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของโรงเรียน (μ = 4.58, σ = 0.49) และ

คาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาตั้งกฎเกณฑใหผูรวมงานปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบของทางราชการ             

(μ = 1.42, σ = 0.81) สําหรับทัศนะของครูผูสอนในภาพรวมมีระดับการแสดงพฤติกรรมในการใชอํานาจของผูบริหาร

สถานศึกษา อยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสั่งการใหผูรวมงาน

ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของโรงเรียน (μ = 4.47, σ = 0.59) รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษา ใหโอกาสผูรวมงานท่ี

กระทําผิดไดแกตัวใหม (μ = 4.28, σ = 0.82) และคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาตําหนิหรือตักเตือนเปนลาย

ลักษณอักษร เมื่อผูรวมงานทําสิ่งท่ีไมถูกตอง (μ = 3.00, σ = 1.03) 

 3. ดานการใชอํานาจทางกฎหมาย (Legitimate Power Base) ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมมี

ระดับการแสดงพฤติกรรมในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายงานใหผูรวมงานรับผิดชอบตามความรูความสามารถ (μ = 5.00,        

σ = 0.00) รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาสั่งการเปนลายลักษณอักษรในการมอบหมายงานใหผูรวมงานรับผิดชอบ        

(μ = 4.79, σ = 0.41) และผูบริหารสถานศึกษาควบคุมผูรวมงานใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ (μ = 4.79,        

σ = 0.41) และคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก แสดงใหผูรวมงานยอมรับวาเขาเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาสนับสนุนความกาวหนา

ในการปฏิบัติราชการ (μ = 3.79, σ = 0.76) สําหรับทัศนะของครูผูสอน ในภาพรวม มีระดับการแสดงพฤติกรรมในการ

ใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษา

สั่งการเปนลายลักษณอักษร ในการมอบหมายงานใหผูรวมงานรับผิดชอบ (μ = 4.42, σ = 0.69) รองลงมา ผูบริหาร

สถานศึกษาแสดงใหผูรวมงานยอมรับวา เปนผูมีสิทธิในการสั่งการใหปฏิบัติ (μ = 4.26, σ = 0.69) และคาเฉลี่ยต่ําสุด

ไดแก ผูบริหารสถานศกึษาพจิารณาความดคีวามชอบผูรวมงานดวยความบริสุทธ์ิยุตธิรรม (μ = 3.50, σ = 1.08) 

 4. ดานการใชอํานาจจากการอางอิง (Reference Power Base) ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมมี

ระดับการแสดงพฤติกรรมในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาวางตัวไดอยางเหมาะสม ถูกตองตามโอกาส เวลาและสถานท่ี (μ = 4.79,            

σ = 0.41), ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรนในการทํางานอยูเสมอ (μ = 4.79, σ = 0.41) และผูบริหาร

สถานศึกษาทําใหผูรวมงานปฏิบัติตามท่ีมอบหมายดวยการแสดงความเปนพวก (μ = 4.79, σ = 0.41) รองลงมา 
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ผูบริหารสถานศึกษาพูดคุยกับผูรวมงานดวยวาจา ที่ไพเราะและสุภาพ (μ = 4.58, σ = 0.49) และคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก               

มีสถานภาพทางเศรษฐกิจพอเพียงกับศักยภาพการใชจาย (μ = 3.58, σ = 1.04) และผูบริหารสถานศึกษาพูดจาโนมนาว

ใหผูรวมงานใหคลอยตามได (μ = 3.58, σ = 0.49) สําหรับทัศนะของครูผูสอนในภาพรวม มีระดับการแสดงพฤติกรรมใน

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษามีความกระตือรือรน ในการทํางานอยูเสมอ (μ = 4.39, σ = 0.60) รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาพูดคุยกับ

ผูรวมงานดวยวาจาท่ีไพเราะและสุภาพ (μ = 4.33, σ = 0.59) และคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาทําให

ผูรวมงานประทับใจและศรัทธาในบุคลิกลักษณะของทาน (μ = 4.16, σ = 0.50) และมีสถานภาพทางเศรษฐกิจพอเพียง

กับศักยภาพการใชจาย (μ = 4.16, σ = 0.92) 

 5. ดานการใชอํานาจท่ีเกิดจากการเปนผูเชี่ยวชาญ (Expert Power Base) ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ใน

ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสื่อสารกับผูรวมงานไดเปนอยางดี (μ = 4.58, σ = 0.49), ผูบริหาร

สถานศึกษามีความรู ความสามารถ และมีทักษะการบริหารเปนอยางดี (μ = 4.58, σ = 0.49), ผูบริหารสถานศึกษา       

มผีลงานทางวชิาการเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน (μ = 4.58, σ = 0.49), มปีฏภิาณไหวพริบในการตัดสินใจ และแกปญหา

เฉพาะหนาไดเปนอยางดี (μ = 4.58, σ = 0.49), ผูบริหารสถานศึกษาแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคหรือเสนอโครงการ

ใหมๆ ท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม (μ = 4.58, σ = 0.49) และผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองใหทันสมัยและนําเอา

นวัตกรรมใหมๆ มาใช ในการบริหารงาน (μ = 4.58, σ = 0.49) รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาเปนวิทยากร ใหการ

ฝกอบรมเร่ืองงานท่ีรับผิดชอบไดเปนอยางดี (μ = 4.42, σ = 0.49) และคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาอธิบาย

แผนงานและโครงการของโรงเรียนใหแกผูรวมงาน ไดอยางชัดเจน (μ = 4.00, σ = 0.65), ผูบริหารสถานศึกษาให

คําแนะนําเร่ืองตางๆ แกผูรวมงานไดเปนอยางดี (μ = 4.00, σ = 0.00) และผูบริหารสถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงาน

ในโรงเรียนอยางเปนระบบ (μ = 4.00, σ = 0.00) สําหรับทัศนะของครูผูสอน ในภาพรวมมีระดับการแสดงพฤติกรรมใน

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษาแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคหรือเสนอโครงการใหมๆ ท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม (μ = 4.43, σ = 0.55) 

รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาอธิบายแผนงานและโครงการของโรงเรียนใหแกผูรวมงานไดอยางชัดเจน (μ = 4.42,          

σ = 0.68) และคาเฉลี่ยตํ่าสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษา เปนวิทยากรใหการฝกอบรมเร่ืองงานที่รับผิดชอบไดเปนอยางดี 

(μ = 4.14, σ = 0.59) 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

  จากผลการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 

36 เชยีงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชยีงราย มปีระเด็นท่ีนาสนใจ ท่ีควรนํามาอภปิรายดังนี้  

 จากการศึกษาพบวา ตามทัศนคติของผูบริหารสถานศึกษาเห็นวาตนเองใชอํานาจที่เกิดจากการเปนผูเชี่ยวชาญ

มากท่ีสุด รองลงมาคืออํานาจทางกฎหมาย อํานาจจากการอางอิง อํานาจการใหรางวัล และอํานาจการบังคับหรือลงโทษ 
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ตามลําดับ จากผลการศึกษาพบวาผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองใหทันสมัยและนําเอานวัตกรรมใหมๆ มาใชใน

การบริหารงาน แสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคหรือเสนอโครงการใหมๆ  ท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม สามารถสื่อสารกับ 

ผูรวมงานไดเปนอยางด ีมคีวามรู ความสามารถ และมทัีกษะการบริหารเปนอยางดี มีผลงานทางวิชาการเปนท่ียอมรับของ

ผูรวมงาน และมีปฏิภาณไหวพริบในการตัดสินใจ และแกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี ซึ่งนาจะมีผลมาจากการท่ี

ผูบริหารสถานศกึษาเปนผูมคีวามรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในการบริหารงานสั่งสมอยูมาก ซึ่ง

ในผูบริหารบางทานมรีะยะเวลาการปฏิบัติงานมายาวนาน ทําใหมีความตองการแสดงออกใหเห็นถึงความรู ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญ ท่ีมีอยูสูงกวาครูผูสอน โดยการแสดงออกทางดานพฤติกรรมในลักษณะของการแนะนํา ถายทอดความรู

และประสบการณตางๆ ใหความชวยเหลือหรือใหคําปรึกษาในดานการทํางาน สงเสริมในการนําเสนอโครงการใหมๆ หรือ

การใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคท่ีเปนประโยชน นอกจากนี้ผูบริหารยังมารถปฏิบัติตนในการเปนสื่อกลาง ชวยเหลือ

ประสานงานทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของครูผูสอน และผูรวมงาน นอกจากนี้ยังคอยนําความรูท่ี

ไดรับจากการอบรมมาเผยแพรและแบงปนความรู ใหกับผูสอนและผูรวมงานเพื่อเสริมสรางผลงานใหเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล ตามแนวคิดของ Fisher (อางใน ปาริฉัตตก พิศิฏฐศักดิ์ , 2551 , หนา 39) ไดกลาวถึง อํานาจในรูปของ

การใชความรู ความเชี่ยวชาญเปนอํานาจสําคัญซึ่งทําใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่สมควรดํารงตําแหนงและสมควรเปน

ผูใชอํานาจโดยชอบธรรม อํานาจความรูชวยใหการทํางาน มีประสิทธิภาพและใชไดดีทุกสถานการณ ผูบริหารสถานศึกษา

ที่เขาไปชวยเหลือผูรวมงาน โดยใชความรู ความชํานาญแกปญหาการทํางาน ซึ่งจะชวยลดความวิตกกังวล ลดความ

ขัดแยง ชวยสรางความสําเร็จ และทําใหการทํางานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการใชอํานาจ ท่ีเกิดจาก

ผูเชี่ยวชาญนั้น  จึงทําใหผูรวมงานมีความภูมิใจ และเช่ือมั่น เช่ือฟง ไววางใจ ในตัวผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู

ความสามารถ เปนผูนาท่ีมีคุณภาพ ท่ีสําคัญสามารถเปนท่ีปรึกษาท่ีดี ใหคําแนะนําตอตนเมื่อมีปญหาหรือมีขอสงสัยท่ี

ตองการขอชี้แนะ  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ บัณฑิต กุลบุตรดี (2548) ไดศึกษาการยอมรับของครูตออํานาจการ

บริหารของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดลําปาง พบวา การยอมรับของครูตออํานาจการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

สวนใหญ ครูยอมรับอํานาจการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาจากฐานอํานาจความเชี่ยวชาญมากกวาอํานาจอ่ืน 

รองลงมาเปนอํานาจตามกฎหมาย อํานาจบารมี อํานาจการใหคุณ และอํานาจการใหโทษ ตามลําดับ ซึ่งขอดีของการใช

อํานาจท่ีเกิดจากการเปนผูเชี่ยวชาญนี้ จะทําใหผูรวมงานยอมตามมากท่ีสุด และทําใหผูรวมงาน มีความรูสึกวามีท่ีพึ่งพา

ทางวชิาการการปฏบัิตงิาน กอใหเกดิขวัญและกําลังใจในการทํางาน  

  สําหรับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนคติของครูผูสอนพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชอํานาจ     

ที่เกิดจากการเปนผูเชี่ยวชาญมากท่ีสุด รองลงมาคือ อํานาจจากการอางอิง อํานาจการใหรางวัล อํานาจทางกฎหมาย 

และอํานาจการบังคับหรือลงโทษ ตามลําดับ โดยภาพรวมมีประเด็นท่ีนาสนใจคือ ผูบริหารสถานศึกษามีความ

กระตือรือรนในการทํางานอยูเสมอ ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การพูดคุยกับผูรวมงานดวยวาจาที่ไพเราะและสุภาพ 

มคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางานอยูเสมอ และแสดงความสามารถในการทํางานรวมกับผูบังคับบัญชาในระดับท่ีสูง

กวาจนไดรับความไววางใจ จากขอมูลขางตนสามารถกลาวไดวาในทัศนคติของครูผูสอนนั้น อาจมีความรูสึกช่ืนชมช่ืนชอบ

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีลักษณะนิสัย และมีบุคลิกลักษณะท่ีนานับถือ มีความนาเช่ือถือ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีด ี

ถูกตองตามครรลองครองธรรม รูจักกาลเทศะ พฤติกรรมเหลานี้ทําใหลูกนองช่ืนชม ช่ืนชอบ สามารถจูงใจใหลูกนองนําไป

เปนแบบอยางในการประพฤติ ปฏิบัติตัว และการทํางาน ท้ังนี้สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกของผูรวมงานใหดีขึ้น 
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โดย ไมรูสึกวาถูกบังคับใหทําตาม แตทําเพราะชอบ หรือศรัทธานับถือ เช่ือมั่นวาประพฤติ ปฏิบัติตามยอมกอใหเกิดผลดี

ทั้งตอตนเอง และองคกร การใชอํานาจในลักษณะนี้คือการใชอํานาจจากการอางอิง ซึ่งเปนอํานาจที่ผูบริหารสถานศึกษา

สรางขึ้นเอง โดยอํานาจอางอิงนี้สามารถแสดงออกไดหลายรูปแบบ สิ่งที่สําคัญคือการสรางความผูกพันระหวางผูรวมงาน

กับสิ่งท่ีใชอางอิง ซึ่งอาจเปนผูบริหารสถานศึกษาดวยกันเอง หรือครูผูสอนก็ได โดยอาศัยความรัก ความช่ืนชม ความ

เมตตาสงสาร ความใกลชิดเปนเกณฑ วิธีสรางอิทธิพลแบบนี้จึงเปนไปในทํานองชักชวนมากกวาคุกคาม เปนเร่ืองท่ีอาศัย

ความสัมพันธสวนตัวมาก ตามท่ี French and Raven (1968, pp. 667 – 673) ไดกลาวไววา ฐานอํานาจจากการอางอิงเปน

แหลงอํานาจท่ีไดมาจากความปรารถนา อยากจะเปน อยากลอกเลียนแบบบุคคลที่มีบุคลิก ลักษณะเดน มีช่ือเสียง จึงมี

การอางอิงหรือพาดพิงบุคคลนั้น ใหกลายเปนผูมีอํานาจขึ้น โดยไมคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดตามมา ผูมีอํานาจจากการอางอิง

นอกจากจะสรางอํานาจใหตนเองแลวยังสามารถถายทอดไปใหคนอ่ืนท่ีมีบุคลิกลักษณะคลายคลึงกันใหกลายเปนผูมี

อํานาจขึ้นไดท้ังๆ ท่ีบุคคลนั้นอาจไมมีคุณสมบัติทัดเทียมกับผูมีอํานาจตนแบบเลย เชน ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอํานาจ

อางอิงจะตองเปนผูท่ีมีบุคลิกดีเปนท่ีดึงดูดใจของผูรวมงาน เพื่อใหผูรวมงานเลียนแบบโดยไมคํานึงวาผูบริหารสถานศึกษา

จะมีอํานาจใหคุณ ใหโทษ หรือมีความชอบธรรมหรือไมก็ตามดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา ท่ีหวังสรางอํานาจจากแหลง

อํานาจนี้จึงมักปรับปรุงบุคลิกลักษณะใหเปนท่ีดึงดูดผูรวมงานอยูเสมอ ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา

ตองการ เปนบุคคลมีคุณสมบัติท่ีดีพรอมและเหมาะสม กลาวคือ ดวยตําแหนงหนาท่ี อายุราชการ วัยวุฒิ คุณวุฒิ ท่ีสูง

กวา มีบุคลิกภาพหรือลักษณะทาทางท่ีนาประทับใจในการพูด การแตงกาย มีพฤติกรรม ทางการบริหารท่ีแสดงถึง

คุณธรรมและ มคีวามนาเลื่อมใส ศรัทธา วางตัวอยางเหมาะสมถูกตองตามกาลเทศ ตามสถานการณ มีไหวพริบปฏิภาณด ี 

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค กลาคิด กลาทํา ในสิ่งท่ีถูกท่ีควร และสามารถเขาถึงจิตใจความรูสึกนึกคิดของผูรวมงาน  มี

มนุษยสัมพันธท่ีสามารถทําใหผูรวมงานมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียว เปนพวกเดียวกับผูบริหารสถานศึกษา มีความ

ภูมิใจในตัวผูบริหารสถานศึกษา มีความตองการใหไดรับความ เคารพนับถือ ความนิยมชมชอบ ไดรับการยอมรับช่ืนชม 

จากผูรวมงาน จนเกิดเปนความประทับใจ เกิดความเคารพรักและศรัทธา ความใกลชิด สนิทสนม กอใหเกิดเปนความรัก 

ความผูกพัน มีความเมตตา กรุณาตอกัน เห็นอกเห็นใจ จนกลาย เปนสัมพันธภาพท่ีดีซึ่งกันและกัน เกิดความตองการเอา

เปนแบบอยาง และปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ เต็มกําลังความสามารถจนทําใหเกิดประโยชนกับองคกรมาก

ท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อารีย ชินสุวรรณ ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางการใชอํานาจในการบริหารของ

ผูบริหารสถานศึกษาสตรีกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบวาการใชอํานาจ

ในการบริหารงานของ ผูบริหารสถานศึกษาสตรีมีการใชอํานาจโดยรวม อยูในระดับมากและการใชอํานาจแตละดาน สวน

ใหญอยูในระดับมาก โดยมกีารใชอํานาจอางอิงสูงกวาทุกอํานาจ เนื่องจากอํานาจอางอิงเกิดจากความรัก ความภักดี และ

ความช่ืนชมท่ีผูรวมงานมีตอผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเอาใจใสตอความตองการและความรูสึกของ

ผูรวมงาน มีความยุติธรรม ปองกันผลประโยชนของผูรวมงาน ใชความสัมพันธอยางใกลชิด (Face to Face Relationship) 

สนใจในทุกข สุขของผูรวมงาน ระมัดระวังไมแสดงความใกลชิดกับคนใดคนหนึ่งมากเปนพิเศษ เนื่องจากการใชอํานาจ

อางองิ เปนการใชคําขอรองสวนตัว (Personal Appeal) แตถาขอรองมากเกินไปอํานาจอางอิงอาจจะลดลง ผูรวมงานจะคิด

วาถูกเอาเปรียบ เปนการลดความเช่ือถือ ท่ีมีตอผูบริหารสถานศึกษา อีกวิธีหนึ่งก็คือการวางตัวเปนแบบ (Role Modeling) 

เชน ปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบดวยความขยันขันแข็งมีทัศนคติท่ีดีตองาน ซึ่งจะเปนแบบอยางพฤติกรรมใหผูรวมงาน

เลยีนแบบ ซึ่งในการใชอํานาจจากการอางอิงมีผลดีคือ กอใหเกิดพลังความมุงมั่น ความเช่ือถือผูบริหารสถานศึกษาโดยไม
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รูตัว ทําใหผูรวมงานเกิดความเลื่อมใสศรัทธา เกิดความเคารพรัก ตอตัวผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งไดรับการยอมตามและ

สวามภิักดิ์จากผูรวมงาน ผูรวมงานมแีรงดลใจ จากภายใน การทํางานจงึไมจําเปนตองมกีารตดิตามสอดสอง อยางใกลชดิ 

ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรจะใชอํานาจดานนี้ใหมากๆ เพื่อความสุขสงบ และเปนไปเพื่อผลประโยชนตอ

องคกร  แตถาหากผูบริหารสถานศึกษาใชไมเหมาะสมหรือใชกับคนที่มีผลงานดี และไมดี แตกตางกันแลว อาจทําให

ผูรวมงาน  ไมศรัทธา หรือผูบริหารสถานศึกษาขาดคุณธรรม อํานาจในดานนี้ก็จะลดถอยลง จะกระทบกระเทือนถึงสภาพ

การทํางานประจํา ซึ่งอาจนําไปสูสภาพความเปนกันเองจนเกินไป เสถียรภาพในการปฏิบัติหรือการสั่งงานลดลง สงผลตอ

การดําเนนิการในองคกรในภาพรวมได 

  สวนอํานาจท่ีผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 

36 เชยีงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชยีงราย มคีวามเห็นท่ีสอดคลองกัน คือการใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษของ

ผูบริหารสถานศกึษา โดยมกีารแสดงพฤตกิรรมในการใชอํานาจในดานนี้อยูในระดับ มาก และเปนอันดับสุดทายของการใช

อํานาจท้ัง 5 รูปแบบ อาจเปนเพราะการใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษนี้ เปนอํานาจที่มีผลกระทบกระเทือนตอความรูสึก

ของคนในองคกรมากท่ีสุด แตผลท่ีไดจากการศึกษาทําใหทราบวาการใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษนี้ มีระดับการแสดง

พฤตกิรรมของผูบริหารสถานศกึษา อยูในระดับมาก ซึ่งอาจเนื่องมาจากฐานอํานาจการบังคับหรือลงโทษเปนฐานอํานาจท่ี

มีมาตั้งแตอดีต เปนฐานอํานาจท่ีมีการใชอยางแพรหลาย ทุกยุคทุกสมัย ในทุกๆองคกรทางสังคม และอยูคูกับสังคมไทย

มาเปนเวลายาวนานทําใหผูท่ีมีอํานาจเคยชินกับการใชอํานาจประเภทนี้ และใชอํานาจในการบังคับหรือลงโทษโดยไมรูตัว 

ผูบริหารสถานศึกษาก็เปนบุคคลหนึ่งท่ีมีอํานาจจึงมักแสดงพฤติกรรมในการใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษออกมาอยู

เสมอ โดยในบางคร้ังอาจแสดงพฤติกรรมการใชอํานาจในดานนี้โดยไมรูตัว สงผลใหการประเมินผลการใชอํานาจในการ

บังคับหรือลงโทษอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชนิดา อินตะปญญา (2547, บทคัดยอ) พบวา มีการใช

ฐานอํานาจในการลงโทษเปนอันดับสุดทายเชนกัน ซึ่ง French and Raven (อางในสุเทพ พงคศรีวัฒน, 2550, หนา 72)     

ไดกลาวถงึฐานอํานาจในการขูบังคับ (Coercive Power) ไววาอํานาจประเภทนี้ เกิดจากการที่บุคคลหนึ่งสามารถขูบังคับทํา

ใหผูถูกบังคับเกดิความกลัวท่ีจะถูกลงโทษและปฏิบัติตามความประสงคของผูบังคับซึ่งเปนไปตามแนวคิดของการเสริมแรง

ในทางลบ (Negative Reinforcement) การใชอํานาจในลักษณะนี้อาจจะทําใหเกิดประสิทธิผล กับองคการได แตถึงกระนั้น

การใชอํานาจนี้ก็ตองเปนไปอยางระมัดระวังมาก เนื่องจากกระทาในลักษณะขูบังคับ ทําใหเกิดผลขางเคียง  ท่ีไมพึง

ปรารถนา อาจจะเปนความคับของใจ ความกลัว การตีตนออกหาง หรือแมแต การอาฆาตมาดราย และท่ีสุดก็จะนําไปสู

การปฏิบัติงานท่ีดอยประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความไมพึงพอใจหรือถึงขั้นลาออกจากงานได เชนเดียวกับผล

การศกึษาของ จวน สุดใจรัก (2544, หนา 24) พบวา มกีารใชอํานาจของผูอานวยการโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และ

ขนาดเล็ก อยูในระดับมาก และมกีารใชอํานาจการบังคับ เปนอันดับสุดทาย 

  ถงึแมอํานาจดานนี้จะใหผลตอบกลับมาในดานลบมากกวาดานบวก แตผูบริหารสถานศึกษา ก็มีความจําเปนตอง

ใชฐานอํานาจดานนี้ในการบริหารงานในบางสวนหรือในบางกรณี เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี รวดเร็ว มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพ ตามท่ี สมมาตร สุพานิชวิทย (2534, หนา 46 – 48) ไดทําการศึกษาไววา ผูบังคับบัญชาตองมีอํานาจ

การใหโทษแกผูรวมงาน เมื่อผูใดปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบท่ีวางไว ก็จําเปนตองมีการลงโทษเพื่อใหเปนเยี่ยงอยางแก

ผูอ่ืน จะไดไมกลาท่ีจะปฏิบัติเชนนั้นอีก อํานาจการลงโทษนี้จะยังคงอยูและใชไดผลตราบใดที่บุคคล ยังมีการเกรงกลัวการ

ถูกลงโทษ และบุคคลนัน้รับรูวาเขาอยูในสายตาของผูบริหารสถานศกึษาหรือผูบริหารสถานศึกษาสามารถลวงรูพฤติกรรม
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ของเขาได ดังนัน้ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีรูปแบบตางๆ ท่ีทําใหผูรวมงานยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ ระเบียบวินัยและการ

ขูบังคับใหปฏบัิต ิถาหากไมปฏบัิตจิะมกีารลงโทษทางวนิัยตามอํานาจของผูบริหารสถานศกึษา แลวแตกรณีคือ ตักเตือน  

ตัดเงนิเดือน ลดขัน้เงนิเดือน ปลดออก และไลออก ซึ่งวธีิการใชอํานาจบังคับท่ีมกีารตอตานนอยมีการปฏิบัติตามมากไดแก 

การใชอํานาจปฏิฐาน (Positive discipline) ซึ่งมีหลักการดังตอไปนี้ คือแจงใหผูรวมงานทราบกฎระเบียบและโทษในการฝา

ฝน มีการตักเตือนกอนการลงโทษสําหรับความผิดเล็กนอย และตองสืบสวนหาความจริงและสาเหตุของความผิดกอนใช

วิธีการลงโทษ ผูบริหารสถานศึกษาควรลงโทษดวยความเยือกเย็นมีเหตุผล ไมแสดงความเปน ศัตรู รักษาความเช่ือถือใน

การลงโทษไว เชน ไมขมขูจะทําโทษท่ีเกินอํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ไมพูดวาจะลงโทษแลวเปลี่ยนใจภายหลัง 

การลงโทษตองเปนไปตามกฎระเบียบ และการตักเตือนหรือการลงโทษตองทําเปนการสวนตัว หากผูบริหารสถานศึกษา

ปฏิบัติไดดังนี้แลวจะสงผลดีตอการใชอํานาจนี้ คือเพื่อใหเปนเยี่ยงอยางแกผูอ่ืนจะไดไมกลาปฏิบัติเชนนั้นอีก และจะสงผล

ดกัีบผูรวมงานซึ่งเปนกลุมตอตาน เปนการรักษามาตรฐานและการควบคุม การปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล 

การใชอํานาจบังคับหรือการลงโทษท่ีเปนไปดวยความชอบธรรมมากขึ้นเทาใด ก็จะลดความรูสึกตอตานและความไมช่ืนชม

ลงไดมากขึ้นเทานัน้  

  จากผลการศึกษาขางตน อาจกลาวไดวาการใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษของผูบริหารสถานศึกษานั้น หาก

มองผิวเผินอาจจะมีเฉพาะผลเสียตอผูรวมงาน แตถาพิจารณากันอยางถี่ถวนแลว การใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษ นั้น

มีขอดีหลายประการ ไมวาจะเปนการลงโทษบุคคลท่ีประพฤติตนไมถูกตองตามระเบียบท่ีวางไว เพื่อใหเปนเยี่ยงอยางแก

ผูอ่ืนจะไดไมกลาปฏิบัติเชนนั้นอีก การใชอํานาจบังคับจะสงผลดีกับผูรวมงานซึ่งเปนกลุมตอตาน อีกท้ังยังเปนการรักษา

มาตรฐานและการควบคุมการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล แตการใชอํานาจบังคับหรือการลงโทษตอง

เปนไปดวยความชอบธรรม ซึ่งจะลดความรูสึกตอตานและความไมช่ืนชมลงได จะเห็นไดวา ผูบริหารสถานศึกษาควรใช

อํานาจการบังคับหรือลงโทษอยางระมัดระวังหากขาดการไตรตรอง อยางรอบครบก็มีขอเสียในการปฏิบัติจากฐานอํานาจ

นี้เชนเดยีวกันกลาวคือ ทําใหบุคคลเกิด ความเดือดรอน เจ็บปวดทางกาย และทางใจ หวาดกลัว รูสึกขายหนาหรือสูญเสีย

ความรัก ความศรัทธาในตัวผูบริหารสถานศึกษา อาจทําใหมีผลงานท่ีเลวลง ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานและ

การออกจากงาน เกิดความบาดหมางใจกัน และทําใหมีการตอตานเกิดขึ้น ผูรวมงานอาจจะแสดงอาการ กาวราว ประชด

ประชัน ทํางานดวยความไมเต็มใจ บางคนอาจสอพฤติกรรม โดยการปฏิเสธทางออมในการทํางานที่ไดรับมอบหมายใหทํา

และยังขัดขวางการทํางาน กลั่นแกลงกัน ลาหรือหยุดงานโดยไมบอกกลาว เปนตน  

  สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาควรพยายามหลีกเลี่ยงการใชอํานาจประเภทนี้ นอกจากจะมีความจําเปนจริงๆ 

เพราะการใชอํานาจดานนี้อาจกอใหเกิดความไมพอใจในหมูผูรวมงานและทําใหผูบริหารสถานศึกษาสูญเสียอํานาจอางอิง 

ถามีการบังคับมากๆ ผูรวมงานอาจจะทําตามดวยความไมเต็มใจ ลาออกจากงานและหยุดงานมาก แสดงความเปนศัตรู

หรือกาวราวออกมา อํานาจการบังคับจะใชไดดี ในกรณีท่ีตองรักษาระเบียบวินัยอยางเครงครัด และกรณีท่ีมีการฝาฝน

กฎระเบียบอยางจงใจอันเปนความเสียหายตอองคการโดยสวนรวม ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงควรพิจารณา ไตรตรอง 

ใหดีกอนท่ีจะใชอํานาจดานการบังคับหรือลงโทษ และตองใชตามความเหมาะสม มีเหตุผล และเห็นสมควรจริงๆ เทานั้น 

เพ่ือความสบายใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา และของผูรวมงาน ไมกอใหเกิดการบาดหมางใจกัน และ

สามารถทํางานรวมกันไดอยางมคีวามสุข 
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  ถึงแมวาผลการศึกษาของการใชอํานาจในฐานตางๆ จะแสดงผลออกมาดังท่ีไดสรุปและอภิปรายขางตนก็ตาม     

แตก็ยังไมสามารถสรุปไดวาการใชอํานาจจากฐานอํานาจไหนดีที่สุด และจากการสรุปผลคาเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร ท่ีไดมานัน้ รวมท้ังขอมูลจากคําถามปลายเปด ทําใหทราบวา ทุกฐานอํานาจ 

มีความสําคัญตอการบริหารงานของผูบังคับบัญชาเปนอยางมาก และผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย ก็ใชฐานอํานาจแตละฐานอยูในระดับมาก

ถึงมากที่สุดเชนเดียวกัน น่ันแสดงใหเห็นวาผูบริหาสถานศึกษาเห็นความสําคัญของการใชอํานาจในการบริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ ภายใตสภาพแวดลอมของสังคมท่ีแตกตางกัน ผูรวมงานท่ีแตกตางกัน วิถีชีวิตความเปนอยูท่ีแตกตางกัน 

ประชากรสวนใหญไดรับการศึกษาสูงขึ้น วิถีการดํารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไป องคกรตางๆ ก็ไดมีการยกระดับ ปรับระบบการ

ทํางานโดยเฉพาะระบบการสรรหาบุคลากรเขาทํางานไดเนนพืน้ฐานการศกึษาท่ีสูงขึ้น ซึ่งสงผลถึงระบบการทํางาน การสั่ง

การ การมอบหมายงานของผูบริหารสถานศกึษาตอผูรวมงานท่ีมคีวามรูความสามารถมากขึ้น การใชอํานาจจึงตองมาจาก

หลายๆรูปแบบ เพื่อใหเหมาะสมกับองคประกอบตางๆ ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน การใชอํานาจหนาท่ีของผูบริหาร

สถานศึกษาจึงควรเปนไปในรูปในลักษณะของผูมีมนุษยสัมพันธ ใชวิธีแนะนํา สรางแรงจูงใจ ชักจูง กระตุนผูรวมงานให

ปฏิบัติงานหรือยินยอมปฏิบัติงาน โดยการยอมรับปฏิบัติดวยความเต็มใจ มากกวาที่จะใชวิธีบังคับกันโยตรง หากแตอาจ

เปนการบังคับแบบมีศิลปะ เปนการบังคับโดยไมกอใหเกิดความบาดหมางภายในองคกร พยายามใชความรูความสามารถ 

ความเปนผูบริหารสถานศึกษานําผูรวมงานในการทํางานใหกับองคการดวยความพึงพอใจและมีความสุขกับการทํางาน 

จากผลการศกึษาคร้ังนี้พบวาผูบริหารสถานศึกษากับการใชอํานาจเปนสิ่งคูกันในการบริหารงาน ผูบริหารสถานศึกษาตอง

ตระหนักถึงการใชฐานอํานาจทุกขอ และทบทวนบทบาทหนาที่ในการใชอํานาจของตนใหมากยิ่งขึ้นกวาเดิมหลายเทา ตอง

ศึกษา ตรึกตรอง รวมถึงการไตรตรองการใชอํานาจในแตละดานอยางรอบคอบและรอบดาน เพื่อใหเหมาะสมกับ บุคคล 

ถูกกาลเทศะ ถูกกับสถานการณ และบริบทตางๆ กอนการใชอํานาจนั้น ผูบริหารสถานศึกษาตองมองใหลึกถึง ขอด ี

ขอเสีย ผลบวก ผลลบ หรือท่ีเรียกวาอํานาจเหมือนดาบสองคม ซึ่งอาจจะนําพาความสุขสงบหรือความทุกขมาให หรือท่ี

เรียกวามท้ัีงคุณและมีท้ังโทษ ดังนั้นผูท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษาจึงควรจะใหความสําคัญในฐานอํานาจทั้ง 5 ฐาน อันไดแก 

ฐานอํานาจจากการใหรางวัล, ฐานอํานาจการบังคับหรือลงโทษ, ฐานอํานาจทางกฎหมาย, ฐานอํานาจจากการอางอิง 

และฐานอํานาจท่ีเกิดจากการเปนผูเชี่ยวชาญ Iรวมไปถึงการศึกษาฐานอํานาจท้ังหมดใหดีและนํามาปฏิบัติใหถูกตองเพื่อ

กอใหเกิดประโยชนตอองคกร หนวยงาน และงานท่ีปฏิบัตินั้นๆ ใหสามารถดําเนินไปไดดวยดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

สูงสุด 
 

ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษา เร่ือง การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชียงราย ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการท่ีจะนําไปใช

ดังนี้  

ขอเสนอแนะที่ไดจากการศกึษา  

  1. ควรพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมดวยความเปนธรรม เสมอภาค    

ไมเลือกที่รัก หรือแบงพรรคแบงพวก  
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  2. ควรอธิบายกฎเกณฑของการใหรางวัล ท่ีชัดเจน และเปนมาตรฐาน สามารถเปดเผยผลการประเมินตอ

ผูรวมงานได  

  3. ควรยกยองและชมเชยผูรวมงานดวยความจริงใจ ท้ังตอหนาและลับหลัง 

   

  4. ผูบริหารสถานศกึษาควรวางใจเปนกลางและมคีวามมั่นคงทางจติใจ ไมมอีคต ิและเช่ือคนงาย  

  5. การลงโทษ ควรใชเหตุผลกับผูรวมงานเพื่อลดความรูสกึตอตาน และ เปนปฏปิกษตอกัน  

  6. ผูบริหารสถานศกึษาควรมบีทลงโทษท่ีแนนอน เปนธรรม  

  7. การใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษ ควรกระทําตามความเหมาะสมกับผูรวมงานเพื่อไมใหเกิดความ

กระทบกระเทือนใจ 

  8. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความมั่นคงทางอารมณ รูจักระงับความโกรธ ไมแสดงอารมณฉุนเฉียวออกมาจน

ผูรวมงาน รูสกึกดดัน และอดึอัด  

  9. ควรใชวธีิปองปราม มากกวาวธีิการลงโทษ หากจําเปนตองมกีารลงโทษ ควรใชบทลงโทษขัน้ต่ําท่ีสุด  

  10. ควรเปดโอกาสใหผูท่ีกระทําผิดไดมีการแกไขปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง กอนลงโทษ และควรลงโทษให

เหมาะสมกับปญหาท่ีเกดิขึ้น ไมใชเกดิจากอคตสิวนตัว (12) 

  11. ผูบริหารสถานศึกษาควรใชขอกฎหมาย ระเบียบ และวินัยของขาราชการ อยางถูกตอง เหมาะสม เกิดความ

เปนธรรมกับทุกฝาย  

 12. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีแนวทางในการ เตือนผูรวมงานใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัยของ

ขาราชการ อยางเครงครัดอยูเสมอๆ เพื่อไมกอใหเกดิการทําความผดิของผูรวมงาน  

  13. ผูบริหารสถานศึกษาควรวางตัวใหเหมาะสม ถูกตองตามโอกาส เวลา และสถานท่ี ทําใหผูรวมงาน             

ไมประทับใจและศรัทธาในบุคลกิของผูบริหารสถานศกึษา 

  14. ผูบริหารสถานศกึษาควรมคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางานอยูเสมอ 

 15. ผูบริหารสถานศกึษาควรประพฤตตินเปนแบบอยางท่ีดใีหแกผูรวมงาน  

  16. ผูบริหารสถานศกึษาควรแสดงออกดวยการสนับสนุน และใหความชวยเหลือ ทุกฝายอยางเทาเทียมกัน 

  17. ผูบริหารสถานศกึษาควรพัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยางสม่ําเสมอรอบดาน  

  18. ผูบริหารสถานศกึษาควรถายทอดความรูในการทํางานใหกับผูรวมงานโดย ไมปดบัง 

ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป  

  1. ควรเปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการเก็บขอมูล ควรใชวิธีการสัมภาษณ หรือสังเกต เพื่อใหไดขอมูล             

ที่นาเช่ือถือเพิ่มมากขึ้น  

  2. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาจากองคกรอ่ืน หรือทองถิ่นอ่ืนเพื่อให

เกดิการพัฒนาสถานศกึษาภายใตบริบทท่ีใกลเคียงกัน  

3. ควรมีการศึกษาเร่ืองความสัมพันธเกี่ยวกับการใชอํานาจในการบริหารกับประสทิธิผลของสถานศกึษา  
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กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาแบบอิสระในฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาเปนอยางดีจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

ธดิาวัลย  อุนกอง รองคณบดฝีายวชิาการ วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา, นายสะอาด   สุวรรณทา ผูอํานวยการ

โรงเรียนบานดอนมหาวันวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ และ นางสาวศิริเดียว วงศา ตําแหนงครูวิทยฐานะ ชํานาญการ

พิเศษ โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ซึ้งเปนผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแกไขเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาดวย

ตนเอง ไดใหคําปรึกษา แนะนําตรวจสอบปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี อยูศิริ เปน

ประธานกรรมการท่ีปรึกษา ไดใหคําปรึกษาตัง้แตเร่ิมการศึกษาคนควาจนเสร็จสมบูรณ ดวยดีตลอดมา จึงขอขอบพระคุณ

เปนอยางสูงมา ณ ท่ีนี้ดวย  

  ขอขอบคุณคณะผูบริหารสถานศึกษา และคณะครูผูสอน ในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศกึษาเขต 36 เชยีงราย-พะเยา กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชยีงราย ในปการศกึษา 2557 จํานวน 11 โรงเรียน ทุกทานท่ีได

กรุณาใหขอมูลและตอบแบบสอบถามการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ขอขอบคุณ สมาชิกทุกคนในครอบครัว ตลอดจนบรรดา

เพื่อนๆ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยารุนที่ 3 ท่ีมีสวนชวยเหลือใหกําลังใจ และสนับสนุน

การทํางานในทุกๆ ดานมาโดยตลอด ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวง ไปไดดวยดี คุณคาและประโยชนจากการคนควาแบบ

อสิระ คร้ังนี้ ผูศกึษาขอมอบเปนสิ่งตอบแทนพระคุณทุกทานท่ีมสีวนสนับสนุนและใหกําลังใจตลอดมา  
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การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3 

INTERNAL QUALITY ASSURANCE OF THE SCHOOLS IN MAE FHA LUANG UNDER 

CHIANGRAI PRIMARY EDUCATIONAL SEVICE AREA OFFICE 3 

บุญญาดา อินทพันธ14

1* และเจิดหลา สุนทรวิภาต15

2 

Bunyada Intapat1* and Jeodla Suntarawipat2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน

ในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 ปการศึกษา 2557 ใน 31 โรงเรียน จํานวน 62 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและคําถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศกึษาพบวา 

1.การดําเนนิการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ 

ดานการเตรียมการประกันคุณภาพภายในดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) และดาน

การรายงานการประกันคุณภาพภายในตามลําดับ 

2.แนวทางพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3พบวา ดานการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน คือ การให

ความรูแกบุคลากรในเร่ืองการประกันคุณภาพภายในอยางสม่ําเสมอดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใชวงจร

คุณภาพ (PDCA)คือ การจัดทําธรรมนูญโรงเรียน/ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (P)การนิเทศ ติดตามผล การ

ดําเนินงานเปนระยะๆ เพื่อพิจารณาวาเปนไปในทิศทางที่จะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว(D)การจัดทําเคร่ืองมือประเมินผล 

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author :  
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โดยมีสวนรวมของคณะครูในโรงเรียน(C)และการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ (A) ดานการรายงานการประกันคุณภาพ

ภายใน คือ การนําผลสรุปรายงานคุณภาพการศึกษาไปใชเปนขอมูลปอนกลับ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 
 

คําสําคัญ: การประกันคุณภาพภายใน 
 

Abstract  

The purposes of this Independent Study were to study internal quality assurance of schools in Mae 

FhaLuang under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 and to study guidelines aboutInternal quality 

assurance of schools in Mae FhaLuang underChiangrai Primary Educational Service Area Office 3. The populations 

were 62 directors and teachers who are responsible in internal quality assurance of schoolsin Mae 

FhaLuangunder Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 from 31 schools of academic year 2014. The 

study instruments were questionnaire with 5 rating scale and open-ended questions. The data were analyzed by 

using percentage, mean, and standard deviation. 

The results of the study revealed that: 

1. The internal quality assurance of schools in Mae FhaLuang underChiangrai Primary Educational 

Service Area Office 3 in overall and each aspect was at ahigh level in every aspects, ranking from high to low as: 

the prepared procedure of internal quality assurance, the implement of internal quality assurance by Deming Cycle 

(PDCA), the report of internal quality assurance. 

2. The guidelines of internal quality assurance of schools in Mae FhaLuang underChiangrai Primary 

Educational Service Area Office 3 revealed thatthe prepared procedure of internal quality assurance was giving 

knowledge for teachers about internal quality assurance. The implement of internal quality assuranceby Deming 

Cycle (PDCA)were preparation of the school charter/ developed plan of the school (P), the supervision in the 

implement of internal quality assurance(D), the evaluation by teachers in school (C), Doing school information (A). 

The report of internal quality assurance was development about internal quality assurance of school for the 

implement of internal quality assurance. 
 

Keywords:   Internal quality assurance  
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บทนํา 

 ปจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยมีการ

ประกันคุณภาพการศกึษาเปนกลไกสําคัญท่ีจะเสริมและผลักดันใหกระบวนการทํางานในทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวของ

ดําเนินไปอยางสอดรับกันอยางเปนระบบมุงหนาไปในทิศทางท่ีไดรวมกันกําหนดไวเพื่อบรรลุเปาหมายของการปฏิรูป

การศกึษาอยางมปีระสทิธิภาพโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา

และสถานศึกษาจะตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไข

เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 มาตรา 47  ระบุไววาใหมีระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกใหหนวยงานตนสังกัดและ

สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําป(SAR: Self-Assessment 

Report) เสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศกึษา 

และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542  มาตรา 48

 กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา(2557:22) ระบุไวในหมวดท่ี  2 สวน

ท่ี 1 ขอ 14 ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพภายในระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยดําเนนิการดังตอไปนี้ (1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

(2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(3) จัดระบบ

บริหารและสารสนเทศ(4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา(5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(7) จัดทํารายงาน

ประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน(8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งใหเปดเผยผล

การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาตอสาธารณชน    

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549:119 ) กําหนดไวใน

มาตรฐานที่ 12 ใหสถานศึกษามีการจัดองคกร  โครงสราง  ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบ

วงจร ในตัวบงชี้ท่ี 12.3 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดําเนินงานอยางตอเนื่องตามความดังกลาว

สถานศึกษาจึงมีหนาท่ีจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในโดยการสํารวจสภาพของสถานศึกษา ท้ังสภาพการท่ัวไป และ

สภาพการเฉพาะ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic 

Planning) กําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงคและกลยุทธท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หนวยงานตนสังกัดและ

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามหีนาท่ีใหการสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในให

เหมาะสมกับสภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3(แผนปฏิบัติการประจําป,2533:14) กําหนดบทบาท 

อํานาจ หนาที่ ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตามมาตรา 38  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

มาตรา 34 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษา 
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โดย จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น ประสาน สงเสริม 

สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน และภายในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

ดังที่กลาวมาขางตนผูศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3เพื่อ

นําผลการศึกษาท่ีไดเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารการศึกษาในโรงเรียนและเปนแนวทางพัฒนาใหกับ

โรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชียงราย เขต 3  ใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสทิธิผลตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชยีงราย เขต 3 

2. เพื่อศกึษาแนวทางพัฒนาการดําเนนิการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาชยีงราย เขต 3 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 การศึกษาคนควาคร้ังนี้ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 3ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2545 และแนวทางการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา เพ่ือพรอมรับการประเมนิภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาตดิังนี้ 

ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 

 

  

ผูบริหารสถานศกึษาและครูปฏบัิตดิาน

การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา

ของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนก 

ดังนี้ 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. การศึกษา 

4. ตําแหนง 

5  ประสบการณทํางาน 

กระบวนการวงจรคุณภาพ(PDCA ) ดังนี้ 

1.วางแผนการปฏบัิตงิาน(Plan)  

2.ดําเนนิการตามแผน(Do)  

3. ตรวจสอบประเมนิ(Check)  

4.นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน

(Action) 

 

 

การดําเนนิการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนในเขตอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชยีงราย เขต  3ตาม

พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ี

แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2545 และแนวทางการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพรอมรับการ

ประเมนิภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาแหงชาต ิประกอบดวย  

1. ดานการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน 
2. ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใช

วงจรคุณภาพ (PDCA) 

3. ดานการรายงานการประกันคุณภาพภายใน 
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ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. ประเภทบุคลากรประสบการ 

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน 

ปจจัยจูงใจ 

1. ดานความรบัผิดชอบ 

2. ดานความสําเร็จในการทํางาน 

3. ดานการไดรบัการยอมรบันบัถือ 

4. ดานความกาวหนาในตําแหนง 

ปจจัยค้ําจุน 

1. ดานนโยบายและการบริหาร 

2. ดานการปกครองบงัคับบัญชา 

3. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและ

ผูบังคับบัญชา 

4. ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน 

 

 

 

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

ตัวแปรตน                                                     ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีการวิจัย 

การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 ผูศกึษาไดดําเนนิการศกึษาตามขัน้ตอน ดังตอไปนี้ 

 1. ประชากร 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การวเิคราะหขอมูล 

   5. สถติท่ีิใชวเิคราะหขอมูล 
 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี้ คือ ผูบริหารสถานศกึษา และครูปฏิบัตดิานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาของโรงเรียนในเขตอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต  3 ท่ี

ปฏบัิตงิานในปการศกึษา 2557  จํานวน 31 โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศกึษา จํานวน 31 คน และครู

ผูรับผดิชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา จํานวน 31 คน รวม  62 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

1.ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

  1.1 เครื่องมอืที่ใชแบบสอบถาม แบงยอยออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดวย เพศ อายุ การศกึษา ตําแหนงและประสบการณทํางาน 

ตอนที่ 2  การดําเนนิการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา ตามพระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแนวทางการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ คือ 1. ดานการเตรียมการ

ประกันคุณภาพภายใน 2. ดานการดําเนนิการประกันคุณภาพภายใน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) 3. ดานการรายงานการ

ประกันคุณภาพภายใน  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale )  ตามวิธีของลิเคิรต 

(Likert Method) มเีกณฑการใหคาคะแนนของความคิดเห็น ดังนี้  

5   หมายถงึ มกีารปฏบัิตใินระดับมากท่ีสุด  

4   หมายถงึ มกีารปฏบัิตใินระดับมาก  

3   หมายถงึ มกีารปฏบัิตใินระดับปานกลาง  

2   หมายถงึ มกีารปฏบัิตใินระดับนอย  

1   หมายถงึ มกีารปฏบัิตใินระดับนอยท่ีสุด 

ตอนที่  3  แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3  เปนแบบสอบถามปลายเปด 

 2. การสรางเครื่องมือ 

 การศกึษาคร้ังนี้ผูศกึษาไดดําเนนิการตามขัน้ตอนดังตอไปนี้ 

 2.1 ศึกษาวัตถุประสงคในการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน

อําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการ
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ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 3 

  2.2 ศึกษาคนควาแนวคิดจากเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของพรอมท้ังศึกษาวิธีสราง

แบบสอบถาม โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของกับการดําเนนิการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

  2.3 กําหนดกรอบแนวคิดการดําเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนภายใต

ขอบเขตท่ีครอบคลุมในเร่ืองท่ีทําการศกึษา 

   2.4 นิยามคําศัพทเฉพาะการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน เปนแนวทางใน

การสรางแบบสอบถาม 

   2.5 สรางแบบสอบถามสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติดานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนในเขตอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ท่ีจะ

เก็บขอมูล 

   2.6 นําแบบสอบถามฉบับรางเสนออาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองเชงิเนือ้หา รับขอเสนอแนะและดําเนนิการปรับปรุงแกไข 

   2.7 นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง รับขอเสนอแนะและ

ดําเนินการปรับปรุง โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) โดยคา IOC 

อยูระหวาง 0.67 ขึ้นไป 

   โดยมสีูตรการคํานวณ ดังนี้  

                 
N

R
IOC

∑=  

  เมื่อ 

   IOC  คือ ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบทดสอบ 

   ΣR   คือ   ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

   N      คือ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

   2.8 นําแบบสอบถามท่ีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไขอีกคร้ังตามคําเสนอแนะแลวนํามาพิมพ

ฉบับบสมบูรณสําหรับไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนในเขตอําเภอเชียงแสน จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาคา

สัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ไดคาสัมประสทิธ์ิแอลฟาเทากับ .958 

 โดยมสีูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 

   α =                   1 -  

 

   

  

n 
n - 1 

s t

2

∑ si

2

st

2
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เมื่อ α แทน  คาสัมประสทิธ์ิแอลฟา 

   n แทน  จํานวนขอของเคร่ืองมือวัด 

                                     แทน  ผลรวมคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

 แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแตละคน 

    2.9 นําผลการทดลองใชแบบสอบถาม (Try Out) ไปปรับปรุงแกไข เรียบรอยแลว เสนออาจารยที่ปรึกษา

การคนควาดวยตนเองไดพจิารณาและใหความเห็นชอบ เพื่อตรวจสอบความเรียบรอยและความถูกตอง 

    2.10 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครู

ผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 ตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล มขีัน้ตอนการดําเนนิงานดังนี้ 

1.ผูศึกษาขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

ถงึผูอํานวยการโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 

31 โรงเรียน เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล และขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  

2.นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชสอบถามผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ

ผูวิจัยไดสงเก็บแบบสอบถาม จํานวน 62 ชุด ไดกลับคืนมาอยางครบถวน 62 ชุด คิดเปนรอยละ 100 และไดนําคําตอบมา

วเิคราะห 

3. นําขอมูลท่ีเก็บไดมาวเิคราะหและนําเสนอผลงาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวเิคราะหขอมูล ผูวจัิยไดดําเนนิการวเิคราะหตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

  1. เพ่ือศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชยีงราย เขต 3 ผูศกึษาไดวเิคราะหขอมูล คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละและ

บรรยายแบบความเรียงประกอบตาราง 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน 3 ดาน คือ  1. ดานการ

เตรียมการประกันคุณภาพภายใน 2. ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) 3. ดานการ

รายงานการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยการหาคาเฉลี่ย ( µ ) และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) และนําเสนอขอมูลแบบบรรยายความเรียงประกอบตารางท่ีไดกําหนดคาคะแนนและการแปล

ความหมาย  

 

st

2

∑ si

2
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100×=
N
fp

∑ 

2. เพ่ือศกึษาแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัด 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 

ตอนท่ี 3 แนวทางการดําเนนิการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต  3 ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด โดยใชการแจก

แจงความถี่ 
 

สถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

 สถติท่ีิใชวเิคราะหขอมูล ผูศกึษาไดดําเนนิการวเิคราะหตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชยีงราย เขต 3 

   1.1 รอยละ (Percentage) โดยใชสูตร P (บุญชม ศรีสะอาด. 2545:104) 

 

 

    

  เม่ือ    P แทน คารอยละ 

    f แทน ความถี่ท่ีตองการแปลงใหเปนคารอยละ 

    N แทน จํานวนความถี่ท้ังหมด 

  

 1.2 คาเฉลี่ย (µ ) โดยใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด.2545:105) 

 

   µ  =        ∑x  

 

เมื่อ  X แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

   N แทน จํานวนของขอมูลท้ังหมด 

   µ  แทน คาเฉลี่ย 
  

1.3. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) 

    

                                        σ=           Σf (X - µ) 2                                                  

    N 

 

  

n 
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100×=
N
fp

 เมื่อ    σ  คือ      สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   X         คือ จุดกึ่งกลางชัน้ 

  µ   คือ คาเฉลี่ยของขอมูล 

   f          คือ ความถี่ของขอมูลแตละชัน้ 

            N         คือ จํานวนขอมูลท้ังหมด 
 

2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 

  2.1. รอยละ (Percentage) โดยใชสูตร P (บุญชม ศรีสะอาด. 2545:104) 

  

 

    

  เม่ือ    P แทน คารอยละ 

    f แทน ความถี่ท่ีตองการแปลงใหเปนคารอยละ 

    N แทน จํานวนความถี่ท้ังหมด 
 

เกณฑการแปลความหมาย 

       การกําหนดคาคะแนนและการแปลความหมายตาม บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นลิแกว(2535, หนา 23 – 24) คือ 

 4.51 - 5.00 หมายถงึ มกีารปฎบัิตใินระดับมากท่ีสุด  

 3.51 - 4.50 หมายถงึ มกีารปฎบัิตใินระดับมาก  

 2.51 - 3.50 หมายถงึ มกีารปฎบัิตใินในระดับปานกลาง  

 1.51 - 2.50 หมายถงึ มกีารปฎบัิตใินระดับนอย  

 1.00 - 1.50 หมายถงึ มกีารปฎบัิตใินระดับนอยท่ีสุด 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 1. ดานการเตรียมการประกันคุณภาพภายในมีภาพรวมการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงรายการจากมากไป

หานอย คือ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรูและทักษะเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน และมีการกําหนด

บทบาทหนาท่ี การปฏบัิตงิานของบุคลากรอยางชัดเจนอยูในระดับมากท่ีสุดรองลงมามีการใหความรูแกบุคลากรในเร่ืองการ

ประกันคุณภาพภายในอยางสม่ําเสมอ และมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในมีการสรางความ

เขาใจใหแกกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน มีการจัดประชุมชี้แจงแก

บุคลากร เร่ืองการประกันคุณภาพภายในและหนวยงานมีการมอบหมายงานตามความสามารถของบุคลากร มีการจัดหา

สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ เพื่อการประกันคุณภาพภายในและผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวม

และรับบทบาทสําคัญในกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการสํารวจขอมูลพื้นฐานของบุคลากรใน

สถานศกึษา มกีารจัดโครงสรางการบริหารท่ีเอือ้ตอการดําเนนิงานการประกันคุณภาพภายในตามลําดับ 
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 แนวทางพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ดานการเตรียมการประกันคุณภาพภายในไดขอสรุปดังนี้การให

ความรูแกบุคลากรในเร่ืองการประกันคุณภาพภายในอยางสม่ําเสมอ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรูและ

ทักษะเร่ือง    การประกันคุณภาพภายในการกําหนดบทบาทหนาท่ี การปฏบัิตงิานของบุคลากรอยางชัดเจนการมอบหมาย

งานตามความสามารถของบุคลากรผูปกครอง ชุมชน และมสีวนรวมและรับบทบาทสําคัญในกจิกรรมตางๆ 

 2. สภาพการดําเนนิการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) สรุป

ไดดังนี้ภาพรวมอยูในระดับมาก    รายดานพบวา การวางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (P) มีการปฏิบัติมาก

ที่สุด รองลงมาการดําเนนิการตามแผนการประกันคุณภาพภายใน (D)การตรวจสอบการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

(C)และการนําผลการดําเนนิการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุง (A) 

2.1 การวางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (P)ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงรายการจากมาก

ไปหานอย คือ มีการกําหนดวิสัยทัศนท่ีสามารถปฏิบัติมากที่สุด รองลงมามีการกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน มีการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน/ แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษามีการกําหนดกลยุทธ แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน มีการวิเคราะห จุดเดน จุดดอย และ

ความตองการของชุมชนมแีผนปฏบัิตกิารประจําปท่ีสอดคลองกับธรรมนูญโรงเรียน/แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) การ

วางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (P) ไดขอสรุปดังนี้ การจัดทําธรรมนูญโรงเรียน/ แผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา การกําหนดกลยุทธ แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน           และการกําหนดวิสัยทัศนท่ี

สามารถปฏบัิตไิด  

  2.2 การดําเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายใน (D)มีภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงรายการจาก

มากไปหานอย คือ มีการนิเทศ ติดตามผล การดําเนินงานเปนระยะๆ เพื่อพิจารณาวาเปนไปในทิศทางท่ีจะนําไปสู

เปาหมายท่ีกําหนดไวมากท่ีสุด รองลงมา การจัดทําแผนปฏิบัติการโดยใชกระบวนการ มีสวนรวมของผูเกี่ยวของ มีการ

จัดลําดับความสําคัญของปญหาเพ่ือวางแผนแกไข ปรับปรุงการดําเนนิการประกันคุณภาพภายในมีการจัดแหลงเรียนรู สื่อ 

เทคโนโลยท่ีีเอือ้ตอการเรียนรูมกีารเปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดความตองการ และ

มกีารจัดทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนนิการประกันคุณภาพภายใน 

  แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) การ

ดําเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายใน (D)ไดขอสรุปดังนี้การนิเทศ ติดตามผล การดําเนินงานเปนระยะๆ เพื่อ

พิจารณาวาเปนไปในทิศทางท่ีจะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไวการจัดแหลงเรียนรู สื่อ เทคโนโลยีท่ีเอื้อตอการเรียนรูการ

จัดทําแผนปฏิบัติการโดยใชกระบวนการ มีสวนรวมของผูเกี่ยวของและการจัดทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ดําเนนิการประกันคุณภาพภายใน 
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  2.3 การตรวจสอบการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (C) โดยเรียงรายการจากมากไปหานอย คือ มีการ

กําหนดกรอบการประเมินสอดคลองกับเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพมากท่ีสุด

รองลงมามีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในมีการสงเสรมสนับสนุนใหบุคลากรทํางานเปนทีม

มีการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบมีการเก็บขอมูลดวยเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือไดมีการจัดทําเคร่ืองมือประเมินผล โดยมีสวน

รวมของคณะครูในโรงเรียน 

  แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA)การ

ตรวจสอบการดําเนินการการประกันคุณภาพภายใน (C)ไดขอสรุปดังนี้การจัดทําเคร่ืองมือประเมินผล โดยมีสวนรวมของ

คณะครูในโรงเรียน การเก็บขอมูลดวยเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือไดการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ  และการแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมนิคุณภาพภายใน 

  2.4 ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) การนําผลการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในมาปรับปรุง (A) มีภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงรายการจากมากไปหานอย คือ มีการวางแผนพัฒนา

คุณภาพอยางตอเนื่องรองลงมา มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง

การปฏบัิตงิานและมกีารจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ 

  แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA)การ

นําผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุง (A)ไดขอสรุปดังนี้การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศการปรับปรุง

การปฏบัิตงิานอยางตอเนื่องและการวางแผนพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 3. ดานการรายงานการประกันคุณภาพภายในมีภาพรวมอยูในระดับมาก รายการจากมากไปหานอย คือ มีการ

วิเคราะห สังเคราะหขอมูล จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้รองลงมามีการเสนอรายงานประจําปตอ

คณะกรรมการสถานศกึษา ผูปกครอง นักเรียนและชุมชนการเสนอรายงานประจําปตอหนวยงานตนสังกัด และเปดเผยตอ

สาธารณชนมีการรวบรวมผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้และมีการนําผลสรุปรายงาน

คุณภาพการศึกษาไปใชเปนขอมูลปอนกลับ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมี

การตดิตามความคิดเห็น ความพงึพอใจของผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่มีตอรายงานคุณภาพการศึกษามี

การรวบรวมผลงานของนักเรียนเพื่อใหเห็นพัฒนาการและความ สามารถของผูเรียนมีการจัดทําแผนการรายงานคุณภาพ

การศกึษาและมกีารรวบรวมขอมูล และวเิคราะห จุดเดน จุดดอยของโรงเรียน 

 แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ดานการรายงานการประกันคุณภาพภายในไดขอสรุปดังนี้การนําผลสรุป

รายงานคุณภาพการศึกษาไปใชเปนขอมูลปอนกลับ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน การรวบรวมขอมูล และวิเคราะห จุดเดน จุดดอยของโรงเรียนการเสนอรายงานประจําปตอคณะกรรมการ

สถานศกึษา ผูปกครอง นักเรียนและชุมชนและการจัดทําแผนการรายงานคุณภาพการศกึษา 

 จากการศึกษาสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3สรุปผลการศึกษาท้ัง 3 ดาน ดังนี้ มีภาพรวมอยูในระดับมาก คือ 
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ดานการเตรียมการประกันคุณภาพภายในรองลงมาดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใชวงจรคุณภาพ 

(PDCA)ดานการรายงานการประกันคุณภาพภายใน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ทําใหทราบถึง สภาพและแนวทางพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยมี

ประเด็นนาสนใจท่ีจะนํามาอภปิรายผล ดังนี้ 

1. ดานการเตรียมการประกันคุณภาพภายในมีภาพรวมการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ มีการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรูและทักษะเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน และมีการกําหนดบทบาทหนาท่ี การปฏิบัติงาน

ของบุคลากรอยางชัดเจน มีการใหความรูแกบุคลากรในเร่ืองการประกันคุณภาพภายในอยางสม่ําเสมอ และมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน และมีแนวทางการพัฒนา คือ การใหความรูแกบุคลากรในเร่ืองการ

ประกันคุณภาพภายในอยางสม่ําเสมอ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรูและทักษะเร่ืองการประกันคุณภาพ

ภายใน ซึ่งสอดคลองกับสยามสุมงาม ( 2541 : บทคัดยอ ) ไดศึกษากระบวนการดําเนินงานปญหาและแนวทางการ

แกปญหาการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนนํารองสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานีพบวา

กระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานีเร่ิมดําเนินการป

การศึกษา 2541 ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปโดยขานรับนโยบาย 4 ประกัน จากการศึกษาพบแนวทางการแกปญหาของ

จังหวัดดานการถายทอดความรูและการมีสวนรวมของชุมชนหนวยศึกษานิเทศกของจังหวัดไดดําเนินการนิเทศดวยการให

คําแนะนําดานวิชาการกระตุนเตือนการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนใหเรงรีบดําเนินการตามนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาดวยการผนวกเขากับการประชุมผูบริหารประจําเดือนและการใหความชวยเหลือเปนรายกรณีดานการ

ขาดงบประมาผูอํานวยการประถมศึกษาจังหวัดไดมีนโยบายใหดําเนินโครงการโดยใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิด

ประโยชนและประสทิธิภาพสูงสุดซึ่งการแกปญหาดังกลาวยังไมปรากฏผลท่ีชัดเจนเนื่องจากอยูระหวางกาดําเนนิการ 

 2. ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) ภาพรวมอยูในระดับมาก คือ การ

วางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (P) มีการปฏิบัติมากท่ีสุด การดําเนินการตามแผนการประกันคุณภาพ

ภายใน (D)การตรวจสอบการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (C)และการนําผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในมา

ปรับปรุง (A)โดยมีการอภปิรายผลแตละรายการดังนี้ 

 2.1 การวางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (P)มีรายขอท่ีนํามาพิจารณา คือ มีการกําหนด

วิสัยทัศนที่สามารถปฏิบัติ มีการกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียนและชุมชน มีการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน/ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการกําหนดกลยุทธ แนวทางการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน มีการวิเคราะห จุดเดน จุดดอย และความตองการของชุมชนมีแผนปฏิบัติการ

ประจําปท่ีสอดคลองกับธรรมนูญโรงเรียน/แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และมีแนวทางการพัฒนา คือการจัดทํา

ธรรมนูญโรงเรียน/ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การกําหนดกลยุทธ แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายใน และการกําหนดวิสัยทัศนท่ีสามารถปฏิบัติไดซึ่งสอดคลอง ชาติชายพิมพิไสย ( 2543 : บทคัดยอ ) ที่ไดศึกษาการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุพบวาการ



  

1731 

 

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับดีมากโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งดานการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการวางแผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและดานการกระตุนสงเสริม

ใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานตามธรรมนูญโรงเรียนสวนปญหาการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพการศึกษามีอยูใน

ระดับนอยปญหาท่ีสําคัญคือดานการประเมินคุณภาพการศึกษาขอเสนอแนะท่ีควรพิจารณาไดแกการปฏิบัติงานภายใน

โรงเรียนควรดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในธรรมนูญโรงเรียนการกํากับติดตามควรปฏิบัติอยางจริงจังและการพัฒนา

ครูผูสอนควรดําเนนิการอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

  2.2 การดําเนนิการตามแผนการประกันคุณภาพภายใน (D)มีรายขอที่นํามาพิจารณา คือ มีการนิเทศ ติดตาม

ผล การดําเนินงานเปนระยะๆ เพื่อพิจารณาวาเปนไปในทิศทางที่จะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว มีแนวทางการพัฒนา คือ

การนิเทศ ติดตามผล การดําเนินงานเปนระยะๆ เพื่อพิจารณาวาเปนไปในทิศทางท่ีจะนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวการจัด

แหลงเรียนรู สื่อ เทคโนโลยีท่ีเอื้อตอการเรียนรูการจัดทําแผนปฏิบัติการโดยใชกระบวนการ มีสวนรวมของผูเกี่ยวของและ

การจัดทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสอดคลองกับ สยามสุมงาม ( 2541 : 

บทคัดยอ ) ไดศึกษากระบวนการดําเนินงานปญหาและแนวทางการแกปญหาการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษา

โรงเรียนนํารองสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานีพบวาการนิเทศกํากับติดตามการถายทอดยังไมเปนระบบและ

ยังพบวาทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรทางการศึกษาบางคนยังมิไดมีการเปลี่ยนแปลงขาดความรูความตระหนักใน

เร่ืองของการมีสวนรวมของชุมชนพรอมท้ังงบประมาณมิไดมีการจัดสรรใหสอดคลองกับโครงการประกันคุณภาพ

การศกึษา 

 2.3 การตรวจสอบการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (C) โดยมีรายขอที่นํามาพิจารณา คือ มีการกําหนด

กรอบการประเมินสอดคลองกับเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในมีการสงเสรมสนับสนุนใหบุคลากรทํางานเปนทีมมีการวิเคราะหขอมูล

อยางเปนระบบมีการเก็บขอมูลดวยเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือไดมีการจัดทําเคร่ืองมือประเมินผล โดยมีสวนรวมของคณะครูใน

โรงเรียนมีแนวทางพัฒนา คือ การจัดทําเคร่ืองมือประเมินผล โดยมีสวนรวมของคณะครูในโรงเรียน การเก็บขอมูลดวย

เคร่ืองมือท่ีเช่ือถือไดการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน

สอดคลองกับชาติชายพิมพิไสย( 2543 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุกลาววาการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนควรดําเนินการตามที่กําหนดไวใน

ธรรมนูญโรงเรียนการกํากับติดตามควรปฏิบัติอยางจริงจังและการพัฒนาครูผูสอนควรดําเนินการอยางตอเนื่องและ

เหมาะสม 

2.4 ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) การนําผลการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในมาปรับปรุง (A) มีรายขอท่ีนาสนใจ คือ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องมีการปรับปรุงการ

ปฏบัิตงิานอยางตอเนื่องมกีารนําผลการประเมนิไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและมีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ

และมีแนวทางพัฒนา คือการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและการวางแผน

พัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับชาติชาย พิมพิไสย ( 2543 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุพบวาการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับดีมากโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการวางแผนพัฒนา



  

1732 

 

คุณภาพการศึกษาดานการวางแผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและดานการกระตุนสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียน

ปฏบัิตงิานตามธรรมนูญโรงเรียนสวนปญหาการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพการศึกษามีอยูในระดับนอยปญหาท่ีสําคัญ

คือดานการประเมินคุณภาพการศึกษาขอเสนอแนะท่ีควรพิจารณาไดแกการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนควรดําเนินการ

ตามท่ีกําหนดไวในธรรมนูญโรงเรียนการกํากับติดตามควรปฏิบัติอยางจริงจังและการพัฒนาครูผูสอนควรดําเนินการอยาง

ตอเนื่องและเหมาะสม 

 3.ดานการรายงานการประกันคุณภาพภายในมีรายขอท่ีนาสนใจ คือ มีการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล จําแนก

ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้มีการเสนอรายงานประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียนและ

ชุมชนการเสนอรายงานประจําปตอหนวยงานตนสังกัด และเปดเผยตอสาธารณชนมีการรวบรวมผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้และมีการนําผลสรุปรายงานคุณภาพการศึกษาไปใชเปนขอมูลปอนกลับ เพื่อ

ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยมีแนวทางพัฒนาคือการนําผลสรุปรายงาน

คุณภาพการศึกษาไปใชเปนขอมูลปอนกลับ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนาซึ่ง

สอดคลองกับกัญญาปุโรทกานนท ( 2544 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาพบวาระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับมาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษาระดับมัธยมศึกษาอยูในระดับมากและผูใชระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจตอระบบการนําเขา

ขอมูลกระบวนการทํางานและผลลัพธหรือรายงานของระบบอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา ไดนําขอมูลพื้นฐานเพื่อไปวางแผนและนําผลการวิจัยไปพัฒนาการ

ดําเนนิการการดําเนนิการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 2. นําผลการวจัิยในคร้ังนี้ ดานการดําเนนิการประกันคุณภาพภายใน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) ไปปรับใชกับ

การดําเนนิการประกันคุณภาพภายในตามบริบทของสถานศกึษา 

 3. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูมีสวนเกี่ยวของนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนใน

อําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในการพัฒนาการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาใหมปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผลตอไป 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 
1. ควรมศีกึษาสภาพการดําเนนิการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบจากโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง

และขนาดเล็กตามสัดสวน 

2. ควรมีศกึษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการดําเนนิการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนแต

ละอําเภอ ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3  
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การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียน 

โรงเรียนปาแดดวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

The operation of the drug prevention and problem solution of students in 

Padadwitthayakom School Chiang Rai province 

ธีระศกัด์ิ ลาภภพเพิ่มพูน16

1* และพงษกร หงษกราย17

2 

Teerasak Lappoppermpoon¹* and Pongsakron Hongkrai2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของ

นักเรียนในโรงเรียนปาแดดวิทยาคม และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของนักเรียน ครู เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพตดิของนักเรียนในโรงเรียนปาแดดวทิยาคม 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ครู จํานวน 48 คน และกลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม จํานวน 

248 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นและหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช

วธีิการหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา ของครอนบาค ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.95 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจาก

แบบสอบถามโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป หาคาความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวนําผลท่ีได

จากการวเิคราะหเปนความเรียง ซึ่งสรุปผลไดดังนี้ 

1. สภาพการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม  

จังหวัดเชยีงราย ท้ัง 5 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก 

2. ขอเสนอแนะในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียน ปาแดด

วทิยาคม จังหวัดเชยีงราย เพื่อใหมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบดวย 

  2.1 ดานการปองกัน สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและจัดกิจกรรมดาน

คุณธรรม จริยธรรมใหมากขึ้น และสถานศึกษาควรจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเหมาะสมและขจัดพื้นท่ีเสี่ยงหรือ

มุมอับเพื่อใหผูเรียนปลอดยาเสพตดิ 
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 2.2 ดานการคนหา สถานศกึษาควรมกีารสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อหาสารเสพตดิใหถี่มากขึ้น 

 2.3 ดานการรักษา สถานศึกษาควรทําความเขาใจกับผูปกครองเพื่อใหนํานักเรียนท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด

ไปบําบัดรักษาและฟนฟู และสถานศึกษาควรจัดฝกอบรมเพื่อใหมีผูบริการใหคําปรึกษาใหมากขึ้นและพัฒนาใหมีความรู

ความสามารถในการใหคําปรึกษามากขึ้น 

 2.4 ดานการเฝาระวัง สถานศึกษาควรทําความเขาใจกับเครือขายผูปกครองใหเห็นความสําคัญในการดูแล

และเอาใจใสนักเรียนใหมากขึ้น และสถานศึกษาควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการเฝาระวังปญหายาเสพติดมากขึ้นและจัด

ใหมนีักเรียนสายสืบชวยเหลือครู  

 2.5 ดานการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรเพิ่มความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

บูรณาการแบบมีสวนรวมกับภาคีเครือขาย โดยเฉพาะองคการปกครองสวนทองถิ่นใหมากขึ้น และคณะกรรมการควรมี

การประชุมสม่ําเสมอเพื่อกํากับและตดิตามการดําเนนิงานใหมปีระสทิธิภาพ 
 

ความสําคัญ สภาพการดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพตดิ 
  

Abstract 

 The purposes of the study were to investigate the conditions of the operation of the drug prevention and 

problem solution and to examine the problems and recommendations of students and teachers in order to be the 

guideline for the operation of the drug prevention and problem solution of  students in Padadwitthayakom 

School, Chiang Rai province. The population was 48 teachers and the sample was 248 students. The research 

instrument drawn for this study was a questionnaire (Cronbach’s Alpha Coefficient). The data was systematically 

analyzed by using frequency, mean and standard deviation. 

 The results of the study were found as follows;  

 1. All five aspects in the conditions of the operation of the drug prevention and problem solution of 

students in Padadawitthayakom School, Chiang Rai province in general were ranked at high level. 

 2. The recommendations for the operation of the drug prevention and problem solution of students in 

Padadawitthayakom School, Chiang Rai province in order to increase the efficiency  as follows; 

 2.1 The prevention; school should increase activities of drug knowledge and activities of morality. 

However, school should create school environment properly and eliminate the risk areas in order to make students 

are free from  

the drug. 

 2.2 The searching; school should choose at random a risk student group for urinalysis. 

 2.3 The treatment; school should make parents to understand of taking students who related to drug 

to treat and rehabilitate. Besides, school should provide the training in order to gain more servicers of consultation 

and develop the knowledge and ability of consultation more.  
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  2.4 The watching out; school should make parents to understand the important for more taking 

care of their own children. Moreover, school should give student have more participation in the watching out of drug 

problem and students should be the spies for helping their teachers. 

  2.5 The management; school should gain the cooperation and coordination with the related 

organizations by co-integration with network participant; especially, Local Administration. Besides, the committee 

should always have the meeting in order to monitor, and follow up the operation efficiently. 
 

Keywords : the operation of the drug prevention and problem solution 
 

บทนํา 

 การแพรระบาดของสารเสพติดในปจจุบัน เปนปญหาที่รายแรงของประเทศไทยซึ่งทุกฝายไมวาภาครัฐเอกชน

หรือประชาชนท่ัวไปท้ังท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงและไมมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงตางก็เกิดความตระหนักถึงมหันตภัย

รายแรงที่กําลังคืบคลานใกลเขามายาเสพติดกําลังบ่ันตอนเสถียรภาพของประเทศท้ังดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของ

ชาติอันเปนผลใหประเทศตองสูญเสียปจจัยการผลิตในสวนที่เปนทรัพยากรบุคคลที่จะเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติใน

อนาคต รวมทั้งกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมทําลายวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมและประเทศชาติสงผลกระทบตอการ

พัฒนาประเทศ พัฒนาคนและพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน  

สถานการณยาเสพติดและแนวโนมของปญหายาเสพติด จากรายงานสรุปสถานการณและขอมูลยาเสพติดของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด.(สวนขอมูลเฝาระวังปญหายาเสพติด. ปปส. 2556) พบวาสถิติ

ผูเขาบําบัดรักษาในชวง 10 ปท่ีผานมา มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด จาก 38,060 คน ในป 2547 เปน 185,892 คน 

ในป 2554 สวนใน ป 2555 และ 2556 นั้น ไดมีการจัดทําแผนพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดขึ้นเปนวาระแหงชาติสงผลให

มีผูเขารับการบําบัดรักษาเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 420,209 คน และ 416,873 คน และในชวง 5 ปที่ผานมา กลุมหลักของผูเขา

รับการบําบัดรักษายังคงเปนเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป มากท่ีสุด โดยสัดสวนอยูท่ีรอยละ 44.7-49.9 มี

แนวโนมลดลง กลุมอายุระหวาง 25-29 ป มีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 18.0-21.4 และเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมเด็กท่ีมีอายุนอย

กวา 15 ป พบวาสัดสวนอยูท่ีรอยละ 1.0-1.5 ถึงแมเปนสัดสวนที่ไมมากนักแตเปนกลุมที่นาหวง เนื่องจากเปนวัยท่ียังไม

รูจักการใชเหตุผลในการตัดสินใจท่ีดี โดยพบการเขามาบําบัดในเกือบทุกจังหวัด และยาเสพติดท่ีเด็กกลุมนี้ใชคือยาบา 

สัดสวนของการเขารับการบําบัดในกลุมนักเรียนนักศึกษามีแนวโนมลดลง จากรอละ 7.4 เปนรอยละ 6.8 โดยกลุม

นักเรียน/นักศึกษาท่ีเขารับการบําบัดรักษาจะมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากท่ีสุด มีแนวโนมสัดสวน

เพิ่มขึ้น จากรอยละ 45.6 ในป 2552 เปนรอยละ 47.7 ในป 2557 ระดับประถมศกึษา มีแนวโนมสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 

14.0 ในป 2552 เปนรอยละ 19.9 ในป 2557 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแนวโนมสัดสวนลดลง จากรอยละ 18.0 ใน

ป 2552 เปนรอยละ 16.1 ในป 2557 สําหรับขอมูลยาเสพติดท่ีนักเรียน/นักศึกษาเขารับการบําบัดรักษามากที่สุด คือยาบา 

รอยละ 75.5 รองลงมาคือกัญชา รอยละ 10.2 ไอซ รอยละ 3.4 และกระทอม รอยละ 2.8 (สํานักงาน ป.ป.ส. 2557) จาก

ขอมูลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาไดแพรระบาดเขาไปในกลุมนักเรียนนักศึกษาท่ีเปนกลุมเยาวชน ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญ

ของชาตแิละนับวันจะเพิ่มมากขึ้น 
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ในสวนของจังหวัดเชยีงราย จากสภาพพืน้ท่ีท่ีมอีาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งเปนแหลงผลิตยาเสพติด 

และสํานักงาน ป.ป.ส. กําหนดใหจังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดท่ีมีการแพรระบาด ยาเสพติดอยูในระดับรุนแรง สถานการณ

การแพรระบาดของยาเสพติด มีการขยายตัวเขาไปสูหมูบาน ชุมชน และสถานศึกษาตาง ๆ โดยเฉพาะการแพรระบาดของ

ยาบา ในกลุมวัยรุน นักเรียน นักศกึษา และกลุมผูใชแรงงาน ขอมูลสถานการณยาเสพตดิและแนวโนมของปญยาเสพตดิ  

(เพื่อประกอบจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2560) (สวนขอมูลเฝาระวังปญหา ยาเสพติด. 

ปปส. 2556) โดยประมาณการในจังหวัดเชียงรายมีผูเสพท้ังสิ้นจํานวน 13,526 คน มีผูเสพท่ีสมัครใจเขารับการ 

บําบัดรักษาและผานการบําบัดแลว จํานวน 5,541 คน ผูเสพที่เลิกเสพเอง โดยไมตองบําบัดรักษา จํานวน 3,037 คน 

สําหรับผลการจับกุมคดยีาเสพติด หวงเวลา 23 ตุลาคม 2554–15 มกราคม 2556 โดยจับกุมขาราชการเจาหนาที่รัฐ รวม 

36 ราย จับกุมผูตองหา ขอหาจําหนาย จํานวน 741 คดี ผูตองหา จํานวน 1,005 คน เสนอเร่ืองขอยึดทรัพยตาม พ.ร.บ. 

มาตรการยึดทรัพย ฯ กับผูจําหนาย จํานวน 118 ราย อนุมัติแลวจํานวน 9รายอยูระหวางรอผล 21 ราย รวมมูลคา

ทรัพยสินท่ียึดประมาณ 365 ลานบาท และเสนอขอใช พ.ร.บ. ฟอกเงิน จํานวน 7 ราย มูลคาทรัพยสิน ประมาณ 24 ลาน

บาท จับกุมทําลายเครือขาย จํานวนมากกวา 36 เครือขาย ผูตองหา 153 คน โดยไดขยายเครือขายเพิ่มเติมไปยังพื้นท่ี

จังหวัดอ่ืน ท้ังภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย ไดวิเคราะหสถิติการ

จับกุมคดียาเสพติด และเห็นวา “ยิ่งจับมากปริมาณยาเสพติดยิ่งมากขึ้นทุกวัน” จึงกําหนดแนวทางการแกปญหา จัดทํา

โครงการพลังแผนดินชาวเชียงรายเพื่อเอาชนะยาเสพติด และประกาศสงครามกับผูคายาเสพติด โดยยึดหลักการปองกัน

นําการปราบปราม ผูเสพติดไดรับการรักษา ผูคาตองไดรับการลงโทษเด็ดขาด และจัดทํายุทธศาสตรการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 5 ยุทธศาสตรคือ ยุทธศาสตรที่ 1 ประกาศสงคราม รวมสรางความโปรงใส และใหประชาชนมีสวน

รวมในการปองกัน ยุทธศาสตรท่ี 2 การปองกัน ยุทธศาสตรที่ 3 "การปราบปราม ยุทธศาสตรที่ 4 การดูแลผูติดยาเสพติด 

ยุทธศาสตรท่ี 5 มาตรการการตอสูผูคาโดยเฉยีบขาด 

สําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) จากขอมูลสรุปรายงานสภาพการ

ใชสารเสพตดิ/ยาเสพตดิในสถานศกึษาของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) (ขอมูล ณ 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2557) จํานวนนักเรียนท้ังหมด 53,847 คน แยกเปนชาย 23,558 คน หญิง 30,289 คน จากการคัด

กรองนักเรียนพบวา มกีลุมท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติดจํานวน 636 คน แยกเปนชาย 554 คน หญิง 82 คน กลุมที่สงสัยวาคา

จํานวน 30 คน สําหรับกลุมท่ียังใชยาเสพติดอยูแยกประเภทยาเสพติดออกเปน เหลา/เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 311 คน บุหร่ี 

355 คน ยาบา 3 คน และกลุมท่ีท่ีกําลังบําบัดประกอบดวยเหลา/เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 10 ค บุหร่ี 27 คน และยาบา 4 คน 

 ในสวนของโรงเรียนปาแดดวิทยาคมซึ่งเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูที่ตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย 

อยูหางจากจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 60 กิโลเมตร ปการศึกษา 2557 มีนักเรียนจํานวน 716 

คน เปนนักเรียนชาย 328 คน เปนนักเรียนหญิง 388 คน เปดทําการสอน 2 ระดับคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.1 – 

ม. 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 โรงเรียนไดตระหนักถึงสภาพการแพรระบาดของสารเสพติดท่ีมีการ

ระบาดเขาสูโรงเรียนอยางรวดเร็ว ซึ่งโรงเรียนไดดําเนนิการจงึทําการคัดกรองนักเรียนกลุม 

 เสี่ยงดานยาเสพตดิโดยงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดและโรคเอดส กลุมงานกิจการนักเรียนเปนระยะ

และลาสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 สํารวจพบวามีนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีจะใชสารเสพติด จํานวน 40 คน               
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คิดเปนรอยละ 5.58 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด ซึ่งโรงเรียนไดดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของ

นักเรียน โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ี

โลก กิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงดานยาเสพติด กิจกรรมอบรมนักเรียน

แกนนําตอตานยาเสพติด นอกจากนี้โรงเรียนมีการดําเนินงานรวมกับศูนยพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอปาแดด     

(ศพส.อ.ปาแดด) ซึ่งมคีณะกรรมการประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ เจาหนาท่ีโรงพยาล ผูนําทองถิ่น และผูนําชุมชน  

 ฉะนั้นการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษาเปนเร่ืองท่ีสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ท่ี

ผูเกี่ยวของจะตองใหความสําคัญไมวาจะเปนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือนักเรียน จะตองมีความรู ความสามารถ

ทางดานการปองกัน การคนหา การรักษา การเฝาระวัง และการบริหารจัดการ เพื่อใหการดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหาสารเสพติดมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พื้นฐาน

กระทรวงศกึษาธิการและนโยบายของรัฐบาลตอไป 
 

วัตถุประสงคของการศกึษา 

 1  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม 

จังหวัดเชยีงราย  

 2. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของ นักเรียน ครู เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหาการใชสารเสพตดิของนักเรียนโรงเรียนปาแดดวทิยาคม จังหวัดเชยีงราย 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 การศึกษาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียน เปนการศึกษาท่ีมีกรอบแนว            

ท่ีคิดท่ีศกึษาจากเอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาสารเสพตดิประกอบดวย 

 1. นโยบายการปองกันและแกไขปญหาสารเสพตดิของรัฐบาล 

 2. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาสารเสพตดิของรัฐบาล 

 3.  นโยบายและแนวทางการดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพตดิในสถานศกึษาขอกระทรวงศกึษาธิการ  

 4. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดของสถานศึกษาสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 5. การดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหาการสารเสพตดิในสถานศึกษาของโรงเรียน 

ปาแดดวทิยาคมตามโครงการสถานศกึษาสขีาว  

 6. งานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศึกษานี้เปนการศึกษาสภาพการดําเนินปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียน                

ปาแดดวิทยาคม และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของ นักเรียน ครู เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เปนการศึกษาท่ีตองการทราบสภาพการ
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ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนและขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ผูศกึษาใชวธีิการดําเนนิการศกึษาดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานปองกันและ

แกไขปญหาการใชสารเสพตดิของนักเรียนปการศกึษา 2557 จํานวน 296 คน แบงออกเปน 2 กลุม คือ 

  กลุมที่ศึกษาจากประชากร ไดแก ขาราชการครูและครูผูสอนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม ปการศึกษา 2557 

จํานวน 48 คน 

  กลุมที่ศกึษาจากตัวอยาง ไดแก นักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ระดับชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2557 จํานวน 716 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเปด

ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970:608) และทําการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ไดขนาด

ตัวอยางจํานวน 248 คน  

 2. เครื่องมอืที่ใชในการศกึษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางขึ้นเอง เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียน โดยแบงออกเปน 2 ชุด ชุดท่ี 1 สําหรับครู  และชุดท่ี 2 สําหรับ

นักเรียน ซึ่งแบบสอบถามท้ัง 2 ชุด ม ี3 ตอน ประกอบดวย 

     ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไป จําแนกตามกลุม ของผูตอบแบบสอบถาม  

เปนแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) 

        ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียน 

จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานการปองกัน ดานการคนหา ดานการรักษา ดานการเฝาระวัง และดานการบริหารจัดการ  

มลีักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ ตามวธีิการของ Likert Method  

        ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามสภาพปญหาและขอเสนอแนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการ

ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียน จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานการปองกัน ดานการคนหา 

ดานการรักษา ดานการเฝาระวัง และดานการบริหารจัดการ มลีักษณะเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด  

 3. ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมอื 

 ในการสรางเคร่ืองมือเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ ผูศกึษาไดดําเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

  1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการใช 

สารเสพตดิของนักเรียน เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาประกอบการสรางแบบสอบถาม 

  2 กําหนดกรอบโครงสรางของแบบสอบถามและรางขอความในแบบสอบถามในแตละดานใหครอบคลุม 

และสอดคลองกับนยิามศัพทเฉพาะ 

         3 สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียน

ปาแดดวิทยาคม โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามชนิดมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และ

แบบสอบถามลักษณะเปนขอคําถามปลายเปด (Open Ended Question) เกี่ยวกับความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 
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  4 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อพจิารณาปรับปรุงแกไข 

  5. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวไปขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 ทาน เพื่อใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความสอดคลองระหวางคําถามกับจุดประสงค (Index of Item-Objective 

Congruence หรือ IOC)  

  6. นําคะแนนท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบสอบถามกับวัตถุประสงคของ

การศกึษา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) โดยขอคําถามท่ีมคีามากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาขอคําถาม

นั้นมีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถนําไปใชเปนแบบสอบถามได (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544, หนา 273) ซึ่งไดคาดัชนีความ

สอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00 

  7. นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

  8. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาไดพิจารณาตรวจสอบแกไขและให

ความเห็นชอบ 

  9. ปรับปรุง จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชในการดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศกึษาดําเนนิการตามขัน้ตอน  ดังตอไปนี้ 

     1. ทําหนังสือเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะศิลปะศาสตร ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา (วิทยาเขตเชียงราย) เพ่ือขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการโรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่ีเปนตนสังกัด

ของผูศกึษา ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลการศกึษา 

 2. ผูศึกษานําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง เพื่อตอบแบบสอบถาม โดยให

เวลาในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามกับกลุมประชากรและกลุมตัวอยางเปนเวลา 3 วัน  

  3. ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีไดกลับคืนมามาตรวจสภาพความสมบูรณ ความถูกตองในการตอบ

แบบสอบถาม แลวนําไปวเิคราะหขอมูลเพื่อไปเขยีนผลการวเิคราะห สรุปผล อภปิรายตอไป 

 5. การวเิคราะหขอมูล 

 ผูศกึษาไดนําผลการวเิคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย ขอมูลท่ีนํามาวเิคราะหไดจาก

แบบสอบถาม ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  วเิคราะหขอมูลโดยประมาณคารอยละ 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพตดิ

ของนักเรียน ประกอบดวย ดานการปองกัน ดานการคนหา ดานการรักษา ดานการเฝาระวัง และดานการบริหารจัดการ 

โดยประมาณคาเฉลี่ยของประชากรท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามสภาพปญหาและขอเสนอแนะตอการดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหาการใช

สารเสพตดิของนักเรียน เปนแบบสอบถามปลายเปด วเิคราะหขอมูลโดยวเิคราะหเนือ้หา แลวนําผลการวเิคราะหเปน                 

ความเรียง  
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 6. สถิตทิี่ใชในการศกึษา 

 ผูศกึษาใชสถติพืิน้ฐานในการวเิคราะหขอมูล ประกอบดวย 

 1. คารอยละ 

 2. คาเฉลี่ยประชากร (Mean: µ)  

 3. คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (Standard Deviation: σ) 

 4. คาเฉลี่ยประชากร (Mean: X )  

 5. คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (Standard Deviation: S.D.)  
  

ผลการศึกษา 

 การดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพตดิของนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคมตามความคิดเห็น

ของผูตอบแบบสอบถามครูและนักเรียน (รวมทุกดาน) ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใช

สารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม โดยภาพรวมทุกดาน มีคาเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานการปองกัน มีคาเฉลี่ยระดับมาก ดานการคนหา มีคาเฉลี่ยระดับมาก ดานการรักษา มีคาเฉลี่ยระดับมาก ดาน

การเฝาระวัง มีคาเฉลี่ยระดับมาก และ ดานการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยระดับมาก สําหรับสภาพปญหาและขอเสนอแนะ

ตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียน สรุปผลดังนี้ สภาพปญหาการดําเนินงานปองกัน

และแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคมท้ัง 5 ดาน การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา

การใชสารเสพตดิของนักเรียโรงเรียนปาแดดวทิยาคม ครูใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา ดานท่ีมีปญหามากท่ีสุด คือ 

ดานการเฝาระวัง โดยระบุวา เครือขายผูปกครองละเลยและไมเอาใจใสนักเรียนเทาท่ีควรปลอยใหเปนหนาท่ีของโรงเรียน 

(รอยละ 94.87) รองลงมา ดานการคนหา ระบุวา การสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อหาสารเสพติดขาดความ

ตอเน่ือง (รอยละ 71.79) และ ดานการรักษา ระบุวา ผูปกครองไมอยากใหนักเรียนไปบําบัดเพราะกลัวเสียประวัติ กับ ดาน

การบริหารจัดการ ระบุวา การรวมมือและประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของบูรณาการแบบมีสวนรวมกับภาคีเครือขาย 

โดยเฉพาะองคการปกครองสวนทองถิ่นยังนอยไป มคีารอยละเทากัน (รอยละ 64.10) ตามลําดับ สวนดานที่มีสภาพปญหา

นอยที่สุด คือ ดานการปองกัน ระบุวาวา สถานศึกษาจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและจัดกิจกรรมดาน

คุณธรรม จริยธรรมโดยเฉพาะการเขาคายธรรมะนอยไป (รอยละ 61.54)  

 สําหรับนักเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา ดานท่ีมปีญหามากท่ีสุด คือ ดานการเฝาระวัง โดยระบุวา 

นักเรียนมสีวนรวมในการเฝาระวังปญหายาเสพตดิยังนอยไป (รอยละ 88.79) รองลงมา ดานการปองกัน ระบุวา 

สถานศกึษามีบริเวณกวางซึ่งทําใหยังมพืีน้ท่ีเสี่ยงหรือมุมอับท่ีเอือ้ตอการใชสารเสพตดิ (รอยละ 79.50) และ ดานการ

คนหา ระบุวา การสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อหาสารเสพติดนานๆคร้ังทําใหไดขอมูลท่ีไมเปนปจจุบันหรือไม

ถูกตอง (รอยละ  72.89) ตามลําดับ สวน ดานท่ีมสีภาพปญหานอยท่ีสุด คือ ดานการบริหารจัดการ ระบุวา

คณะกรรมการประชุมนอยไป (รอยละ 48.60)  



  

1741 

 

ขอเสนอแนะในการแกไขการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนปาแดด

วทิยาคม ครูใหขอเสนอแนะในการแกไขสภาพปญหา ดานการเฝาระวังมากท่ีสุด โดยระบุวาสถานศึกษาควรทําความเขาใจ

กับเครือขายผูปกครองใหเห็นความสําคัญในการดูแลและเอาใจใสนักเรียนใหมากขึ้น (รอยละ 79.92) รองลงมา ดานการ

คนหา ระบุวาสถานศึกษาควรมีการสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อหาสารเสพติดอยางสม่ําเสมอ (รอยละ 71.79) 

และ ดานการรักษา ระบุวา สถานศึกษาควรทําความเขาใจกับผูปกครองเพื่อใหนํานักเรียนท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติดไป

บําบัดรักษาและฟนฟู กับ ดานการบริหารจัดการ ระบุวา สถานศึกษาควรเพิ่มความรวมมือและประสานงานกับหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของบูรณาการแบบมีสวนรวมกับภาคีเครือขาย โดยเฉพาะองคการปกครองสวนทองถิ่นใหมากขึ้น มีคารอยละ

เทากัน (รอยละ 64.10) สวน ดานท่ีมขีอเสนอแนะนอยที่สุด คือ ดานการปองกัน ระบุวา สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมอบรม

ใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและจัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหมากขึ้น (รอยละ 61.54) สวนนักเรียนให

ขอเสนอแนะในการแกไขสภาพปญหา  ดานการเฝาระวังมากท่ีสุด โดยระบุวา สถานศึกษาควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการ

เฝาระวังปญหายาเสพติดมากขึ้นและจัดใหมีนักเรียนสายสืบชวยเหลือครู (รอยละ 81.30) รองลงมา ดานการปองกัน ระบุ

วา สถานศึกษาควรจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเหมาะสมและขจัดพื้นท่ีเสี่ยงหรือมุมอับเพื่อใหผูเรียนปลอดยาเสพ

ติด (รอยละ 76.60) และ ดานการคนหา ระบุวา สถานศึกษาควรสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อหาสารเสพติดให

ถี่มากขึ้น(รอยละ 63.55) สวนดานท่ีมีขอเสนอแนะนอยท่ีสุด คือ ดานการบริหารจัดการ ระบุวาคณะกรรมการควรมีการ

ประชุมสม่ําเสมอเพื่อกํากับและตดิตามการดําเนนิงานใหมปีระสทิธภิาพ (รอยละ 48.69 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 การศกึษาเร่ืองการดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพตดิของนักเรียนโรงเรียน 

ปาแดดวทิยาคม จังหวัดเชยีงราย ผูศกึษามขีอคนพบท่ีสามารถอภปิรายผลไดดังนี้  

 1. การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม จาก

การศึกษาคร้ังนี้รวมทุกดาน พบวา สภาพการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการดําเนินงาน

ปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม ไดดําเนินการตามนโยบายและแนว

ทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการปองกัน

และแกไขปญหาสารเสพติดของรัฐบาล ซึ่งโรงเรียนปฏิบัติตามยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดและโครงการ

สถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพติด จึงสงผลใหผลการดําเนินงานจากการศึกษาคร้ังนี้อยูในระดับดีมากทุกดาน ไมวาจะเปน 

ดานการปองกัน ดานการคนหา ดานการรักษา ดานการเฝาระวัง และดานการบริหารจัดการ เมื่อพิจารณารายดานมี

ประเด็นท่ีนาสนใจดังนี้ 

2. ดานการปองกัน ผลการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา การดําเนินงานปองกันและ

แกไขปญหาการใชสารเสพตดิของนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคมดําเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาว สําหรับดาน

การปองกัน โรงเรียนไดดําเนินโครงการหองเรียนสีขาว จัดกิจกรรมอบรมใหความรูและสรางความตระหนัก เชน ครูพระ 

ครูภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การบูรณาการเรียนการสอน กิจกรรมวันสําคัญตอตานยาเสพติด ไดแก 

วันงดสูบบุหร่ีโลก วันตอตานยาเสพติดโลก วันเขาพรรษา เปนตน กิจกรรมเชิงสรางสรรค ไดแก การแขงขันกีฬาตานยา

เสพติด ชุมนุมอาสาพัฒนา ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมนาฏศิลป กิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ไดแก เขาคายธรรมะ 
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กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและราชพิธี ไดแก กิจกรรมแหเทียนพรรษา กิจกรรมเวียนเทียน 

กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวันพอแหงชาติ กิจกรรมคนดีศรีปาแดด นอกจากนี้ โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอ

การเรียนรูใหผูเรียนปลอดยาเสพติด ไดแก Anti Drug Corner, Cleaning Day ขจัดมุมอับ ลานกีฬาตานยาเสพติด ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ วาท่ี พันตรีสุรเดช รอดจินดา (2550 หนา 64-66) ไดวิจัยเร่ือง การบริหารงานกิจการนักเรียนเกี่ยวกับ

ปญหาสารเสพติดในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการศึกษา พบวา ดานการปองกัน อยู

ในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ดาบตํารวจจรูญ ศรีวิชัย (2552) ไดวิจัยเร่ือง การปองกันและการแกไข

ปญหาการติดยาเสพติดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ผลการศึกษาพบวา ดานการ

ปองกัน อยูในระดับมาก 

 ดานการคนหา ผลการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนมีการคัดกรองและสํารวจ

สภาพการใชสารเสพติด การจัดกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดแก การจัดครูท่ีปรึกษาใหเหมาะสมกับจํานวน

นักเรียน การรูจักนักเรียนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การเยี่ยมบานนักเรียน การดูแลนักเรียนกลุมเสี่ยง การโฮมรูม 

การประชุมผูปกครองนักเรียนในชัน้เรียน การสงตอนักเรียน กจิกรรมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยง 

 ดานการรักษา ผลการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมดานการ

รักษา ไดแก กิจกรรมสงตอภายนอกเพื่อบําบัดรักษานักเรียนท่ีเสพ กิจกรรมอบรมกลุมเสี่ยง กิจกรรมปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรม กจิกรรมบําบัด กจิกรรมบริการใหคําปรึกษา ไดแก ศูนยเพื่อนใจวัยรุน 

 ดานการเฝาระวัง ผลการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนไดดําเนินการจัด

กจิกรรมในการเฝาระวัง ประกอบดวย กจิกรรมดานการปองกัน ไดแก โครงการตํารวจประสานโรงเรียน  

1 ตํารวจ 1 โรงเรียน กิจกรรมหนาเสาธง 5 นาทีพบตํารวจ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมแนะแนว เปน

ตน กิจกรรมดานการจัดนักเรียนแกนนําปองกันยาเสพติด ไดแก นักเรียนแกนนํา จิตอาสาปองกันยาเสพติด กิจกรรมดาน

ครูแกนนํา ไดแก สารวัตรนักเรียน ครูเวรประจําวัน การตรวจตราพืน้ท่ีเสี่ยงของครูแกนนํา 

 ดานการบริหารจัดการ ผลการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนมีการดําเนินงาน

บริหารจัดการท่ีเปนระบบ ประกอบดวย การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การจัดทํา

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การประสานความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก ไดแก สถานีตํารวจอําเภอปาแดด โรงพยาบาลปาแดด ศูนยพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอปาแดด การ

กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับผูเกี่ยวของทราบ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของโดมธราดล อนันตสถาน ( 2555) ไดวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของขาราชการครูกับนโยบายแนวทางการปองกัน

การตดิยาเสพตดิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษารงเรียนมัธยมศึกษาเพชรพิทยา จังหวัดเพชรบูรณ ผล

การศกึษาพบวา ดานการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก             

 2. สภาพปญหาและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียน            

ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไมไดระบุปญหามาโดยตรงแตผูตอบแบบสอบถามไดเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติม  

โดยผูศกึษาไดทําการสังเคราะหขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม เปนรายดานซึ่งมปีระเด็นท่ีนาสนใจดังนี้ดานการปองกัน 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนครูระบุสภาพปญหาคือสถานศึกษาจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและจัด

กจิกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมโดยเฉพาะการเขาคายธรรมะนอยไป และเสนอแนะวา สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมอบรม
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ใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและจัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหมากขึ้นสวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนนักเรียนระบุ

สภาพปญหาคือ สถานศึกษามีบริเวณกวางซึ่งทําใหยังมีพื้นท่ีเสี่ยงหรือมุมอับท่ีเอื้อตอการใชสารเสพติด และเสนอแนะวา 

สถานศกึษาควรจัดสภาพแวดลอมในสถานศกึษาใหเหมาะสมและขจัดพืน้ท่ีเสี่ยงหรือมุมอับเพื่อใหผูเรียนปลอดยาเสพตดิ 

 ดานการคนหา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนครูระบุสภาพปญหาคือ การสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุม

เสี่ยงเพ่ือหาสารเสพติดขาดความตอเนื่อง และเสนอแนะวา สถานศึกษาควรมีการสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อ

หาสารเสพตดิอยางสม่ําเสมอ สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียนระบุสภาพปญหาคือ การสุมตรวจปสสาวะ 

นักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อหาสารเสพติดนานๆคร้ังทําใหไดขอมูลที่ไมเปนปจจุบันหรือไมถูกตอง และเสนอแนะวา สถานศึกษา

ควรสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยงเพ่ือหาสารเสพตดิใหถี่มากขึ้น                      

 ดานการรักษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนครูระบุสภาพปญหาคือ ผูปกครองไมอยากใหนักเรียนไปบําบัด

เพราะกลัวเสียประวัติ และเสนอแนะวา สถานศึกษาควรทําความเขาใจกับผูปกครองเพื่อใหนํานักเรียนที่เกี่ยวของกับยา

เสพติดไปบําบัดรักษาและฟนฟู สวนผูตอบแบสอบถามท่ีเปนนักเรียน ระบุสภาพปญหาคือ ผูใหคําปรึกษามีจํานวนนอย

และยังมีความรูความสามารถในการใหคําปรึกษานอย และเสนอแนะวา สถานศึกษาควรจัดฝกอบรมเพื่อใหมีผูบริการให

คําปรึกษาใหมากขึ้นและพัฒนาใหมคีวามรูความสามารถในการใหคําปรึกษามากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของจุฬาลักษณ 

สะตะ (2553) ไดวิจัยเร่ือง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยงของวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 

ภายใตโครงการคายเยาวชนตนกลาสายใยรักในการแกไขปญหายาเสพตดิ(กรมทหารราบท่ี 16  

คายบดนิทรเดชา จังหวัดยโสธร) ผลการศกึษาพบวา ดานการรักษา อยูในระดับมาก                           

 ดานการเฝาระวัง พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนครูระบุสภาพปญหาคือ เครือขายผูปกครองละเลยและไม

เอาใจใสนักเรียนเทาท่ีควรปลอยใหเปนหนาท่ีของโรงเรียน และเสนอแนะวา สถานศึกษาควรทําความเขาใจกับเครือขาย

ผูปกครองใหเห็นความสําคัญในการดูแลและเอาใจใสนักเรียนใหมากขึ้น สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน ระบุ 

สภาพปญหาคือ นักเรียนมีสวนรวมในการเฝาระวังปญหายาเสพติดยังนอยไป และเสนอแนะวา สถานศึกษาควรให

นักเรียนมสีวนรวมในการเฝาระวังปญหายาเสพตดิมากขึ้นและจัดใหมนีักเรียนสายสืบชวยเหลือครู  

  ดานการบริหารจัดการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนครูระบุสภาพปญหาคือ การรวมมือและประสานงาน

กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของบูรณาการแบบมสีวนรวมกับภาคีเครือขาย โดยเฉพาะองคการปกครองสวนทองถิ่นยังนอยไป และ

เสนอแนะวา สถานศึกษาควรเพิ่มความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของบูรณาการแบบมีสวนรวมกับภาคี

เครือขาย โดยเฉพาะองคการปกครองสวนทองถิ่นใหมากขึ้น สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน ระบุสภาพปญหาคือ 

คณะกรรมการประชุมนอยไป และเสนอแนะวา คณะกรรมการควรมีการประชุมสม่ําเสมอเพื่อกํากับและติดตามการ

ดําเนนิงานใหมปีระสทิธิภาพ 
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ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาคร้ังนี้ถึงแมวาผลการศึกษาภาครวมทั้ง 5 ดาน จะ มีคาเฉลี่ยระดับมาก แตผูตอบแบบสอบถามก็ได

ใหขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนนิงานมปีระสทิธิภาพมากขึ้น ประกอบดวย 

 ดานการปองกัน  

 1. สถานศกึษาควรมกีารบูรณาการการเรียนรูเกี่ยวกับยาเสพตดิใหครบทุกกลุมสาระ 

 2. สถานศึกษาควรจัดหาสื่อมัลติมีเดียท่ีเกี่ยวกับการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมาใหนักเรียนดู

อยางสม่ําเสมอและครอบคลุมนักเรียนทุกกลุม 

 ดานการคนหา 

 1. สถานศกึษาควรหาวธีิการท่ีหลากหลายในการคัดกรองนักเรียนเพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองมากขึ้น 

 2. สถานศึกษาควรเชิญเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลหรือเจาหนาท่ีสาธารณะสุขมารวมในการตรวจปสสาวะ

นักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อหาสารเสพตดิ  

 ดานการรักษา 

 1.สถานศึกษาควรจัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุมเสี่ยงดานยาเสพติด โดยมีวิทยากรท่ีเชี่ยวชาญ

โดยเฉพาะเปนผูดําเนนิการและเชญิผูปกครองนักเรียนเขารวมคายดวย 

 ดานการเฝาระวัง 

 1.สถานศึกษาควรประสานเจาหนาท่ีตํารวจตรวจตราพื้นท่ีรอบโรงเรียนทุกวันเพื่อปองกันการนํายาเสพติดเขา

มาจําหนายใหกับนักเรียน 

 ดานการบริหารจัดการ 

 1.สถานศกึษาควรประเมนิผลการดําเนนิงานเปนระยะๆตอเนื่อง 

 2.สถานศกึษาควรจัดทําโครงการของบประมาณสนับสนุนจากองคการปกครองสวนทองถิ่น 

 3.สถานศกึษาควรแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิงานจากบุคคลภายนอก เชน ภาคีเครือขายในทองถิ่น 
  

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังนี้สําเร็จลงดวยดี ดวยความชวยเหลือและความเอาใจใสเปนอยางดียิ่งของ

อาจารย ดร.พงษกร หงสกราย อาจารยท่ีปรึกษา การศึกษาคนควาดวยตนเองซึ่งกรุณาเสียสละเวลาเพื่อใหคําแนะนํา 

ตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองตางๆ จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองเสร็จสมบูรณ ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งจึงขอกราบ

ขอพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ นายจรูญ ไชยวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนปาแดดวทิยาคม นายสมควร จารุธนภัทร  

นางเมธ ีทะล ิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ ท่ีไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนํา และแกไขเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม ท่ีใหความอนุเคราะหอํานวยความ

สะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางยิ่ง 

 ขอขอบพระคุณพอ คุณแม และสมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่สนับสนุนเปนกําลังใจ และชวยเหลือในการศึกษา

คนควาดวยตนเองฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 

The operation of the Student Supporting System Operation in Schools under the 

Office of Educational Services Area, Chiang Rai Region 3 

เขมนิจ วังเสาร18

1* และกมัพล ไชยนันท19

2 

Kammanid Wangsao1* and Kumpon Chainunt2 

บทคัดยอ 

การศกึษาเร่ืองการดําเนนิงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 108 คน เคร่ืองมือในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามแบบ 5 

ตัวเลือกจํานวน 34 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติหาคาความถี่ (f) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( x ) และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถติกิารทดสอบความแปรปรวน (F-test) พบวา 

 1. สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ท้ังจํานวน 4 ดาน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริม

และพัฒนา การสงตอ มีความคิดเห็นในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมาก และดานการปองกัน

และแกไขปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด       

 2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและ

โรงเรียนขนาดใหญในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลปรากฏวา ผูตอบแบบสอบถามท่ี

อยูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อทําการทดสอบรายคูปรากฏวาสภาพ

การดําเนนิงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 มคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05 
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คําสําคัญ : การดําเนนิงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

Abstract  

The purposes of this research were to study the conditions of the student supporting system operation and 

to compare the student supporting system operation of small-sized schools, medium-sized school and big-sized 

schools under the Office of Educational Services Area, Chiang Rai Region 3. The samples used were 108. The 

research instruments drawn for this study was a 5 rating scale questionnaire. The data were systematically analyzed 

by using frequency, percentage, mean, standard deviation and F-test.  

The results of the study were found as follows;  

1. The conditions of the student supporting system operation in Schools under the Office of Educational 

Services Area, Chiang Rai Region 3 which were done in all four aspects showed that the individual knowing, the 

student selection, the student support were ranked at the high level and the prevention and problem solution in 

general was ranked at the highest level. When considered in each aspect, it appeared that the condition of the 

student supporting system arrangement, the administration and the operation were ranked respectively.  

 2. The comparison of the student supporting system operation of small-sized schools, medium-sized school 

and big-sized schools under the Office of Educational Services Area, Chiang Rai Region 3 revealed that the 

comment on the student supporting system operation in schools of the respondents from small-sized schools, 

medium-sized school and big-sized schools was the statistic significance different at the .01 level. When 

experimented in paired aspect showed that the student supporting system operation between medium-sized schools 

and big-sized schools under the Office of Educational Services Area, Chiang Rai Region 3 was the statistic 

significance different at the .05 level. 
 

Keywords : The operation of the Student supporting System 
 

บทนํา 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดเห็นความสําคัญในการแกปญหาการออกกลางคันของนักเรียน ซึ่ง

สวนหนึ่งเปนหนาท่ีการดูแลของครู ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนพรอมท้ังมีโอกาสเขา

รับการอบรมเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มาโดยตลอด 

พบวา ครูสวนใหญไมเขาใจบทบาทหนาท่ีในการดําเนินงานและไมเห็นความสําคัญ ท้ังท่ีเกิดปญหาตางๆมากมายกับนักเรียน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งครูไมรูถึงความเช่ือมโยงหรือประโยชนท่ีสงผลตอพฤติกรรมนักเรียน โดยท่ัวไปแลวการดําเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนยังไมเปนระบบท่ีถูกตองตามกระบวนการขั้นตอนและแนวปฏิบัติ นอกจากนี้ ปญหา อุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาหรือครูประจําชั้นไมประสบผลสําเร็จเพราะจํานวนนักเรียนมากเกินไป ครูไมเพียงพอท่ีจะให

คําปรึกษาแนะนําใดๆ ผูวิจัยจึงตระหนักและเห็นความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนอยางยิ่งวามีสวน
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ชวยเหลือและสามารถแกไขปญหาตางๆใหลดลงไดในฐานะครูผูสอนแนะแนวและครูท่ีปรึกษาจึงตองการท่ีจะศึกษาสภาพการ

ดําเนนิงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและเปรียบเทียบการดําเนนิงานระบบการดูชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนท่ีมีขนาด

เล็ก ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ เนื่องจากโรงเรียนในพื้นท่ีสวนหนึ่งของเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 อยูในพื้นท่ีสูงนักเรียนสวนมีปญหาภาวการณออกกลางคัน การอพยพของนักเรียนชน

กลุมนอย นอกจากนี้ระบบการทํางานระบบดูแลชวยเหลือในโรงเรียนแตละขนาดแตกตางกันเนื่องจากบางโรงเรียนมีขอจํากัด

เกี่ยวกับปริมาณครูตอนักเรียน นอกจากนี้และผูวิจัยไดสนใจศึกษาวาโรงเรียนขนาดตางกันจะมีความแตกตางในการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตางกันดานใด เพื่อใหไดขอมูลอันจะนําไปเปนปจจัยในการดําเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญใหมีประสิทธิภาพและพัฒนาไปพรอมกัน อีกท้ังยังเปน

แนวทางที่จะชวยเหลือบิดา มารดา ครู อาจารย ตลอดจนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ท่ีมหีนาท่ีรับผดิชอบเกี่ยวกับนักเรียนได

รับรูปญหา มีความเขาใจและรวมมือกันเพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน อันสงตอการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนคนดี มีความรูและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข (ขอมูลสงเสริมการจัด

การศกึษาปการศกึษา 2557 ของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3) 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

  1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3  

2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนนิงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและโรงเรียน

ขนาดใหญในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศึกษาในคร้ังนี้ มีวิธีดําเนินการศึกษาเร่ือง การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เขต 3 ผูศกึษาไดดําเนนิการตามขัน้ตอนสําคัญดังนี้ 

 1. ประชากร 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 3. การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การวเิคราะหขอมูล 

 6. สถติท่ีิใชในการวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 

ประชากรในการศกึษาคนควาคร้ังนี้ คือหัวหนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสํานักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จํานวน 108 คน 
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เครื่องมอืที่ใชในการศกึษา   

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม เรื่อง สภาพการดําเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 ม ี2 ตอน ไดแก  

 ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

  ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 โดยแบงเปน 5 ดาน ไดแก 

1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

2. การคัดกรองนักเรียน   

3. การสงเสริมและพัฒนา 

4. การปองกันและแกไขปญหา 

5. การสงตอ 
 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมอื 

 1. สรางแบบสอบถามเร่ือง การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน 

 2. สรางแบบสอบถามตอนท่ี 1 สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเพศ 

ตําแหนง ระดับการศกึษา ขนาดโรงเรียน จํานวน 4 ขอ 

 3. สรางแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบดวย การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัด

กรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนา การปองกันและแกไขปญหา การสงตอ จํานวน 34 ขอสอบถามในแนวคําถามเชิง

แสดงความคิดเห็นใหเลือกตอบ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ตามแบบของ ลเิคิรท (Likert Scale)  

 4. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและแกไขในเบื้องตน เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาท่ี

ตองการ 

 5.นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว และผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาแลว สงใหผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม 

(IOC) คา IOC เทากับ 0.67 ขึ้นไป และหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ท่ีมคีาความเช่ือมั่น .90 ขึ้นไปมาใช 

 6.ไดแบบสอบถามท้ัง 2 ตอนรวม 38 ขอ โดยมดีังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ 

ตอนท่ี 2 สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 จํานวน 34 ขอ 

 7.นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวไปทําการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีแทจริงตอไป  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศกึษาคร้ังนี้ ผูศกึษาไดดําเนนิการตามขัน้ตอนดังตอไปนี้ 

 1. ผูศึกษาขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขอความรวมมือไปยังโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล  

 2. ผูศึกษาขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ไปยังผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหในการดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรดวยตนเอง โดยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย โดยการ

สัมภาษณดวยตนเอง เก็บรวมรวบไดครบท้ัง 152 ฉบับ ตรวจสอบแลวสมบูรณ สามารถนําไปวเิคราะหไดทุกฉบับ 
 

การวเิคราะหขอมูล 

 วเิคราะหตามวัตถุประสงค 

 1.  วเิคราะหขอมูลสภาพการดําเนนิงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 วเิคราะหโดยคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 2. วเิคราะหขอมูลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนนิงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน แบงเปน 3 กลุม โดยใชการทดสอบ 

F – test ในการทดสอบสมมตฐิาน (Scheffe) 
 

สถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

 1.สถิตพิื้นฐาน 

 1.1คาเฉลี่ย ( X )  

 1.2คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 1.3สถติท่ีิใชในการเปรียบเทียบ 3 กลุม โดยใช F-test  

  2. สถิตทิี่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

  2.1 คาความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หา (IOC)  

  2.2 คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

เกณฑการแปลความหมาย  

 โดยอาศัยเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.2545: หนา12)   

 คาเฉลี่ย4.21 – 5.00  หมายถงึ มคีวามคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย3.41 – 4.20  หมายถงึ มคีวามคิดเห็นในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย2.61 -3.40  หมายถงึ มคีวามคิดเห็นในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย1.81 – 2.60  หมายถงึ มคีวามคิดเห็นในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย1.00 - 1.80  หมายถงึ มคีวามคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

 จากการศกึษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผูวิจัยไดเล็งเห็นประเด็นการอภิปราย 2 ประเด็น คือ สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และผลการเปรียบการดําเนินงานระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3ของโรงเรียนขนาด

กลางและขนาดใหญ ซึ่งมคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05 ดังนี้ 

 1.การศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ไดศึกษาระบบการชวยเหลือดูแลนักเรียน จํานวน 5 ดาน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนา การปองกันและแกไขปญหา การสงตอ ผลปรากฏวาดานการปองกันและแกไข

ปญหา อยูในระดับมากท่ีสุด และอกี 4 ดาน อยูในระดับมาก พจิารณารายดาน ดังนี้  

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล   โดยภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาการท่ีครูมีบันทึก

ขอมูลดานครอบครัวของนักเรียน อาจเน่ืองมาจาก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลนั้นตองอาศัยวิธีการท่ีหลายหลายและ

เหมาะสม เพ่ือใหไดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาไดทันทวงที ซึ่งในการศกึษาคร้ังนี้อยูในระดับมาก สอดคลองกับ กิตติ

ศักดิ์ จุลมณฑล (2554) ไดทําการวิจัยเร่ืองสภาพการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานกงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลปรากฏวา 1) การบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานกงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยคาเฉลี่ยท่ีสูงสุด คือ ดานการรูจักนักเรียนรายบุคคล 

 2. ดานการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี

โรงเรียนใชเคร่ืองมือคัดกรองนักเรียนของกรมสุขภาพจติในทุกดาน ซึ่งลวนเปนสวนหนึ่งของแบบคัดกรองท่ีสามารถแยกนักเรียน 

เปน 3 กลุมไดแก กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา แตนักเรียนตองไมทราบวาตนอยูในกลุมใด แลวคอยๆแกปญหาตามความ

ตองการของนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติศักดิ์  จุลมณฑล (2554) ไดทําการวิจัยเร่ืองสภาพการบริหารงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานกงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลปรากฏวา การ

บริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานกงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก 

 3. ดานการสงเสริมและพัฒนา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาโรงเรียนมีแผน/โครงการ/

กจิกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีครอบคลุมนักเรียนทุกกลุม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การสงเสริมและพัฒนานอกเหนือจาก

จะจัดกิจกรรมในโรงเรียนโดยครูแลวตองอาศัยความรวมมือของครอบครัว ผูปกครอง เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเปนบุคคลท่ีมี

คุณภาพสามารถปรับตัวเพื่อเผชิญปญหาและสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามวัยของตนไดอยางปกติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ถนัด แสนกลา (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 3 ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ัง 5 ขั้น โดย

ภาพรวมมกีารปฏบัิตอิยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงเสริมนักเรียน มคีาเฉลี่ยสูงสุด 

 4. ดานการปองกันและแกไขปญหา โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา มคีวาม 
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คิดเห็นเกี่ยวกับการท่ีโรงเรียนมีระบบการปองกันและแกไขปญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค โดยการรายงานและ

ประเมินลการจัดกิจกรรมใหกับบุคคลฝายตางๆท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  อาจเนื่องมาจาก ครูมีความ

มุงหวังที่จะแกปญหานักเรียนอยางเทาเทียมกัน แตสําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือมีปญหาตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด 

ทั้งการปองกันและแกไขปญหาไมควรปลอยปละละเลยจนกลายเปนปญหาของประเทศชาติตอไป ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ไพรินทร โฉมพูดดี (2551, หนา 105) ไดวิจัยเร่ือง การพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนน้ําสวยวิทยา อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 12 คน มีคุณลักษณะ

ท่ีไมพึงประสงค โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มสุรา 2 คน สูบบุหร่ี 10 คน หลังจากไดรับการพัฒนาในวงรอบท่ี 1 ผลปรากฏวา 

ดานการปองกันและแกไขนักเรียน โดยภาพรวมแลวสามารถแกไขไดในระดับหนึ่ง โดยยังมีประเด็นปญหาในบางกิจกรรมท่ี

ไมนาพอใจ ซึ่งตองการพัฒนาตอในวงรอบท่ี 2 โดยใชกลยุทธกิจกรรมพัฒนา และกํากับติดตามผล ผลการพัฒนาปรากฏ

วา นักเรียนกลุมเสี่ยงลดลงเหลือเพียง 1 คน ท่ีตองการพัฒนาอยางตอเนื่อง การดําเนินการปองกันชวยเหลือและแกไข

นักเรียน อาจจะทําไดหลากหลายวีการตามความเหมาะสม แตกระบวนการท่ีสําคัญคือครูท่ีปรึกษามีความรู และจัดใหมี

การดําเนนิงานในโรงเรียน  

 5. ดานการสงตอ โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายดานพบวามคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี 

โรงเรียนมีการประชุมกลุมเพื่อปรึกษาปญหานักเรียนเปนรายกรณีสูงท่ีสุด อาจเนื่องมากจาก เปนบทบาทหนาท่ีของครูท่ี

ตองดูแลและปฏิบัติตอนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา เพื่อแกปญหานักเรียนเบ้ืองตน ดังท่ีกรมสุขภาพจิต (2545, หนา 

56) ในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนโดยครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาตามกระบวนการปองกันและชวยเหลือ

นักเรียนนัน้ ในกรณีท่ีมปีญหายากตอการชวยเหลือและนักเรียนมพีฤตกิรรมไมดีขึ้นก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกรณี

ท่ีมีเด็กมีความสามารถพิเศษหรือเด็กอัจฉริยะ เด็กท่ีมี ความตองการพิเศษ เด็กดอยโอกาสก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดานหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหนักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วขึ้น การสงตอ

แบงเปน 2 ลักษณะ คือ การสงตอภายใน ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาสงตอไปยังครูแนะแนวหรือผูเกี่ยวของ ที่สามารถให

ความชวยเหลือนักเรียนได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพปญหาและความตองการของนักเรียน และการสงตอภายนอก เปนการสง

นักเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือองคกรท่ีเกี่ยวของไดชวยเหลือพัฒนานักเรียน กรณีท่ีเกินความสามารถของ

สถานศึกษาโดยครูแนะแนวหรือผูเกี่ยวของเปนผูดําเนินการสงตอและมีการติดตอรับทราบผลการชวยเหลือเปนระยะอยาง

ตอเนื่อง   

 2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและโรงเรียน

ขนาดใหญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

ทําการทดสอบรายคูปรากฏวาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนขนาดใหญมีความ

คิดเห็นสูงกวาโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานิยา งามศิริ (2553 , หนา 98) 

ไดวิจัยเร่ือง การบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

พบวา ครูที่ปรึกษาสังกัดขนาดโรงเรียนตางกัน มีการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยรวมและรายดานแตกตาง

กันอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ(p<.05)  
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 3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการดําเนนิงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ไดแบงเปน 5 ดาน ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรอง

นักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ดานการปองกันและแกไขนักเรียน และดานการสงตอ ซึ่งอภิปรายเปนรายดาน ได

ดังนี้ 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผูศึกษาไดเล็งเห็นประเด็นการอภิปราย 2 ประเด็น คือ สภาพการดําเนินงานระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และผลการ

เปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3ของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ดังนี้ 

 1.การศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ไดศึกษาระบบการชวยเหลือดูแลนักเรียน จํานวน 5 ดาน ไดแก การรูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนา การปองกันและแกไขปญหา การสงตอ ผลปรากฏวาดาน

การปองกันและแกไขปญหา อยูในระดับมากท่ีสุด และอีก 4 ดาน อยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะวา ทาง

กระทรวงศึกษาธิการไดประสานความรวมมือกับกรมสามัญ กรมวิชาการ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได

จัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2543 เปนตนมา เพื่อใหนักเรียนไดมีการรูจักตนเอง มีการพัฒนาตนเอง

ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ภายใตการดูแลของครูผูสอนอยางใกลชิด สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2544 , หนา 3) ได

บัญญัติไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและการจัด

กระบวนการเรียนการสอน ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใหผูเรียนรูจักประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและ

แกไขปญหา ในการปฏรูิปวชิาชพีครูซึ่งเปนการพัฒนาครูใหเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ มีคุณลักษณะที่ไดคุณภาพ

และมาตรฐานวิชาชีพตามการประกันคุณภาพการศึกษา ดานปจจัย คือ ครูเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ี

พงึประสงค โดยมตีัวชี้วัดท่ีสําคัญและเกี่ยวของกับบทบาทหนาท่ีของครูในการพัฒนานักเรียน คือ การมีความรัก เอื้ออาทร

เอาใจใสดูแลนักเรียนอยางสม่ําเสมอ การมีมนุษยสัมพันธและสุขภาพจิตท่ีดีพรอมท่ีจะแนะนําและรวมมือแกปญหาของ

นักเรียน แสดงใหเห็นวา ครูตองพัฒนาตนเองใหเปนครูมืออาชีพคือ นอกจากจะทําหนาที่ครู ผูมีความรู มีความสามารถใน

การจัดการเรียน การสอนใหแกนักเรียนแลวยังตองทําหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเปนการสนับสนุนหรือพัฒนาใหนักเรียนมีคุณภาพท้ังดี 

เกง มสีุข ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานดานผลผลติ คือ นักเรียน การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา 

ดังนั้นระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงเปนระบบท่ีสามารถดําเนินการเพื่อรับประกันคุณภาพได ซึ่งครอบคลุมท้ังดาน

ปจจัย ดานผลผลิตและดานกระบวนการ สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุงหวังใหการศึกษาเปนกระบวนการท่ีจะ

พัฒนาเยาวชนใหสมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา จิตใจและสังคม และงานวิจัยของ ประภาศรี ศรีวงคพันธ (2549, 
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บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โรงเรียนทุกขนาดมีการ

ดําเนินงานอยูในระดับมาก ดานการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนทุกขนาดมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ดานการสงเสริม

และการพัฒนานักเรียน โรงเรียนทุกขนาดมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ดานการปองกันและการแกไขปญหา โรงเรียน

ทุกขนาดมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ดานการสงตอนักเรียน โรงเรียนทุกขนาดมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 

และภาพรวมท้ังหมดอยูในระดับมาก ผลการศกึษาสามารถนํามาอภปิรายเปนรายดานไดดังนี้ 

 1.ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล   โดยภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณา รายดานพบวาการท่ีครูมีบันทึก

ขอมูลดานครอบครัวของนักเรียน มีบันทึกความสามารถดานความปลอดภัยของนักเรียน และครูมีการบันทึกสุขภาพ

นักเรียน ซึ่งครูมเีคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลาย ท้ังนี้เปนเพราะวา การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลนั้นตอง

อาศัยวิธีการท่ีหลายหลายและเหมาะสม เพื่อใหไดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาไดทันทวงที ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้อยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับ กิตติศักดิ์  จุลมณฑล (2554) ไดทําการวิจัยเร่ืองสภาพการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลปรากฏวา 1) การบริหารงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยคาเฉลี่ยท่ีสูงสุด คือ ดานการรูจักนักเรียน

รายบุคคล 

2.ดานการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การที่โรงเรียนใชเคร่ืองมือคัดกรองนักเรียนของกรมสุขภาพจิตในทุกดานมากท่ีสุด โรงเรียนมีการใชเคร่ืองมือคัดกรองดาน

ระเบียบวนิัยและสามารถแปลผลได และมกีารใชเคร่ืองมือคัดกรองดานการเรียนและสามารถแปลผลได ท้ังนี้เปนเพราะวา 

สิ่งเหลานี้ลวนเปนสวนหนึ่งของแบบคัดกรองท่ีสามารถแยกนักเรียน เปน 3 กลุมไดแก กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา 

แตนัก เ รียนตอง ไมทราบว าตนอยู ในกลุ ม ใด แล วคอยๆแกปญหาตามความตองการของนัก เ รียน ตาม ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการ (2544 , หนา 7 - 8) กลาววา การคัดกรองนักเรียนเปนการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคลแลวนําผลท่ีไดมาจําแนกตามเกณฑการคัดกรองท่ีสถานศึกษาไดจัดทําขึ้น สถานศึกษาควรมีการ

ประชุมครูกําหนดเกณฑการคัดกรองเพื่อจัดกลุมนักเรียนรวมกันใหเปนท่ียอมรับของครูในสถานศึกษาและสอดคลองกับ

สภาพความเปนจริง รวมท้ังใหมีการกําหนดเกณฑวาความรุนแรงหรือความถี่เทาไหร จึงจัดอยูในกลุมเสี่ยงหรือกลุมมี

ปญหา สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติศักดิ์  จุลมณฑล (2554 , บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองสภาพการบริหารงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลปรากฏวา 1) การ

บริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก 

3.ดานการสงเสริมและพัฒนา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาโรงเรียนมีแผน/

โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีครอบคลุมนักเรียนทุกกลุมมากท่ีสุด  โรงเรียนมีการรายงานผลการจัด
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กิจกรรมตอผูปกครองหรือชุมชน  และโรงเรียนมีการจัดตั้งเครือขายผูปกครอง ท้ังนี้เปนเพราะวา การสงเสริมและพัฒนา

นอกเหนือจากจะจัดกิจกรรมในโรงเรียนโดยครูแลวตองอาศัยความรวมมือของครอบครัว ผูปกครอง เพื่อใหนักเรียนได

พัฒนาเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัวเพื่อเผชิญปญหาและสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามวัยของตนไดอยางปกติ ดังท่ี 

กรมสุขภาพจิต (2545, หนา55) การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียนมีรูปแบบท่ีหลากหลายครูประจําชั้น/ครูท่ี

ปรึกษาสามารถเลือกไดตามสภาพและความเหมาะสม เชน การจัดกิจกรรมโฮมรูม การประชุมผูปกครอง กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน และโครงการพิเศษตางๆท่ีโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อสงเสริมพัฒนานักเรียน เปนการสนับสนุนนักเรียนที่อยูในการดูแล

ของครูท่ีปรึกษา ใหเปนบุคคลท่ีมคุีณภาพ มคีวามภาคภูมใิจในตนเอง ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนักเรียนกลายเปนนักเรียนกลุม

เสี่ยง หรือกลุมมีปญหา และเปนการชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหากลับมามีพฤติกรรมดีขึ้น ตามท่ี

สถานศึกษาหรือชุมชนคาดหวัง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ถนัด แสนกลา (2553 , บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 3 ผล

การศึกษาพบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ัง 5 ขั้น โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงเสริมนักเรียน มคีาเฉลี่ยสูงสุด 

4.ดานการปองกันและแกไขปญหา โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการท่ีโรงเรียนมีระบบการปองกันและแกไขปญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค โดยการรายงาน

และประเมินผลการจัดกิจกรรมใหกับบุคคลฝายตางๆท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  โรงเรียนมีครูแนะแนวหรือ

ครูท่ีทําหนาท่ีแนะแนวโดยเฉพาะ และโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไมพึง

ประสงคอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เปนเพราะวา ครูมีความมุงหวังท่ีจะแกปญหานักเรียนอยางเทาเทียมกัน แตสําหรับนักเรียน

กลุมเสี่ยงหรือมปีญหาตองไดรับการดูแลอยางใกลชดิ ท้ังการปองกันและแกไขปญหาไมควรปลอยปละละเลยจนกลายเปน

ปญหาของประเทศชาติตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพรินทร โฉมพูดดี (2551 , หนา105) ไดวิจัยเร่ือง การ

พัฒนาการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนน้ําสวยวิทยา อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย พบวา นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 12 คน มีคุณลักษณะที่ไมพึงประสงค โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มสุรา 2 คน สูบบุหร่ี 10 คน 

หลังจากไดรับการพัฒนาในวงรอบท่ี 1 ผลปรากฏวา ดานการปองกันและแกไขนักเรียน โดยภาพรวมแลวสามารถแกไขได

ในระดับหนึ่ง โดยยังมีประเด็นปญหาในบางกิจกรรมท่ีไมนาพอใจ ซึ่งตองการพัฒนาตอในวงรอบท่ี 2 โดยใชกลยุทธ

กิจกรรมพัฒนา และกํากับติดตามผล ผลการพัฒนาปรากฏวา นักเรียนกลุมเสี่ยงลดลงเหลือเพียง 1 คน ท่ีตองการพัฒนา

อยางตอเนื่อง การดําเนินการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน อาจจะทําไดหลากหลายวิธีการตามความเหมาะสม แต

กระบวนการที่สําคัญคือครูท่ีปรึกษามีความรู และจัดใหมีการดําเนินงานในโรงเรียน ดวยเหตุผลดังกลาว จึงใหสภาพการ

บริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข อยูในระดับมาก 

 5.ดานการสงตอ โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่ี

โรงเรียนมีการประชุมกลุมเพื่อปรึกษาปญหานักเรียนเปนรายกรณีสูงที่สุด   ทั้งนี้เปนเพราะวา  เปนบทบาทหนาที่ของครูท่ี
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ตองดูแลและปฏิบัติตอนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา เพื่อแกปญหานักเรียนเบื้องตน ดังท่ีกรมสุขภาพจิต (2545 , หนา

56) ในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนโดยครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาตามกระบวนการปองกันและชวยเหลือ

นักเรียนนัน้ ในกรณีท่ีมปีญหายากตอการชวยเหลือและนักเรียนมพีฤตกิรรมไมดีขึ้นก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกรณี

ท่ีมีเด็กมีความสามารถพิเศษหรือเด็กอัจฉริยะ เด็กท่ีมี ความตองการพิเศษ เด็กดอยโอกาสก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดานหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใหนักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วขึ้น การสงตอ

แบงเปน 2 ลักษณะ คือ การสงตอภายใน ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาสงตอไปยังครูแนะแนวหรือผูเกี่ยวของ ที่สามารถให

ความชวยเหลือนักเรียนได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพปญหาและความตองการของนักเรียน และการสงตอภายนอก เปนการสง

นักเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือองคกรท่ีเกี่ยวของไดชวยเหลือพัฒนานักเรียน กรณีท่ีเกินความสามารถของ

สถานศกึษาโดยครูแนะแนวหรือผูเกี่ยวของเปนผูดําเนินการสงตอและมีการติดตอรับทราบผลการชวยเหลือเปนระยะอยาง

ตอเน่ือง  สอดคลองกับ สุภาพ อัยยะ (2552 , บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง สภาพและปญหาการบริหารงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลปรากฏวา สภาพการบริหารงานระบบ

ดูแลชวยแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขอนแกน เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและ

โรงเรียนขนาดใหญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 เมื่อทําการทดสอบรายคูปรากฏวาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดใหญมี

ความคิดเห็นสูงกวาโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เปนเพราะวา โรงเรียนขนาดใหญมีความ

พรอมในการดําเนินงานท้ังงบประมาณและบุคลากร ซึ่งเพียงพอในการดูแล ติดตาม ตรวจสอบนักเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานิยา งามศิริ (2553 , หนา98) ไดวิจัยเร่ือง การบริหารงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา ครูท่ีปรึกษาสังกัดขนาด

โรงเรียนตางกัน มีการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

(p<.05) และใหเหตุผลวา โรงเรียนขนาดใหญไดใหความรวมมือ และมีการสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกลาวไวใหสถานศึกษาทุกแหง ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ และในโรงเรียนขนาดใหญอาจมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการทํางานที่เกี่ยวของกับงานระบบการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนจงึสงผลให ครูท่ีอยูในโรงเรียนมคีวามคิดเห็นแตกตางจากโรงเรียนขนาดกลาง  
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะการนําผลการศกึษาไปใช 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ควรมกีารแตงตัง้คณะกรรมการในการดําเนนิงานระบบดูแลชวย 

นักเรียนแตละคน และมผีูบริหารคอยนเิทศ ตดิตามผลเกี่ยวกับนักเรียนอยางเปนระบบ 

2. ดานการคัดกรองนักเรียนควรสรางความเขาใจกับครูและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการคัดกรอง มี 

การประชุมวางแผนกําหนดเกณฑการจัดกลุมนักเรียนท่ีชัดเจน 
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3. ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ครูมปีฏทิินการปฏบัิตงิานเกี่ยวกับกจิกรรมสงเสริมและพัฒนา 

ผูเรียนตามงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประจําป ครบท้ัง 7 ดาน 

4. ดานการปองกันและแกไขปญหา ครูมกีารจัดกจิกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อปองกันและแกไขนักเรียน 

เพ่ือใหทันกับสถานการณปจจุบัน 

5. ดานการสงตอ ครูมกีารวเิคราะหนักเรียนแยกตามกลุม และสงตอใหกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อ 

จัดทํารายงานผลการสงตอนักเรียนอยางตอเนื่อง 

6. ขนาดโรงเรียน ควรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลางไปพรอมๆกัน เพื่อความย่ังยืนในการ 

พัฒนา การพัฒนาสภาพการบริหารใหเปนไปตามนโยบายโดยครูในโรงเรียนตองไดรับการกระตุนจากผูบริหารมีการ

ตดิตามผลเปนระยะ 

ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป 
1.ควรมกีารศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนระดับ 

มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาดวย เนื่องจากนักเรียนสวนใหญเปนวัยรุน และควรไดรับ

การดูแลเปนพเิศษ 

2.ควรมกีารศกึษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในรูปแบบ 

การศกึษาเชงิคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลในเชงิลกึ ประกอบการพัฒนาระบบ 
  

กิตตกิรรมประกาศ 

การศกึษาคนควาดวยตนเองคร้ังนี้สําเร็จลงดวยดี  ฃดวยความชวยเหลือและความเอาใจใสเปนอยางดียิ่งของดร.

กัมพล ฃ ไชยนันท ฃ อาจารยท่ีปรึกษา ฃ การศึกษาคนควาดวยตนเองซึ่งกรุณาเสียสละเวลาเพื่อใหคําแนะนําตรวจสอบ 

และแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองเสร็จสมบูรณ ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งจึงขอกราบ

ขอบพระคุณ เปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ นายสวาท สงวนสิทธิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงแกว นายพงษศักดิ์ ศิริพงษ นางสาวสุดา

รัตน ปญญาศริิวงค ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ ท่ีไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนํา และแกไขเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบานเทอดไทย ท่ีใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวก

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางยิ่ง 

 ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และสมาชิกในครอบครัวทุกคน ท่ีสนับสนุนเปนกําลังใจ และชวยเหลือใน

การศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
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การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 4 

Operation of Student Care Taking System for Educational Opportunity Expansion Schools at 

Wiangkaen District ChiangRai Province ChiangRai Primary Educational Service Area Office 4 

ชัชวาลย  นาระตะ20

1* และพงษกร  หงษกราย21

2 

Chatchawan  Narata1* and Pongsakron  Hongkrai 2 

บทคัดยอ 

 การวจัิยคร้ังนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศกึษาการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและศกึษาปญหาและขอเสนอแนะ

ในการดําเนนิงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 กลุมตัวอยาง จํานวน 121 คน ไดแก ผูบริหารและครู ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปการศึกษา 2557 จํานวน 8 

โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ย และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบวา (1) สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

อําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ

พจิารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับไดดังนี้ ลําดับท่ี 1 คือ การสงเสริมนักเรียน ลําดับท่ี 2 คือ 

การคัดกรอง ลําดับท่ี 3 คือ การปองกันและแกไขปญหา นักเรียน ลําดับท่ี 4 คือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ลําดับ

สุดทายคือ การสงตอ (2) ปญหาและขอเสนอแนะการดําเนนิงานระบบดูแลนักเรียนชวยเหลือนักเรียนสรุปไดดังนี้ ปญหาท่ีพบ

มากท่ีสุด ไดแก ครูมีกิจกรรมงานพิเศษอ่ืนมากจึงทํางานไมตอเนื่อง การคัดกรองนักเรียนยังไมเปนระบบ นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 

เปนวัยรุนมักแสดงพฤติกรรมกาวราว นักเรียนแตละชวงชั้นมีปญหาตามวัย การสงตอนักเรียนไมมีการบันทึกเปนหลักฐาน 

ขอเสนอแนะคือ ควรลดภาระงานท่ีครูท่ีปรึกษาไมควรเปลี่ยนครูท่ีปรึกษาบอย ควรมีคณะกรรมการทํางานการคัดกรอง

นักเรียนและทําตอเนื่อง ควรมีโครงสรางการบริหารงานแนะแนวท่ีชัดเจนเปนระบบ ควรมีการประชุมรวมกันเพื่อแกไขปญหา

และวางแผนการปองกันปญหาท่ีเกดิขึ้น ควรมหีลักฐานการสงตอนักเรียน และสามารถตรวจสอบได  
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คําสําคัญ : การดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

Abstract 

 The purpose of this research was to study Student Care and Support System for School Education 

Compulsory Wiangkaen District Chiangrai Province Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4. 

A sample of 121 people, including administrators and teachers School Education Expansion Wiang 

Kaen. Under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4. including administrators and teachers 

was used for data collection was a questionnaire. Data were analyzed by means of frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The results showed that (1). Operation of Student Care Taking 

System for Educational Opportunity Expansion Schools at Wiangkaen District ChiangRai Province ChiangRai Primary 

Educational Service Area Office 4.And considering it was found that all sides are high. In descending order 

of number 1 is to The Student Support number 2 is to The student screening number 3 is to The 

prevention and students.number 4 is to The unknown individual students. The final sequence is The 

students passed (2) problems and suggestions to help students, students operating system are 

summarized below. The most common problems include teachers and other special events, so it does 

not run continuously. The student’ screen is not be system. Students in school compulsory education 

Often aggressive behavior. Each grade students have a problem with age. Transfer students are not 

recorded as evidence.The suggestion is Should decrease Another way teacher’s works, counselors, teachers, 

counselors should not change frequently. Should have a screening committee and doing early.Should have a 

management structure and guidance systems. Should be convened to resolve and plan to prevent problems 

that occurring. and have proof of the student’s transfer. And can be evaluated. 
 

Key words : Student Care and Support System 
 

บทนํา 

กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข (2546, หนา 1) ไดกลาววา สภาพสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็วจึงทําใหเกิดปญหามากมายท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีผลกระทบตอครอบครัวท่ีตองดิ้นรนตอสูกับ

ชีวิตประจําวันมากขึ้นทําใหสถาบันครอบครัวตองมีความหางเหินกันการดูแลการพึ่งพาอาศัยกันนอยลงและเกิดแรงกดดัน

บีบค้ันตาง ๆ สงผลกระทบตอทางจิตใจจึงเปนเหตุของปญหาการหยารางซึ่งเปนปญหาท่ีจะทําใหกระทบกระเทือนตอ

สภาวะจิตใจของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่มาจากครอบครัวที่หยารางจะมีสภาพปวยทางจิตใจเชนขาด

ความมั่นคงทางอารมณขาดความรักความอบอุนมีปมดอยขาดความเขาใจตนเองปญหาตาง ๆ ในทางสังคมโดยเฉพาะ
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ปญหาเด็กและเยาวชนพบวาเด็กจํานวนไมนอยมีปญหาดานครอบครัวขาดการเลี้ยงดู ถูกทอดทิ้งขาดโอกาสที่จะไดรับการ

พัฒนาทัง้ทางดานสตปิญญาอารมณและจติใจอยางเหมาะสมเปนเหตุใหเกดิปญหาการปรับตัวและการดําเนนิชวีติอยาง 

ปกติสุขเด็กจํานวนหนึ่งมีปญหาดานพฤติกรรมมีความเครียด ความขัดแยงและหันไปใชสารเสพติดโดยรูเทาไมถึงการณ

และทําใหเกดิการตดิยาการมั่วสุม การกระทําความผดิตามมา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546, หนา 5)ไดกลาววา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายจติใจสตปิญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุขและมาตรา 22 แนวการจัดการศกึษายังใหความสําคัญแกผูเรียนทุกคนโดยยึดหลักวา

ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดตองสงเสริมผูเรียนใหพัฒนาการตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพในการจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญท้ังความรูคุณธรรมกระบวนการเรียนรูและบูรณาการ

ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาซึ่งเร่ืองหนึ่งที่กําหนดใหดําเนินการคือเร่ืองความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ

และการดํารงชวีติอยางมีความสุขท้ังนี้การจัดกระบวนการเรียนรูใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใหผูเรียนรูจักประยุกต

ความรูมาใชเพื่อปองกันและการแกไขปญหาใหรูจักคิดเปนทําเปนรวมท้ังปลูกฝงคุณธรรมคานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคไวในทุกวิชาอีกท้ังมีการประสานความรวมมือกับบิดํามารดําผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนา

ผูเรียนตามศักยภาพ 

นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 ก, หนา 13) ไดสรุปวาระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีระบบมีขั้นตอน มีครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการ

ดําเนนิงานโดยการมสีวนรวมของบุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและนอกสถานศึกษา อันไดแกคณะกรรมการสถานศึกษา

ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารและครูทุกคน มีวิธีการและเคร่ืองมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทํางานท่ี

ตรวจสอบไดโดยมีกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานอยู 5 ขั้นตอน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง

นักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และการสงตอ ดวยเหตุนี้ระบบการดูแลชวยเหลือ จึงมีบทบาทสําคัญ

อยางยิ่งในการสงเสริมพัฒนาและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนด

นโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงดําเนินงานจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและกําหนดมาตรการสนับสนุนสงเสริมศักยภาพ

นักเรียนเนนกิจกรรมสงเสริมพัฒนาปองกันแกไขปญหาและคุมครองสิทธิเด็กโดยใหสถานศึกษาดําเนินการ ตามแนวทางเพราะ

สภาพสังคมปจจุบันไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและความเจริญของเทคโนโลยีตาง ๆ สงผลตอการเกิดปญหา

ในดานสังคมปจจุบันจึงเปนหนาท่ีของสถานศึกษาที่ตองหาแนวทางนําเทคนิควิธีการตาง ๆ มาพัฒนาครูเพื่อที่จะสามารถ

ดําเนนิการในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมปีระสทิธิภาพ 

เพื่อใหโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดนั้นจึงตองจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้นซึ่งระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนจะเกี่ยวเน่ืองถึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนคืองานปกครองนักเรียนงานแนะแนวนักเรียนดวยการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนนั้นจะทําใหนักเรียนไดรับการดูแลและไดรับการปองกันจากสภาพสังคมที่ไมสรางสรรคไดโรงเรียนจึง

ตองจัดกจิกรรมตาง ๆ ขึ้นในโรงเรียนเพื่อใหเด็กไดใชเวลาใหเกดิประโยชนและเปนการสรางความผูกพันในจิตสํานึกท่ีดีและ

เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางท่ัวถึงและตรงตามสภาพปญหารวมถึงเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง

ครูกับนักเรียนและเปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจักตนเองและเรียนรูในสังคมไดอยางมคีวามสุข 
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โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 จํานวน 8 โรงเรียน เปดทําการเรียนการสอนตัง้แตระดับอนุบาลถงึระดับมัธยมศกึษาปท่ี 3  

ซึ่งโรงเรียนในเขตนี้มีความแตกตางกันในดานวัฒนธรรมประเพณีเนื่องจากประชากรในชุมชนสวนใหญเปนประชากรท่ี

อพยพมาจากประเทศเพ่ือนบานทําใหมคีวามหลากหลายทางเช้ือชาตอิันไดแก คนเมือง ไทลื้อ เยา (เมี่ยน) มง (แมว) จีนฮอ 

ขมุ ลาว มูเซอ อาขา และไทยใหญแตในกลุมชนเหลานี้ก็ยังมีความคลายคลึงกันในดานสภาพเศรษฐกิจความเปนอยูท่ี

ยากลําบากจากการวเิคราะหสภาพปญหาของท้ัง 8 โรงเรียนพบวา มปีญหาท่ีคลายคลึงกันไดแกปญหาดานยาเสพติดสวน

ปญหาดานคุณภาพผูเรียนซึ่งนักเรียนสวนใหญเปนเด็กดอยโอกาสเนื่องจากเปนเด็กชาวเขาไมมีสัญชาติไทยตางภาษาและ

วัฒนธรรมมีพฤติกรรมกาวราวชอบใชความรุนแรงตัดสินปญหาและปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรซึ่งสอดคลอง

กับอรรณพ จนีะวัฒน (2551, หนา 4) ท่ีกลาววาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปนโรงเรียนที่เติบโตตอยอดขึ้นมาจาก

โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนชนบทความสัมพันธระหวางโรงเรียนและผูปกครองมีความใกลชิดคุนเคยกันเปนอยางดี

สามารถประสานความรวมมือไดแตก็มีขอจํากัดในบางโรงเรียนท่ีผูปกครองยายถิ่นบอย ๆ อันเกิดจากความจําเปนในการ

ดํารงชีพนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสวนใหญก็ยังมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนมีรายไดนอยพอแม

ตองไปทํางานตางจังหวัดนักเรียนจึงอยูกับปูยาตายายหรือญาติอ่ืน ๆ และก็มีจํานวนมากท่ีมาจากครอบครัวท่ีพอแมแยก

ทางกันทําใหนักเรียนขาดความอบอุนขาดการดูแลอบรมสั่งสอนและการปลูกฝงความดีงามซึ่งเปนปจจัยเร่ิมตนท่ีทําให

นักเรียนมีพฤตกิรรมเปนกลุมเสี่ยง/มปีญหา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย จึงไดนํา

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาดําเนินการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเพื่อ

คอยเฝาระวังดูแลและคอยใหการชวยเหลือนักเรียนท่ีกําลังจะเกิดปญหาและมีปญหา มีการติดตามพฤติกรรมของนักเรียน

ที่มีปญหาและหาแนวทางปองกันไมใหเกิดปญหาสงผลใหเกิดการพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูสูความเปน

มนุษยที่มีคุณภาพท้ังดานรางกายจิตใจสติปญญาความสามารถมีคุณธรรมท้ังดานรางกายและจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรม

และมวีถิชีวีติท่ีเปนสุขตามสังคมมุงหวังไวซึ่งเปนภารกจิท่ีโรงเรียนจะตองจัดการศกึษาใหกับนักเรียน 

จากสภาพปญหาของนักเรียนดังกลาวผูศึกษาจึงไดศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาในอําเภอเวยีงแกนท้ังนี้ผลท่ีไดอาจมาประยุกตใชใหนักเรียนเปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนคน

ดีมีปญญามีความสุขและรักประเทศชาติทองถิ่นมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามควบคูไปกับการมีคุณธรรมโดยท่ี

ผูอํานวยการโรงเรียนคณะครูและผูปกครองนักเรียนจําเปนท่ีตองรวมมือกันดําเนินการแกไขปญหาของนักเรียนและมี

ความเขาใจในการดําเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาใหมคุีณภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4    

2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศกึษา อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  

 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาในอําเภอเวยีงแกนจังหวัดเชยีงราย โดยจําแนกตามสถานภาพของบุคลากร คือ 

 

ผูบริหาร ครู และประสบการณในการทํางานเพื่อนํามาเปนตัวแปรตนในคูมือครูท่ีปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

กรมสงเสริมสุขภาพจติรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจําแนกเปน 5 ดาน ไดแก (1) การรูจักนักเรียนเปน

รายบุคคลคือ รูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนในดานความสามารถดานสุขภาพดานครอบครัวและดานอ่ืน ๆ (2) การคัด

กรองนักเรียนเปนการพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อการจัดกลุมซึ่งจะมีประโยชนในการสงเสริมชวยเหลือปองกันแกไข

ตามแตกรณีซึ่งจะตองทําดวยความระมัดระวังท่ีจะทําใหนักเรียนรับรูวาตนถูกจัดอยูในกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา (3) การ

สงเสริมนักเรียนเปนการสนับสนุนนักเรียนทุกคนใหมีคุณภาพมากขึ้นมีความภาคภูมิใจในตนเองในดานตาง ๆ และใหเปน

บุคคลท่ีมีลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนชุมชน (4) การปองกันและแกไขปญหาเปนการปองกันชวยเหลือนักเรียนในกลุม

ท่ีมีปญหาซึ่งตองดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดโดยใหเกียรติและคํานึงถึงประโยชนของนักเรียนเปนสําคัญ (5) การสงตอเปนการ

สงตอนักเรียนในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาอาจยากตอการชวยเหลือโดยสงไปใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหการชวยเหลือตอไป 
 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาคนควาครั้งนี้ มุงศึกษา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยผูศึกษาคนควา นําเสนอ

วธิกีารดําเนนิการศกึษาคนควาตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บ

รวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล และสถติท่ีิใช 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ท่ีใชในการศกึษานี้ไดแกผูบริหารและครู จํานวน 172 คน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาอําเภอ

เวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา 

2557 จํานวน 8 โรงเรียน  

กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผูบริหารและครู จํานวน 121 คน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในป

ตําแหนงและประสบการณในการทํางาน 

1. ตําแหนง 

 1.1 ผูบริหารสถานศกึษา 

 1.2 ครูผูสอน 

2. ประสบการณในการทํางาน 

 

การดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ดานคือ 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

2. ดานการคัดกรองนักเรียน 

3. ดานการสงเสริมนักเรียน 

4. ดานการปองกันและแกไขปญหา 

5. ดานการสงตอ 
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การศึกษา 2557 จํานวน 8 โรงเรียน โดยไดทําการสุมตัวอยางงาย (Simple Random Sampling) กําหนดกลุมตัวอยางโดย

ใชตารางสําเร็จรูปของของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) (อางใน วรรณี แกมเกตุ 2551) เปนเกณฑกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยาง จากนั้นใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นจําแนกตามขนาดของโรงเรียนตามสัดสวนของประชากร

และใชวธีิการสุมอยางงายโดยวธีิการจับสลาก  

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4 แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้  

 ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ง

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ลักษณะแบบสอบถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 40 ขอ สรางตามมาตรวัดของลเิคิรท (Likert Scale) 

 ตอนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปน

แบบสอบถามปลายเปด (Open-ended) 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมอืและการหาคุณภาพเครื่องมอื 

 การศกึษาคนควาคร้ังนี้ ผูศกึษาไดดําเนนิการสรางเคร่ืองมือ ตามขัน้ตอนดังตอไปนี้ 

 1. ศกึษาหลักการแนวคิดทฤษฎแีละเอกสารงานวจัิยท่ีเกี่ยวของกับการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษาอําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 

2. นําขอมูลท่ีไดจากการศกึษา มาเรียบเรียงและสรางแบบสอบถามเปนรายขอ โดยสรางใหครอบคลุมท่ีเกี่ยวของ

กับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ัง 5 ดาน คือการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การ

สงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา การสงตอ หลังจากนั้นดําเนินการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขต

เนือ้หาและนยิามศัพทเฉพาะซึ่งมลีักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

 3. นําแบบสอบถามท่ีรางเสร็จแลวใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ เพื่อรับขอเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ

 4. นําแบบสอบถามท่ีแกไขมาปรับปรุงแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบหาความตรงของ

เนือ้หา (Content Validity) เปนรายขอ และใหขอเสนอแนะในการแกไขท่ีเหมาะสม  

 5. นําผลการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญท้ังหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดมุงหมาย

โดยใชสูตร IOC (Index of Item Objective Congruence) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศกึษาคร้ังนี้ ผูศกึษาไดดําเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

 1. ขอหนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงผูบริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอเวียงแกน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บ

ขอมูล 
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 2. ผูศึกษาคนควาประสานงานกับผูบริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 เพื่อขอเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 121 ฉบับ 

 3. ผูศึกษาคนควาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง ซึ่ง

เปนผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4  

 4. ผูศึกษาคนควา รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา และคัดเลือกแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ เพื่อ

เตรียมการวเิคราะหขอมูลในลําดับตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อไดแบบสอบถามกลับมาแลว ผูศึกษาคนควาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามจากนั้นนําขอมูลท่ี

รวบรวมไดไปวเิคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการทําการวเิคราะหขอมูล สถติท่ีิใชในการวเิคราะหขอมูลในคร้ังนี้ คือ   

ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ

คํานวณหาคารอยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นท่ีมีตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 4 วิเคราะหโดย

การคํานวณคาเฉลี่ย ( ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวม รายดาน และรายขอ แลวนําเสนอในรูปของ

ตารางประกอบคําอธิบาย โดยนําคาเฉลี่ยท่ีไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 

Scale) สรางตามมาตรวัดของลเิคิรท (Likert Scale) โดยมเีกณฑการใหคะแนนคําตอบดังนี้ 

 5 หมายถงึ ปฏบัิตใินระดับมากท่ีสุด  

 4 หมายถงึ ปฏบัิตใินระดับมาก  

 3 หมายถงึ ปฏบัิตใินระดับปานกลาง  

 2 หมายถงึ ปฏบัิตใินระดับนอย  

 1 หมายถงึ ปฏบัิตใินระดับนอยท่ีสุด  

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

โดยการจัดกลุมของคําตอบท่ีมีลักษณะในทิศทางเดียวกันมาประมวลและวิเคราะหเพื่อสรุปประเด็น โดยการแจกแจง

ความถี ่(Frequency) และคํานวณหาคารอยละ (Percentage) 
 

สถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

ในการวเิคราะหขอมูลใชสถติดิังนี้ 

1. สถติพืิน้ฐาน 

  1.1 รอยละ (Percentage) 

  1.2 คาเฉลี่ย (Mean) 

X
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  1.3 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

2. สถติใินการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

  2.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หา โดยใชคาดัชนคีวามสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (IOC) 

ผลการศกึษา 

 ผลการวเิคราะหขอมูล ผูศกึษาไดวเิคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 4 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

สรุปผลการศกึษา 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ือง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศกึษา อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถ

สรุปผลการศกึษาไดดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิง (รอยละ 50.40) เพศชาย (รอยละ 49.60) ดานอายุ

สวนใหญอายุ 31 - 40 ป (รอยละ 47.90) รองลงมา อายุต่ํากวา 30 ป (รอยละ 24.80) และอายุ 41 - 50 ป (รอยละ 

19.00) และอันดับสุดทายมีอายุ 51 – 60 ป (รอยละ 8.30) ดานระดับการศึกษา พบวาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก

ท่ีสุด (รอยละ 53.70) รองลงมาคือ การศึกษาระดับปริญญาโท (รอยละ 44.60) อันดับสุดทาย คือการศึกษาตํ่ากวา

ปริญญาตรี (รอยละ 1.70) ดานประสบการณในการทํางาน พบวา สวนใหญมีประสบการณ 1-5 ป (รอยละ 43.80) อันดับ

รองลงมาคือประสบการณมากกวา 10 ป (รอยละ 33.10) และอันดับสุดทายคือประสบการณ 6-10 ป (รอยละ 23.10)  

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 

 จากผลการวิเคราะห การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอ

เวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับไดดังนี้ ลําดับท่ี 1 คือ การสงเสริมนักเรียน 

ลําดับท่ี 2 คือ การคัดกรอง ลําดับท่ี 3 คือ การปองกันและแกไขปญหา นักเรียน ลําดับท่ี 4 คือ การรูจักนักเรียนเปน

รายบุคคล ลําดับท่ี 5 คือ การสงตอ 

ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวามากท่ีสุด คือ การ

สงเสริม สนับสนุน และใหความสําคัญในการดําเนินงานจัดทําขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 
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ความเขาใจในกระบวนการจัดทําขอมูลเปนรายบุคคล อยูในระดับมาก นอยที่สุด คือ ความยุงยากในการออกเยี่ยมบาน

นักเรียนของครูท่ีปรึกษา อยูในระดับมาก ดานการคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

มากท่ีสุด คือ การคัดกรองนักเรียนพจิารณาจากขอมูล นักเรียนหลาย ๆ ดาน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ การเก็บรักษา 

ความลับผลการคัดกรองนักเรียน ของครูท่ีปรึกษา อยูในระดับมาก นอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการแบงกลุมนักเรียนจาก 

ผูปกครอง อยูในระดับมาก  

การสงเสริมนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มากที่สุด คือ ความสอดคลองของ

นโยบายโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนกับการจัดกิจกรรมกอนเรียน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม

และบันทึก อยูในระดับมาก นอยท่ีสุดคือ ความสม่ําเสมอในการจัดกจิกรรมกอนเรียนใหกับนักเรียน อยูในระดับมาก  

การปองกันและแกไขปญหา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มากท่ีสุด คือ การพัฒนา

ของโรงเรียนใหครูมีความรู ทักษะ ตลอดท้ังเทคนิคในการใหคําปรึกษาแกนักเรียน อยูในระดับมาก รองลงมา คือวุฒิภาวะ

ทางอารมณของครูท่ีปรึกษาในการแกไขปญหานักเรียน อยูในระดับมาก นอยที่สุด คือ ความตอเนื่องในการใหคํา ปรึกษา

ของครูท่ีปรึกษา อยูในระดับมาก  

ดานการสงตอ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มากท่ีสุด คือ ความพยายามของครูท่ี

ปรึกษาในการแกไขปญหา นักเรียนกอนการสงตอรับการชวยเหลือ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอจํากัดเวลาเพื่อการ

แกปญหานักเรียนของครู อยูในระดับมาก นอยท่ีสุดคือการประสานระหวางครูท่ีปรึกษากับครูท่ีจะชวยเหลือนักเรียนตอ

และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ อยูในระดับมาก  

ตอนท่ี 3 ผูบริหารและครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการดําเนินงานระบบดูแล

นักเรียนชวยเหลือนักเรียน ท้ัง 5 ดาน สรุปไดดังนี้ 

 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มปีญหาคือ ครูมีกิจกรรมงานพิเศษอ่ืนมาก จึงทํางานไมตอเนื่อง ครูไมไดเอา

ใจใสขอมูลของนักเรียนอยางจริงจังและเปนปจจุบัน การเก็บขอมูลจากนักเรียนและเพื่อนไมไดขอมูลท่ีเปนจริงโรงเรียนไมมี

งบประมาณสนับสนุนในการไปเยี่ยมบานนักเรียน ขอเสนอแนะคือ ควรลดภาระงานครูท่ีปรึกษาไมควรเปลี่ยนครูท่ีปรึกษา

บอย ครูควรเอาใจใสขอมูลของนักเรียนอยางจริงจังและเปนปจจุบัน ครูควรรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลใหมากขึ้นมี

กจิกรรมรวมกัน 

 ดานการคัดกรองนักเรียน มีปญหาคือ การคัดกรองนักเรียนยังไมเปนระบบ ครูยังขาดความรูในการคัดกรอง ไม

ดําเนินการอยางจริงจังมีระยะเวลาในการดําเนินการแกปญหาท่ีจํากัด ไมมีการสรุปผลการคัดกรองนักเรียนมาใชในการ

พัฒนานักเรียน ขอเสนอแนะคือ ควรมคีณะกรรมการทํางานการคัดกรองนักเรียนและทําตอเนื่อง ควรศึกษาขอมูลนักเรียน

ใหละเอียดในทุกดานเพื่อการคัดกรองท่ีชัดเจน ควรดําเนินการอยางเปนระบบใหครอบคลุมทุกดาน ควรสรุปผลการคัด

กรองนักเรียนมาใชในการพัฒนานักเรียน 

 ดานการสงเสริมนักเรียน มีปญหาคือ นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 เปนวัยรุนมักแสดงพฤติกรรมกาวราว นักเรียนมีความ

แตกตางระหวางบุคคล การจัดกิจกรรมการแนะแนวนักเรียนมีนอย ขอเสนอแนะคือ ควรมีโครงสรางการบริหารงานแนะ

แนวที่ชัดเจนเปนระบบ ครูประจําชั้นและครูแนะแนวควรดูแลอยางใกลชิด ควรมีการจัดกิจกรรมตามความตองการของ

นักเรียน ครูผูสอนควรสงเสริมนักเรียนใหทํากจิกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการแนะแนวเพิ่มมากขึ้น 
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 ดานการปองกันและแกไขปญหา มีปญหาคือ นักเรียนแตละชวงชั้นมีปญหาตามวัย การศึกษาปญหาไมมีความ

ชัดเจนไมเปนระบบ ขอเสนอแนะคือ ควรมีการประชุมรวมกันเพื่อแกไขปญหาและวางแผนการปองกันปญหาที่เกิดขึ้น ครู

ทุกคนในโรงเรียนควรชวยปองกันและแกไขปญหา ครูประจําวชิา ครูประจําชัน้ ครูปกครอง ควรสอดสองดูแลนักเรียนท่ีมี 

พฤตกิรรมเสี่ยงอยางใกลชดิ 

 ดานการสงตอ มีปญหาคือ การสงตอนักเรียนไมมีการบันทึกเปนหลักฐาน นักเรียนมีปญหาเกินความสามารถท่ี

จะชวยเหลือได นักเรียนมีพฤติกรรมเชนเดิมแมจะไดรับการบําบัดรักษา ขอเสนอแนะคือ ควรมีหลักฐานการสงตอนักเรียน 

และสามารถตรวจสอบได ควรหาเทคนคิวธีิการในการชวยเหลือและสงตออยางเปนระบบและมปีระสทิธิภาพ  

อภปิรายผล 

 จากผลการศึกษา เร่ือง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 อภปิรายผลการศกึษา ดังนี้ 

 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษาอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สวนใหญ

ใหความสําคัญกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพราะตองการที่จะชวยเหลือและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ

นักเรียนทั้ง 5 ดาน คือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมนักเรียน ดานการปองกัน

และแกไขปญหา ดานการสงตอ ซึ่งสอดคลองกับ จักรี โพธ์ิสํานัก (2550) ไดศึกษาปญหาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา (1) ปญหาในการดําเนินงานตามระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวมและรายดานมีมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน ดานการ

สงเสริมนักเรียน และดานการสงตอนักเรียนตามลําดับ (2) ปญหาในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ี

ปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามประเภทโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตาง

กัน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอ

เวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการสงเสริมสนับสนุน และให

ความสําคัญในการดําเนินงานจัดทําขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล ซึ่งสอดคลองกับอุทัย วงคจันทร (2552) ไดศึกษาสภาพการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาชวงชั้นท่ี 1 - 3 ในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวาดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมีการเยี่ยมบานนักเรียน ไดศึกษานักเรียนเปนรายกรณี ได

เขียนอัตชีวประวัติของนักเรียนในชั้นเรียนท่ีรับผิดชอบดานการคัดกรองนักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากอาจเปนเพราะวา

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 

4 มีการคัดกรองนักเรียนพิจารณาจากขอมูล นักเรียนหลาย ๆ ดาน ซึ่งสอดคลองกับนิภารัตน วงษวิชา (2552) ไดศึกษาการ

ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบวา 

(1) สภาพปจจุบันในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมมาก แตเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการดําเนินงานดานการคัดกรองนักเรียนมากท่ีสุด โดย

สถานศกึษาสวนใหญมกีารปฏิบัติในการรักษาความลับจากการคัดกรองนักเรียนมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ มีความสามารถ
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ในการจําแนกนักเรียนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง/ปกติ กลุมเสี่ยง/มีปญหาไดอยางถูกตอง มีการอธิบายและใหความรูแกนักเรียนกอนท่ี

จะตอบแบบประเมิน ดานการสงเสริมนักเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะวาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอ

เวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีนโยบายในการพัฒนานักเรียนกับ

การจัดกิจกรรมกอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับประภาส นาคประวัติ (2553) ไดศึกษาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนที่เปดสอนในชวงชั้นท่ี 1-3 ในเขตอําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา ดานการ

สงเสริมนักเรียน ไดจัดประชุมผูปกครองชัน้เรียน การสรุปผลการจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน การสํารวจความสําคัญของนักเรียน

ในการจัดกิจกรรม ดานการปองกันและแกไขปญหา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะวาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการพัฒนาใหครูมีความรู 

ทักษะ ตลอดทั้งเทคนคิในการใหคําปรึกษาแกนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับสุจิตรา ไชโยแสง (2552) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 พบวา ดานการปองกันและแกไขปญหา 

โรงเรียนจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีปญหาดานเศรษฐกิจ โรงเรียนจัดอบรมใหรูจักการคบเพื่อนและการปฏิบัติตนเพื่อ

หางไกลสารเสพติด โรงเรียนจัดอบรมใหมีความรับผิดชอบตอการเรียน ดานการสงตอมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะวา

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4 มีความพยายามของครูท่ีปรึกษาในการแกไขปญหา นักเรียนกอนการสงตอรับการชวยเหลือ ซึ่งสอดคลองกับ

ประภาศรี ศรีวงคพันธ (2549) ไดศกึษาการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวา ดานการสงตอนักเรียนโรงเรียนทุกขนาดมีการดําเนินงานปานกลาง ยกเวน

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษท่ีดําเนินงานมากโดยสวนใหญมีการวางแผนในการสงตอนักเรียน ตลอดจนการประสานงานและบันทึก

การสงตอไปยังครูท่ีเกี่ยวของในการชวยเหลือนักเรียน ปญหาและขอเสนอแนะ ครูมีภาระงานมาก ทําใหไมมีเวลาไปเยี่ยมบาน

นักเรียนและขาดงบประมาณ ผูปกครองไมมีเวลามาพบครูเมื่อนักเรียนมีปญหาและไมเขาใจในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ผูบริหารไมใหความสําคัญเทาท่ีควร ขาดการติดตามอยางตอเนื่อง โดยใหขอเสนอแนะคือ ควรมีการอบรมเพื่อพัฒนาครูทุกคนใน

สังกัด ควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหมากขึ้น ควรจัดงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนระบบและดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง ควรมีเครือขายผูปกครอง และควรมีการชี้แจงใหผูปกครองเขาใจถึงขั้นตอนการดําเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 
 ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 แบบสอบถาม

ชนดิปลายเปด ทําการวเิคราะหโดยการสรุปคําบรรยายโดยแยกเปนประเด็น ดังนี้ 

 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ครูมกีจิกรรมงานพิเศษอ่ืนมาก จึงทํางานไมตอเนื่อง 

ครูไมไดเอาใจใสขอมูลของนักเรียนอยางจริงจังและเปนปจจุบัน การเก็บขอมูลจากนักเรียนและเพื่อนไมไดขอมูลท่ีเปนจริง

โรงเรียนไมมงีบประมาณสนับสนุนในการไปเยี่ยมบานนักเรียน ขอเสนอแนะคือ ควรลดภาระงานครูที่ปรึกษาไมควรเปลี่ยน

ครูท่ีปรึกษาบอย ครูควรเอาใจใสขอมูลของนักเรียนอยางจริงจังและเปนปจจุบัน ครูควรรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลใหมาก

ขึ้นมกีจิกรรมรวมกัน 
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  ดานการคัดกรองนักเรียน ปญหาท่ีพบมากที่สุดคือ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน คือการคัดกรอง

นักเรียนยังไมเปนระบบ ครูยังขาดความรูในการคัดกรอง ไมดําเนินการอยางจริงจังมีระยะเวลาในการดําเนินการแกปญหา

ที่จํากัด ไมมกีารสรุปผลการคัดกรองนักเรียนมาใชในการพัฒนานักเรียน ขอเสนอแนะคือ ควรมีคณะกรรมการทํางานการ

คัดกรองนักเรียนและทําตอเน่ือง ควรศึกษาขอมูลนักเรียนใหละเอียดในทุกดานเพื่อการคัดกรองที่ชัดเจน ควรดําเนินการ

อยางเปนระบบใหครอบคลุมทุกดาน ควรสรุปผลการคัดกรองนักเรียนมาใชในการพัฒนานักเรียน 

 ดานการสงเสริมนักเรียน ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 เปนวัยรุนมักแสดงพฤติกรรมกาวราว 

นักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคล การจัดกิจกรรมการแนะแนวนักเรียนมีนอย ขอเสนอแนะคือ ควรมีโครงสรางการ

บริหารงานแนะแนวท่ีชัดเจนเปนระบบ ครูประจําชั้นและครูแนะแนวควรดูแลอยางใกลชิด ควรมีการจัดกิจกรรมตามความ

ตองการของนักเรียน ครูผูสอนควรสงเสริมนักเรียนใหทํากจิกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการแนะแนวเพิ่มมากขึ้น 

 ดานการปองกันและแกไขปญหา ปญหาที่พบมากที่สุดคือ นักเรียนแตละชวงชั้นมีปญหาตามวัย การศึกษาปญหา

ไมมีความชัดเจนไมเปนระบบ ขอเสนอแนะ ควรมีการประชุมรวมกันเพื่อแกไขปญหาและวางแผนการปองกันปญหาท่ี

เกิดขึ้น ครูทุกคนในโรงเรียนควรชวยปองกันและแกไขปญหา ครูประจําวิชา ครูประจําชั้น ครูปกครอง ควรสอดสองดูแล

นักเรียนท่ีมพีฤตกิรรมเสี่ยงอยางใกลชดิ 

  ดานการสงตอ ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ การสงตอนักเรียนไมมีการบันทึกเปนหลักฐาน นักเรียนมีปญหาเกิน

ความสามารถท่ีจะชวยเหลือได นักเรียนมีพฤติกรรมเชนเดิมแมจะไดรับการบําบัดรักษา ขอเสนอแนะ ควรมีหลักฐานการ

สงตอนักเรียน และสามารถตรวจสอบได ควรหาเทคนิควิธีการในการชวยเหลือและสงตออยางเปนระบบและมี

ประสทิธิภาพ 
 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเวียง

แกน จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4” ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการ

คนพบ จากผลการศกึษา เพื่อมุงเนนใหเกดิประโยชนอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

 ผูศกึษามขีอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล จากการศึกษาพบวาความยุงยากในการออกเยี่ยมบานนักเรียนของครูท่ี

ปรึกษา นอยท่ีสุด ดังนั้นทางโรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการไปเยี่ยมบานนักเรียน และควรลดความ

ยุงยากในการออกเยี่ยมบานนักเรียนของครูท่ีปรึกษา 

2. ดานการคัดกรองนักเรียน จากการศกึษาพบวาการมีสวนรวมในการแบงกลุมนักเรียนจากผูปกครอง นอยท่ีสุด 

ดังนั้นทางโรงเรียนควรเนนการมีสวนรวมในการแบงกลุมนักเรียนจากผูปกครอง และมีคณะกรรมการทํางานการคัดกรอง

นักเรียนและทําตอเนื่อง และควรสรุปผลการคัดกรองนักเรียนมาใชในการพัฒนานักเรียน 

3. ดานการสงเสริมนักเรียน จากการศึกษาพบวาความสม่ําเสมอในการจัดกิจกรรมกอนเรียนใหกับนักเรียน นอย

ท่ีสุด ดังนั้นทางโรงเรียนควรเพิ่มความสม่ําเสมอในการจัดกิจกรรมกอนเรียนใหกับนักเรียน มีโครงสรางการบริหารงาน

แนะแนวท่ีชัดเจนเปนระบบ ครูประจําชั้นและครูแนะแนวควรดูแลอยางใกลชิด ควรมีการจัดกิจกรรมตามความตองการ
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ของนักเรียน ครูผูสอนควรสงเสริมนักเรียนใหทํากจิกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการแนะแนวเพิ่มมากขึ้น 

4. ดานการปองกันและแกไขปญหา จากการศกึษาพบวา ความตอเนื่องในการใหคํา ปรึกษาของครูที่ปรึกษา นอย

ที่สุด ดังนั้นครูประจําวิชา ครูประจําชั้น ครูปกครอง ควรสอดสองดูแลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงอยางใกลชิด มีความ

ตอเน่ืองในการใหคําปรึกษาของครูท่ีปรึกษา ควรมีการประชุมรวมกันเพื่อแกไขปญหาและวางแผนการปองกันปญหาท่ี

เกดิขึ้น ครูทุกคนในโรงเรียนควรชวยปองกันและแกไขปญหา  

5. ดานการสงตอ จากการศึกษาพบวา การประสานระหวางครูที่ปรึกษากับครูที่จะชวยเหลือนักเรียนตอและ

บุคลากรท่ีเกี่ยวของนอยท่ีสุด ดังนั้นทางโรงเรียนควรมีการประสานระหวางครูท่ีปรึกษากับครูท่ีจะชวยเหลือนักเรียนตอ

และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ ควรมีหลักฐานการสงตอนักเรียน สามารถตรวจสอบได และควรหาเทคนิควิธีการในการ

ชวยเหลือและสงตออยางเปนระบบและมปีระสทิธิภาพ 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาปจจัยตาง ๆ ท่ีทําใหการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จ เชน พฤติกรรม 

การบริหาร คุณลักษณะของครู เปนตน 

2. ควรศกึษาการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารโรงเรียนโดยใชวธีิการเก็บรวบรวมขอมูลวธีิ

อ่ืน เชน การสัมภาษณ การสังเกต เปนตน เพื่อใหไดขอมูลในสภาพท่ีเปนจริงหรือขอมูลในแงมุมอ่ืน 

3. ควรศกึษาความพงึพอใจของผูปกครองในการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ดร.พงษกร หงษกราย อาจารยท่ีปรึกษาและคณะผูเชี่ยวชาญท่ีไดใหคําแนะนํา ปรึกษา ประกอบดวย นายเอกราช ลือชา 

ผูอํานวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา นายมานิตย ถูนาแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา และนางรัตนา ชินะขาย 

ครูวิชาการโรงเรียนขุนขวากพิทยา ซึ่งมีสวนสําคัญท่ีทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัย

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณทานผูบริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 ทุกทาน ที่ไดใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม ตลอดจนอํานวยความ

สะดวกในการเก็บขอมูล  

หากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ มีคุณคาและมีประโยชน ตอวงการศึกษา ผูวิจัยขออุทิศคุณความดีท่ี

ไดรับจากการศึกษาคนควาคร้ังนี้ มอบใหแกทานท่ีไดชวยเหลือเกื้อกูล สนับสนุนและเปนกําลังใจในการทํางานจนเปน

ผลสําเร็จ 

ขอระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ครู อาจารยท่ีไดใหชีวิต ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ใหผูวิจัยไดมีโอกาส

ศกึษา และประสบความสําเร็จในวชิาชพีมาจนถงึทุกวันนี้ 
  



  

1772 

 

เอกสารอางอิง 

กรมสุขภาพจิต. (2546). คูมอืการบรหิารระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรยีนชวงชั้นที่ 1 – ชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศกึษาปที่  

1-6). กรุงเทพฯ : สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก. 

จักรี โพธิ์สํานัก. (2550). ปญหาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2. งานนิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพา. 

นิภารัตน วงษวิชา. (2552). การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3. วทิยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ประภาศรี ศรีวงคพันธ. (2549). การดําเนนิงานเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนประถมศกึษาของโรงเรยีนใน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเชยีงใหม เขต 1.การคนควาแบบอสิระ ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ บัณฑติ

วทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม. 

ประภาส นาคประวัติ. (2553). ศกึษาการดําเนนิงานตามระบบดูแลชวยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีนที่เปดสอนในชวงชั้น 

ที่ 1-3 ในเขตอําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาจันทบุรี เขต 2. งานนพินธปริญญา  

การศกึษามหาบัณฑติ บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยบูรพา. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. (2546). คูมอืครูระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรยีน : เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ชวีติและแกวกิฤตสังคม:เสนทางสูครูมอือาชพี. กรุงเทพฯ : โรงพมิพชวนพิมพ. 

สุจติรา ไชโยแสง. (2552). การดําเนนิงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรยีนโรงเรยีนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาเลย เขต 1. การศกึษาอสิระปริญญาศกึษาศาสตรมหาบัณฑติบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแกน. 

อรรณพ จนีะวัฒน. (2551). รูปแบบวธีิดําเนินงาน Best Practices ระบบดูแลชวยเหลอืนักเรยีนโรงเรียนขยาโอกาส.  

กรุงเทพฯ: สถาบันวจัิยและพัฒนาการเรียนรู. 

อุทัย วงคจันทร.(2552). สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาชวงชั้นที่  

1 – 3 ในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเชยีงใหมเขต 3.การศกึษาอสิระ ครุศาสตรมหาบัณฑติ  

บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย.  



  

1773 

 

การดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพฒันาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 

Academic Affairs Implementation of the Schools in Patueng Educational 

Networking Development Group, Mae Chan District, Office of Primary Education 

Service Area Chiang Rai 3 
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จุดมุงหมายในการศกึษาคร้ังนี้เพ่ือศกึษาการดําเนนิงานวชิาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง 

อําเภอแมจัน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือผูบริหาร

สถานศกึษา จํานวน 9 คน และขาราชการครู จํานวน 115 คน ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแม

จัน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 รวมท้ังสิ้น 9 โรงเรียน รวมผูบริหารสถานศึกษาและ 

ขาราชการครูท้ังหมดทุกโรงเรียน จํานวน 124 คน เคร่ืองมือท่ีใชคือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี

ทัง้หมด 5 ตอน สถติท่ีิใช คือ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 จากผลการศกึษา พบวาศกึษาการดําเนนิงานวชิาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึงอําเภอแม

จัน สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 ท้ัง 5 ดาน  

1. สภาพการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียน พบวาในภาพรวมมีการดําเนินงานอยู ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน การวัดผลและประเมินผลมีคาเ ฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการจัดการเรียนรู สวนดานการนิเทศ

การศกึษามคีาเฉลี่ยต่ําสุด 

2.แนวทางการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน สํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 3 สรุปผลไดดังนี้ 

2.1 ดานการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรพบวาแนวทางท่ีพบมากในการดําเนินงานวิชาการ คือหลักสูตร

ควรใชในเวลาท่ีเหมาะสมไมเปลี่ยนบอย ๆ มีคาความถี่สูงสุดและควรจัดอบรมและพัฒนาครูดานการจัดทําหลักสูตร เปน

แนวทางท่ีต่ําสุด  

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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2.2 ดานการจัดการเรียนรู พบวาแนวทางที่พบมากในการดําเนินงานวิชาการ คือ ควรมีครูจบตรงสาขาวิชามา

สอนเพราะจะมีความชํานาญมากกวา มีคาความถี่สูงสุด และควรมีการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา

หรือมหีลักสูตรท่ีเอือ้ตอบริบทสถานศกึษาท่ีเปนโรงเรียนชนเผาเพื่อการจัดการเรียนรูของนักเรียนจะไดพัฒนาไดตามสภาพ

ของผูเรียน เปนแนวทางท่ีต่ําสุด  

2.3 ดานการนิเทศการศึกษา พบวาแนวทางที่พบมากในการดําเนินงานวิชาการ คือ ผูนิเทศควรเขาใจถึงบริบท

ผูสอนและสิ่งแวดลอมของผูเรียน มคีวามถี่สูงสุดและควรใหครูอบรมพัฒนาความรูเกี่ยวกับการนเิทศเปนแนวทางท่ีต่ําสุด  

2.4 ดานการวัดและประเมินผล พบวาแนวทางท่ีพบมากในการดําเนินงานวิชาการ คือ ควรปรับขอสอบให

สอดคลองกับสภาพผูเรียนมคีวามถี่สูงสุด และควรลดการสอบจากสวนกลางลง เปนแนวทางท่ีต่ําสุด 

2.5 ดานการสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวาแนวทางท่ีพบมากในการ

ดําเนนิงานวิชาการ คือ ควรมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ มีความถี่สูงสุด และควรมีสื่อใหครบทุกสาระ เปนแนวทางท่ี

ต่ําสุด 
 

คําสําคัญ: งานวชิาการ กลุมเครือขายพัฒนาการศกึษาปาตงึ ผูบริหารสถานศกึษา ครูผูสอน 
 

Abstract  

 The purpose of this study was to examine the academic affairs implementation of Patueng Educational 

Networking Development Group, Mae Chan District, Chiang Rai Province under the Office of Primary Educational 

Service Chiang Rai Area 3. The populations included 124 participants consisting of 9 school administrators and 115 

teachers from 9 schools. Research instrument was a series of questionnaires with 5 level - rating scale. The data 

were analyzed by mean and standard deviation. The findings are as follows. The academic affairs implementation 

conducted by Patueng Educational Networking Development Group, Mae Chan District, Office of Primary Educational 

Service Chiang Rai Area 3, in 5 aspects appeared as follows:  

1.Overall, the academic affairs implementation of the schools appeared at a high level. When consideringin 

each aspect, it was found that the assessment and evaluation was ranked at the top level, while learning 

management was ranked the second and supervision was at the lowest level.  

 2.The guidelines for implementing the academic affairs of the schools in Patueng Networking Development 

Group, Mae Chan District, Office of Primary Educational Service Chiang Rai Area 3 are summarized as follows: 

2.1 On the curriculum management and development, the highest rank was on that the curricula are 

needed to be used in the appropriate time without any frequent change, while teacher training and development on 

curriculum design was ranked at the lowest level.  

2.2 On the learning management, it appeared that the teacher’ s direct qualification in their majoring 

field was ranked on topic, while teaching management or having curricula corresponsive to the context of the schools 

for ethnic students in order to manage teaching and learning activities appropriate to the students’ state was ranked 
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at the lowest level.  

2.3 On the educational supervision, it was suggested that the supervisors need to understand the 

teaching staff’s context and learners’ environment which was ranked on top, while the teachers are needed to be 

trained on supervision was ranked at the lowest level.  

2.4 On the assessment and evaluation, it was advised that the test design appropriate to learners’ 

state was ranked on top, while the reduction of testing from central heading office was ranked at the lowest level.  

2.5 On the educational technology development and promotion, the sufficient support of budget was 

ranked on top, while the preparation of teaching materials for every subject matter was ranked at the lowest level.  
 

Keywords: Academic Affairs, Patung Educational Networking Development Group, School Administrator 
 

บทนํา 

การศึกษามีความสําคัญเปนอยางยิ่งซึ่งถือเปนองคประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาบุคคล สังคมและ

ประเทศชาตท้ัิงนี้เพราะการศกึษาเปนกระบวนการท่ีทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สามารถดําเนินชีวิตใน

สังคมไดอยางมีสันติสุข และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใน

ทุก ๆ ดานของประเทศ และสังคมโลก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดใหความสําคัญในการ

ปฏรูิป การศกึษา กําหนดเร่ืองการจัดการศึกษาตองใหชุมชน บุคคล และทองถิ่นเขามามีสวนรวม และมีความเสมอภาคใน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 43, 78, 79 และ 81 ในมาตรา 43 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยวา 

บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

โดยไมเก็บคาใชจายการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถิ่นและ

เอกชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ในมาตรา 78 บัญญัติไววา รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่น พึ่งตนเองและตัดสินใจใน

กิจการของทองถิ่นไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดท้ังโครงสรางพื้นฐาน

ใหท่ัวถึง มาตรา 79 บัญญัติไววารัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวนบํารุงรักษาและใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังมีสวนรวมในการสงเสริม บํารุง รักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม

หลักการพัฒนา ท่ีย่ังยืน มาตรา 81 บัญญัติไววา รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษา อบรมให

เกิดความรูคูคุณธรรม สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตาง ๆ เรงรัดการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเพื่อ

การพัฒนาประเทศ พัฒนาครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ ตามท่ีสังคมใหความคาดหวัง

ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการไดมุงกระจายอํานาจใหแกโรงเรียน ใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหาร โดยจะทําให

โรงเรียนมีสถานภาพเปนนิติบุคคล ใหมีรูปแบบการบริหารท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน เพื่อรองรับการกระจายอํานาจในงาน

วชิาการ การบริหารบุคคล งบประมาณและการบริหารท่ัวไป ซึ่งจะเปนการสรางความเขมแข็งใหแกโรงเรียน และโรงเรียน

มีอิสระในการพัฒนากระบวนการบริหารการศึกษาใหทุกฝายไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา

โรงเรียน และรวมรับผดิชอบในการใชทรัพยากรตาง ๆ ของชุมชน เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปในทิศทางที่ชุมชนตองการ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปจจุบัน มีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นตามความกาวหนาดานเทคโนโลยี ทําใหการจัด
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การศึกษาของโรงเรียนตองมีการปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อสรางองคความรูใหม ๆ และนํามาจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารและคณะครูใน

โรงเรียนท่ีจะตองรวมมือกันในการปฏบัิตภิารกจิ ใหโรงเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนไปตามทิศทางท่ีโรงเรียนได

วางไว ท้ังนี้โรงเรียน ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ จําเปนตองรวมกันจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ใหทุกฝายเขามามีสวน

รับทราบและเสนอแนะแนวทาง ตลอดถึงความตองการและนําไปกําหนดแนวทางพัฒนาเยาวชนในพื้นที่บริการไดตรงตาม

ความตองการของผูปกครองชุมชน และพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ เกิดทักษะดานตาง ๆ 

เพื่อจะสรางใหนักเรียนเปนคนท่ีรูจักปญหา สามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมนอกจากนั้นตองเปนผูมี

คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวของผูเรียน จะเกี่ยวของกับภารกิจดานวิชาการของโรงเรียนเปนสําคัญสวนงาน

ดานอ่ืน ๆ จะเปนสวนสนับสนุนสงเสริมงานดานวชิาการใหดําเนนิการจนประสบผลสําเร็จตามเจตนารมณของโรงเรียนงาน

วิชาการจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งท่ีผูบริหารและครูจะตองยึดถือเปนหัวใจของการจัดการเรียนการสอของโรงเรียน งาน

วชิาการของโรงเรียนจะมีขอบเขตของภารกิจหลายดาน ทําใหความหมายของวิชาการโรงเรียนเปนไปในทิศทางที่จะพัฒนา

นักเรียนไดหลายแนวทางดังนี้ กมล ภูประเสริฐ (2545,หนา 6) กลาววา การดําเนินงานวิชาการในสถานศึกษาหมายถึง 

การดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา โดยการพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีคาดหวัง ซึ่งประกอบดวยงานหลาย ๆ ดานเชน งานเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ 2542 และแนวความคิดในการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาจะตองนําหลักสูตรแกนกลางมาจัดเปน

หลักสูตรสถานศกึษารวมกับสาระการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับทองถิ่นท่ีสถานศกึษาเปนผูกําหนดขึ้น  

ดังนัน้ ผูศกึษาจงึไดศกึษาการดําเนนิงานวชิาการในดาน พฤติกรรมการสอนของครู ไดแก การบริหารจัดการและ

พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู การนิเทศการศึกษา การวัดผลและประเมินผล การสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานในการปฏิบัติงานวิชาการของในโรงเรียนสังกัดกลุม

เครือขายพัฒนาการศกึษาปาตงึ อําเภอแมจัน สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 3 
 

วัตถุประสงคในการศกึษา 

การศกึษานี้มวัีตถุประสงค  

1. เพื่อศกึษาการดําเนนิงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึงอําเภอแมจัน สํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 3 

2. เพื่อหาแนวทางใหกับการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน  

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 3 
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วธีิวทิยาการวจัิย 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาการดําเนินงานวิชาการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานวิชาการของ

โรงเรียน กลุมเครือขายพัฒนาการศกึษาปาตงึ อําเภอแมจัน สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3  
 

ประชากร 

ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 9 คน และขาราชการครู จํานวน 115 คน ของโรงเรียนกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 รวมท้ังสิ้น 9 

โรงเรียน รวมผูบริหารสถานศกึษาและ ขาราชการครูท้ังหมดทุกโรงเรียน จํานวน 124 คน 
 

เครื่องมอืที่ใชในการศกึษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาเปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง และจํานวนปของ

ประสบการณ เปนแบบเลือกตอบ  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของ

ลเิคอรท(Liker’s Five Rating Scale) จํานวนขอคําถามม ี49 ขอ กําหนดเกณฑระดับ ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถงึ มกีารปฏบัิตใินระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 4 หมายถงึ มกีารปฏบัิตใินระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถงึ มกีารปฏบัิตใินระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถงึ มกีารปฏบัิตใินระดับนอย 

ระดับ 1 หมายถงึ มกีารปฏบัิตใินระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open end) ท่ีใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกไข

ปญหา การดําเนนิงานวชิาการของโรงเรียน กลุมเครือขายพัฒนาการศกึษาปาตงึ  
 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมอื 

        1. การสรางเคร่ืองมือ 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษา ผูศกึษาไดดําเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1.1 ศกึษาเอกสาร ตํารา ระเบียบ หลักสูตร งานวจัิยท่ีเกี่ยวของกับการดําเนนิงานวชิาการ 

1.2 ผูศึกษาไดสรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามขึ้นโดยศึกษาแนวคิดจากตํารา เอกสารระเบียบงานวิจัยตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของและครอบคลุมวัตถุประสงคท่ีตัง้ไว เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.3 เขียนแบบสอบถามฉบับรางตามโครงสรางเนื้อหานําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ

เนือ้หาและความชัดเจนของภาษา 
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1.4 นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

1.5 นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจดูความเรียบรอยถูกตองอกีคร้ัง 

1.6 ปรับปรุงแบบสอบถามคร้ังสุดทาย เพื่อเปนแบบฉบับจริงแลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 

2. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 2.1 นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาแลวจัดพิมพใหม นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3   ทาน

พรอมเคาโครงการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

โดยวธีิหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) โดยใชเกณฑของ ดังนี้ 

   +1 หมายถงึ แนใจวาขอคําถามวัดเนือ้หานัน้ไดจริง 

   0 หมายถงึ ไมแนใจวาขอคําถามวัดเนือ้หานัน้ไดจริง 

   1 หมายถงึ แนใจวาขอคําถามไมวัดเนือ้หานัน้ไดจริง 

 วเิคราะหดัชนคีวามสอดคลองระหวางขอคําถามกับความตองการโดยใชสูตร  

   IOC = 
N

R∑  

 เมื่อ IOC  แทน คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 

  ∑R   แทน ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญ 

         N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

แลวนํามาหาคาเฉลี่ยโดยเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือวาเปนขอคําถามที่อยูในเกณฑ

ความตรงเชงิเนือ้หาท่ีใชได  

2.2 พิจารณาคัดเลือกขอท่ีมีคา IOC ตั้งแตระดับ 0.67- 1.00 ขึ้นไป นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญ และนําไปเรียบเรียงจัดพมิพตนฉบับใหมท่ีสมบูรณอกีคร้ังหนึ่ง 

2.3 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณท่ีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลว จํานวน 49 ขอ ไปทดลองใช (try-out) กับ

ผูบริหารและขาราชการครูท่ีปฏบัิตงิานในโรงเรียนท่ีมบีริบทใกลเคียงกัน ท่ีไมใชประชากร 

2.4 นําผลการทดลองใชมาวิเคราะหหาความเช่ือมั่น โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา 

(Coefficient Alpha) ของครอนบาค มคีาความเช่ือมั่นเทากับ 0.85 

2.5 นําตนฉบับท่ีแกไขสมบูรณแลวไปอัดสําเนา แลวดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลกับ ประชากร 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศกึษาคร้ังนี้ ผูศกึษาไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดังขัน้ตอน ตอไปนี้ 

1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะครู ในโรงเรียนสังกัดกลุม

เครือขายพัฒนาการศกึษาปาตงึ อําเภอแมจัน สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 3 ท่ีเปนประชากร 

2. ทําหนังสือขอความรวมมือผูบริหารโรงเรียนชวยแจกแบบสอบถามใหกับคณะครูในโรงเรียนท่ีเปนประชากร 
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3.กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 2 สัปดาห ผูศึกษาดําเนินการ

รวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 

4.ถายังไมไดแบบสอบถามคืนผูศึกษาจะติดตามรวบรวมแบบสอบถามเอง จากประชากร 124 คน และไดรับ

แบบสอบถามคืนท้ังหมด รอยละ 100 
 

การวเิคราะหขอมูล 

นําแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณมาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาสถิติ ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป Excel ดําเนนิการวเิคราะหขอมูลตามขัน้ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 โดยหา คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลวนําเสนอใน

รูปตารางและความเรียง 

2. วิเคราะหขอมูลการหาแนวทางการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง 

อําเภอแมจัน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 โดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ แลว

นําเสนอในรูปตารางและความเรียง 
  

เกณฑการแปลความหมาย 

         เกณฑการแปลความหมายจาก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนราย

ขอ รายดานและภาพรวม ตามเกณฑ ดังนี้   

   4.51 – 5.00    หมายถงึ     มกีารปฎบัิตอิยูในระดับมากท่ีสุด 

   3.51 – 4.50    หมายถงึ     มกีารปฎบัิตอิยูในระดับมาก 

   2.51 – 3.50    หมายถงึ     มกีารปฎบัิตอิยูในระดับปานกลาง 

   1.51 – 2.50    หมายถงึ     มกีารปฎบัิตอิยูในระดับนอย 

   1.00 – 1.50    หมายถงึ     มกีารปฎบัิตอิยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ผลการศกึษา 

สภาพการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 พบวา ในภาพรวมมีการดําเนินงาน อยูในระดับมาก (𝜇 = 3.95) เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา ดานท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการนเิทศการศกึษา(𝜇 =3.82)  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

1. การศกึษาการดําเนนิงานวชิาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจันสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 3 ผลการวเิคราะหขอมูล สามารถสรุปไดดังนี้ 

1.1 ดานการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร ในภาพรวม พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากเมื่อ
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พิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรใหเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 วิสัยทัศน พันธะกิจ และเปาหมายของสถานศึกษาและ

สถานศึกษาประชุมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหนวยงานตางสังกัดในเร่ืองการใชหลักสูตร มีคาเฉลี่ยต่ํา

ท่ีสุด 

 

1.2 ดานการจัดการเรียนรู ในภาพรวม พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ

พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของ

หลักสูตร และสถานศึกษาใชศูนยการเรียนในการจัดการเรียนการสอน เชน ศูนยการเรียนรูภาษาตางประเทศศูนยการ

เรียนรูอาเซยีน ฯลฯ มคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 

1.3 ดานการนิเทศการศึกษา ในภาพรวม พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ

พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศ และสถานศึกษาสนับสนุนใหครูไดมีการ

สังเกตการสอนของเพื่อนครูในสถานศกึษา มคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 

1.4 ดานการวัดผลและประเมินผล ในภาพรวม พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาสงเสริมใหครูมีความรูดานการวัดและประเมินผล และทานไดนําผล

จากการวัดและประเมนิมาวเิคราะหเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของทานโรงเรียน มคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 

1.5 ดานการสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในภาพรวม พบวา มีสภาพการ

ดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือสถานศึกษาประเมินผลและนําผลการ

สรุปและประเมนิผลการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอนของครู ไปวางแผนพัฒนา มคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 

1.6 สภาพการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง ในภาพรวมพบวา มีการ

ดําเนินงาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการวัดและประเมินผล 

สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการนเิทศการศกึษา  
    

อภปิรายผลการศกึษา 

การศกึษาในคร้ังนี้พบประเด็นท่ีนาสนใจซึ่งสามารถนํามาอภปิรายผลไดดังนี้ 

1. สภาพการดําเนินงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ในภาพรวมมีการดําเนินงานอยู ใน

ร ะดับม าก  เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวา องคประกอบท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการวัดผลและ

ประเมินผล รองลงมาคือ  ดานการจัดการเรียนรู ท่ีเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนการสอนตลอดเวลา ซึ่งจุดมุงหมายของการวัดผลและประเมินผลนั้น ไมใชเฉพาะการนําผล

การวัดไปตัดสินได-ตก หรือใครควรจะไดเกรดอะไรเทานั้น แตควรนําผลการวัดและประเมินนี้ไปใชใหเกิดประโยชนตอ

การศึกษา เพื่อคนและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน หมายถึงการวัดผลและประเมินผลเพื่อดูวานักเรียนบกพรองหรือไม

เขาใจในเร่ืองใด ตอนใด แลวครูพยายามสอนใหนักเรียนเกิดความรู มีความเจริญงอกงามตามศักยภาพของตนเอง 

จุดมุงหมายขอนี้สําคัญมาก หรืออาจกลาวไดวาเปน ปรัชญาการวัดผลการศกึษา 
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2. แนวทางในการดําเนินงานวิชาการโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน สํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 3 พบวา  

    2.1 การดําเนินงานวิชาการ ดานการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร พบวาแนวทางท่ีพบมากในการ

ดําเนนิงานวชิาการ คือ นําผลสรุปการใชหลักสูตรไปปรับปรุงกจิกรรมการเรียนรู 

    ท้ังนี้เปนเพราะวาการบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนดในหลักสูตร การจัดประสบการณใหกับนักเรียน ประกอบดวย การกําหนดกระบวนการและสาระการเรียนรูการ

จัดเตรียมเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณทางการศึกษามาสนับสนุนซึ่งสอดคลองกับ มธุรสณี กวางทอง(2551) ไดศึกษาการ

ดําเนินงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวางอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวา

ในการดําเนินงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง อําเภอแมอายจังหวัดเชียงใหม 

ในดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช พบวา ผูตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด เห็นวาผูบริหารไดวางแผนเกี่ยวกับการ

ใชหลักสูตร และประชุมคณะครูเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตร สวนปญหาที่พบเพียงสวนนอย คือ ผูบริหาร

และครูผูสอนขาดความรูความเขาใจและการปฏบัิตเิกี่ยวกับหลักสูตร การใชหลักสูตรไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวทําใหการใช

หลักสูตรไมไดผลเทาท่ีควร และหลักสูตรบางหัวขอไมสอดคลองกับการเรียน สําหรับขอเสนอแนะตามความคิดเห็นของ

ผูตอบแบบสอบถามคือ ผูบริหารและครูควรมีการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ควรมีการนําหลักสูตร

มาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในทุกดาน ทุกสาระการเรียนรู และควรวิเคราะหหลักสูตรในสาระ ท่ีตนสอน

และปรับเนื้อหากิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง สวนในดานการประเมินผล พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามเกือบท้ังหมดเห็นวาผูบริหารมีการวางแผนการประเมินผลการเรียนการสอน กําหนดวัตถุประสงคในการ

ประเมินผล และนําผลท่ีไดจากการประเมินผลไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน สําหรับปญหาท่ีพบมีเพียงสวนนอย

พบวา ผูบริหารและครูผูสอนขาดความรูความเขาใจในการประเมินผล สวนขอเสนอแนะตามความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถามคือ ควรอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลผูบริหารควรมีการกํากับติดตามการประเมินผล

ควรประเมนิผลตามสภาพจริงใหมากท่ีสุด และกําหนดแนวทาง การประเมนิผลใหเปนแนวทางเดยีวกัน 

    2.2 การดําเนินงานวิชาการ ดานการจัดการเรียนรู พบวาแนวทางท่ีพบมากในการดําเนินงานวิชาการคือ 

จัดหาครูที่สอนใหตรงตามความถนัด การสอนแบบรวมชั้นและบูรณาการ เพื่อการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพท้ังนี้เปน

เพราะวา การจัดครูเขาสอนตามความถนัด สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนและผูเรียน ไดจัดกิจกรรมรวมกันเพื่อใหเกิดการ

เรียนรู เพื่อใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาตนเองสูงสุด  ตามความสามารถทางสมอง ระดับสติปญญาตามกําลังหรือ

ศักยภาพของแตละคน และมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดในหลักสูตร ได

ศึกษาการปฎิบัติงานวิชาการของโรงเรียนแมเจดียวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พบวา การปฎิบัติงานวิชาการครูไดแจง

จุดประสงคฝกการเรียนรูแกผูเรียนกอนทําการสอน ไดจัดทําโครงการสอนใหเหมาะสมกับเวลาท่ีเรียนแตละภาค จัด

เนื้อหาใหเหมาะสมกับความพรอมของผูเรียนสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการปฎิบัติจริงและแสวงหาความรูไดดวย

ตนเอง ไดวัดและประเมินผลหลังการเรียนการสอน สวนที่ไมไดปฎิบัติคือเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน วเิคราะหขอสอบ นําผลการนเิทศมาวางแผนเพื่อการเรียนการสอน  

    2.3 การดําเนินงานวิชาการ ดานการนิเทศการศึกษา พบวาแนวทางท่ีพบมากในการดําเนินงานวิชาการ คือ 

ควรจัดใหมีการนิเทศอยางสม่ําเสมอ ท้ังนี้เปนเพราะวา การชี้แนะ แนะนํา ความรวมมือเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
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ทํางานของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อใหกระบวนการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธ์ิ ใหรูจักปรับปรุงวิธีสอน ชวยสงเสริม

ใหการศึกษา มีคุณภาพท้ังดานการเรียนการสอนตามความคาดหมาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยสวนสมชาย ไชยจินดา 

(2547) ไดศึกษาการดําเนินงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม พบวาผูบริหาร

สถานศึกษาไดสงเสริมใหครูจัดทําหลักสูตรทองถิ่น และนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แตไมได

นิเทศตามตารางท่ีกําหนดไว เพราะมีภาระงานอ่ืนมาก ความสับสนในเร่ืองหลักสูตรซึ่งมี 2 หลักสูตร มีโครงสรางเนื้อหา

สาระของกลุมวชิาและการวัดและประเมนิผลแตกตางกัน ผูบริหารสถานศกึษาและครูควรศึกษาเร่ืองหลักสูตรใหเขาใจและ

สามารถนําหลักสูตรไปใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหตรงกับสภาพความตองการของทองถิ่น 

    2.4 การดําเนนิงานวชิาการ ดานการวัดและประเมินผล พบวาแนวทางที่พบมากในการดําเนินงานวิชาการ คือ 

ควรนําผลการประเมนิมาปรับแกไข ปรับปรุงการเรียนการสอน มกีารวัดผลท่ีคลอบคลุมหลากหลายท้ังนี้เปนเพราะวา การ

ตรวจสอบวาผูเรียนไดบรรลุผลในการเรียนและครูผูสอนไดบรรลุผลในการสอนตามวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยวัดให

ตรงกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน ใชเคร่ืองมือวัดท่ีดีและเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย สิริจิต หอจันทึก 

(2550) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม พบวาการปฏิบัติงานวิชาการดานวัด

และประเมินผล ผูบริหารและครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมไดกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานในการวัดและ

ประเมินผลนําผลท่ีไดจากการวัดและประเมินผลไปใชพัฒนาการเรียนการสอนวัดและประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลอง

กับเนือ้หาของหลักสูตร  

    2.5 การดําเนินงานวิชาการ ดานการสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาพบวา

แนวทางท่ีพบมากในการดําเนินงานวิชาการ คือ ควรจัดหาสื่อท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย ครอบคลุม หลากหลาย ท้ังนี้เปน

เพราะวา การชวยเหลือ จัดหา บริการ สงเสริมใหครูผลิต ใช บํารุงรักษาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วัสดุ 

อุปกรณ หรือวิธีการใด ๆ ก็ตามท่ีเปนตัวกลางหรือพาหะในการถายทอดความรู ทัศนคติ ทักษะและประสบการณไปสู

ผูเรียน เพ่ือใชชวยในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน ไดเขาใจบทเรียน เชน สื่อมัลติมีเดีย สื่อสิ่งพิมพวิธีการ เทคนิค หรือ

กิจกรรม อยางคุมคา และรวมถึงแสวงหาวิทยาการในทองถิ่นมารวมถายทอดในการจัดการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัย อีกทั้ง ปราโมทย ธิศรี (2551) ไดศึกษาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนชนเผาศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แมนาวาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนชนเผา ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แมนาวางในดานสื่อและนวัตกรรมการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา มีการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนให

เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อการสอนธรรมชาติ เปดโอกาสใหครูและนักเรียนมีสวนรวมในการสรางสื่อการสอน ใหภูมิปญญา

ทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน แตบางสวนเห็นวามีการรวบรวมแหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อใชประกอบการ

สอน ในสวนของปญหาพบวา ขาดแคลนงบประมาณในการสราง จัดหาสื่อและนวัตกรรม ครูขาดความรูทักษะในการผลิต

สื่อและนวัตกรรมมีสื่อและนวัตกรรมนอยไมเพียงพอ ไมเหมาะสมกับสภาพและความสนใจของนักเรียน สําหรับ

ขอเสนอแนะตามความคิดเห็นของผูตอบแบบ สอบถาม คือ ควรมีการจัดอบรมใหความรู สรางความตระหนักแกครูในการ

ผลติสื่อ จัดงบประมาณเพื่อใหการสนับสนุนและจัดหาสื่ออยางเพยีงพอในดานการประเมนิผลตามสภาพ 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

จากผลการวิจัยนี้มีขอเสนอแนะตอการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง ท่ี

สําคัญดังนี้ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ควรใหความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของ

ผูเรียนและทองถิ่น ติดตอใหมีการประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแทนชุมชน ใหมีสวนรวมในการ

ใหความเห็นสําหรับการพัฒนาหลักสูตรโดยเชญิวทิยากรท่ีมคีวามรูความเขาใจเร่ืองการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร

มาใหความรู 

2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ควรวางแผนและจัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนให

เพยีงพอ 

3. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ควรวางแผนการนิเทศและดําเนินการนิเทศใหเปนระบบและตอเนื่องจัด

ใหมีการประชุมระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศเพื่อสรุปและประเมินการนิเทศทุกคร้ังและแนะนําใหเกิดการพัฒนาดาน

การจัดการเรียนรูแกครูและบุคลากร 

4. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ควรมีความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและให

ความสําคัญในการสรางความรูความเขาใจเร่ืองการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงแกครู โดยตรวจหรือสนับสนุนใหมี

การตรวจสอบเคร่ืองมือวัดและประเมินผลของครูใหครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของครูในแตละกลุมสาระการ

เรียนรู 

5. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ควรวางแผนและดําเนินการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาจัดซื้อสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให

มากขึ้น 

ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป  

1. ควรมีการปรับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาโดยอาจใชเคร่ืองมือแบบสัมภาษณหรือรูปแบบการ

ประชุม เพื่อจะไดขอมูลท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ่ืน ถึงสภาพและเปรียบเทียบการดําเนินงาน

วชิาการของผูบริหารสถานศกึษา เพื่อท่ีจะนําไปประยุกตใชตอไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง นี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ดร.กัมพล ไชยนันทอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดให

ขอคิดคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง รวมท้ังคณาจารยสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทานท่ีใหความรูและแนวคิด ตลอดจนชี้แนะ

แนวทางท่ีเปนประโยชนตอการศกึษาคนควาดวยตนเอง คร้ังนี้ ผูศกึษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานดังรายนามในภาคผนวก ก ท่ีไดเสียสละเวลาใหความชวยเหลือตรวจสอบและให

คําแนะนําในการสรางเคร่ืองมือและแนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาในคร้ังนี้ ขอขอบคุณคณะครูใน กลุมเครือขาย
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พัฒนาการศกึษาปาตงึ อําเภอแมจัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ทุกทานท่ีใหความรวมมือ

ตอบแบบสอบถามจนไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา ตลอดจนเพื่อนรวมงานทุกคนที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือและ

ใหคําปรึกษาชวยใหการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีความสําเร็จคุณคาและคุณประโยชนจาก

การศกึษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้ ผูศกึษาขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยตลอดจนผูมพีระคุณทุกทาน 
          

 

เอกสารอางอิง  

กมล ภูประเสริฐ. (2535). การบรหิารงานวชิาการในสถานศกึษา. กรุงเทพมหานคร: ก.พล 1996. 

มธุรสณี กวางทอง. (2551). การดําเนนิงานวชิาการของผูบรหิารโรงเรยีนในศูนยพัฒนาคุณภาพการศกึษาแมนา 

วาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชยีงใหม. การศกึษาคนควาอสิระ ศษ.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, เชยีงใหม. 

สมชาย ไชยจนิดา (2547). การดําเนนิงานวชิาการของผูบรหิารสถานศกึษาในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม. 

การศกึษาคนควาอสิระ ศษ.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, เชยีงใหม. 

สริิจติ หอจันทึก. (2550). การบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในสังกัดเทศบาลนครเชยีงใหม. การศกึษาคนควา 

อสิระ ศษ.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, เชยีงใหม. 

ปราโมทย ธิศรี. (2551). การดําเนนิงานวชิาการของโรงเรยีนชนเผาศูนยพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาแมนาวาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชยีงใหม. การศกึษาคนควาอสิระ ศษ.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, 

เชยีงใหม.  



  

1785 

 

การดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

Academic Affairs Performance of Education Opportunity Expansion School in 

Maesuai District under the office of Chiangrai Primary Educational Service Area  2 

ศุภสุตา ชัยวงษ23

1* และกมัพล ไชยนันท² 

Supasuta Chaiwong¹* and Kumpon Chainunt² 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 2 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ 

คือ ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 14 คน และครูผูสอนจํานวน 130 คน ท่ีปฏิบัติงานในปการศึกษา 2557 รวม 144 คน 

เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามท่ีถามเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวขางตน  นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศกึษาสรุปไดดังนี้   

1. การศึกษาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

1.1 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช พบวา มสีภาพการดําเนนิงานอยูในระดับมากคือ สถานศึกษาของทานมี

การวางแผนและออกแบบหลักสูตรใหครอบคลุมตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

1.2 ดานการจัดการเรียนรู พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก คือ สถานศึกษาของทานจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตรสถานศกึษา 

1.3 ดานการนิเทศภายใน พบวามีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมา คือ สถานศึกษาของทานมีการจัดกิจกรรม

การนเิทศภายใน 

1.4 ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก คือ สถานศึกษาของ

ทานมกีารรายงานการประเมนิผลการเรียนใหผูเกี่ยวของทราบ 

2. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 2 สรุปไดดังนี้ 

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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2.1 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  ควรใหคณะครู ผูบริหารและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของมีการประชุมปรึกษา 

หารือรวมกัน 

2.2 ดานการจัดการเรียนรู ควรใหมีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานและตัวชี้วัดกอนการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู 

2.3 ดานการนเิทศภายใน สงเสริมสนับสนุนใหความรูแกคณะครูและบุคลากรทางการศกึษา 

2.4 ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ควรมีการวางแผนงานอยางเปนระบบโดยใหคณะครูสวนรวมในการวัด

และประเมนิผลการเรียนรู โดยองิตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

คําสําคัญ: การดําเนนิงานวชิาการ แนวทางการพัฒนาการดําเนนิงานวชิาการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  
 

 

Abstract  

This Independent Study investigated academic Affairs Performance of Education Opportunity Expansion School 

in Maesuai District under the office of Chiangrai Primary Educational Service Area 2. Population under study 

comprised 14 school administrators and 130 teachers who were in active duty at the above school in the 2014 

academic year total of 144 people. Instrument used was a questionnaire with items asking about essentials of the 

topic. Collected data were then analyzed through applications of means and standard deviation. 

 The findings were summarized as follows: 

1. In academic Affairs Performance of Education Opportunity Expansion School in Maesuai District under the 

office of Chiangrai Primary Educational Service Area 2 was overall at a high level. Most respondents revealed that 

the school,  

1.1  The curriculum and Curriculum Implementation was at a high level that the school analyzed and 

designed the content as well as activity-based school curriculum covered by core curriculum.  

1.2 Learning for teaching management was at a high level that activities were consistent with the school 

curriculum. 

1.3 Internal supervision was at a high level that arranged for collegial supervision activities.  

1.4 Learning Evaluation was at a high level that the school was an evaluation report to related personnel.  

2. Improving academic affairs performance of education. Most respondents revealed that should have; 

2.1 teachers, administrators and related personnel meeting concerning the making for curriculum. 

2.2 analyzing school curriculum, learning standards and indicator before preparation of the plan.  

2.3 encouraged and supported teachers to perceive in internal supervision.  

2.4 evaluation process should be systematically and let teachers participated in the evaluation of curriculum 

implementation based on learning standard and indicator. 
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บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ให

กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ

บริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาโดยตรง ซึ่งสถานศกึษานัน้จะเห็นไดวา หัวใจของสถานศึกษาอยูที่การบริหารงานวิชาการมีความสําคัญ

ยิ่งตอการจัดการศกึษาใหบรรลุเปาหมายท่ีตัง้ไว 

จากการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 งานบริหารวิชาการซึ่งเปนการ

บริหารที่สําคัญ และเปนหัวใจตอการปฏิรูปการศึกษา การบริหารงานวิชาการเปนงานท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมซึ่งเกี่ยวของกับ

การพัฒนาและปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายของการศึกษา วิธีการจัดการหรือการ

บริหารวชิาการในโรงเรียน ผูบริหารการศึกษาตองเปนทั้งนักบริหารและนักวิชาการ ดวยเหตุวางานวิชาการถือวาเปนหัวใจ

ของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับงานวิชาการ

ทั้งสิ้น งานวิชาการเปนกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช แบบเรียน งานการเรียนการ

สอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานการนิเทศภายใน งานวางแผนการศึกษา และ

งานประชุมอบรมทางวิชาการ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูง ดวย

เหตุดังกลาวการบริหารงานวิชาการนับเปนงานท่ีสําคัญของโรงเรียน เปนหนาท่ีหลักของโรงเรียน ถือเปนหัวใจของการ

บริหารโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไมขึ้นอยูกับงานวิชาการโรงเรียน ท่ีจะสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม 

และคุณสมบัตติามท่ีตองการ เพื่อนําไปใชในการดํารงชวีติตอไปไดเปนอยางดี 

งานวิชาการเปนงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคนใหเปนคนดี คนเกงและอยูในสังคมได

อยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 

หนา 33) ท่ีใหสถานศึกษาดําเนินการพัฒนาผูเรียนโดยการมีสวนรวมจากความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น 

เพื่อใหสถานศกึษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจน

การวัดผลและประเมินผล งานวิชาการเปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษา เปนตัวชี้วัด จัดอันดับมาตรฐานและคุณภาพ

ของสถานศึกษาท่ีผูบริหารตองใหความสําคัญ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ดังที่    ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (อาง

ใน พงษสริิ สารเถ่ือนแกว, 2549, หนา 1) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการ สรุปไดวางานวิชาการเปนงานหลักของ

สถานศึกษา อีกท้ังไดอางการศึกษาของ สมิท และคนอ่ืน ๆ ใหความเห็นถึงความสําคัญของ การบริหารงานวิชาการวา 

การบริหารการศึกษาตองรับผิดชอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม กับการบริหารโรงเรียน ดังนี้ งานบริหารวิชาการ 

รอยละ 40 งานในหนาท่ีท่ัวไป รอยละ 5 งานบริหารบุคลากรท่ีเปนผูสอนและ ฝายสนับสนุนการเรียนการสอน รอยละ 20 

งานบริหารการ เงิน รอยละ 5 งานบริหารงานอาคารสถานที่ รอยละ 5 งานบริหารกิจกรรมนักเรียน รอยละ 20 งาน

บริหารดานความสัมพันธกับชุมชน รอยละ 5 
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งานวชิาการถือเปนงานท่ีมคีวามสําคัญท่ีสุด เปนหัวใจของการจัดการศกึษา ซึ่งท้ังผูบริหารโรงเรียน คณะครู และ

ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตองมีความรูความเขาใจ ใหความสําคัญและมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัต ิ

การประเมินผล และการปรับปรุงแกไขอยางเปนระบบและตอเนื่อง งานวิชาการของโรงเรียนประกอบดวยงานหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก ซึ่งโรงเรียนจะตองสรางหลักสูตรของตนเอง เรียกวา หลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้น 

ครูจะตองทําหนาท่ีในการสรางและพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การออกแบบการจัดการเรียนรู (สํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, คูมือการปฏบัิตงิานขาราชการครู, 2553, หนา 9)  

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา งานวิชาการเปนงานที่สําคัญที่สุด เปนหัวใจของการจัดการศึกษาในโรงเรียน การท่ีจะ

สรางนักเรียนใหนักเรียนมีประสิทธิภาพ มีความรู มีคุณธรรม โรงเรียนจะดีขึ้นหรือไมขึ้นอยูกับงานวิชาการโรงเรียน ดังนั้น

ผูมสีวนรวมในการจัดการศกึษาของโรงเรียนจะตองรวมกันพัฒนาคุณภาพทางวชิาการของโรงเรียน 

จากผลการวิจัยพบวา การบริหารวิชาการสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งจะเห็นไดวา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เปนสิ่งหนึ่งท่ีชี้

ถึงผลลัพธของการจัดการศึกษา จากผลการประเมินดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในปการศึกษา 2556 พบวาโดยสวนใหญโรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีผลคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑต่ํากวารอยละ 50 และบาง

รายวิชามีคาคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 , 2556) ดัง

ตาราง 
 

ตาราง 1  เปรียบเทียบผลตางคะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2555 กับ ปการศึกษา 

2556 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 และผล

การสอบระดับชาต ิ
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วชิา 

  คะแนนผลสัมฤทธ์ิ      ผลตางของโรงเรียน 

 ทางการเรยีน O-NET 

          ผลคะแนน 

  ระดับประเทศ 

ป  56   ป 55                 ป 56 ป 55-56 

ภาษาไทย 40.85  39.13 -1.72  45.02 

สังคมศกึษา 38.47  35.25 -3.22  38.31 

ภาษาอังกฤษ 

คณิต 

31.35 

30.98 

 28.58 

38.22 

-2.77 

7.24 

 33.82 

41.95 

วทิยาศาสตร 35.87  34.38 -1.49  37.40 

สุขศกึษา 52.01  59.03 7.02  61.69 

ศลิปะ 48.86  42.41 -6.45  47.14 

การงานอาชพี

และเทคโนโลยี 

48.83  49.93 1.10  53.16 

รวมเฉลี่ย 34.79  35.56 -0.29  44.81 

 

ตาราง 2  เปรียบเทียบผลตางคะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-net ชั้นมัธยม ศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2555 กับ ปการศึกษา 

2556 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และผล

การสอบระดับชาต ิ

วชิา    คะแนนผลสัมฤทธ์ิ          ผลตางของโรงเรยีน 

 ทางการเรยีน O-NET 

ผลคะแนน 

ระดับประเทศ 

ป 56 ป 55  ป 56 ป 55-56 

ภาษาไทย 50.19  41.48 -8.71  44.25 

สังคมศกึษา 42.38  37.33 -5.05  39.37 

ภาษาอังกฤษ 

คณิต 

25.01 

24.16 

 28.40 

22.84 

3.39 

-1.32 

 30.35 

25.45 

วทิยาศาสตร 32.60  36.01 3.41     37.95 

สุขศกึษา 60.82  57.54 -3.28     58.30 

ศลิปะ 41.25  42.10   0.85     43.65 

การงานอาชพีและ

เทคโนโลยี 
44.10  40.84 -3.26  44.46 

รวมเฉลี่ย 34.90  33.05 -13.97     40.47 
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จากสภาพปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจศึกษา การดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คือ หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

การจัดการเรียนรู การนเิทศภายใน และการวัดผลและประเมนิผล ซึ่งผลการศึกษาท่ีไดสามารถนําไปพัฒนา ปรับปรุง การ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ีใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อสงผลคุณภาพของผูเรียนใหสูงขึ้น ตลอดจนเพื่อใชเปน

แนวทางในพัฒนาการดําเนนิงานวชิาการใหมปีระสทิธิภาพตอไป  
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค (1)เพื่อศึกษาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอ

แมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (2)เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน

วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 
 

วธีิวทิยาการวจัิย 

การดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 คร้ังนี้ เพื่อศึกษาการดําเนินงานวิชาการและหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผู

ศกึษาไดดําเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี้ 
 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจํานวน 14 คนและครูผูสอน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจํานวน 130 คน รวม 144 คน ในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 ในปการศกึษา 2557  
 

เครื่องมอืที่ใชในการศกึษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ท่ีผูศึกษาไดสรางขึ้น ซึ่งในแบบสอบถาม แบงเปน 2 

ตอน ประกอบดวย 

 ตอนท่ี 1 การศึกษาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert’s 

Rating Scale) (มนู สมเพชร, 2548, หนา 3) โดยกําหนดเกณฑ ดังนี้ 

  5    คะแนน   หมายถงึ    มสีภาพการดําเนนิงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

  4    คะแนน   หมายถงึ    มสีภาพการดําเนนิงานอยูในระดับมาก 

  3    คะแนน   หมายถงึ    มสีภาพการดําเนนิงานอยูในระดับปานกลาง 

  2    คะแนน   หมายถงึ    มสีภาพการดําเนนิงานอยูในระดับนอย 

1 คะแนน   หมายถงึ    มสีภาพการดําเนนิงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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 ตอนท่ี 2 การหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอ แม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 มลีักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด 
 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมอื 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูศกึษาไดดําเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1. ศกึษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับรายละเอยีด และขอบเขตของการบริหารงานวชิาการ 

ในโรงเรียน ท้ัง 4 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการจัดการเรียนรู ดานการนิเทศภายใน และดาน

การวัดและประเมนิผลการเรียนรู พรอมท้ังศกึษาเอกสาร ตํารา วารสารและการศกึษาท่ีเกี่ยวของ 

2. ศกึษาการสรางแบบสอบถามจากตํารา เอกสาร และการศกึษาท่ีเกี่ยวของแลวนําขอมูลท่ีไดจากการศกึษา 

3. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนออาจารยท่ีปรึกษาการศกึษาคนควาดวยตนเองเพื่อตรวจสอบความถูกตอง รับ

ขอเสนอแนะและดําเนนิการปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ได

พจิารณาและใหความเห็นชอบ 

 5. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการนําแบบสอบถาม ท่ีสรางขึ้นมาตรวจสอบ คุณภาพเคร่ืองมือโดย

การหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (content validity) ดวยการนําแบบสอบถาม ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน แลว

นํามา คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence:  IOC) โดยกําหนด    คาดัชนีความ

สอดคลองตัง้แต 0.67 – 1.00 แสดงวาขอคําถามนัน้ใชได 

 6. นําแบบสอบถามตรวจสอบคุณภาพไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศกึษาอําเภอเวยีงปาเปาจํานวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานโปงเหนือ โรงเรียนบานแมตะละ โรงเรียนดอยเวียงผา

พิทยา โรงเรียนปางอายหวยชมพู โรงเรียนปางมะกาดวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 

2 ที่ไมใชแหลงขอมูล จํานวน 30 คน นําไปหาคาความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามตรวจสอบคุณภาพท้ังฉบับเทากับ .97 

7. แกไขอกีคร้ังแลวจัดพมิพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศกึษาคร้ังนี้ ผูศกึษาไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้ 

1. ผูศึกษาขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ

วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ไปถึงผูอํานวยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหและความรวมมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูศึกษาสงและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง จากประชากร 144 คน ไดรับแบบสอบถามคืนท้ังหมด 

รอยละ 100  
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การวเิคราะหขอมูล 

 1. การวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศกึษาการดําเนนิงานวชิาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (𝜎)  

 2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยความถี่ (frequency) และ

รอยละ (percentage) 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาเกี่ยวกับการดําเนนิงานวชิาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูศึกษาไดศึกษาทั้งหมด 4 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไป

ใช ดานการจัดการเรียนรู ดานการนิเทศภายใน และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู พบวา ทุกดานมีสภาพ

ดําเนินงานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชมีสภาพการ

ดําเนินงานสูงสุด (µ = 4.16) (𝜎 = 0.64) รองลงมา ดานการจัดการเรียนรู (µ = 4.12) (𝜎 = 0.68) ดานการนิเทศภายใน 

(µ = 4.09) (𝜎 = 0.73) และดานการวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู (µ = 4.05) (𝜎 = 0.73) ตามลําดับ       
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

1. การศึกษาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 สรุปไดดังนี้ 

  1.1 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ในภาพรวม พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี่คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษาของ

ทานมีการวางแผนและออกแบบหลักสูตรใหครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ 

สถานศกึษาของทานสงเสริมใหทุกฝายมสีวนรวมในการจัดทําหลักสูตร   

  1.2 ดานการจัดการเรียนรู ในภาพรวม พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ทุกขอมสีภาพการดําเนนิงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี่คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษาของทานจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ สถานศึกษาของทานมีหองพิเศษเพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียนรู      

  1.3 ดานการนิเทศภายใน ในภาพรวม พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ทุกขอมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี่คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษาของทานมีการจัด

กิจกรรมการนิเทศภายใน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ สถานศึกษาของทานเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการวาง

แผนการนเิทศ  

  1.4 ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ในภาพรวม พบวามีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี่คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษาของ
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ทานมีการรายงานการประเมินผลการเรียนใหผูเกี่ยวของทราบ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ สถานศึกษาของทานมีการ

วัดและประเมนิผลตามสภาพจริงของผูเรียน  

 2. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

 2.1 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช พบวา ขอที่มีความถี่และรอย

ละสูงสุด คือ ควรใหคณะครู ผูบริหารและผูท่ีมสีวนเกี่ยวของมกีารประชุมปรึกษา หารือรวมกัน สวนขอท่ีมีความถี่และรอย

ละตํ่าสุด คือ ควรใหคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารระดับกลุมเครือขายไดวางแผนจัดทําหลักสูตร เพื่อให

การบริหารหลักสูตรเปนไปในทิศทางเดยีวกัน          

 2.2 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานการจัดการเรียนรู พบวา ขอท่ีมีความถี่ และรอยละสูงสุด คือ 

ควรใหมีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานและตัวชี้วัดกอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สวนขอท่ีมีความถี่

และรอยละตํ่าสุด คือ สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศกึษาไดหาความรูเพิ่มเตมิ เชน การอบรม ศกึษาดูงาน เปนตน   

  2.3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานการนิเทศภายใน พบวา ขอท่ีมีความถี่ และรอยละสูงสุด คือ 

สงเสริมสนับสนุนใหความรูแกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนขอท่ีมีความถี่และรอยละต่ําสุด คือ ควรใหมี

การศกึษาดูงานโรงเรียนตนแบบ   

 2.4 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู พบวา ขอท่ีมีความถี่และรอย

ละสูงสุด คือ ควรมีการวางแผนงานอยางเปนระบบโดยใหคณะครูมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยอิง

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด สวนขอท่ีมคีวามถี่และรอยละต่ําสุด คือ ควรมกีารวัดและประเมนิผลท่ีหลากหลาย  
 

อภปิรายผลการศกึษา 

1. การศึกษาคร้ังนี้ทําใหทราบถึงการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอ   แม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดังท่ีผูศึกษาไดนําประเด็นท่ีนาสนใจมาอภิปราย

ดังนี้ 

  1.1 ในการดําเนินงานวิชาการดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษา

ของทานมีการวางแผนและออกแบบหลักสูตรใหครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เปนเพราะวา หลักสูตร

เปนงานบริหารท่ีผูบริหาร คณะครูและผูมีสวนเกี่ยวของตองมีการวางแผนไวลวงหนาอยางเปนระบบเปนขั้นตอน และ

ดําเนนิการใชหลักสูตรซึ่งการนําหลักสูตรไปใช ยังเปนสิ่งสําคัญเพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมาย ผูเรียนไดพัฒนาในดานตาง 

ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 (2551, หนา 35) กลาวไววา สถานศกึษามีหนาที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผน

และดําเนินการใชหลักสูตร การเพิ่มพูนคุณภาพการใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

จัดทําระเบียบการวัดและการประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตองพิจารณาใหสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

อีกท้ัง บรรพต สุวรรณประเสริฐ (อางใน พัชรินทร วงคติ๊บ, 2551, หนา 20) ไดใหความหมายของการวางแผน

หลักสูตรไววา เปนสิ่งท่ีตองกระทําในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรอาชีพตาง ๆ 
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คณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ีชวยกันตัดสินใจวา โครงการใหมควรเพิ่มเขามาในหลักสูตรหรือไม โครงการเกาควรตัดท้ิงหรือ

ปรับปรุงเพื่อใหใชไดในการเรียนการสอนการวางแผนหลักสูตรเปนแผนบุคลากรในโรงเรียนที่จะทําใหหลักสูตรปฏิบัติได

จริงในโรงเรียนและเปนสวนท่ีชี้ใหเห็นถึงสิ่งท่ีครูตองรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน เพื่อทําใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู

เฉพาะเร่ืองท่ีศึกษาในชั้นเรียน สิ่งท่ีคณะกรรมการวางแผนหลักสูตรจะใชประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ ควร

ประกอบดวยจุดมุงหมายของหลักสูตร และการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ซึ่งรวมถึงการวัดและประเมินการประเมินผล

กจิกรรมประสบการณตาง ๆ เพื่อการใชและการปรับปรุงหลักสูตรในขัน้ตอไปดวย  

 1.2  ในการดําเนินงานวิชาการดานการจัดการเรียนรู ผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษาของทานจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา ท้ังนี้เปนเพราะวา การจัดการเรียนรู เปนกระบวนการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงตองคํานึงถึงสภาพผูเรียน ความถนัด ความสนใจ ความตองการ ท่ีสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเปนอยูและบริบทของคนในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551, หนา 25-26) กลาวในขอ 3) การออกแบบการจัดการเรียนการสอน ผูสอนตองศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนการสอน ชี้วัดสมรรถนะสําคัญของผูเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค 

แลวจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนการสอนซึ่งเปนเปาหมายท่ีกําหนด 

พรอมทั้ง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการ

เรียนการสอน ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง

กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การ

จัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนได

เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (4) จัดการ

เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและ

คุณลักษณะอันพงึประสงคไวในทุกวชิา (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน 

และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนการสอนและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนการสอน ท้ังนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ

ประเภทตาง ๆ (6) จัดการเรียนการสอนใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา 

ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

  1.3 ในการดําเนินงานวิชาการดานการนิเทศภายในผลการดําเนินงานพบวา สถานศึกษาของทานมีการจัด

กิจกรรมการนิเทศภายใน ท้ังนี้เปนเพราะวา การนิเทศภายในถือเปนกระบวนการหรือวิธีการนิเทศบุคลากรในโรงเรียน 

การนเิทศภายในเปนกระบวนการท่ีสําคัญของการพัฒนาการศึกษา พัฒนาบุคลากร พัฒนางานสรางสรรคการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นผูบริหารจะตองทําอยางมีขั้นตอนและกระบวนการ ถือเปนยุทธศาสตรหนึ่ง เพื่อพัฒนาครูใน

วิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ Harris (อางใน สมชาย ไชยจินดา, 2547, หนา 21) ไดกําหนดขั้นตอนของการนิเทศภายในท่ี

เรียกวา “POLCA” ไวในขัน้การวางแผน (Planning) ไดแก การคิด การตั้งวัตถุประสงค การคาดการณลวงหนา การกําหนด

ตรารางงาน การคนหาวธีิปฏบัิตงิาน และการวางแผน โปรแกรมงาน  สถานศกึษาของทานเปดโอกาสใหครูไดแสดงผลงาน

แกเพื่อนครู สถานศึกษาของทานสรางความตระหนักใหครูไดเห็นความสําคัญของการนิเทศภายใน ดังท่ี หนวย
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ศึกษานิเทศก สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541, ข. หนา 52-53)กลาวถึงหลักการการนิเทศภายใน

โรงเรียนประถมศกึษาวา มหีลักการสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จดังนี้ 1) การนเิทศภายในโรงเรียนจะตองดําเนินการอยาง

เปนระบบและตอเนื่อง ตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศ 2) บุคลากรท่ีเปนหลักสําคัญ ในการดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศ

ภายในโรงเรียน คือ ผูบริหารโรงเรียนจะตองดําเนินการโดยเปดโอกาสใหคณะครูในโรงเรียนมีสวนรวมในการดําเนินการ 

3) การนเิทศภายในโรงเรียนจะตองสอดคลองกับความตองการจําเปนในการพัฒนาของครูของโรงเรียน และสอดคลองกับ

ระดับพัฒนาการของครู 4) เปาหมายสําคัญในการนิเทศคือ การสงเสริม สนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครูในโรงเรียน 

ใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจหลักคือการสอน หรือการสรางเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกดานใหเต็มตาม

วัยและเต็มศักยภาพ โดยมีหลักสูตรเปนกรอบกํากับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรืออาจกลาวสั้น ๆ ไดวา

เปาหมายสําคัญของการนเิทศภายในโรงเรียนคือ การสรางครูมืออาชพี 

1.4 ในการดําเนินงานวิชาการดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ผลการดําเนินงานพบวา สถานศึกษา

ของทานจัดทําระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เปนเพราะวา การวัด

และประเมินผลการเรียนรู เปนระเบียบท่ีสถานศึกษาตองถือเปนกรอบใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดนําไปปฏิบัติใหเปนไปใน

แนวเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวปฏิบัติการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(2552, หนา, 4) การจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา วาสถานศึกษาใน

ฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลอง และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเปนขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เพื่อใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝายถือปฏบัิตริวมกันระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูตาม

หลักสูตรสถานศึกษาเปนกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ซึ่งจะตองเช่ือมโยงกับการ

เรียนรูเปนกระบวนการเดียวกัน สาระของระเบียบดังกลาวกําหนดบนพื้นฐานของนโยบายดานการเรียนการสอนและการ

วัดและประเมนิผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักวิชาหลักเกณฑการ

วัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของและ

แนวปฏบัิตท่ีิสถานศกึษากําหนดเพิ่มเติม อันจะสะทอนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะชวยสราง

ความมั่นใจในกระบวนการดําเนินงานและสรางความเช่ือมั่นแกสังคม ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม

เปาหมาย พรอมท้ัง หลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

2. แนวทางการพัฒนาการดําเนนิงานวชิาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 

2.1 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชพบ วา ควรใหคณะครู 

ผูบริหารและผูท่ีมสีวนเกี่ยวของมีการประชุมปรึกษา หารือรวมกัน ทั้งนี้เปนเพราะวา การดําเนินงานดานหลักสูตรและการ

นําหลักสูตรไปใชนั้น ทุกฝายตองมีสวนรวม โดยการปรึกษา หารือรวมกัน รวมกันวางแผนและการดําเนินงานการใช

หลักสูตร รวมตัดสินใจ ทํางานอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ เพื่อประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ท่ีสอดคลองกับ บรรพต 

สุวรรณประเสริฐ (อางใน พัชรินทร วงคติ๊บ, 2551, หนา 20) ไดใหความหมายของการวางแผนหลักสูตรไววา เปนสิ่งท่ีตอง
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กระทําในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรอาชีพตาง ๆ คณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ี

ชวยกันตัดสินใจวา โครงการใหมควรเพิ่มเขามาในหลักสูตรหรือไม โครงการเกาควรตัดทิ้งหรือปรับปรุงเพื่อใหใชไดในการ

เรียนการสอนการวางแผนหลักสูตรเปนแผนบุคลากรในโรงเรียนท่ีจะทําใหหลักสูตรปฏิบัติไดจริงในโรงเรียนและเปนสวนท่ี

ชี้ใหเห็นถงึสิ่งท่ีครูตองรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน เพื่อทําใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูเฉพาะเร่ืองท่ีศึกษาในชั้นเรียน สิ่ง

ท่ีคณะกรรมการวางแผนหลักสูตรจะใชประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ ควรประกอบดวยจุดมุงหมายของหลักสูตร 

และการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ซึ่งรวมถึงการวัดและประเมินการประเมินผลกิจกรรมประสบการณตาง ๆ เพื่อการใชและ

การปรับปรุงหลักสูตรในขัน้ตอไปดวย 

2.2 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานการจัดการเรียนรู พบวา ควรใหมีการวิเคราะหหลักสูตร

สถานศึกษา มาตรฐานและตัวชี้วัดกอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ท้ังนี้เปนเพราะวา การจัดการเรียนรูนั้นแผนการ

จัดการเรียนรูนัน้เปนสิ่งสําคัญยิ่ง ถือเปนกจิกรรมท่ีตองไปใชกับผูเรียน ครูผูสอนตองมีนําหลักสูตรสถานศึกษามาวิเคราะห 

รวมท้ังมาตรฐานและตัวชี้วัดกอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและผูเรียนไดเรียนรูอยางมี

ประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ(อางใน สมชาย ไชยจินดา, 2547, หนา 

5) ไดกลาววากิจกรรมการเรียนการสอนเปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนกิจกรรมท่ีใกลชิดกับเด็กและเด็กไดปฏิบัติ

มากที่สุด น่ันคือเปนกิจกรรมของเด็กโดยเด็กและเพื่อเด็ก ครูเปนผูดําเนินการใหกิจกรรมเปนไปในแนวทางตามท่ีแผนการ

สอนหรือแผนการจัดการเรียนการสอนและคูมือเสนอแนะไว เด็กเปนผูปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ มากที่สุด ไมวาจะเปนการ

สอนโดยวธีิใด ๆ ก็ตาม ครูเปนเพียงผูควบคุมดูแลและแนะนําเพื่อใหกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคของการ

เรียนการสอนของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตรประถมศึกษา มีหลักการสอนตามแนวทาง

ของหลักสูตรประถมศึกษา อีกท้ัง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551, หนา 25-26) กลาววา ผูสอนตอง

พยายามคัดสรรกระบวนการการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนการสอนท้ัง 8 กลุมสาระเรียนรู รวมท้ังปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตาง ๆ อันเปน

สมรรถนะสําคัญท่ีตองการใหเกดิแกผูเรียน 

 2.3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานการนิเทศภายใน พบวา ควรสงเสริมสนับสนุนใหความรูแกคณะ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังนี้เปนเพราะวา การนิเทศภายในเกิดขึ้นภายในโรงเรียนและเปนการดําเนินกับคณะครู 

ท้ังนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีความรูและความเขาใจในการดําเนินงานดานการนิเทศภายใน ซึ่งสอดคลอง

กับ ชารี มณีศรี (อางใน พงษสิริ สารเถ่ือนแกว, 2549, หนา 18) ไดกลาวถึงการนิเทศภายในวา คือ กระบวนการ

พัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น เปนการรวมมือระหวางผูที่เกี่ยวของโดยใชหลักประชาธิปไตยในการนิเทศ ความสําเร็จ

ของงานอยูที่ความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาครูในดานวิชาชีพใหมีประสบการณตรง มี

ประสทิธิภาพในการจัดการเรียนการสอนนั่นคือ การพัฒนาคนและพัฒนางาน สวนโกวิท   ประวาลพฤกษ (อางใน สมชาย 

ไชยจินดา, 2547, หนา 19) กลาวถึงบทบาทของผูนิเทศและผูรับการนิเทศวา  การนิเทศท่ีครอบคลุมยอมมีท้ังการนิเทศ

ภายนอกโรงเรียน และการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งมีระดับแตกตางกันในภาระหนาท่ี ผูดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน



  

1797 

 

ตองเขารวมคิดรวมทํา รวมวางแผน และชวยเหลือครูอยางใกลชิด สวนผูนิเทศภายนอก ซึ่งไดแก ผูบริหารระดับสํานักงาน

ตาง ๆ ที่ไมใชโรงเรียน ก็ทําหนาท่ีสนับสนุนกระตุนใหเกิดการนิเทศภายใน รวมท้ังเปนผูสงเสริมสนับสนุนในดานวิชาการ

ตาง ๆ  รูปแบบใหม ๆ และแหลงวิทยากรท่ีนํามาใชเพิ่มพูนผลงานได บทบาทของกลุมบุคคลตาง ๆ จึงสรุปเปนรูปแบบท่ี

สอดคลองกัน 

 2.4 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู พบวา ควรมีการวางแผนงาน

อยางเปนระบบโดยใหคณะครูมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยอิงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ท้ังนี้เปน

เพราะวาการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียน และการเรียนรูของผูเรียนใน

ระหวางการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง บันทึก วิเคราะห แปลความหมายขอมูลแลวนํามาใชในการสงเสริมหรือปรับปรุง

แกไขการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครู ดังนั้นตองมีการวางแผนอยางเปนระบบและคณะครูไดมีสวนรวมในการ

ดําเนนิงานดวย ซึ่งสอดคลองกับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 24-25) กลาววา การ

วัดและประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการท่ีใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพราะจะชวยใหไดขอมูล

สารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอ

การสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรูอยางเต็มศักยภาพสถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตอง

จัดทําหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝายถือ

ปฏิบัติรวมกัน และเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาตองมีผลการเรียนการสอนของผูเรียน จากการวัดและประเมิน

ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติตลอดจนการประเมินภายในและนอก

สถานศกึษา 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

จากผลการศกึษาในคร้ังนี้ ผูศกึษามขีอเสนอแนะในการนับผลการศกึษาไปใช ดังนี้ 

1.1 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ควรคํานึงถึงความสอดคลองของหลักสูตรกับบริบทของโรงเรียน  มี

การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และเมื่อพบปญหาในการใชหลักสูตรสถานศึกษา ควรนํามาปรับปรุง หา

แนวทางแกไขและพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

1.2 ดานการจัดการเรียนรู ควรมกีารวเิคราะหผูเรียนกอนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนอุปกรณการจัดทํา

สื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน มีการสนับสนุนอุปกรณการจัดทําสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการจัดทํา

นวัตกรรม 

1.3 ดานการนิเทศภายใน ควรมีการประเมินผลการนิเทศ และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ มีการปฏิบัติการนิเทศ

ภายในเปนไปอยางตอเนื่อง และจัดปฏทิินการนเิทศท่ีชัดเจน 

1.4 ดานการวัดผลและประเมนิผล ควรมกีารวเิคราะหการวัดและประเมนิผลใหตรงตามเนื้อหาสาระหลักสูตร มี

การกําหนดวธีิการวัดและประเมนิผลใหตรงตามจุดประสงค และมกีารวัดและประเมนิผลการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป  

จากผลการศกึษาในคร้ังนี้ ผูศกึษามขีอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป ดังนี้ 
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1. ควรมกีารศกึษาสภาพและปญหาการดําเนนิงานวชิาการของผูบริหารสถานศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานในเขตการศกึษาท่ีอยูในเขตใกลเคียงเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนนิงาน 

2. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานวิชาการตามที่ตั้งของสถานศึกษา เชน สถานศึกษาใน

พืน้ท่ีพเิศษและสถานศกึษาในพืน้ท่ีปกต ิ

3. ควรมกีารศกึษาเนือ้หารายละเอียดใหครอบคลุมตามงานบริหารงานวชิาการ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก    ดร.

กัมพล ไชยนันท  อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง รวมท้ังคณาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

กรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเอง ซึ่งไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา และตรวจสอบแกไขขอบกพรองทุกขั้นตอน

ของการวจัิย ผูวจัิยจงึขอขอบคุณเปนอยางสูง 

ขอขอบคุณ นายนิเรก หอมรส ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ  รองผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  นายวีรัตน   สานุมิตร  ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 ท่ีกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย 

 ขอขอบคุณ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกทานท่ีใหความรวมมือในการกรอก

แบบสอบถาม ตลอดจนการใหความสะดวกในเร่ืองเอกสารตาง ๆ ในการทําวจัิยในคร้ังนี้ 

 คุณคาและประโยชนท่ีไดจากการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ตอผูท่ีสนใจศึกษา ผูวิจัยขอนอมรําลึกถึงคุณพระศรี

รัตนตรัย คุณบิดามารดา ตลอดจนคุณบูรพาจารยที่เคยอบรมสั่งสอน และผูมีพระคุณทุกทาน ที่ใหแกผูวิจัยมา ณ โอกาส

นี้ 
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การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

องคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

Affecting Parents’ Decision to enroll their children in Child Development Centre 

under Subdistrict  Administration Organization, Phan District, Chiangrai Province 

สองเมือง ทรชวย24

1* และฐิติชัย รกับํารุง2 

Songmuang Thonchuai1* and Thitichai Luckbumrung2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจของผูปกครองใน

การส ง บุตรหลานเข า เ รียนตามมาตรฐานการดํ า เนินงานใน ศูนยพัฒนา เด็ก เล็ ก  สั ง กัดองคการบ ริหาร  

 สวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2)เพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน

ตามมาตรฐานการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จําแนก

ตามเพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชพี รายไดและสถานะของผูปกครอง 

ผลการศกึษาพบวา ระดับการตัดสนิใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนตามมาตรฐานการดําเนินงาน

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับมาก          

เม่ือพิจารณาแตละดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ปจจัยดานบุคลากร รองลงมาไดแก ดานการบริหารจัดการ   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร   

ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ตามลําดับ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาผูปกครองท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สถานะผูปกครอง

ตางกัน มีการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน 

จังหวัดเชยีงรายมคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 

คําสําคัญ: การตัดสนิใจ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
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Abstract  

 The purpose of research affecting Parents’ decision to enroll their children in Child Development Centre 

under subdistrict Administration Organization, Phan district, Chiang distric, Chiangrai province. The objective of this 

research,1) to study on Parent’ decision to enroll their children with the standard management in Child Development 

Centre under subdistrict Administration Organization, Phan district, Chiangrai province. 2) to compare the parents’ 

decision to enroll their children with the standard management in Child Development Centre undet subdistrict 

Administion Organization, Phan distric, Chiangrai province, classified by gender, Educational background, occupation, 

and parental status. 

The results revealed 1)The affecting factors on parents’decision to enroll their children in child 

Development centre under subdistrict Administration Organization,phan district ,Chiangrai Province. In whole and in 

high. The first one is human Second are the child Development centre’s administration and the participation and 

supported form every parts. Third are the academic and the curriculum activities. Fourth is the Development 

network’s support. Fifht are the buildings. Sixth are the environment and safety. 2) The hypothesis testing showed 

the parents’ difference in gender, age, education background, occupation, income and parental status,to enroll their 

children in child Development Centre,  Phan subdistrict, Chiangrai Province. A significantly different level. 05. 
 

Keywords: decision, Child Development Center 
 

บทนํา 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เปนการใหบริการทางการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ป    

เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการวางรากฐานการดําเนินชีวิตในสังคมตอไป        

ในอนาคต การศกึษาในระดับนี้จงึมคีวามสําคัญมากขึ้นตามลําดับ เปนผลสืบเนื่องจากมาจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีผูปกครองใหความไววางใจและตัดสินใจนําบุตรหลานเขาเรียน ใหการอบรม   

เลี้ยงดู จัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูใหเด็กเล็กมีความพรอมดานรางกาย อารมณ–จิตใจ สังคม และ

สติปญญา แกเด็กปฐมวัย อายุ 2–5 ขวบ ปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยการปกครองทองถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับกากระจายอํานาจจากรัฐบาลเปน

ผูรับผดิชอบดําเนนิการตัง้แตป พ.ศ. 2545 เปนตนมาจนถงึปจจุบัน (กรมสงเสริมปกครองทองถิ่น, 2553) 

เมื่อพจิารณาถงึสภาพสังคมปจจุบันและความสําคัญของการจัดการศกึษาปฐมวัยดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาผู

ที่มบีทบาทอยางมากตอการเลือกสถานศกึษาใหกับบุตรหลานของตนนั้น ก็คือ ผูปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับปฐมวัย

ท่ีบุตรยังไมสามารถตัดสินใจดวยตนเองได สําหรับผูปกครองก็ตองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหกับบุตรหลานของตนโดยเฉพาะใน

ดานการศึกษา เพื่อใหบุตรหลานไดรับการศึกษาท่ีดีท่ีสุด ฉะนั้นสิ่งท่ีผูปกครองเลือกจะเปนตัวบงชี้ใหเห็นวาปจจัยใดบางท่ี

ผูปกครองใหความสําคัญในการตัดสนิใจท่ีจะสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศกึษานัน้ ๆ  
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ผูศึกษาในฐานะท่ีเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องคการบริหารสวนตําบลเวียงหาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งปฏิบัติงานดานการศึกษาของตําบล กอรปกับผูบริหาร

ทองถิ่นของผูวิจัยเคยสอบถามขอมูลเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวา ผูปกครองท่ีมีความหลากหลายในเร่ือง เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและสถานะผูปกครองใหความสําคัญมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานใดเปนอันดับแรกในการตัดสินใจนําบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจะได

สงเสริมและนํามาใชในการวางแผนพัฒนา และคงมผีูบริหารหลาย ๆ แหงตองการขอมูลในลักษณะเชนนี้ จึงทําใหผูศึกษามี

ความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาใหสอดคลอง

กับความตองการและเกดิประโยชนตอผูเรียน ผูปกครองปกครอง และชุมชนตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนตามมาตรฐานการดําเนินงานใน     

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

2.เพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนตามมาตรฐานการดําเนินงาน    

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชพี รายไดและสถานะของผูปกครอง 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  

กรอบแนวคิด 

         ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

สถานภาพผูปกครอง 

 

 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศกึษา 

4. อาชพี 

5. รายได 

6. สถานะผูปกครอง 

 

 

ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจในการสงบุตรหลานเขาเรียน

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

 

1. ดานการบริหารจัดการ 

2. ดานบุคลากร 

3. ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

4. ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร 

5. ดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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สมมตฐิาน 

 การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 

อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย มคีวามแตกตางกันตามสภาพท่ัวไป 
 

วธีิวทิยาการวจัิย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยมุงศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

ประชากร  

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก ผูปกครองเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล 

อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย จํานวน 14 ตําบล โดยมศูีนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30 ศูนย จํานวน 1,135 คน 

กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนการสุมตัวอยางอยางงาย การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ใชตาราง

สําเร็จรูปของเครชชี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ท่ีระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 285 คน โดยผูศกึษาไดสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางจํานวน 342 คน 
 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใชในการวิจัยคร้ังนี้ มีลักษณะเปนแบบสอบถาม(Questionnaire) 

แบงเปน 2 ตอน มรีายละเอยีดดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบลักษณะตรวจสอบรายการ (Check list) เกี่ยวกับสถานภาพของผูปกครอง 

ตอนท่ี 2 แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) 5 อันดับ เกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของ

ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัด

เชยีงราย ซึ่งแบงออกเปน 6 ดานดังนี้ 

 1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 2. ดานบุคลากร 

 3. ดานอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

 4. ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร 

 5. ดานการมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

 6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ขั้นตอนของการสรางเครื่องมอืและการหาประสทิธิภาพของเครื่องมอื 

 1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของ

ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวจัิย 

 3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาดวยตนเอง เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
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 4. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบพจิารณาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

(Content Validity) หรือความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค โดยใชวธีิหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของ

แบบสอบถาม ท่ีมเีกณฑการพิจารณาใหคะแนน ดังนี้ 

 +1 หมายถงึ แนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 

 0 หมายถงึ ไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค 

 -1 หมายถงึ แนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค 

 โดยคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาเฉลี่ยตั้งแตคา.05 ขึ้นไป ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้แบบสอบถามมีคา IOC ระหวาง 

0.67-1.00 

 5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

 6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับผูปกครอกเด็กเล็กท่ีไมใชกลุมเปาหมาย 

จํานวน 30 คน และนําไปหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alha – Cofficient) ของ   

ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.92 

 7. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงสมบูรณแลว นําเสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาคนควาดวยตนเอง 

เพ่ือตรวจสอบและขอความเห็นชอบกอนนําไปใชในการเก็บขอมูล 

 8. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศกึษาไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1. ผูศึกษานําหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลตาม      

กลุมตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหจัดเก็บขอมูล 

 2. การสงและการตดิตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ผูวจัิยปฏบัิตดิังนี้ 

2.1 ลงรหัสของแบบสอบถามเพื่องายตอการตรวจสอบและตดิตาม 

2.2 การจัดสงและเก็บแบบสอบถามผูศึกษานําแบบสอบถามสงและเก็บยังองคการบริหารสวนตําบล      

ทุกแหงดวยตนเอง 

2.3 การเก็บแบบสอบถามคืน ผูวจัิยกําหนดวันสงคืนอยางชัดเจน 

2.4 ผูวจัิยไดรับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด จํานวน 297 ฉบับ คิดเปน รอยละ 86.84  ซึ่งมากกวาจํานวน

ท่ีเปดจากตารางตารางสําเร็จรูปของเครชชี่และมอรแกน ดวยเหตุผลที่วาใหไดจํานวนกลุมตัวอยางที่อยูในกรอบที่ตองการ 

และการใชกลุมตัวอยางจํานวนนอยอาจทําใหโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนมีมาก การใชกลุมตัวอยางจํานวนมาก ทําให

โอกาสที่เกดิความคลาดเคลื่อนมนีอย (กนกวรรณ เอี่ยมชัย, 2549 หนา 102) 
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การวเิคราะหขอมูล 

ในการวเิคราะหขอมูลไดนําขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดรับ ผูวจัิยไดดําเนนิการกระทํากับขอมูลดังนี้  

1. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับ และใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด ลงรหัสขอมูล 

บันทึกขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร (SPSS) ท้ังนี้ผูวิจัยมีเกณฑใหคะแนนของการ

ตอบแบบสอบถามของผูปกครองแตละขอ ดังนี้ 

มากท่ีสุด มคีาน้ําหนักคะแนนเปน 5 

มาก  มคีาน้ําหนักคะแนนเปน 4 

ปานกลาง มคีาน้ําหนักคะแนนเปน 3 

นอย  มคีาน้ําหนักคะแนนเปน 2 

นอยท่ีสุด มคีาน้ําหนักคะแนนเปน 1 

 2. เกณฑการแปลผลคะแนนระดับการตัดสินใจ ใชเกณฑการแปลความหมายของเบส (Best,1970:190)ซึ่งแบง

คะแนน เปนชวงๆ แตละชวงมคีวามหมาย ดังนี้ 

 คาคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถงึ ระดับมากท่ีสุด 

 คาคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถงึ ระดับมาก 

 คาคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถงึ ระดับปานกลาง 

 คาคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถงึ ระดับนอย 

 คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถงึ ระดับนอยท่ีสุด 

3. สถติท่ีิใชในการวเิคราะหขอมูลมดีังนี้ 

   3.1 คารอยละ (Percentage) 

   3.2 คาเฉลี่ย (Mean) 

   3.3 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   3.4 การเปรียบเทียบคา t- test 

   3.5 การเปรียบเทียบ  F-test 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาระดับการตามตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน ตามมาตรฐานการดําเนินงาน

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน      

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจําแนกตามสถานภาพของผูปกครองตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและสถานะ

ผูปกครอง 1. ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย ตามมาตรฐานการดําเนนิงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 6 ดานโดยรวมอยูในระดับ

มาก (x̄ =4.03) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคลากร คาเฉลี่ยสูงสุด (  x̄ =4.09) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ 

ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก (x̄ =4.02) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจาก ทุกภาค

สวน อยูในระดับมาก (  x̄ =4.02) มาตรฐานดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร อยูในระดับมาก (x̄ =4.00) ดานสงเสริม
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เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยูในระดับมาก (x̄ =3.94) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานอาคาร สถานท่ี 

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย อยูในระดับมาก (  x̄ =3.91) 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและ

สถานะผูปกครอง พบวา ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ ผูปกครองเพศชายกับหญิง ในการสงบุตรหลาน

เขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญท่ีระดับ .05 ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสง       

บุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายจําแนกตามอายุ 

ชวงอายุแตกตางกันของผูปกครอง ทําใหระดับการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนา    

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายจําแนกตามระดับการศึกษา ผูปกครองท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกตางกัน ทําใหระดับในการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายจําแนกตามอาชีพ ผูปกครองที่มีอาชีพแตกตางกันทําใหระดับใน

การตัดสนิใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ระดับการ

ตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงรายจําแนกตามรายได ผูปกครองมีรายไดแตกตางกันทําใหระดับในการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียน

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสง       

บุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายจําแนกตาม 

สถานะผูปกครอง ผูปกครองท่ีมีสถานะแตกตางกันทําใหระดับในการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก มคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

1. ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร   

สวนตําบล อําเภอพาน ตามมาตรฐานการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 6 ดานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคลากร คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดาน

การมสีวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนา

เด็กปฐมวัย สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยูในระดับมาก สอดคลอง

กับณัฐธยาน หาญรับ (2555) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผูปกครองระดับกอน

ประถมศกึษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา พบวาปจจัยท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ปจจัยดานบุคลากร รองลงมาไดแก

ปจจัยดานวิชาการ ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยและบริการ ปจจัยดานอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอม และปจจัยดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามลําดับ สอดคลองกับ ศรินญา ชัยนุรัตร (2554) 

ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง สังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก     
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เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานบุคลากร ดานภาพลักษณของโรงเรียน ดานวิชาการ ดานผลการสอบ 

ดานความสัมพันธกับชุมชน ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบ สอดคลองกับนิตยา กลับแกว (2551) 

ไดศึกษาการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล 

อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวาในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ลําดับหนึ่ง

คือ ดานบุคลากร รองลงมา คือ ดานคุณภาพผูเรียน ดานวิชาการ ดานความสัมพันธระหวางศูนยกับผูปกครอง           

ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การแขงขันในยุคปจจุบัน

มสีูงขึ้น การเลือกสถานศกึษาจงึมคีวามสําคัญมากในยุคนี้ ผูปกครองจงึใหความสําคัญกับการพจิารณาขอมูลในแตละดาน

ของสถานศึกษา เพื่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดใหกับบุตรหลานและเหมาะสมกับสภาพ

ครอบครัว และการใหความสําคัญกับปจจัยในแตละดานของแตละบุคคลยอมขึ้นอยูกับหลายปจจัย ซึ่งผลการศึกษาระดับ

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองท่ีใหความสําคัญในแตละดานอาจแตกตางกันไปตามสภาพพื้นท่ี สังคม 

เศรษฐกจิ โครงสรางบริบทของครอบครัว พฤตกิรรมของสมาชกิและครอบครัวท่ีไดยดึถือ  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายไดและ

สถานะผูปกครองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สอดคลองกับรมณีย ศศิโอภาส (2553) ทําการวิจัย

การศกึษาเปรียบเทียบการตัดสินใจของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาเรียนอนุบาลในโรงเรียนรัฐบาลกับเอกชน เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร พบวาผูปกครองท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาและรายไดท่ีตางกัน มีการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน

อนุบาลในโรงเรียนรัฐบาล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับอมลสิริณ กันชัย (2551) 

ทําการศกึษา ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนนางรอง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 พบวา การเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน        

เขาศึกษาในโรงเรียนนางรอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 3 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบวา 

ผูปกครองท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน     

เขาศึกษาในโรงเรียนนางรองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับรชตวัน  สุวรรณด ี

(2550) ทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนของผูปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา ผูปกครองท่ีมีอายุ รายได และการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้เนื่องมาจากบุคคลยอมมีความแตกตางกัน ตามปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคล เชน 

อิทธิพลทางครอบครัว อิทธิพลทางสังคม อิทธิพลทางวัฒนธรรม อิทธิพลทางเศรษฐกิจ และอิทธิพลทางสิ่งแวดลอม     

เปนตน 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร  

สวนตําบล อําเภอพาน ตามมาตรฐานการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 ดานพบวา ดานบุคลากร คาเฉลี่ยสูงสุด 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=อมลสิริณ%20กันชัย%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ดังนั้นหากจะเพิ่มแรงจูงใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานใหมาเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองใหความสําคัญใน

เร่ืองบุคลากรท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ 

2. ดานอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด แสดงใหเห็นวา ในดานนี้

ผูปกครองเห็นความสําคัญนอย ซึ่งจริงๆ แลวก็เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญปจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนา          

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหพัฒนา ผูบริหารจะตองใหความสําคัญในดานอาคารสถานท่ีและความปลอดภัยเชนกัน 

 3. การนําผลการศกึษาไปใชควรคํานงึถงึความแตกตางตามสภาพบริบทของพืน้ท่ี 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยในครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของดานบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทรรศนะของผูปกครอง เพื่อนําขอมูล

มาพัฒนาบุคลากรตอไป 

2. ควรมีการทําการศึกษาระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ตามสภาพจริงของแตละพืน้ท่ี เพื่อใหไดผลการศกึษาท่ีตรงกับความตองการของแตละพืน้ท่ีอยางแทจริง 
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การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

The Preparation For Participation in ASEAN Community of Schools in Chiangrai 

Primary Educational Service Area Office 3  

สําเนียง โกพา0

1* และกมัพล ไชยนันท12 

Samniang Kopha1* and  Kampon chainunt2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคคือ 1.เพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2.เพื่อหาแนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรไดแก ผูบริหาร 

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 150 คน ครูหัวหนาฝายวิชาการ 

จํานวน 150 คน รวม 300 คน การศึกษาในคร้ังนี้เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับและใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษา

พบวา 

1. การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการเตรียมความพรอมดานความรูเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซยีน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนและการ

เตรียมความพรอมดานนโยบายการจัดการศกึษาสูประชาคมอาเซยีนตามลําดบั 

2. แนวทางในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีนในสถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 คือสถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรอาเซียนใหเปนรายวิชาเพิ่มเติมหรือจัดทําในรูปแบบการบูรณาการ

เนือ้หากับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ 

คําสําคัญ: การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน  
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Abstract  

 The purposes of the research were 1) to study the preparation  for participation in ASEAN community, 2) to study the 

guidelines for the preparation for participation of schools in Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3. The 

population  consisted of 150 administrators and 150 head of academic teachers in the area. The instrument was a 

rating scale questionnaire 5 level. The statistics used were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The results found were 

 1. The preparation of the schools was at a high level. The aspects studied found were the preparation in 

ASEAN community knowledge was at a high level whereas the preparation of learning management and the policy 

in education were lower respectively.  .   

 2. The guideline for the participation of the schools was the schools should have a course of AEAN study 

or integrate the ASEAN study in various courses. 

Keywords: The preparation for participation in ASEAN community  
 

บทนํา 

คําวา“ASEAN”เปนคํายอของ “Association of Southeast Asian Nations” แปลเปนภาษาไทยอยางเปนทางการ 

โดยกระทรวงการตางประเทศของไทย วา “สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” เปนท่ีมาของช่ือ “ASEAN” 

และคําวา “ประชาคมอาเซียน”(ASEAN Community) เปนการสรางสังคมภูมิภาคใหพลเมืองของท้ังสิบรัฐสมาชิกอาเซียน

อยูรวมกันอยางฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน หรือเปนเพื่อนรวมชุมชนคนหมูบานเดียวกัน ประเทศสมาชิกประชาคม

อาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ไดแก ประเทศไทยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และ

กัมพูชา วัตถุประสงคของประชาคมอาเซียนนั้นประกอบดวยความรวมมือใน 3 เสาหลัก (Pillars) ท่ีเกี่ยวของสัมพันธกัน

ไดแก 1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community-APSC) 2.ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และ 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-

Cultural Community-ASCC) (กระทรวงศกึษาธิการ, 2554, หนา 1-2)  

ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน ไดมีการกําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนใน พ.ศ.2558 ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2544 หนา 4) 

อนึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ไดกําหนดบทบาทการดําเนนิงานภายใตกรอบความรวมมือดานตาง ๆ โดยเนนการกระชับ

ความสัมพันธและการขยายความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซยีน และในภูมภิาคเอเชียโดยเฉพาะกรอบความรวมมือ

ดานการศึกษาเน่ืองจากการศกึษาเปนรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุงเรืองของประเทศไทยและภูมภิาค

เพื่อใหเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชกิอาเซยีนและการขยายโอกาสทาง

การศกึษา การยกระดับคุณภาพทางการศกึษา (กระทรวงศกึษาธิการ, 2554, หนา 17-19)   
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สําหรับการเตรียมความพรอมสรางประชาคมอาเซียนดวยการศึกษาใหประเทศไทยเปน Education Hub ของ

กระทรวงศึกษาธิการนั้น ไดมีการเตรียมความพรอมในดานกรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแหงชาติ ที่จะมุงสรางความ

ตระหนักรูของคนไทยในการจัดการศึกษาเพื่อสรางคนไทยให เปนคนของประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะใหพรอมจะ

อยูรวมกันและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดาน การศึกษา โดยใหมีการรวมมือกันใน 3 ดานคือ ดานพัฒนา

คุณภาพการศกึษา การขยายโอกาสทางการศกึษา สงเสริมการมสีวนรวมในการบริการและจัดการศกึษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ก็เปนอีกหนวยงานหนึ่งท่ีตองเตรียมความพรอมใน

การเขารวมประชาคมอาเซียน เพราะมีหนาท่ีสําคัญในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขต

พื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงตองมีการเตรียมความ

พรอมในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดใหบรรลุเปาหมาย และ

วัตถุประสงคตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด เพื่อเปนการขับเคลื่อนใหสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมในการเขาสู

ประชาคมอาเซยีนในป 2558 (สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3, 2556, หนา 47-50) 

สําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีบทบาทสําคัญในการ

จัดการศึกษาเพื่อใหนักเรียนพรอมเขาสูการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน อีกทั้งการเตรียมความพรอมในเร่ืองของ

ภาษา การเตรียมความพรอมในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร ครู และท่ีสําคัญท่ีสุด

คือการพัฒนานักเรียน ซึ่งการท่ีสถานศกึษาจะสามารถพัฒนาการเตรียมความพรอมเพื่อใหสถานศึกษาเขาสูอาเซียนอยาง

มีคุณภาพนั้นตองอาศัยกลไกลท่ีสําคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งประกอบไปดวยผูบริหารสถานศึกษา ครู และการดําเนินงานท่ี

มีประสิทธิภาพ อยางเปนระบบเปนสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานใหการเตรียมความพรอมดังกลาวของสถานศึกษาให

บรรลุเปาหมายมากท่ีสุด  

จากเปาหมายความสําคัญของอาเซียนและนโยบายทางดานการศึกษาของรัฐบาลเพื่อรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 ทําใหผูบริหาร ครูผูสอน และผูเรียน จําเปนตองปรับตัวและปรับบทบาทในการเตรียม

นักเรียนเขาสูประชาคมอาเซยีนอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2558 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 

2. เพ่ือหาแนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การศกึษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 3 เปนการวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งอาศัยเทคนคิทางสถติมิาชวยในการวเิคราะหขอมูล 

โดยมขีัน้ตอนและรายละเอยีดการดําเนนิการศกึษา ดังนี้  
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ประชากร 

ประชากรท่ีศกึษาในครั้งนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 150 คน และครูหัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 150 คน 

รวม 300 คน ในสถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3  

เครื่องมอืที่ใชในการศกึษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3 ตอน  

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศ อายุ และระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน  มี

ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ(Check List) จํานวน 4 ขอ 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใน 3 ดานจํานวน 26 ขอ ลักษณะของแบบสอบถาม

เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวทางของ Likert Scale  

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด(Open-ended Question) เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซยีนของสถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

 ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมอื 

 การศกึษาคนควาคร้ังนี้ ผูศกึษาไดดําเนนิการสรางเคร่ืองมือ ตามขัน้ตอนดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

จากเอกสารบทความ ตํารา รายงานผลการวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

 2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางขอคําถามเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 ดาน 

คือ 

  2.1 การเตรียมความพรอมดานความรูเกีย่วกับประชาคมอาเซยีน 

  2.2 การเตรียมความพรอมดานนโยบายจัดการศกึษาสูประชาคมอาเซยีน 

  2.3 การเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีน  

3. ผูศึกษาสรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมดใหครอบคลุม การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซยีนของสถานศกึษา นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ เพื่อความสมบูรณของเนื้อหาและการใช

ภาษาที่ถูกตองเหมาะสม 

4. นําแบบสอบถามฉบับท่ีปรับปรุงจากขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษา สอบถามความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง เชิงเนื้อหา ความสมบูรณและความ

ควบคุมของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเชี่ยวชาญ

พจิารณาดังนี้  

ขอคําถามแตละขอมคีวามสอดคลองหรือไม มเีกณฑใหคะแนนดังนี้ 

  ใหคะแนน +1   เมื่อแนใจขอคําถามนัน้ วัดตรงตามจุดประสงคของการวัด 

 ใหคะแนน   0   เมื่อไมแนใจขอคําถามนัน้ วัดตรงตามจุดประสงคองการวัด 

 ใหคะแนน  -1   เมื่อแนใจขอคําถามนัน้ วัดไมตรงตามจุดประสงคของการวัด 
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วเิคราะหดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับหลักการโดยใชสูตร ดังนี้       

(ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543, หนา 249) 

 

   สูตร  

     เมื่อ IOC แทน คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความตองการ 

 R∑  แทน ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญ 

 Ν  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

แลวนํามาหาคาเฉลี่ย เลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตัง้แต 0.50 ขึ้นไป ไดคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00  

 5. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชประชากรที่ใชในการศึกษา

แตมีคุณลักษณะคลายคลึงกันไดแกผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 15 คน และครูหัวหนาฝายวิชาการจํานวน 15 คน     

รวม 30 คน ในสถานศกึษาเขตตําบลนางแลและเขตตําบลบานดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 1 แลวนําผลการตอบแบบสอบถามไปหาคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach) ซึ่งไดคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือท้ังฉบับเทากับ 0.89 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศกึษาในคร้ังนี้ ผูศกึษาไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1. ขอหนังสือบัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชยีงราย ถงึผูอํานวยการเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ประสานงานกับสถานศกึษาผานสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3   เพื่อขอเก็บขอมูลโดย

ใชแบบสอบถามจํานวน 300 ฉบับ 

 3. ดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากร ซึ่งเปนผูบริหาร

สถานศกึษา ครูหัวหนาฝายวชิาการในสถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3 สง

แบบสอบถามไปจํานวน 300 ชุด ไดรับคืน จํานวน 300 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

  4. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตามจํานวนประชากรและจัดหมวดหมูของ

ขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อทําการวเิคราะหขอมูล 

 5. จัดทําหนังสือขอบคุณถงึหนวยงานท่ีเกี่ยวของหลังการเก็บขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล 

 การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกตอง

สมบูรณแลวนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อหาคาความถี่ หาคารอยละหาคาเฉลี่ย

และหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมกีารวเิคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบ

ตารางประกอบการบรรยาย  

Ν
∑

=
RIOC
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 2. วิเคราะหขอมูลการศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 โดยนํามาหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 3. วิเคราะหขอมูลแนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 โดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ 

 สถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล  ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ผูศึกษาคนควา  ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ือง

คอมพวิเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดําเนนิการวเิคราะหขอมูลตามขัน้ตอนดังนี้  

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ 

ตอนท่ี 2 การศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย( µ )และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ ) 

ตอนท่ี 3 แนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 เปนคําถามปลายเปด ใชวธีิวเิคราะหเชงิเนือ้หา (Content Analysis) 

ผลการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการศึกษา จํานวน 2 ตอน ตามวัตถุประสงคของ

การศกึษา ดังนี้ 

 1. ผลการศกึษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีนในสถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3  

 2. ผลการหาแนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการศกึษา 

 การศึกษาเร่ืองการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 สามารถสรุปผลการวจัิยไดดังนี้ 

1. การดําเนินงานในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา 

 1.1 การเตรียมความพรอมดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนมคีาเฉลี่ยระดับมาก 

 1.2 การเตรียมความพรอมดานนโยบายการจัดการศกึษาสูประชาคมอาเซยีนมคีาเฉลี่ยระดับปานกลาง 

 1.3 การเตรียมความพรอมดานจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีนมคีาเฉลี่ยระดับมาก    

 2. แนวทางในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3 สรุปผลไดดังนี้ 

  2.1 การเตรียมความพรอมดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนพบวาแนวทางที่พบมากในการดําเนินงาน
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เพ่ือเตรียมความพรอมคือสถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาความรูเร่ืองอาเซียนโดยการศึกษาคนควาดวย

ตนเองและเขารับการอบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน) และสถานศกึษาควรจัดกจิกรรมเสยีงตามสายใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

คาความถีต่่ําสุด 

  2.2 การเตรียมความพรอมดานนโยบายการจัดการศกึษาสูประชาคมอาเซยีนพบวาแนวทางที่พบมากในการ

ดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมคือสถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรอาเซียนใหเปนรายวิชาเพิ่มเติมหรือจัดทําในรูปแบบ

การบูรณาการเนื้อหากับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ มีคาความถี่สูงสุด และสถานศึกษาควรจัดประชุมผูปกครองและ

คณะกรรมการสถานศกึษาชี้แจงและใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนมคีาความถี่ต่ําสุด  

 2.3. การเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนพบวาแนวทางท่ีพบมากในการดําเนินงานเพื่อ

เตรียมความพรอมคือควรจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ    

มคีาความถี่สูงสุด และครูผูสอนเขยีนแผนการจัดการเรียนรูและนําไปสูการสอนอยางตอเนื่องมคีาความถี่ต่ําสุด  
 

อภปิรายผลการศกึษา 

   การศกึษาในคร้ังนี้พบประเด็นท่ีนาสนใจซึ่งสามารถนํามาอภปิรายผลไดดังนี้ 

1. การดําเนินงานในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 พบวา 

  1.1 การเตรียมความพรอมดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พบวาในสถานศึกษามีการเตรียมความ

พรอมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะวาสถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของการมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อ

รองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ภายในป 2558 สอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี ศรีงาม(2555) ซึ่งไดศึกษาการ

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษพบวา

แนวทางในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

ควรใหความสําคัญกับการจัดครูและบุคลากรในโรงเรียน ใหไดเขารับการอบรม ประชุมสัมมนา ตลอดจนศึกษาดูงาน

โรงเรียนตนแบบท่ีประสบความสําเร็จใน การจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา ควรจัดใหมีโรงเรียนตนแบบเปนโรงเรียน

แกนนําเพื่อจัดการความรูเร่ืองอาเซียนและเผยแพรใหกับโรงเรียนในเครือขายไดเรียนรูและใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู

รวมถึงการจัดทําหลักสูตรเนนอาเซียนในกลุมสาระตาง ๆ หรือบูรณาการในบางรายวิชา เชน สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรมหรือภาษาตางประเทศเปนตน และควรจัดใหมกีารเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางหรือสอดแทรก

เพื่อใหเกิดความคุนเคย ตลอดจนสนับสนุนใหนักเรียนผลิตสื่อ เชน แผนพับความรูเร่ืองอาเซียนและเผยแพรใหกับคณะครู 

นักเรียน ผูปกครองและชุมชนเพ่ือใหรับทราบขอมูลเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับ Skinner, 1965, p 305) ไดกลาววา

ความพรอมเปนรากฐานและแนวโนมของบุคคล การที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ยอมขึ้นอยูกับความ

พรอมและความไมพรอม บุคคลท่ีมีความพรอมอยางดีจะทํางานดวยความราบร่ืนและประสบความสําเร็จอยางนาพอใจ 

สวนบุคคลท่ีไมพรอมยอมเปรียบเสมือนถูกบังคับใหทํางาน การทํางานนั้นจึงไมประสบความสําเร็จ และดลิน กิจสมัย 

(2548, หนา 26)ไดกลาวไววาความพรอมเปนปจจัยพืน้ฐานที่สนับสนุนบุคคลใหสามารถทํากิจกรรมบางสิ่งบางอยางตอไป

ได  
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 1.2 การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานนโยบายการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน พบวาในสถานศึกษามีการเตรียมความ

พรอมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้เปนเพราะวาการบริหารงานในสถานศึกษาท้ัง 4 งาน มีภาระงานท่ีตองดําเนินงานเปน

จํานวนมาก สงผลใหการดําเนินงานการเตรียมความพรอมดานนโยบายการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนขาดความ

ตอเนื่อง ซึ่งบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานดังกลาวคือ ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนว

ทางการบริหารจัดการสูประชาคมอาเซียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554, หนา 79-85) กลาววา

บทบาทหนาท่ีของบุคคลท่ีมีความสําคัญในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนคือผูบริหารสถานศึกษาเปน

บุคคลคุณภาพท่ีมีสวนเกี่ยวของโรงเรียน ผูมีคุณสมบัติและมีกระบวนการทิศทางงานท่ีทําใหเห็นภาพความสําเร็จ

ประกอบดวยบุคคลและองคกรหลายกลุมท่ีมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง ดําเนินการใหโรงเรียนมีการ

บริหารจัดการอยางเปนระบบมีความรูความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรนวัตกรรมและกระบวนการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซยีน สงเสริมการจัดบรรยากาศของสถานศกึษาใหเปนแหลงเรียนรูอาเซียนศึกษาและสนับสนุนใหมีท้ังในและ

นอกสถานศึกษา สงเสริมใหเกิดคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน สงเสริมสนับสนุนใหมีการปลูกฝงความเปน

ชาติไทย มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตท่ีเปนตัวตนของคนไทย มีการนิเทศ กํากับ ติดตามผลการ

ดําเนนิงานดวยวธีิการและรูปแบบท่ีหลากหลาย อยางเปนมติร มกีารวเิคราะห สรุปผลการดําเนินงานทุกดาน และรายงาน

ผูเกี่ยวของอยางเปนปจจุบัน และตอเน่ือง สงเสริม สนับสนุนใหเกิดพลังขับเคลื่อนการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยางมี

สวนรวมในทุกภาคสวน สอดคลองกับงานวจัิยของ ลําใย บุตรน้ําเพ็ชร (2557) ไดทําวจัิยเร่ืองการศกึษาการเตรียมความพรอม

ในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อางทอง พบวาปญหาการเตรียมความพรอมในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา  อยูใน

ระดับปานกลาง ดานการบริหารจัดการ มีปญหาการเตรียมความพรอมดานวัสดุสิ่งของสูงสุด ดานการจัดการเรียนรู มี

ปญหาการเตรียมความพรอมดานการจัดการสูงสุด ดานการนิเทศภายใน มีปญหาการเตรียมความพรอมดานเงินสูงสุด และ 

ดานการติดตามและประเมินผลมีปญหาการเตรียมความพรอมดานการจัดการสูงสุด และแนวทางการแกไขปญหาการ

เตรียมความพรอมในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาพบวาดานการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาควรจัดตั้งศูนยสงเสริมการเรียนรูในโรงเรียนเพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน ดานการจัดการเรียนรู สถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรอาเซียน จัดหาสื่อ และพัฒนาครูใหมีความรู 

ดานการนิเทศภายใน สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณเพื่อวางแผนการนิเทศอยางตอเนื่อง และหลากหลาย และ ดาน

การตดิตามและประเมนิผล สถานศกึษาควรจัดทําตัวชี้วัดการประเมนิและนําไปตดิตามและประเมนิผลอยางใกลชิด 

 1.3 การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน พบวาในสถานศึกษามีการเตรียมความพรอมอยู

ในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะวา การจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญในการสงเสริม

สนับสนุนและชวยเหลือครู โดยเนนใหครูเร่ิมจากการวิเคราะหตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําหนวยการเรียนรูและเขียน

แผนการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาผูเรียน ใหมีความตระหนัก ความรูความเขาใจ และเจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนและ

เตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกับอาเซียนท่ีจะตองเผชิญในอนาคต  สอดคลองกับงานวิจัยของ วงศวัชระ ดวงศรี (2556, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาการเตรียมความพรอมครูเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 พบวาแนวทางการเตรียมความพรอมครูเพื่อรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 คือ 1) ครูควรมี

มุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีคุณภาพ โดยมีการวางแผน กําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2) ครูควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและสามารถ

ตอบสนองความตองการของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน หรือหนวยงานอ่ืนที่มีความตองการรับบริการ 3) ครูตองรูจักสราง

องคความรูและใหความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของผูเรียน ศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ สรางและ

พัฒนานวัตกรรมใหมๆมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืนเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อเทาทันการเปลี่ยนแปลง 4) ครูควรการให

ความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน และปรับตัวเขากับผูอ่ืน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนเพื่อการ

บรรลุเปาหมายของการทํางานได 5) ครูตองเสียสละ อุทิศตนเพื่อการจัดการศึกษา และรูจักวางแผนในการปฏิบัติหนาท่ี 

6) ครูควรสรางและออกแบบแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิธีการสอนท่ีหลากหลาย พัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 7) โรงเรียนตองพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนรวมมือกันในการ

ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 8) ครูตองจัดบรรยากาศการเรียนรูท่ีจะสงเสริมใหการ

เรียนของนักเรียน 9) ครูจะตองวางแผนในการทาวจัิยและดําเนนิ  การวจัิย รวมทัง้ดําเนินการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชกับ

ผูเรียน และควรมีการนําผลการวิจัยท่ีเกิดขึ้นนาไปใชเพื่อการพัฒนาอยางจริงจัง 10) ครูตองมีปฏิสัมพันธในการสนทนา มี

บทบาท และมีสวนรวมในการสนทนาอยางสรางสรรคกับผูอ่ืนโดยมุงเนนไปท่ีการพัฒนาเรียนรูของผูเรียนและเปน

แบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 11) ครูควรจัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางครู ผูปกครองชุมชน และองคกร

อ่ืนๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู และควรที่จะประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธ

ท่ีด ี

   2. แนวทางในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3 พบวา 

 2.1 การเตรียมความพรอมดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนพบวาแนวทางที่ พบมากในการดําเนินงาน

เพื่อเตรียมความพรอมคือสถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาความรูเร่ืองอาเซียนโดยการศึกษาคนควาดวย

ตนเองและเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังนี้เปนเพราะวาตัวชี้วัดคุณภาพดานการจัดการเรียนรูของครูผูสอนใน

ประชาคมอาเซียนนั้นครูผูสอนตองมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี ศรีงาม (2555) 

ซึ่งไดศึกษาการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะ

เกษ ไดเสนอแนวการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ศรีสะเกษวาควรใหความสําคัญกับการจัดครูและบุคลากรในโรงเรียน ใหไดเขารับการอบรม ประชุมสัมมนา ตลอดจน

ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา ควรจัดใหมีโรงเรียนตนแบบ

เปนโรงเรียนแกนนําเพ่ือจัดการความรูเร่ืองอาเซียนและเผยแพรใหกับโรงเรียนในเครือขาย ไดเรียนรูและใชเปนแนวทางใน

การจัดการเรียนรูรวมถึงการจัดทําหลักสูตรเนนอาเซียนในกลุมสาระตาง ๆ หรือบูรณาการในบางรายวิชา เชน สังคม

ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหรือภาษาตางประเทศเปนตน และควรจัดใหมีการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปน

สื่อกลางหรือสอดแทรกเพื่อใหเกิดความคุนเคย ตลอดจนสนับสนุนใหนักเรียนผลิตสื่อ เชน แผนพับความรูเร่ืองอาเซียน

และเผยแพรใหกับคณะครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชนเพื่อใหรับทราบขอมูลเกี่ยวกับอาเซยีน  
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  2.2 การเตรียมความพรอมดานนโยบายการจัดการศกึษาสูประชาคมอาเซยีนพบวาแนวทางที่พบมากในการ

ดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมคือสถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรอาเซียนใหเปนรายวิชาเพิ่มเติมหรือจัดทําในรูปแบบ

การบูรณาการเนื้อหากับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ทั้งนี้เปนเพราะวาหลักสูตรสถานศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งในการใช

เปนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของแตละชั้นป 

สอดคลองกับงานวจัิยของ ลําใย บุตรน้ําเพ็ชร (2557) ไดทําวิจัยเร่ืองการศึกษาการเตรียมความพรอมในการพัฒนาการเรียนรู

สูประชาคมอาเซยีนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดเสนอแนวทางการ

แกไขปญหาการเตรียมความพรอมในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ดานการ

บริหารจัดการ สถานศึกษาควรจัดตั้งศูนยสงเสริมการเรียนรูในโรงเรียนเพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดานการจัดการเรียนรู สถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรอาเซียน จัดหาสื่อ และพัฒนาครู

ใหมีความรู ดานการนิเทศภายใน สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณเพื่อวางแผนการนิเทศอยางตอเนื่องและหลากหลาย

และดานการติดตามและประเมินผลสถานศึกษาควรจัดทําตัวชี้วัดการประเมินและนําไปติดตามและประเมินผลอยางใกลชิด 

และราตรี ศรีงาม(2555) ไดศกึษาการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนมัธยมศกึษาในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดศรีสะเกษ ไดเสนอแนวทางในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ พบวาควรจัดใหมีโรงเรียนตนแบบเปนโรงเรียนแกนนําเพื่อจัดการความรูเร่ือง

อาเซียนและเผยแพรใหกับโรงเรียนในเครือขายไดเรียนรูและใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูรวมถึงการจัดทําหลักสูตร

เนนอาเซียนในกลุมสาระตางๆ หรือบูรณาการในบางรายวิชา เชน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหรือ

ภาษาตางประเทศเปนตน และควรจัดใหมีการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางหรือสอดแทรกเพื่อใหเกิด

ความคุนเคย ตลอดจนสนับสนุนใหนักเรียนผลิตสื่อ เชน แผนพับความรูเร่ืองอาเซียนและเผยแพรใหกับคณะครู นักเรียน 

ผูปกครองและชุมชนเพื่อใหรับทราบขอมูลเกี่ยวกับอาเซยีน                

  2.3 การเตรยีมความพรอมดานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนพบวาแนวทางท่ีพบมากในการดําเนินงาน

เพื่อเตรียมความพรอมคือควรจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนกับกลุมสาระการ

เรียนรูอ่ืน ๆ มีคาความถี่สูงสุด ท้ังนี้เปนเพราะวาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทําใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนมีคุณภาพ เพราะการทําแผนการจัดการเรียนรูนั้นครูผูสอนไดเตรียมการลวงหนาดวยตนเอง จึงมีแผนการ

จัดการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน การเตรียมตัวลวงหนาโดยการจัดทําแผนการเรียนรูทําใหครูมี

ความมั่นใจในการสอน สอดคลองกับงานวิจัยของ วงศวัชระ ดวงศรี (2556) ไดทําวิจัยเร่ือง การเตรียมความพรอมครูเพื่อ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซยีน ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 

1 พบวาแนวทางการเตรียมความพรอมครูเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 คือ 1) ครูควรมีมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีคุณภาพ โดยมีการ

วางแผน กําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2) ครูควร

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตองการของนักเรียน ผูปกครอง 

ชุมชน หรือหนวยงานอ่ืนท่ีมีความตองการรับบริการ 3) ครูตองรูจักสรางองคความรู และใหความสําคัญของกระบวน  การ

เรียนรูของผูเรียน ศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ สรางและพัฒนานวัตกรรมใหมๆมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

ผูอ่ืนเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อเทาทันการเปลี่ยนแปลง 4) ครูควรการใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนกําลังใจแกเพื่อน
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รวมงาน และปรับตัวเขากับผูอ่ืน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนเพื่อการบรรลุเปาหมายของการทํางานได 5) ครูตองเสียสละ 

อุทศิตนเพื่อการจัดการศกึษา และรูจักวางแผนในการปฏิบัติหนาท่ี 6) ครูควรสรางและออกแบบแผนการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการวิธีการสอนท่ีหลากหลาย พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 7) 

โรงเรียนตองพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนรวมมือกันในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนอยางมีระบบและมี

ประสิทธิภาพ 8) ครูตองจัดบรรยากาศการเรียนรูท่ีจะสงเสริมใหการเรียนของนักเรียน 9) ครูจะตองวางแผนในการทาวิจัยและ

ดําเนนิการวิจัย รวมท้ังดําเนินการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชกับผูเรียน และควรมีการนําผลการวิจัยท่ีเกิดขึ้นนาไปใชเพื่อ

การพัฒนาอยางจริงจัง 10) ครูตองมีปฏิสัมพันธในการสนทนา มีบทบาท และมีสวนรวมในการสนทนาอยางสรางสรรคกับ

ผูอ่ืนโดยมุงเนนไปท่ีการพัฒนาเรียนรูของผูเรียนและเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 11) ครูควรจัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขาย

ความรวมมือระหวางครู ผูปกครองชุมชน และองคกรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู 

และควรที่จะประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธท่ีดี 

ขอเสนอแนะ 

การศกึษาเร่ือง “การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3” ผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชน

อยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

ผูศกึษามขีอเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. สถานศึกษาควรจัดใหมีแหลงศึกษาคนควาความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนท่ี สามารถใชบริการได

ตลอดเวลา โดยนําเอาระบบสารสนเทศดานเทคโนโลยีมาใช เพื่อใหการศึกษาคนควาหาความรู มีความสะดวก รวดเร็ว 

และความรูมีความทันสมัยเปนปจจุบัน ซึ่งจะชวยกระตุนใหครูและนักเรียนเขามาใชบริการแหลงเรียนรู กอใหเกิดความ

พรอมดานความรูเกี่ยวกับประชาอาเซยีน 

2. สถานศึกษาควรปรับโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโดยบรรจุหลักสูตรอาเซียนเปนรายวิชาเพิ่มเติมหรือ

จัดทําในรูปแบบการบูรณาการเนือ้หากับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ                      

ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป 

 1. ควรมกีารตดิตามประเมนิผลการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซยีน 

 ในรูปแบบของการวจัิยเปนระยะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมาย  

 2. ควรมีการศึกษาการเตรียมความพรอมในการจัดทําหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา ซึ่งเปนแนวทางสําคัญ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ นําไปสูการพัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถทัดเทียมกับประเทศ

สมาชกิในอาเซยีน และเพื่อใหนักเรียนพรอมเขาแขงขันในตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในอนาคตได 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาอิสระฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหจาก ดร.กัมพล ไชยนันท อาจารยที่ปรึกษาซึ่งไดกรุณา

ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนอีกท้ังสละเวลาตรวจสอบแกไขเนื้อหาและการใชภาษาเพื่อให

การศกึษาอสิระนี้มคีวามถูกตองและสมบูรณมากท่ีสุด  ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ พรอมนี้ผูศึกษา

ขอขอบพระคุณ ดร.เทอดชาต ิชัยพงษ ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

นางสาวสมจิต กัลยณกุล ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานไรธารทองและนางเครือวัลย ดงปาลี ตําแหนงศึกษานิเทศก 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและตรวจสอบเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวจัิยขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง 

 ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษาและครูหัวหนาฝายวิชาการ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 3 ท่ีใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมท้ังใหขอเสนอแนะแนวทางในการศกึษาเปนอยางด ี

 ทายท่ีสุด ผูศึกษาขอขอบคุณบิดามารดาและครอบครัวที่สอนใหผูศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา

และชวยสงเสริม สนับสนุน ใหกําลังใจ รวมถงึเพื่อน ๆ ทุกคนสําหรับความหวงใยชวยเหลือจนทําใหผูศึกษาสามารถดําเนิน

การศกึษาอสิระนี้จนสําเร็จลุลวงลงไดในท่ีสุด 
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การเตรียมความพรอมเพ่ือรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษา

พอเพียง)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 

Readiness Preparation for Learning Activities and Administration of Sufficiency 

Economy Schools Assessments (Sufficiency Schools) Elementary Level under 

Phayao Educational Service Area Office 2 

ภาณุพงษ ตะอาย2

1* และสุนทร คลายอํ่า2 

Phanuphong Ta-ai1* and Sunthon Khlaium2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับและแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมิน

สถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จําแนก

ตามตําแหนงหนาท่ีของบุคลากรทางการศึกษา  ไดแก ชุดท่ี 1 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ชุดท่ี 2 สําหรับครูแกนนํา

เศรษฐกจิพอเพยีง และชุดท่ี 3 สําหรับครูผูสอน กลุมตัวอยาง จํานวน 253 คน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 47 คน 

ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 47 คน และ ครูผูสอน จํานวน 159 คน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคาและแบบสอบถามปลายเปด วเิคราะหขอมูลโดยหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  คาความเบ่ียงเบนมาตรและ 

การวเิคราะหเนือ้หา 

1. ผลการศกึษาระดับการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของบุคลากรทางการศึกษา 

จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีของบุคลากรทางการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีระดับการเตรียมความพรอมโดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก ไดแก ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาครูแกนนําเศรษฐกิจ

พอเพียงมีระดับการเตรียมความพรอมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานการจัดกิจกรรม พัฒนาผูเรียน ดาน

หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูและครูผูสอนมีระดับการเตรียมความพรอมโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ไดแก ดานการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนและดานหลักสูตรและการจัดกจิกรรมการเรียนรู 

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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2. ผลการศกึษาแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมนิสถานศกึษาพอเพยีงของบุคลากรทางการ 

การศกึษา จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีของบุคลากรทางการศกึษา ชุดท่ี 1 สําหรับผูบริหารสถานศกึษา ไดแก ผูบริหารและ 

ครูควรมีสวนรวมในการวางแผน/โครงการ/กิจกรรมท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตาม ตรวจสอบ

ควบคุมการขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ชุดที่ 2 สําหรับครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ควรศึกษาหลักสูตร

และการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากสถานศึกษาตนแบบหรือสถานศึกษาที่ผานการประเมินแลวนํามาประยุกตเขากับบริบท

ของสถานศึกษาตนเอง จัดทําหนวยการเรียนรูและแผนการเรียนรูท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปใน

ทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น ชุดท่ี 3 สําหรับครูผูสอน ไดแก จัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนเพื่อปลูกฝง 

ใหผูเรียนดําเนนิชวีติไดอยางพอเพยีงโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเขาไปในกจิกรรมตาง ๆ 

 การเปรียบเทียบการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ระหวางครูแกนนําเศรษฐกิจ

พอเพียงและครูผูสอน พบวา ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงมีระดับการเตรียม

ความพรอมมากกวาครูผูสอน และดานการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา ครูแกนนําเศรษฐกจิพอเพยีงมกีาร 

เตรียมความพรอมมากกวาครูผูสอน 
 

คําสําคัญ: การประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง (สถานศกึษาพอเพยีง), สถานศกึษาพอเพยีง  
  

Abstract  

The aims of Study was to study readiness reparation levels and suggests for Learning Activities and 

Administration of Sufficiency Economy Schools Assessments (Sufficiency Schools) Elementary Level under Phayao 

Educational Service Area Office 2 as perceives by personal classified by educational positions were in group 1 was  

school directors, group 2 was  sufficiency economy’s leader teachers,  group 3 was teachers. The all of samples were 

253 that classified in 3 groups were 47 school directors, 47 sufficiency economy’s leader teachers and 159 teachers. 

The research instruments were checklist and opened-end questionaires. Data were frequency, percentage, mean, 

standard deviation and content – analysis. 

The main Independent study findings were summarized as follows: 

 1. The study of readiness reparation level for Sufficiency Schools assessments as perceives by personal 

classified by educational positions were Group 1 was the school directors as a whole and in the most aspects was at 

the high level were School arrangements, human resource developments arrangements was at the high level. Group 

2 was the sufficiency economy’s leader teachers as a whole and in the all aspects were at the high levels were the 

student development activity arrangements, curriculum and learning activity arrangements.Group 3 was the teacher as 

a whole and in the all aspects were at the medium levels were the student development activity arrangements and 

the curriculum and learning activity arrangements.  
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2. The suggests of Sufficiency Schools assessments as perceives by personal classified by educational 

positions were Group 1 was the school directors suggested to School directors and teachers should participated to 

make planning, projecting, activities which integrated with philosophy of sufficiency economy, followed up, 

check and control in every procedures. Group 2 was the sufficiency economy’s leader teachers  suggested to 

observed curriculum and learning activities form the school where have passed Learning Activities And Administration 

Of Sufficiency Economy Schools Assessments (Sufficiency Schools) in order to adapted to own school’s context after 

that make lesson units and lesson plans that integrated with Philosophy of sufficiency economy. Group 3 was the 

teacher suggested to make activities both in the classroom and out of school to teach the students to sufficiency 

living by integrated learning and activity with philosophy of sufficiency economy. 

 The comparison of readiness reparation levels for Sufficiency Schools between sufficiency economy’s leader 

teachers and teachers in curriculum and learning activity arrangements were economy’s leader teachers had more 

readiness reparation level than teachers and in the student development activity arrangements were economy’s 

leader teachers had more readiness reparation level than teachers. 
 

Keywords: Learning Activities and Administration of Sufficiency Economy Schools Assessments  

(Sufficiency Schools) Elementary Level, Sufficiency Schools. 
  

บทนํา 

นับตัง้แตประเทศไทยไดประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจตั้งแตป 2538 เปนตนมาแนวคิดในการฟนฟูเศรษฐกิจของชาติ

แนวทางหนึ่งคือการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯท่ีไดทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตใหแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเปนเวลายาวนานกวา 25 ปโดยเช่ือวาหากนําปรัชญาดังกลาวมา

ปฏิบัติใหเปนรูปธรรมในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐก็จะสามารถใชเปนแนวทางในการ         

แก  ปญหาเศรษฐกจิของชาตใิหรอดพนจากภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิและนําพาประเทศชาตไิปสูความมั่นคงและความมั่งค่ังได 

(สกุลรัตน กมุทมาศ,  2550,  หนา 1) 

รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาของชาติ เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไป

ตามกฎหมาย นโยบาย และสอดคลองกับหลักการของการจัดการศึกจึงดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงยุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาตั้งแตป 2549 และสํานักงานคณะกรรรม

การการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงนํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาจัดทํายุทธศาสตรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 – 2556 (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หนา 6) โดยมีเปาหมายใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงในสังกัดดําเนินการ

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปนสถานศึกษาพอเพียงภายในป พ.ศ. 2556 ซึ่งสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2557 – 2560 (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2558, หนา 15) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาพะเยาเขต 2 มีเปาหมายท่ีจะใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู

การปฏิบัติและเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปการศึกษา 2557 โดยตั้งเปาหมายใหสถานศึกษา ในสังกัดท่ี

ยังไมไดรับการประเมินและสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑในการประเมินปการศึกษา 2556 ใหเขารับการ

ประเมนิและผานการประเมนิเพื่อเปนสถานศกึษาพอเพยีง  

การประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(คูมือประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรม

การเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ป 2554 - 2556 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552,  

หนา 1) นั้นเปนการประเมินระดับคุณภาพ/การปฏิบัติของสถานศึกษาใน 5 ดานโดยแบงเปน ดานการบริหารจัดการ

สถานศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการพัฒนาบุคลากรของ

สถานศกึษาและดานผลลัพธ/ภาพความสําเร็จ ซึ่งการจะผานประเมินเพื่อเปนสถานศึกษาพอเพียงคือ คะแนนเฉลี่ยของแต

ละดานไดคะแนนตัง้แต 3 ขึ้นไป ท้ัง 5 ดาน  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของ

บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อนําไปเปนขอมูลสําหรับบุคลากรทาง

การศึกษาท่ีเกี่ยวของท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษานําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัด

การศึกษาเพื่อใหผานการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ การพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินสถานศึกษาพอเพียง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และเขตการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีจัดการศึกษา      

ในระดับเดยีวกัน 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. ศึกษาระดับการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2  

2. ศึกษาแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2  
  



  

1826 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

กลุมตัวอยาง จํานวน 253 คน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 47 คน ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 

47 คน และ ครูผูสอน จํานวน 159 คน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาและแบบสอบถามปลายเปด 

จํานวน 3 ชุด วเิคราะหขอมูลโดยหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหเนือ้หา 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบวา การเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของบุคลากรทางการศึกษา 

จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีของบุคลากรทางการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีระดับการเตรียมความพรอมโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ครูแกนนํา

เศรษฐกจิพอเพยีงมรีะดับการเตรียมความพรอมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ

ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู และครูผูสอนมีระดับการเตรียมความพรอมโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

ไดแก ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานหลักสูตรและดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู แนวทางในการเตรียมความ

พรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีของบุคลากรทาง

การศึกษา ชุดท่ี 1 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูบริหารและครูควรมีสวนรวมในการวางแผน/โครงการ/กิจกรรมท่ี

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ตดิตาม ตรวจสอบ ควบคุมการขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ชุดท่ี 

2 สําหรับครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ควรศึกษาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากสถานศึกษาตนแบบ

หรือสถานศึกษาท่ีผานการประเมินแลวนํามาประยุกตเขากับบริบทของสถานศึกษาตนเอง จัดทําหนวยการเรียนรูและ

แผนการเรียนรูท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น ชุดท่ี 3 

สําหรับครูผูสอน ไดแก จัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนดําเนินชีวิตไดอยางพอเพียงโดยบูรณาการ

ตัวแปรอสิระ 
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ความพรอมเพื่อรองรับการประเมนิ

สถานศกึษาแบบอยางการจัดกจิกรรมการ

เรยีนรูและการบรหิารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(สถานศกึษาพอเพยีง)  

ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
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หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเขาไปในกจิกรรมตาง ๆ 

 การเปรียบเทียบการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ระหวางครูแกนนําเศรษฐกิจ

พอเพยีงและครูผูสอน พบวา ดานหลักสูตรและการจัดกจิกรรมการเรียนรู ครูแกนนําเศรษฐกจิพอเพยีงมรีะดับการเตรียม 

ความพรอมมากกวาครูผูสอน และดานการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา ครูแกนนําเศรษฐกจิพอเพยีงมกีารเตรียม 

ความพรอมมากกวาครูผูสอน 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

ผลการวิเคราะหขอมูลการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 

ตอนท่ี 1 ผลการศกึษาสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.1 ผูบริหารสถานศกึษา 

 พบวาสถานภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 44 คน คิดเปนรอยละ 93.6 มีประสบการณ 

การทํางานมากกวา 20 ป 29 คน คิดเปนรอยละ 61.7 และมรีะดับการศกึษาระดับปริญญาโท 34 คน คิดเปนรอยละ 72.3 

1.2 ครูแกนนําเศรษฐกจิพอเพยีง 

 พบวาสถานภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 30 คน คิดเปนรอยละ 63.8 มีประสบการณ

การทํางานมากกวา 20 ป 28 คน  คิดเปนรอยละ 59.6 และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 33 คน คิดเปนรอยละ 

70.2   

1.3 ครูผูสอน 

พบวาสถานภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 115 คน คิดเปนรอยละ 63.8 มีประสบการณ

การทํางานมากกวา 20 ป 79 คน คิดเปนรอยละ 49.7 และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 119 คน คิดเปนรอยละ 

74.8   

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 

2.1 ผูบริหารสถานศกึษา 

     พบวา ระดับการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา       

มีการเตรียมความพรอมในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานสูงสุดไดแก ดานการบริหารจัดการ

สถานศกึษา รองลงมาคือ ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศกึษา ตามลําดับ 
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2.2 ครูแกนนําเศรษฐกจิพอเพยีง 

 พบวา ระดับการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรู

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีการ

เตรียมความพรอมในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานสูงสุดไดแก ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน รองลงมาคือ ดานหลักสูตรและการจัดกจิกรรมการเรียนรู ตามลําดับ 

2.3 ครูผูสอน 

 พบวา ระดับการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรู

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา        

มีการเตรียมความพรอมในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานสูงสุดไดแก ดานการจัด

กจิกรรมพัฒนาผูเรียน รองลงมาคือ ดานหลักสูตรและการจัดกจิกรรมการเรียนรู ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ระหวางครูแกนนํา

เศรษฐกิจพอเพียงและครูผูสอน พบวา ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงมีระดับ

การเตรียมความพรอมมากกวาครูผูสอน และดานการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา ครูแกนนําเศรษฐกจิพอเพยีงมกีาร 

เตรียมความพรอมมากกวาครูผูสอน 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 

3.1  ผูบริหารสถานศกึษา 

 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ไดแก ผูบริหารและครูควรมีสวนรวมในการวางแผน/โครงการ/กิจกรรม 

ผูบริหารควรตดิตาม ตรวจสอบ ควบคุมการขับเคลื่อน ดําเนนิงานอยางสม่ําเสมอ 

 ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศกึษา ไดแก ผูบริหารควรนําคณะครูและบุคลากรของสถานศึกษา ศึกษา

ดูงานสถานศกึษาท่ีประสบความสําเร็จและเปนตนแบบ 

3.2  ครูแกนนําเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ดานหลักสูตรและการจัดกจิกรรมการเรียนรู ไดแก สถานศึกษาควรศึกษาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูจากสถานศกึษาตนแบบหรือสถานศกึษาท่ีผานการประเมนิแลวนํามาประยุกตเขากับบริบทของสถานศกึษาตนเอง 

 ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก ควรบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยผานกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนตาง ๆ ใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง จัดทําแผนงาน โครงการที่สอดคลองหรือเช่ือมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงใหชัดเจนและครอบคลุม 

3.3  ครูผูสอน 

 ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก สถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรและการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูท่ีบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยตนเองเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาตนเอง 
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ผูบริหาร ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

  ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรจัดทําแผน/โครงการ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาง ๆ โดยสอดแทรก

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 3 หวง 2 เงื่อนไข 4 มติใิหครบทุกกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

อภปิรายผลการวจัิย 

1. ผูบริหารสถานศกึษา 

 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษา        

มบีทบาทสําคัญในการบริหารจัดการสถานศกึษาพอเพียงโดยผานกระบวนการตาง ๆ ไดแก การติดตามผลการดําเนินงาน 

แผนงาน โครงการดานวิชาการท่ีสงเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของนวรัตน ทองนอย (2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โรงเรียนวัดลํากระดาน สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พบวา ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ท่ีมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการบริหารจัดการ

สถานใหประสบความสําเร็จจะตองพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความพรอม ความรู ความเขาใจเปนอยางดี

เพื่อที่จะไดนําความรู ความเขาใจเหลานั้นไปถายทอด เผยแพรในรูปแบบตางๆซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร จงเพียร 

(2556 : 131) ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา

บุรีรัมย เขต 4 ดานการพัฒนาบุคลากร พบวา โดยรวมและรายไดสวนใหญอยูในระดับมาก 

  2.  ครูแกนนําเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยรวมอยูในมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคนควรใหความสําคัญและดําเนินการปรับปรุง พัฒนา ในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ผลสัมฤทธ์ิ 

ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนสภาพของปญหาตลอดจนหาแนวทางแกไข ปรับปรุง พัฒนาเกี่ยวกับผูเรียนซึ่งสอดคลองรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 78 และมาตรา 83 (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554, หนา 44)        

ที่กําหนดใหรัฐตองสงเสริมสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ใหทุกภาคสวนในสังคม        

ไทยรวมกันนอมนําหลักของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 

 ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรียนรู โดยรวมอยูในมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาครูแกนนําเศรษฐกิจ

พอเพียงและคณะครูควรรวมมือกันในการจัดทําแผนงาน โครงการสงเสริมกิจกรรมนักเรียนใหผูเรียนใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ใหผูเรียนอยูอยางพอเพียง โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และสอดคลองกับสภาพภูมิ

สังคมและบริบทของสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิยะดา ธนสารมงคลกุล (2551, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย

เร่ือง การจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรียนประทุมนุสรณโดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

3.  ครูผูสอน 

ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยรวมอยูในปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในการจัดทํา

หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูตองทําการศึกษา วิเคราะห วิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตลอดจนพฤติกรรมผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนสภาพปญหาผูเรียนท่ีมีผลกระทบท้ังตอทางบวกและ
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ลบตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหาแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาใหดี

ขึ้นโดยอาศัยความรวมมือจากคณะครูซึ่งไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง พ.ศ. 2557 - 2560 (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2558, หนา 15) ท่ีสํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรีรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดทําขึ้น ในยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคการศกึษา มุงพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและเยาวชนของชาติ และประชนชนมีคุณลักษณะอยูอยาง

พอเพียง เปนสถานศึกษาพอเพียง บุคคลพอเพียง การพัฒนาแบบอยางท่ีเปนเลิศ การพัฒนาศูนยการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาชีพครู การพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัยและสรางเครือขายแหลง

เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในระดับพืน้ท่ี  

ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยรวมอยูในปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนเปนกจิกรรมหนึ่งท่ีกําหนดไวในหลักสูตรโดยเปนกจิกรรมท่ีจัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพ 

ซึ่งไมสอดคลองกับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา พ.ศ. 2550 – 2554 (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หนา 6) ที่จัดทําแนวทางการจัดการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียน

การสอนโดยสอดแทรกท้ังในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อใหเกิดการพัฒนา

ตามลําดับอยางเปนระบบเพื่อใหเกดิการพัฒนาการเรียนรูระดับบุคคลและครอบครัว  

การเปรียบเทียบการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ระหวางครูแกนนําเศรษฐกิจ

พอเพียงและครูผูสอน พบวา ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงมีระดับการเตรียม

ความพรอมมากกวาครูผูสอน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ      

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาและคอยกํากับ ดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงทําใหมีความพรอมในการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงมากกวา

ครูผูสอนในสถานศกึษาซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา พ.ศ. 2550 - 

2554 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หนา 4) ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดทําแนวทางการจัดการเรียนรู

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอนโดยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของสอดแทรกท้ังในการ

จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อใหเกิดการพัฒนาตามลําดับอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาการเรียนรูระดับบุคคลและครอบครัว สามารถนําไปประยุกตใชนําไปขยายผลสูครอบครัวและชุมชนเพื่อใหเกิด

ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 

การเปรียบเทียบการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ระหวางครูแกนนําเศรษฐกิจ

พอเพยีงและครูผูสอนพบวาดานการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงมีการเตรียมความพรอม

มากกวาครูผูสอน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสําคัญตามหลักสูตรซึ่งครูแกนนํา

เศรษฐกิจพอเพียงตองเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนโดยการสรางความรูความเขาใจใหกับคณะครูในสถานศึกษาของ

ตนใหทราบและตระหนักในความสําคัญ แนวทางในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนตาง ๆ ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เพื่อที่จะไดนําความรูไปเผยแพรตอไปยังครอบครัวชุมชนซึ่งสอดคลอง
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กับวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554, หนา 3) ท่ีกลาว

ไววา มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุล ท้ังดานรางกายความรู คุณธรรม มีจิตสํานึก 

ในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 

โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพืน้ฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช 

    1.1  ผูบริหารสถานศกึษา 

         ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  ควรติดตามผล แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดานวิชาการท่ีสงเสริม

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูการเรียนรู และผลการดําเนนิงานตามแผนงบประมาณ  

         ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ควรขยายผลและเผยแพรผลการดําเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจ

หนาท่ีของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําผลการติดตามมา ปรับปรุง พัฒนา การดําเนินโครงการ

กจิกรรมพัฒนาบุคลากร  

   1.2 ครูแกนนําเศรษฐกจิพอเพยีง 

         ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ควรการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรียนรูหนวยการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดทําเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลายและ

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดกจิกรรมการเรียนรูท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

         ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ควรจัดทํามีแผนงาน โครงการสงเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อใหผูเรียนมี

คุณลักษณะ“อยูอยางพอเพยีง”และนําผลการตดิตามมาปรับปรุงพัฒนา  

    1.3 ครูผูสอน 

         ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรียนรูหนวยการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดแสดง เผยแพร ประกวด แลกเปลี่ยนเรียนรู ผลงานของ

ผูเรียนที่เกดิจากการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยุกตใช  

         ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ควรติดตามผลการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

ของผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและนําผลการตดิตามมาปรับปรุง/พัฒนาใหดยีิ่งขึ้น  

 2. ขอเสนอแนะในการทําวจัิยครั้งตอไป 

    2.1 ผูบริหารสถานศกึษา 

          2.1.1 ควรศึกษาการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของคณะกรรมการสถานศกึษาของสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 

          2.1.2 ควรศึกษาสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของสถานศึกษากลุมเปาหมายรับการ

ประเมนิ  ปการศกึษา 2557 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 

    2.2 ครูแกนนําเศรษฐกจิพอเพยีง 
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          2.2.1 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเตรียมความพรอมของครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรับการ

ประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(สถานศกึษาพอเพยีง) ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 

          2.2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการเตรียมความพรอมเพื่อรับ

การประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง (สถานศกึษาพอเพยีง) ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 

    2.3 ครูผูสอน 

           2.3.1 ควรศึกษาประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษากลุมเปาหมายรับการประเมิน  

ปการศกึษา 2557 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 

           2.3.2 ควรศกึษาความพงึพอใจของครูตอการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.สุนทร คลายอ่ํา อาจารยท่ีปรึกษา 

ท่ีไดใหคําแนะนา ปรึกษาพรอมท้ังตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวย

ตนเองสมบูรณได ผูศกึษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  

 ขอขอบพระคุณ คณะผูเชี่ยวชาญ คือ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา นาย เจตน วังชัยเรืองศรี ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานทุงกลวย และนายพงศธร ชางปด   

ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม 

แกไขและใหขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งผูอํานวยการสถานศึกษาและครูในสถานศึกษากลุมเปาหมายรับ

การประเมนิสถานศกึษาพอเพียง ปการศึกษา 2557 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ท่ีไดให

ความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่งในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม  

 ทั้งนี้คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาขออุทิศแดผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน 

ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ 

ท้ังนี้ประโยชนท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังนี้ขอมอบแดครูบาอาจารยท่ีไดอบรมสั่งสอนใหมีความรูและผูมีพระคุณ

ทุกทาน ขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพยิ่ง  
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การเตรียมความพรอมรับภัยพิบติัจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

Preparation of the earthquake disaster under the Department of Local 

Government schools, in Phan District, Chiang Rai 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว เพื่อศึกษาปญหา

และขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย รวมท้ังหมด 70 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป โดยใชสถิต ิ

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษาพบวา การเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนเห็นวามีการเตรียมความพรอมใน

ระดับปานกลาง ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดไดแก ดานการมีสวนรวม รองลงมาไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน สวนดาน

ท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดไดแก ดานการพัฒนาบุคลากร  

 ปญหาการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ

พาน จังหวัดเชียงราย คือ ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว และปญหา

งบประมาณไมเพยีงพอในการดําเนนิการเตรียมความพรอมรับภัยพบัิตจิากแผนดนิไหว  

 ขอเสนอแนะการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย คือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรใหการสนับสนุนโรงเรียนในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติ

จากแผนดินไหว ท้ังดานผูเชี่ยวชาญ งบประมาณ รวมไปถึงการฝกอบรม การจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการเตรียมความพรอม

รับภัยพบัิตจิากแผนดนิไหว 

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 มหาวทิยาลัยราชภัฎเชยีงราย จังหวดัเชยีงราย 57100 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2 Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai, 57100 

*Corresponding author :  



  

1835 

 

คําสําคัญ : การเตรียมความพรอม, ภัยพบัิตจิากแผนดนิไหว 
 

Abstract  

This research is to study Status of the Preparation of the earthquake disaster under the Department of 

Local Government schools, in Phan, Chiang Rai.Objective is to evaluate the preparedness for disasters from 

earthquakes and to study the problems and suggestions to prepare for disasters from earthquakes under the 

Department of Local Government schools, in Phan, Chiang Rai. The populations used in this study were the 

administrators and teachers in the school under the Department of Local Government schools, in Phan, Chiang Rai.  

In addition of 4 schools with a total of 70 people by method used in this study was a questionnaire. The researcher 

collected data manually to perform data analysis on a PC. Complete stats program by using the Frequency, 

Percentage, Mean and Standard Deviation. 

The results showed that the preparation for disasters from earthquakes under the Department of Local 

Government school, in Phan, Chiang Rai. The overall personnel Administrator and teacher got a moderating. The side 

with the highest averageis followed by the majority of the teaching. The side with the lowest average is Personal 

Development 

Problems preparation for disasters from earthquakes under the Department of Local Government school, in 

Phan, Chiang Rai. Is the shortage of experts in preparing for disasters from the earthquakes. 

Suggestions to prepare for disastersunder the Department of Local Government school, in Phan, Chiang Rai 

is the authorities concerned should support the school for disastersnot only the budget experts, but also including 

training activities to prepare for disasters from the earthquakes. 

Keywords : Preparation of the earthquake disaster. 

บทนํา 

 แผนดินไหว เปนปรากฏการณธรรมชาติ เกิดจากการเคลื่อนตัวโดยฉับพลันของเปลือกโลกสวนใหญ แผนดินไหว

มักเกดิตรงบริเวณขอบของแผนเปลือกโลกเปนแนวแผนดนิไหวของโลกการเคลื่อนตัวดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากชั้นหินหลอม

ละลายที่อยูภายใตเปลือกโลกไดรับพลังงานความรอนจากแกนโลก และลอยตัวผลักดันใหเปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา

ทําใหเปลือกโลกแตละชิ้นมีการเคลื่อนท่ีในทิศทางตาง ๆ กันพรอมกับสะสมพลังงานไวภายในบริเวณขอบของชิ้นเปลือก

โลกจงึเปนสวนท่ีชนกันเสยีดสกัีนหรือแยกจากกันหากบริเวณขอบของชิ้นเปลือกโลกใด ๆ ไมผานหรืออยูใกลกับประเทศใด

ประเทศนัน้ก็จะมคีวามเสี่ยงตอภัยแผนดินไหวสูง เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศฟลิปปนสประเทศอินโดนีเซีย นิวซีแลนด เปน

ตน นอกจากนั้นพลังท่ีสะสมในเปลือกโลกถูกสงผานไปยังเปลือกโลกพื้นของทวีป ตรงบริเวณรอยราวของหินใตพื้นโลกท่ี

เรียกวา "รอยเลื่อน" เมื่อระนาบ รอยราวท่ีประกบกันอยูไดรับแรงอัดมาก ๆ ก็จะทําใหรอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอยาง

ฉับพลันเกดิเปน แผนดนิไหวเชนเดยีวกัน 
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 ทุกปมีแผนดินไหวเกิดขึ้นหลายพันคร้ังกระจายท่ัวโลกตามแนวรอยเลื่อนท่ียังคงมีพลังบางเหตุการณไดสราง

ความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสินอยางมหาศาล สําหรับตัวอยางเหตุการณแผนดินไหวท่ีสรางความเสียหายท่ีสุดท่ีเคย

บันทึกไดในประวัตศิาสตรจนถงึปจจุบันไดแก (วชิาการไทย, 2558, หนา http://www.geothai.net/big-earthquakes/)  

 1. แผนดินไหวนิวแมดริด (1811 New Madrid Earthquake)เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2354 เกิดจากรอยเลื่อนนิว

แมดริด (New Madrid fault) อยูใกลกับเขตติดตอของรัฐมิสซูรีเคนทักกี อารคันซอ และเทนเนสซี ไดกอใหเกิดแผนดินไหว

แมกนิจูดประมาณ 7.7 โดยแรงสั่นสะเทือนทําใหระฆังของโบสถในบอสตันท่ีอยูหางออกไปถึง 2,400 กิโลเมตรแกวงและ

สงเสียงดัง นอกจากนี้ยังสงผลทําใหสภาพภูมิศาสตรของพื้นท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางฉับพลันคือพื้นดินถูกยกขึ้นจนแมน้ํา

มิสซิสซิปปไหลยอนขึ้นทางตนน้ําโชคดีท่ีบริเวณนั้นมีประชากรเบาบางจึงมีคนเสียชีวิตนอยเพียงรายเดียวและทรัพยสิน

เสยีหายอกีเล็กนอย 

 2. แผนดินไหวซานฟรานซิสโก (1906 San Francisco Earthquake) เมื่อ 18 เมษายน พ.ศ.2449 แผนดินไหวแมกนิ

จูด 7.9 จากการขยับตัวของรอยเลื่อนซานแอนเดรียส (San Andres fault) ไดถลมโครงสรางอาคารบานเรือนในเขตพื้น

ทีเบยแอเรีย (Bay Area) ระบบทอน้ําถูกทําลาย และรางรถไฟฟาบิดงอจนกลายเปนแคเศษเหล็กแตสาเหตุหลักของความ

เสียหายจํานวน 524 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ และผูคนเสียชีวิตถึง 3,000 รายนั้น เปนผลมาจากเพลิงไหมท่ีเกิดตามมา

และลุกลามไปท่ัวเมืองอยางรวดเร็วประกอบกับการขาดน้ําสําหรับดับไฟประชาชนท่ีอาศัยหางออกมาถึงรัฐโอเรกอนและ

ทางตะวันตกของรัฐเนวาดายังรูสกึถงึการสั่นสะเทือนไดเปนเวลาเกือบหนึ่งนาที 

 3. แผนดินไหวอาชกาบัต (1948 Ashgabat Earthquake) แผนดินไหวแมกนิจูด 7.3 เกิดขึ้นท่ีเมืองอาชกาบัต

ประเทศเติรกเมนิสถานทําใหประชาชนจํานวน 110,000 คนซึ่งถือเปนประชากรท่ีมากกวาสองในสามในขณะนั้นเสียชีวิต

นอกจากแรงสั่นสะเทือนจะทําใหโครงสรางเกือบท้ังเมืองกลายเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยแลวยังสรางความเสียหายอยางรุนแรงให

เอเชียกลางอีกดวย ในป พ.ศ.2545 รัฐบาลเติรกเมนิสถานไดประกาศระลึกถึงเหตุการณ โดยกลาวไวอาลัยถึง

ประธานาธิบดซีูปามูรัด ไนยาซอฟและครอบครัว ท่ีไดสังเวยชวีติในเหตุการณแผนดนิไหวคร้ังนัน้ 

 4. แผนดินไหวฮันชิน (1995 Great Hanshin Earthquake) เมื่อ 17 มกราคม พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) แผนดินไหว

แมกนิจูด 6.9 ในโกเบ ประเทศญี่ปุน หรือเรียกไดวา แผนดินไหวโกเบเหตุการณแผนดินไหวคร้ังใหญนี้คราชีวิตผูคนกวา 

5,000 รายและสรางความเสียหายมากกวา 100 ลานลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ซึ่งถือวามีมูลคาสูงท่ีสุดในประวัติศาสตร 

เน่ืองจากอาคารมากกวา 200,000 แหงท่ีถลมและเสียหายนั้นอยูในพื้นท่ีท่ีมีคาครองชีพสูงนอกจากนี้ชางเปนเร่ืองบังเอิญ

อยางยิ่งท่ีแผนดินไหวในโกเบคร้ังนี้ (ชาวญี่ปุนรูจักท่ัวไปในช่ือ แผนดินไหวฮันชิน) เกิดขึ้นพรอมกับการครบรอบหนึ่งปของ

แผนดนิไหวในนอรทริดจพอด ี

 สําหรับเหตุการณแผนดินไหวในประเทศไทย ถึงแมแนวรอยตอระหวางแผนเปลือกโลกหลักไมไดพาดผาน

ประเทศไทยโดยตรงแตแผนเปลือกโลกท่ีประเทศไทยก็มีรอยเลื่อนที่แตกแขนงออกมาจากรอยเลื่อนหลักจากการสํารวจ

ทางธรณีวิทยาพบ รอยเลื่อนกระจายอยูในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใตของประเทศไทย รอยเลื่อนท่ีเกรงวาจะมี

ผลกระทบตอกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือรอยเลื่อนเจดยีสามองค ซึ่งวางตัวตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียง

ใตในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจุดท่ีใกลกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดหางจาก กทม. ประมาณ 150 ถึง 200 กิโลเมตร ระยะหาง

ถือวาไกลพอสมควร แตกรุงเทพฯ ตั้งอยูบนชั้นดินท่ีเปนดินเหนียวออนซึ่งสามารถขยายความรุนแรงของการสั่นสะเทือนได

http://teen.mthai.com/variety/71749.html
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คลายกับกรุงเม็กซิโกซิตี้ ซึ่งเคยเกิดความเสียหายรุนแรงจากแผนดินไหวท่ีเกิดหางออกไปกวา 200 กิโลเมตรเมื่อป ค.ศ.

1985 (จุฬาวทิยานุกรม, 2557) 

 จากเหตุการณแผนดนิไหวท่ีจังหวัดเชยีงราย ขนาด 6.3 ริกเตอร จากความลึก 7 กิโลเมตรเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 

2557 โดยมีจุดศูนยกลางของรอยเลื่อน (fault) อยูท่ีอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย นั้นสรางแรงสั่นสะเทือนครอบคลุมไป

ตัง้แตจังหวัดเชยีงราย เชยีงใหม ลําปาง ลําพูน นาน พะเยา หนองคาย เลย และกรุงเทพฯ ตามดวยอาฟเตอรช็อกกวา 400 

คร้ังสรางความเสียหายเปนวงกวางโดยเฉพาะสิ่งปลูกสรางอาคาร บานเรือน วัด และถนน พังทลาย แตกราวเสียหายเปน

จํานวนมาก ทางจังหวัดเชียงราย ตองประกาศพื้นท่ีภัยพิบัติ 7 อําเภอไดแก อําเภอพาน อําเภอแมลาว อําเภอแมสรวย 

อําเภอเมือง อําเภอเวียงชัย อําเภอปาแดด และอําเภอพญาเม็งราย (ผูจัดการ, 2557, หนา http://www.manager.co.th) 

ซึ่งศ.ดร. สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.) อธิบายเกี่ยวกับเหตุแผนดินไหวคร้ังลาสุดท่ี

เกิดขึ้นวา เกิดจากพลังงานของ “รอยเลื่อนพะเยา” จุดกําเนิดมีความลึกจากผิวดินประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งคอนขางตื้น

มาก ทําใหเกิดความรุนแรงสูงและสรางความเสียหายเปนอยางมาก เหตุแผนดินไหว ขนาด 6.3 ริกเตอรนั้น นับเปน

แผนดนิไหวคร้ังรุนแรงท่ีสุดเทาท่ีเคยวัดได โดยมศูีนยกลางเกดิขึ้นในประเทศไทย ซึ่งแรงสั่นสะเทือนทําใหเกิดความเสียหาย

ตอสิ่งปลูกสรางในพื้นท่ีรัศมี 30 กิโลเมตรจากจุดศูนยกลางแผนดินไหว อีกท้ังยังเกิดอาฟเตอรช็อกตามมาอีกระลอกใหญ 

(ผูจัดการ, 2557) 

โรงเรียนในพื้นท่ีอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไดรับผลกระทบจากเหตุการณแผนดินไหวในคร้ังนี้เชนเดียวกัน 

อาคารเรียนหลายหลังเกิดรอยแตกราว บางอาคารเกิดความเสียหายอยางหนักไมสามารถปรับปรุงซอมแซมได จนตอง

สรางอาคารเรียนใหม สงผลตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเปนอยางมาก โรงเรียนหลายแหงตองเลื่อนการเปด

เรียน และบางโรงเรียนตองยายท่ีเรียนใหม ทางโรงเรียนไมไดเตรียมความพรอมรับมือในเร่ืองดังกลาว เนื่องจากยังไมเคย

เกิดเหตุการณแผนดินไหวถึงขั้นรุนแรงขนาดนี้ ซึ่งเหตุการณแผนดินไหวคร้ังนี้เกิดจากพลังงานของรอยเลื่อนพะเยา ซึ่งถือ

เปนรอยเลื่อนท่ีมีพลังมีโอกาสทําใหเกิดแผนดินไหวไดอีก ดังนั้นเพื่อเปนการลดหรือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดจาก

แผนดินไหวในคร้ังตอไป จึงตองการศึกษาถึงการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

 2. เพื่อศึกษาปญหาในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

 

http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาไดแก อําเภอ

พาน จังหวัดเชียงราย โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสราง

แบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย จํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลดอยงาม จํานวน 11 คน โรงเรียนองคการ

บริหารสวนตําบลทรายขาว จํานวน 20 คน โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน จํานวน 12 คน โรงเรียนเทศบาล 

1 (บานเกา) จํานวน 27 คน รวมท้ังหมด 70 คน 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

เนือ้หาหรือประเด็นท่ีศกึษาเปนการศกึษาถงึการเตรียมความพรอมรับภัยพบัิตจิากแผนดนิไหว ของโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากแนวคิดในการเตรียมความพรอมรับ

ภัยพิบัติภาครัฐของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2553, หนา 36-38) และแนวคิดรูปแบบและขั้นตอนการมีสวน

รวมของ จินตวีร เกษมศุข (2554, หนา 3-4) ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการพัฒนาบุคลากร 

ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการมสีวนรวม 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป เปนคําถามปลายปดถามถึงขอมูลท่ัวไป ประกอบดวยเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณในการปฏบัิตงิาน และโรงเรียนท่ีสังกัด เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist) 

 ตอนที่ 2 การเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการจัดการเรียนการสอน 

และดานการมีสวนรวม ลักษณะของคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 4 ระดับ คือ มาก ปานกลาง 

นอย และไมเตรียม มรีะดับคะแนนดังนี้ 

   ไมเตรียม  ให 0  คะแนน 

   นอย  ให 1  คะแนน 

   ปานกลาง  ให 2  คะแนน 

   มาก   ให 3  คะแนน  

 ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended Questions) เพื่อใหผูตอบ

แบบสอบถามไดตอบคําถามตามท่ีกําหนดไวและแสดงเหตุผลอยางอสิระ  
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ผูศกึษาไดกําหนดขัน้ตอนการสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดังนี้ 

 1. การศกึษาคนควาถงึแนวคิด ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของกับปญหาของการวิจัย  เพื่อเปนแนวทางใน

การวจัิย ใหมคีวามเปนไปไดและเกดิประโยชนมากท่ีสุด 

 2. สรางแนวคําถามในการศกึษา โดยแนวคําถามจะมเีนือ้หาใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการศกึษา 

 3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ และดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา

ของอาจารยท่ีปรึกษา  

 4. นําแบบสอบถามท่ีแกไขตามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาไปใหผูเชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบคุณภาพ

ของเคร่ืองมือ จํานวน 3 ทาน คือ 

  4.1 ดร. ศักดา  วงศวรนรัินดร ครูชํานาญการพเิศษ โรงเรียนพานพทิยาคม อ.พาน จ.เชยีงราย 

  4.2 นายสยาม  วงศธิดาธร รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) อ.พาน จ.เชยีงราย 

  4.3 จ.ส.ต. จตุภัทธ  นามเมือง บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลเมืองพาน อ.พาน จ.เชยีงราย 

แลวนําผลคะแนนท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC เพื่อหาความสอดคลองกันระหวางขอคําถามแตละขอกับ

วัตถุประสงค จากการวิเคราะหหาคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 ซึ่งผูศึกษาไดปรับปรุงแบบสอบถามใหสอดคลองกับ

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหคําถามนี้มเีนือ้หาสอดคลองกับวัตถุประสงค เพื่อใหขอคําถามมเีนือ้หากระชับมากยิ่งขึ้น 

 5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช (Try – out)  กับกลุมตัวอยางอ่ืนท่ีมี

ลักษณะใกลเคียงกับประชากร ซึ่งเปนผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียน สังกัดโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตําบลแมลาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 คน จากนั้นใชวิธีการทดสอบประมาณคาความเท่ียงของเคร่ืองมือ 

โดยใชสูตร Cronbach -α  เพื่อหาคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.94  

6. นําแบบสอบถามไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากผูบริหารและบุคลากรครูโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย จํานวน 70 คน 

วธีิการวเิคราะหขอมูล 

 ในการวเิคราะหขอมูล  ผูวจัิยไดดําเนนิการวเิคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพวิเตอร โปรแกรมสถติสิําเร็จรูป ใช

สถติดิังนี้ 

 1. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับท่ีไดรับคืน 

 2. ขอมูลท่ัวไป ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใชวิธีการหาคาความถี่ 

(Frequency) แลวสรุปมาเปนคารอยละ (Percentage) 

 3. ขอมูลการเตรียมความพรอมรับภัยพบัิตจิากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ

พาน จังหวัดเชียงราย ลักษณะของคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยายและอธิบาย โดยไดกําหนดเกณฑของ

คาเฉลี่ยดังนี้ 
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   ชวงคะแนน = ชวงคะแนน

คาต่ําสุดคาสูงสุด−
 

     = 3
13−

 

     = 0.67 

  การแปลความหมายของชวงคะแนนการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัตจิากแผนดนิไหว ของโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย ดังนี้ 

   2.36 – 3.00  หมายถงึ มกีารเตรียมความพรอมระดับมาก 

   1.68 – 2.35  หมายถงึ มกีารเตรียมความพรอมระดับปานกลาง 

   1.00 – 1.67  หมายถงึ มกีารเตรียมความพรอมระดับนอย  
 

 4. ปญหาและขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนแบบปลายเปด  (Open End) ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) นํามาเขยีนบรรยายสรุปผลและอภปิรายประเด็นขอเสนอแนะของประชากรกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย สรุปผลการวจัิยไดดังนี้ 

 1. ขอมูลท่ัวไป พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30-39 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมี

ประสบการณในการทํางานตัง้แต 10 ป ขึ้นไป เปนผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา)  

 2. การเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน 

จังหวัดเชยีงราย โดยภาพรวมผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนเห็นวามีการเตรียมความพรอมในระดับปานกลาง ดานท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก ดานการมีสวนรวม รองลงมาไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากร โดยมรีายละเอยีดแตละดานดังนี้ 

  2.1 ดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวมผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนเห็นวามีการเตรียมความพรอม

ในระดับปานกลาง ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดไดแก โรงเรียนมีการสํารวจโครงสรางอาคารเรียนเพื่อรองรับ/ปองกันเหตุการณ

แผนดินไหว รองลงมาไดแก โรงเรียนมีการจัดทําแผน/โครงการปองกันภัยจากแผนดินไหว ในสถานศึกษา สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดไดแก โรงเรียนไดตดิตัง้ระบบเตือนภัยเมื่อเกดิเหตุการณแผนดนิไหว บริเวณสถานศกึษา  

  2.2 ดานการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนเห็นวามีการเตรียมความพรอม

ในระดับนอย ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดไดแก โรงเรียนมีการสรางความตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดแผนดินไหว แกครู

หรือบุคลากรในสถานศึกษา รองลงมาไดแก โรงเรียนมีการแจงนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาภัยพิบัต ิ
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กรณีเกิดแผนดินไหวใหบุคลากรไดรับทราบ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดไดแก โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรแกนนํา

เกี่ยวกับแผนดนิไหว 

  2.3 ดานการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนเห็นวามีการเตรียมความ

พรอมในระดับปานกลาง ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดไดแก โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสรางความตระหนัก

และปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนมีความรูและเขาใจถึงผลกระทบของการเกิดแผนดินไหว รองลงมาไดแก โรงเรียนไดเพิ่มพูนให

ความรูในการเตรียมตัวปองกัน เมื่อเกิดแผนดินไหวแกนักเรียนอยางตอเนื่อง สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดไดแก โรงเรียนได

จัดแหลงเรียนรูเกี่ยวกับแผนดินไหวในสถานศึกษา และโรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เกี่ยวกับแผนดนิไหว  

  2.4 ดานการมีสวนรวม โดยภาพรวมผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนเห็นวามีการเตรียมความพรอมใน

ระดับปานกลาง ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดไดแก โรงเรียนไดรับการสนับสนุนความรู/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ จากหนวยงาน

ราชการ/องคกรเอกชนอ่ืน ๆ รองลงมาไดแก โรงเรียนมกีารรวมกันวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลอง

กับบริบทและความตองการกับชุมชน เพื่อรองรับเหตุการณแผนดินไหว สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดไดแก โรงเรียนมีการจัด

กจิกรรมเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน การฝกซอมอพยพ การอบรมใหความรูรวมกับชุมชนหรือ

หนวยงาน องคกรท่ีเกี่ยวของ 

 3. ปญหาและขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย พบปญหาและขอเสนอแนะดังนี้ 

  3.1 ปญหาในการเตรียมความพรอมรับภัยพบัิตจิากแผนดนิไหว 

       3.1.1 ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญในการเตรียมความพรอมรับภัยพบัิตจิากแผนดนิไหว  

       3.1.2 งบประมาณไมเพยีงพอในการดําเนนิการเตรียมความพรอมรับภัยพบัิตจิากแผนดนิไหว  

       3.1.3 โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจาก

แผนดนิไหว 

       3.1.4 หลักสูตรของสถานศกึษา ยังไมชัดเจนในเร่ืองการเตรียมความพรอมรับภัยพบัิตจิากแผนดนิไหว 

       3.1.5 ขาดสื่อการสอน สนับสนุนการเตรียมความพรอมรับภัยพบัิตจิากแผนดนิไหว  

  3.2 ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมรับภัยพบัิตจิากแผนดนิไหว 

       3.2.1 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรใหการสนับสนุนโรงเรียนในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจาก

แผนดินไหว ทั้งดานผูเชี่ยวชาญ งบประมาณ รวมไปถึงการฝกอบรม การจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการเตรียมความพรอมรับ

ภัยพบัิตจิากแผนดนิไหว  

   3.2.2 ควรมีการจําลองสถานการณ เพื่อฝกซอมแผนอพยพนักเรียนและบุคลากร เพื่อรับมือภัยพิบัติ

จากแผนดนิไหว อยางสม่ําเสมอหรืออยางนอยปละ 1 คร้ัง 

   3.2.3 โรงเรียนควรจัดทําแผนงานท้ังในระยะสั้น และระยะยาว ในการเตรียมความพอมรับภัยพิบัติจาก

แผนดนิไหว อยางเปนรูปธรรม เพื่อเปนคูมือในการเตรียมความพรอมรับภัยพบัิตจิากแผนดนิไหว 

   3.2.4 จัดหาสื่อประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เพื่อใหความรูแกนักเรียนและผูบริหารและ

บุคลากรครูในโรงเรียน เพื่อเปนการเตรียมความพอมรับภัยพบัิตจิากแผนดนิไหว 
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   3.2.5 ควรมกีารตดิตัง้สัญญาณเตือนเมื่อเกดิแผนดนิไหว 

   3.2.6 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมใหบุคลากรไปศึกษาดูงานในการเตรียมความพอมรับภัยพิบัติจาก

แผนดนิไหวรับภัยพบัิตจิากแผนดนิไหว 

อภปิรายผล 

 การศึกษาการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย อภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. การเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนเห็นวามีการเตรียมความพรอมในระดับปานกลาง 

สอดคลองกับการศึกษาของ บุรฉัตร กันตะกะนิษฐ (2558) ไดศึกษาถึงการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว

ของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาการเตรียมความพรอมรับ

ภัยพิบัติจากแผนดินไหวของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมอยูในระดับปาน

กลาง และยังสอดคลองกับการศึกษาของ วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท และคณะ (2551) ไดศึกษาความพรอมของบุคลากรและ

ระบบการบริการการแพทยฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ พบวา บุคลากรและระบบการบริการการแพทยฉุกเฉินมีการเตรียม

ความพรอมตอการเกิดภัยพิบัติในระดับปานกลาง เหตุผลสําคัญท่ีสงผลใหการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจาก

แผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง เนื่องจากพืน้ท่ีอําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย เปนพืน้ท่ีท่ีไมเคยไดรับผลกระทบขัน้รุนแรงจากเหตุการณแผนดินไหว แต

แผนดินไหวในคร้ังนี้ ขนาด 6.3 ริกเตอร จากความลึก 7 กิโลเมตร เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2557 โดยมีจุดศูนยกลางของ

รอยเลื่อน (fault) อยูท่ีอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สรางความเสียหายเปนวงกวางโดยเฉพาะสิ่งปลูกสรางอาคาร 

บานเรือน วัด โรงเรียน และถนนพังทลาย แตกราวเสียหายเปนจํานวนมาก ดังนั้นในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจาก

แผนดินไหวของผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนจึงอาจเกิดความบกพรองบาง ไมวาจะเปนเร่ืองสื่อการสอน การ

ประชาสัมพันธ รวมไปถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากร ดังนั้นระดับการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของ

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย จงึอยูในระดับปานกลาง 

 2. ปญหาในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สวนใหญเปนปญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการเตรียมความพรอมรับภัย

พิบัติจากแผนดินไหว เนื่องจากในพื้นท่ีไมเคยไดรับผลกระทบจากเหตุการณแผนดินไหวรุนแรงถึงขั้นนี้ ดังนั้นจึงขาดการ

พัฒนาผูเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกลาว อีกท้ังขาดการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจาก

แผนดนิไหว ซึ่งในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนงบประมาณสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด ใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ดังนั้นจึงทําใหไมมีงบประมาณเพื่อดําเนินการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติแผนดินไหว อาทิ การติดตั้ง

สัญญาณแจงเตือน การจัดหาสื่อประชาสัมพันธท่ีมคุีณภาพ 

 3. ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย คือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรใหการสนับสนุนโรงเรียนในการเตรียมความพรอมรับ

ภัยพิบัติจากแผนดินไหว ท้ังดานผูเชี่ยวชาญ งบประมาณ รวมไปถึงการฝกอบรม การจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการเตรียม
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ความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว โดยเฉพาะการจําลองสถานการณ เพื่อฝกซอมแผนอพยพนักเรียนและบุคลากร 

เพื่อรับมือภัยพิบัติจากแผนดินไหว อยางสม่ําเสมอหรืออยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อบรรเทาหรือลดความเสียหายท่ีอาจ

เกดิขึ้นจากแผนดนิไหวในคร้ังตอ ๆ ไป ขอดขีองการใหการสนับสนุนโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย ในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวในดานตาง ๆ ขางตน จะชวยพัฒนาศักยภาพของ

ผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร่ืองแผนดินไหว สามารถถายทอดความรูใหกับนักเรียนได

อยางมปีระสทิธิภาพ ทําใหการเตรียมความพรอมรับภัยพบัิตแิผนดนิไหวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับการศึกษา

ของ ชูวงศ อุบาลี (2551) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ ภัยพิบัติ ผลการศึกษาพบวา 

หนวยงานภาครัฐควรท่ีจะมกีารศกึษาถึงความตองการ และความจําเปนที่จะตองดําเนินการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ในแตละพื้นที่เสี่ยงภัย พรอมท้ังสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหประชาชนมีความพรอม ดวยวิธีการฝกอบรม

ใหความรูและการฝกซอมการบริหารจัดการภัยพิบัติ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการภัย

พบัิตไิดอยางมปีระสทิธิภาพ  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการวจัิยไป 

 การศึกษาการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย พบขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. โรงเรียนควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนดินไหว เพื่อเปนตัวแทนในการดําเนินงาน

เตรียมความพรอมรับภัยพบัิตจิากแผนดนิไหวไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 2. โรงเรียนควรมีการจัดแหลงเรียนรูเกี่ยวกับแผนดินไหวในสถานศึกษา พรอมท้ังจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความ

รวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน การฝกซอมอพยพ การอบรมใหความรูรวมกับชุมชนหรือหนวยงาน องคกรท่ี

เกี่ยวของ 

 3. โรงเรียนควรติดตั้งระบบเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการณแผนดินไหว เพื่อบรรเทาหรือลดความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น

จากเหตุการณแผนดนิไหวในคร้ังตอ ๆ ไป 

 4. โรงเรียนควรจัดหางบประมาณในการจัดหาสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับแผนดินไหวท่ีมีประสิทธิภาพ เชน เคร่ือง

จําลองแผนดินไหว เพื่อใหความรูแกนักเรียน ผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียน รวมไปถึงชุมชน เพื่อเปนการเตรียม

ความพอมรับภัยพบัิตจิากแผนดนิไหวไดอยางมปีระสทิธิผล 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางพัฒนาการมีสวนรวมในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของ

ผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนในพื้นท่ีอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนการสรางจิตสํานึก ความตระหนัก รวมไปถึง

เปนการพัฒนาผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนใหมีความเชี่ยวชาญในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจาก

แผนดนิไหว 

 2. ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อจะทําใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจาก

แผนดนิไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย  
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 3. ควรศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียน โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัด

เชยีงราย หลังเหตุการณแผนดนิไหว เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชวีติของครูและนักเรียนใหดขีึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และตรวจสอบแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ เพ่ือใหวิทยานิพนธมีความถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น รวมท้ังมอบกําลังใจความปรารถนาดีความเมตตา

อยางยิ่งแกผูวิจัยจาก ผศ.ดร. สุชาติ ลี้ตระกูล อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีใหความอนุเคราะหแนะนําการทํา

วทิยานพินธในคร้ังนี้ ผูวจัิยขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดถายทอดวิชาความรู และประสบการณอันล้ําคา แกขาพเจา ตั้งแตอดีต

จวบจนปจจุบัน 

 ขอขอบคุณ ดร. ศักดา วงศวรนิรันดร ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพานพิทยาคม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

นายสยาม วงศธิดาธร รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ จ.ส.ต. จตุภัทธ 

นามเมือง บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

เคร่ืองมือการวจัิย 

 ขอขอบคุณผูบริหาร และผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ

พาน จังหวัดเชยีงราย ท่ีใหความอนุเคราะหใน การเก็บขอมูลในคร้ังนี้ 

 ทายสุดนี้หากวทิยานพินธคร้ังนี้จะมคุีณคาหรือคุณประโยชนประการใด ขาพเจา ขอมอบความดีงามท้ังปวงใหกับ

พระคุณบดิา มารดา บูรพาจารย และผูมพีระคุณทุกทาน 
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การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอนในอําเภอแมลาว  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหาร

และครูผูสอนในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามสถานภาพ ตาม

ประสบการณในการสอน วุฒิการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา การนิเทศภายในสถานศึกษาของ

ผูบริหารและครูผูสอนในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  โดยภาพรวมและ

รายดาน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับ

ครูผูสอนตามสถานภาพ ตามประสบการณการสอน และตามวุฒิการศึกษาไมแตกตางกัน และเมื่อจําแนกตามขนาดของ

สถานศึกษา โดยภาพรวมและในรายดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ดานการใหความ

ชวยเหลือแกครูโดยตรง ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ และดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน สวนดาน

การพัฒนาทักษะการทํางานกลุมและดานการพัฒนาหลักสูตร ไมมคีวามแตกตางกัน  
 

คําสําคัญ : การนเิทศภายใน   
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Abstract  

The purpose of this research were : to study and compare the educational supervision of the school 

administrators and teachers in Maelao district under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 by status, 

teaching experience, education and  the size of schools.  The results were : the educational supervision of the school  

administrators and teachers in Maelao district under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 2 by overall 

and each sides were found in high level. The corporation of educational supervision and teachers among status, 

teaching experience and education were no statistical differences .And was classified by overall and each sides 

found that the statistical significant was different at the level of .05 as the direct assistance to teachers, the 

strengthening of professional teaching experience and the research in classroom. But group development  and 

curriculum development was no significant difference. 
 

Keywords : Supervision  
 

บทนํา 

การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหเปนคนท่ีสมบูรณแบบ คือเปนท้ังคนเกง และคนดีมีคุณภาพ เม่ือคนมี

คุณภาพแลวยอมเปนกําลังสําคัญหรือเปนทรัพยากรหลักในการพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนา สอดคลองกับ

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 (2545, หนา 7) ระบุวาการพัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ คือการพัฒนา

คนใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุขสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตรผูบริหารตองอาศัยการบริหารงานในโรงเรียน 4 งาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน

บุคคล และดานการบริหารท่ัวไป ซึ่งในการบริหารงานท้ัง 4 งานนั้น งานวิชาการ เปนงานท่ีสําคัญในการพัฒนาโรงเรียน 

สอดคลองกับปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 7) 

จากการประชุมผูบริหาร คร้ังท่ี 3/2557 ของกลุมเครือขายโรงเรียนอําเภอแมลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 (เอกสารลําดับท่ี 3/2557 หนา 3) เกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป

พุทธศักราช 2556 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 15 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานผาบอง โรงเรียนบานหนองเกาหอง 

โรงเรียนหวยสานยาววิทยา โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแกว โรงเรียนบานตนงาว โรงเรียนบานตนยาง  โรงเรียนชุมชนปา

กอดํา โรงเรียนบัวสลีวิทยา โรงเรียนหวยสานพลับพลา โรงเรียนบานโปงมอญ โรงเรียนโปงแพรวิทยา โรงเรียนบานดงมะ

ดะ โรงเรียนบานแมผง โรงเรียนบานทามะโอและโรงเรียนอนุบาลแมลาว มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับ

ท่ียังไมเปนท่ีพอใจเมื่อเทียบกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติจํานวน 5 รายวิชา ไดแก รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ในเอกสารไดแสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนคอนขางต่ํา สอดคลองกับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสามของการประเมินตามมาตรฐานพบวาตัวบงชี้ท่ีมีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุด คือตัวบงชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนซึ่งอยูในระดับปรับปรุง  และจากการรายงานผลการจัดการศึกษา
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ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ปการศึกษา 2555  โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศกึษา (2555, หนา 26) ไดกลาววาสาเหตุท่ีสงผลตอคุณภาพของนักเรียน ไดแก วธีิการในการแกปญหาของครู

เกี่ยวกับการเรียนการสอน การติดตามผลการเรียนของนักเรียนและการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน และให

ขอเสนอแนะวา ครูผูสอนควรคนหาสาเหตุท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนวามีความบกพรองในดานใด โดย

นําผลการประเมินรายคนและจําแนกตามสาระในแตละวิชาที่โรงเรียนมีอยูนําไปวิเคราะหเพื่อหาวิธีการพัฒนา การจัดการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน  ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู มีวิธีการวัดผลประเมินผลท่ีครอบคลุมทุกสาระท่ีนักเรียนได

เรียนโดยใชเคร่ืองมือวัดท่ีมีเกณฑและระดับคุณภาพ และในระดับสถานศึกษาควรมีกระบวนการนิเทศการศึกษาท่ีมี

ประสทิธิภาพดวยเชนกัน 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จะตองพัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายในอยางเรงดวน เพราะ

การนิเทศภายในเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานในดานวิชาการของโรงเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางการ

ศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ ครูผูสอนเขาใจกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรมใหผูเรียนได

เรียนรูอยางมีความสุข  ผูศึกษาซึ่งเปนผูหนึ่งท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได

ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและความจําเปนในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้น จึงไดศึกษาการปฏิบัติการนิเทศ

ภายในโรงเรียน เพื่อนําผลท่ีไดจากการศึกษามาเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงงานนิเทศภายในโรงเรียน อันจะกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดกับผูเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน ในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 ตามสถานภาพ ประสบการณในการสอน วุฒกิารศกึษาและขนาดของสถานศกึษา 
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การปฏบัิตกิารนเิทศภายในสถานศกึษาของผูบริหารและครูผูสอน ในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 มคีวามแตกตางกันตามสถานภาพ ประสบการณในการสอน วุฒกิารศกึษาและ

ขนาดของสถานศกึษา 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษา เร่ือง การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอนในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูศึกษาไดกําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษา ไดแก อําเภอแม

ลาว โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับ ดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การสรางเคร่ืองมือ การ

เก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล และสถติท่ีิใชในการวจัิย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 จํานวน 15 โรงเรียน จํานวนผูบริหารและครูผูสอนรวมท้ังสิ้น 139 คน  

 

ตัวแปรตาม 

การปฏบัิตกิารนเิทศภายใน 

 

 

ตัวแปรตน 

1. สถานภาพ 

   1.1 ผูบริหาร 

   1.2 ครูผูสอน 

2. ประสบการณในการสอน 

    2.1 ต่ํากวา 10 ป 

    2.2 10 – 20 ป 

    2.3 ตัง้แต 20 ปขึ้นไป 

3. วุฒกิารศึกษา 

    3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 

    3.2 ปริญญาตรี 

    3.3 สูงกวาปริญญาตรี 

4. ขนาดของสถานศกึษา 

    4.1 ขนาดเล็ก 

    4.2 ขนาดกลาง 

 

 

1. การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง 

    (Direct Assistance) 

2. การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 

    (Group Development) 

3. การเสริมสรางประสบการณทางวชิาชพี 

    (Professional Development) 

4. การพัฒนาหลักสูตร 

    (Curriculum Development) 

5. การวจัิยเชงิปฏบัิติการในชัน้เรียน 

    (Action Research) 
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กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2557 ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรตารางคํานวณ

ขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน กําหนดความคลาดเคลื่อนที่ .05 แลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดผูบริหารและครูผูสอน 103 คน ไดแก สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 48 

คน และสถานศกึษาขนาดกลาง จํานวน 55 คน  

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูศกึษาสรางขึ้น แบงออกเปน 2 ตอน  คือ  

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) ขอคําถาม 4 ดาน ไดแก สถานภาพในปจจุบัน ประสบการณการในสอน วุฒกิารศกึษา และขนาดของสถานศกึษา 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ“การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน ในอําเภอแมลาว 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2” แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรฐานสวนประมาณ

คา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับ คือ การปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติมาก การปฏิบัติปานกลาง การปฏิบัตินอย 

และการปฏบัิตนิอยท่ีสุด ตามวธีิของลเิคอรท (Likert Scales) จํานวน 50 ขอ 

 การสรางเครื่องมอื  

1. ผูศึกษาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อ

กําหนดขอบเขตและกรอบแนวคิดแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  

2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงคของการศกึษา  

3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาดวยตนเองเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก 

4.1 ดร.เทอดชาต ิ ชัยพงษ    

4.2 นายเมฆ  เฟองฟ ู    

4.3 นายบุญสง ศรีสายัณห   

ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท

ท่ีกําหนดไว  

5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  

6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครูผูสอนท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา จํานวน 30 คน เพื่อ

หาความเท่ียงของขอคําถามแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามตามวิธี

หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ

เทากับ 0.91 และความเช่ือมั่นในแตละดานมดีังนี้  

    6.1 ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง (Direct Assistance to Teachers)  

มคีาความเช่ือมั่นเทากับ  0.82  

    6.2 ดานการเสริมสรางประสบการณทางวชิาชพี (Staff Development)  
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มคีาความเช่ือมั่นเทากับ  0.81  

    6.3 ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม (Group Development)  

มคีาความเช่ือมั่นเทากับ  0.79  

    6.4 ดานการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)  

มคีาความเช่ือมั่นเทากับ  0.83  

    6.5 ดานการศกึษาเชงิปฏบัิตกิารในชัน้เรียน (Action Research)  

มคีาความเช่ือมั่นเทากับ  0.82 

7. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงสมบูรณแลวนําเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

เพ่ือตรวจสอบและขอความเห็นชอบกอนนําไปใชในการเก็บขอมูล  

8. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารและครูผูสอน ในอําเภอ

แมลาว สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศกึษาไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ตอน ดังนี้  

1. ผูศกึษานําหนังสือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายถึงผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะหให

ผูบริหารและครูผูสอนตอบแบบสอบถาม  

2. สงแบบสอบถามไปยังผูบริหารและครูผูสอน ในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 2 ทุกโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

3. การสงและการตดิตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ผูศกึษาปฏบัิตดิังนี้  

    3.1 ลงรหัสของแบบสอบถามเพื่องายตอการตรวจสอบและตดิตามคืน  

    3.2 โรงเรียนกลุมตัวอยาง ผูศกึษาดําเนนิการจัดสงดวยตนเอง  

    3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลกลับ ผูศกึษาดําเนนิการเก็บขอมูลดวยตนเอง  

    3.4 ผูศกึษาไดรับแบบสอบถามกลับคืนท้ังหมด จํานวน 103 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  

การวเิคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการทําวิจัยในคร้ังนี้ ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งผูศึกษาไดแยกการ

วเิคราะหขอมูล ตามลักษณะของแบบสอบถามดังนี้  

1. ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย สถานภาพในปจจุบัน ประสบการณการในสอน วุฒิ

การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่และรอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบการ

บรรยาย  

2. ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน ในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน เปนแบบมาตรฐานสวนประมาณคา 

(Rating scale) ใชวิธีการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (�̅�) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอ รายดาน และ

โดยรวม  
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3. ขอมูลเปรียบเทียบการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน ในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน วิเคราะหโดยใชสถิติที   (t – test) แบบ 

Independent และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Anova) หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ทดสอบความแตกตางรายคู โดยวธีิ Scheffe’s method 

สถิตทิี่ใชในการศกึษา 

1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ เพื่อหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

2. สถติพืิน้ฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. สถติท่ีิใชในการทดสอบสมมุตฐิาน ไดแก  

    3.1 สถิติในการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม ใชสถิติ t – test แบบ 

Independent  

    3.2 สถิติในการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 3 กลุม โดยทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทดสอบความแตกตางรายคู โดยวิธี 

Scheffe’s 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวเิคราะหขอมูล ผูศกึษาไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูล ไดแก สถานภาพในปจจุบัน

ประสบการณในการสอน วุฒกิารศกึษา และขนาดสถานศกึษา 

ตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูล การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอนในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ตามสถานภาพประสบการณ

ในการสอน วุฒกิารศกึษา และขนาดของสถานศกึษา 
  

สรุปผลและอธิปรายผล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษา เร่ือง การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอนในอําเภอแม

ลาว สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 สามารถสรุปผลการศกึษาไดดังนี้  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูล ไดแก สถานภาพในปจจุบัน 

ประสบการณในการสอน วุฒกิารศกึษา และขนาดสถานศกึษา 

พบวา ความคิดเห็นสวนใหญเปนครูผูสอน จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 85.44 รองลงมาเปนผูบริหาร จํานวน 15 

คน คิดเปนรอยละ 14.56 ในดานประสบการณในการสอน สวนใหญตั้งแต 20 ปขึ้นไป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 62.14 

รองลงมามีประสบการณในการสอนระหวาง 10 – 20 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 20.39 นอยที่สุดมีประสบการณในการ

สอนต่ํากวา 10 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 17.48 ดานวุฒิการศึกษาสวนใหญวุฒิปริญญาตรี จํานวน 69 คน คิดเปนรอย
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ละ 66.99 รองลงมาวุฒิสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 33.10 และหากพิจารณาเกี่ยวกับขนาดสถานศึกษา

พบวา สวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดกลางมากท่ีสุด จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 53.40 รองลงมาเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก 

จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 46.60 

ตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูล การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอนในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอนในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  โดยภาพรวมทุกดาน พบวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา 

ทุกดานมกีารปฏบัิตงิานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการเสริมสราง

ประสบการณทางวิชาชีพ ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง และดานการวิจัยเชิง

ปฏบัิตกิารในชัน้เรียน ตามลําดับ และพจิารณาตามสถานภาพปรากฏผลดังนี้ คือ 

ผูบริหารสถานศกึษา มกีารปฏิบัตงิานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน มกีารปฏบัิตงิานอยูใน

ระดับมากทุกดาน 

ครูผูสอน มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก

ทุกดาน 

ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ตามสถานภาพ 

ประสบการณในการสอน วุฒกิารศกึษา และขนาดของสถานศกึษา 

การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ในอําเภอแมลาว สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 ไดผลดังนี้ 

การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน 

พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมมคีวามแตกตางกัน  

การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ตามประสบการณการสอนท่ี

แตกตางกัน พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมมคีวามแตกตางกัน 

การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ตามวุฒิการศึกษาที่แตกตาง

กัน พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมมคีวามแตกตางกัน 

การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ตามขนาดของสถานศึกษาท่ี

แตกตางกัน พบวา โดยภาพรวมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา 

ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ และดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน

ชั้นเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมและดานการ

พัฒนาหลักสูตร ไมแตกตางกัน 

อภปิรายผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอนในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 มปีระเด็นท่ีควรนํามาอภปิราย ดังนี้ 
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1. การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอนในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  โดยภาพรวมทุกดาน พบวา มีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในราย

ดาน พบวา ทุกดานมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร 

ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ดานการใหความชวยเหลือแกครู

โดยตรง และดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี ฉวีวงค (2551, หนา 134) 

พบวา การนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มหาสารคาม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

ชุมพร  จําปา (2548, หนา 98) ซึ่งพบวา การนเิทศภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ตาม

ความคิดเห็นของผูบริหารและครูท้ังโดยภาพรวมและเมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ วัลลีภ ดอกพรม (2547, หนา 66) การปฏิบัติภารกิจการนิเทศตามวงจรคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา 

จังหวัดนครปฐม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากเชนกัน 

ทัง้นี้อาจเปนเพราะความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน เปนไปในทิศทางเดียวกันใหความสําคัญกับเร่ืองการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีเนน

ความเขมแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยตระหนักถึงความสําคัญขององคประกอบ 3 ประการ คือ กระบวนการ

บริหารการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงรายเขต 2 (2554, หนา 8) กลาววาการนเิทศการศกึษา นับวามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพครูให

สามารถจัดการเรียนรูใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรได โดยใชหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ มีการนิเทศอยางท่ัวถึง 

ตอเนื่อง และมีคุณภาพ  การนิเทศการศึกษาถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา เพื่อใหโรงเรียนมมีาตรฐานตามท่ีกําหนด  

 2. จากผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ในอําเภอแมลาว 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามสถานภาพ ประสบการณในการสอน วุฒิการศึกษา

และขนาดของสถานศกึษา สามารถอภปิรายผลได ดังนี้ 

 2.1 การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ที่มีสถานภาพแตกตาง

กัน พบวา โดยภาพรวมและทุกดานไมมีความแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย โดยครูผูสอนมีการ

ปฏิบัติการนิเทศภายในมากกวาผูบริหารในทุกดาน สอดคลองกับผลการวิจัยของสายชอ ทองสุข (2547, 68) ไดทําการ

วิจัยเร่ืองการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอลานสภา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ผลการวจัิยพบวาการเปรียบเทียบการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาอําเภอลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางผูบริหารกับครูผูสอนโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา

รายดานพบวา ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม และดานกรพัฒนาหลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 สวนดานการใหความชวยเหลือครูโดยตรง การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น

เรียนไมแตกตางกัน   

ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมาจากครูผูสอนซึ่งมีจํานวนมากกวาผูบริหาร แตการ

ปฏิบัติการนิเทศของสถานศึกษามีการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนภายในระหวางผูบริหารและครูผูสอน จึงทําให
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การทํางานเปนไปตามขั้นตอนการนิเทศท่ีเอื้อตอกัน ผูบริหารและครูผูสอนไดรับการประชุมอบรมสัมมนา และศึกษาหา

ความรูดวยตนเองอยูเสมอ ทําใหมคีวามรูความเขาใจและทักษะในการดําเนนิการนเิทศภายในของโรงเรียน ดานการพัฒนา

ระบบการนิเทศใหมีประสิทธิภาพทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดสรางเคร่ืองมือ กํากับ 

ติดตามและประเมินผลการบริหาร ใหผูบริหารนําไปใชในการนิเทศภายใน จึงทําใหผลการเปรียบเทียบตามสถานภาพไม

แตกตางกัน 

 2.2 การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ตามประสบการณการ

สอนท่ีแตกตางกัน พบวา โดยภาพรวมและรายไดไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยผลการวิจัยนี้

สอดคลองกับผลการวจัิยของกมลเทพ ลําเหลือ (2552, หนา 75) ท่ีไดศกึษาเปรียบเทียบทักษะการนิเทศของผูนิเทศภายใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 1 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา การ

เปรียบเทียบทักษะการนิเทศของผูนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 จําแนกตาม

ประสบการณในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของสายชอ ทองสุข (2547, หนา 69) ไดทําการ

วิจัยเร่ืองการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอลานสภา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ผลการวจัิยพบวาการเปรียบเทียบการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษาอําเภอลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน 1 – 10 ป   11 – 20 ป 

และตัง้แต 21 ปขึ้นไป ท้ังโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะประสบการณของผูบริหารและครูผูสอนในอําเภอแมลาวมีประสบการณท่ีใกลเคียงกันทํา

ใหการประสานงาน การใหความชวยเหลือเปนไปอยางคลองตัว ครูผูสอนมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินการนิเทศ

ภายในมากยิ่งขึ้น ท้ังผูบริหารและครูผูสอนมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการ

ปฏบัิตงิานอยางมปีระสิทธิภาพ มีการพัฒนาโดยการศึกษาหาความรูดวยตนเอง ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค จึงสงผล

ใหการปฏบัิตกิารนเิทศภายในสถานศกึษาของผูท่ีมปีระสบการณตางกัน ไมแตกตางกัน 

  2.3 การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ตามวุฒิการศึกษาท่ี

ตางกัน พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย สอดคลองกับผลการวิจัย

ของสายชอ ทองสุข (2547, หนา 69) ไดทําการวิจัยเร่ืองการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา การเปรียบเทียบการดําเนินการนิเทศภายใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางผูท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรี ท้ังโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีความแตกตางกันทางดานวุฒิการศึกษา มีโอกาสไดศึกษาหา

ความรูจากสื่อประเภทตาง ๆ ท่ีมีมากมายในปจจุบัน เชน จากการสืบคนทางอินเตอรเน็ต การชมโทรทัศน การศึกษาจาก

หนังสือเอกสาร วารสารตาง ๆ ท่ีสงไปยังโรงเรียนโดยตรง ทําใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถปรับปรุงพัฒนาระบบการ

นิเทศภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารที่จะดึงศักยภาพในตัวของ

ครูผูสอนมาใชในการจัดการศกึษาใหมคุีณภาพตามมาตรฐานการศกึษาตอไป 

 2.4 การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ตามขนาดของสถานศึกษาท่ี

แตกตางกัน พบวา โดยภาพรวมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา 
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ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ และดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน

ชั้นเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมและดานการ

พัฒนาหลักสูตร ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย สอดคลองกับชุมพร จําปา (2548, หนา 98) ได

ทําการศึกษาความแตกตางการนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขนาดสถานศึกษา อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม พบวา การนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดสถานศึกษา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมไมมี

ความแตกตางกัน 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดกําหนดแนวทางการ

ดําเนนิงานในการประเมนิผลการนเิทศภายในสถานศึกษาสําหรับผูบริหารและครูผูสอนไวอยางชัดเจน จึงทําใหโรงเรียนทุก

ขนาดมีสภาพการบริหารท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูบริหารมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจน เห็น

ความสําคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษา ดวยการเนนทักษะการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ

และตอเน่ือง รวมท้ังจัดทําจัดหาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติการนิเทศ ตลอดจนกํากับติดตามผลและ

ประเมนิผลเปนระยะทําใหการปฏบัิตกิารนเิทศภายในสถานศกึษาประสบความสําเร็จ 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ผลการวจัิยท่ีพบวา ครูผูสอนมคีาเฉลี่ยในการปฏบัิตกิารนเิทศภายในสถานศึกษามากกวาผูบริหารสถานศึกษา ทํา

ใหผูมีสวนเกี่ยวของตองนําขอมูลนี้ไปใชในการปรับปรุงระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ตองใหผูบริหารสถานศึกษาเขามามี

สวนรวมมากขึ้นในการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยอาจวางแนวทางในการนิเทศภายในสถานศึกษา อาทิการปรับปรุงมาตรการ

ในการนิเทศท่ีมุงใหเกิดการนิเทศไดอยางท่ัวถึง ตอเนื่อง และพัฒนาโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพ โดยอาจขอสนับสนุนจาก

ผูบริหารสถานศึกษา และขอความรวมมือกับผูเกี่ยวของทุกๆ ฝาย เพื่อใหงานนิเทศมีการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกท้ัง

เปนการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนใหสูงขึ้นอกีทางหนึ่งดวย 

2. การกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ควรเนนที่ทักษะกระบวนการมากกวา

บทบาทการนิเทศและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระยะเร่ิมแรก เพราะจะทําใหผูบริหารสถานศึกษาหรือผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศมี

ประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงานดานการนิเทศภายในสถานศึกษาที่สูงขึ้น เมื่อไดทําการนิเทศอยางตอเนื่อง และจริงจัง

แลว อันจะสงผลใหครูผูสอนสามารถปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการสอนของตนเองใหดียิ่งขึ้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก็

จะสูงขึ้นตามไปดวย 

3. สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 ควรจัดประชุม อบรม สัมมนาผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอน หรือบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติการนิเทศภายในของสถานศึกษา

อยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยเนนทักษะกระบวนการนิเทศภายในและหาแนวทางใหผูที่ทําหนาที่มีเวลาสําหรับการปฏิบัติการนิเทศ

ภายในของสถานศกึษาใหมากยิ่งขึ้น 

4. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ควรจัดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษาในรูปแบบของ

การนิเทศเปนกลุมใหมากขึ้นในแตละสถานศึกษา เพราะจะชวยใหประหยัดทรัพยากรในการนิเทศและทําใหผูรับการนิเทศไดรับ

การนเิทศตรงกัน เขาใจตรงกัน อันจะเปนประโยชนตอการปฏบัิตงิานใหเปนไปในทิศทางเดยีวกัน 
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5. ผูบริหารสถานศึกษาควรกระตุนใหครูมีความตระหนัก เห็นความสําคัญของการนิเทศในทุกดาน ไมควรใหเปนไป

ตามความตองการของผูบริหารหรือผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศเพียงฝายเดียว ท้ังนี้เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติรวมกันของ

บุคลากรในสถานศึกษาใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีวางไว และสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาต ิ(2541, หนา 51) กลาวไววา การนเิทศภายในโรงเรียน คือการสงเสริมสนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครูในโรงเรียนให

ประสบความสําเร็จในการปฏบัิตงิานตามภารกจิหลัก คือการสอน โดยใหความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียน 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

1. ควรศกึษาปญหาและขอเสนอแนะของการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน โดย

ใชกลุมประชากรและกลุมตัวอยางท่ีกวางขวาง เพื่อจะไดทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นอันจะนําไปสูการพัฒนาระบบ

การนเิทศภายในของสถานศกึษา 

2. ควรศึกษาการปฏิบัติภารกิจการนิเทศตามวงจรคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีการเปรียบเทียบระหวาง

ขนาดของโรงเรียนดวย 

3. ควรศึกษาการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 
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การศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (2) ศึกษาการทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (3) ศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาท่ี

สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

กลุมเปาหมายท่ีศึกษาคือครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 จํานวน 6 โรงเรียน ท้ังสิ้น 90 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 

วเิคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณอยางงาย 

ผลการวิจัยพบวา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวม อยูในระดับปานกลางทุก

องคประกอบ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ การถอนตัว การใชอํานาจ การประนีประนอม สัมพันธภาพ และการ

เผชิญหนา การทํางานเปนทีมของครู ในภาพรวม อยูในระดับมากทุกองคประกอบ เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การ

พัฒนาตนเอง ความสัมพันธระหวางทีม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทาง

สรางสรรค การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทํางาน การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน การเปดเผยและการ

เผชิญหนาเพื่อแกปญหา และการติดตอสื่อสาร การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาดานการถอนตัว การใช

อํานาจ สัมพันธภาพ และการประนีประนอม สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในภาพรวม โดยท่ีสัมพันธภาพและการ

ประนปีระนอมสงผลผกผันอยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05 
 

คําสําคัญ: การบริหารความขัดแยง 
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Abstract  

 The purposes of the research were to 1) study on conflict management of school administrators affecting 

teacher’s teamwork of Doisantikeeree School Cluster, Mae Fah Luang District, Chiangrai Province. 2) to investigate 

teacher’s teamwork of Doisantikeeree School Cluster, Mae Fah Luang District, Chiangrai Province and 3) to compare 

the conflict administration of the school administrators affecting teacher’s teamwork of Doisantikeeree School Cluste,r 

Mae Fah Luang District, Chiangrai Province. Data were collected from 90 teachers from 6 schools through a 

questionnaire by a questionnaire and analyzed by using percentage, mean, standard deviation and inferial statistics; 

simple regression. 

 The results were as follows : The conflict management of school administrators in overall was at moderate 

level. When ordering all aspects, it was discovered that withdrawing, forcing, the compromising, smoothing and 

confronting were rated from high to low respectively. In terms of teacher’s teamwork in overall was at high level in 

all aspects respectively; individual development, sound inter-group relation, sound working and decision making 

procedures, cooperation and conflict, regular review, support and trust, openness and confrontation and 

communications. Finally, the withdrawing, forcing, compromising and smoothing of the school administrators had an 

effect on the teacher’s teamwork by the smoothing and the compromising was not at the significant level of .05. 
 

Keywords: Conflict Administration 
 

บทนํา 

 ปญหาความขัดแยงในสถานศึกษาเปนสิ่งยากท่ีจะหลีกเลี่ยง ตราบใดท่ีเรายังตองอาศัยคนเปนผูขับเคลื่อน

ประสิทธิภาพของงานจึงจําเปนท่ีเราจะตองทําความรูจักและเขาใจความขัดแยง แปลงสภาพความขัดแยงใหเปนประโยชน 

(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ , 2550) ในการบริหารองคการบางโอกาสความขัดแยงก็มีความจําเปน เพราะความขัดแยง

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หากองคการใดไมมีการเปลี่ยนแปลง องคการนั้นก็จะไมมีความกาวหนา ดังนั้นการศึกษาการ

บริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษานับวาเปนสิ่งสําคัญในการท่ีจะบริหารความขัดแยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางานเปนทีมของครูและเพื่อใหการบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารความ

ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการทํางานเปนทีมของครู โดยใชแนวความคิดการบริหารความขัดแยงของ

จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson) ประกอบดวย การถอนตัว การใชอํานาจ สัมพันธภาพ การประนีประนอม 

และการเผชิญหนา สวนการทํางานเปนทีม ยึดกรอบแนวคิดของของแกล็ดสไตล (Gladstein) วูดค็อก (Woodcock) และ   

ทิศนา แขมมณี (2547) มาเปนขอบขายทางทฤษฎีในการวิจัยการทํางานเปนทีมของครูซึ่งประกอบดวย การติดตอสื่อสาร 

การเปดเผยและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน ความรวมมือและการใชความขัดแยง

ในทางสรางสรรค การปฏบัิตงิานและการตัดสนิใจ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทํางาน การพัฒนาตนเอง และ

ความสัมพันธระหวางทีม 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 2) ศึกษาการทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 3) ศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาท่ี

สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศกึษาดอยสันตคีิรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชยีงราย 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

 สมมตฐิานของการวจัิยคือ 1) การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย อยูในระดับปานกลาง 2) การทํางานเปนทีมของครูใน

กลุมเครือขายพัฒนาการศกึษาดอยสันตคีิรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชยีงราย อยูในระดับปานกลาง  3) ก า ร บ ริ ห า ร

ความขัดแยงของผูบริหารสถานศกึษาสงผลตอการทํางานเปนทีมของครู 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มุงศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการ

ทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนนิงานตามลําดับดังนี้ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวเิคราะหขอมูล 

กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3 ปการศึกษา 2557 จํานวน 90 คน จาก 

6 โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศกึษาดอยสันตคีิรี 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิยนี้เปนแบบสอบถาม  โดยแบงออกเปน  3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ เพศ วุฒิทางการศึกษา ตําแหนง 

ประสบการณในการทํางาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) เพื่อใชเปนขอมูลพืน้ฐาน  

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู ครอบคลุมเนื้อหา

เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ จอหนสัน และ จอหนสัน (Johnson 

and Johnson ) 5 ดาน ประกอบดวย  

1. พฤตกิรรมการถอนตัว (withdrawing) 

2. พฤตกิรรมการใชอํานาจ (forcing) 

3. พฤตกิรรมสัมพันธภาพ (smoothing) 

4. พฤตกิรรมการประนปีระนอม (compromising) 

5. พฤตกิรรมการเผชญิหนา (confronting) 
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ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมของครู  ตามแนวคิดของแกล็ดสไตล (Gladstine) วูดค็อก และทิศนา 

แขมมณี 8 ดาน ประกอบดวย 

1. การตดิตอสื่อสาร 

2. การเปดเผยและการเผชญิหนาเพื่อแกปญหา 

3. การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน 

4. ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค 

5. การปฏบัิตงิานและการตัดสนิใจ 

6. การตรวจสอบทบทวนผลงานและวธีิการทํางาน 

7. การพัฒนาตนเอง 

8. ความสัมพันธระหวางทีม 

แบบสอบถามท่ีใชเปนแบบมาตราสวนประมาณคาของ Likert rating scale (Likert, 1961)  

การสรางเครื่องมอื 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิยคร้ังนี้มผีูวจัิยไดดําเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1. ศกึษาเอกสาร ตํารา และงานวจัิยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารท่ีสงผลตอการทํางานเปน

ทมีของการวจัิยนํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม            

2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางขอคําถามใหครอบคลุมถึงการบริหารความขัดแยงของผูบริหารทั้ง 5 ดาน และ

การทํางานเปนทีมของครูอกี 8 ดาน  

3. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมดใหครอบคลุมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารท่ี

สงผลตอการทํางานเปนทีมในสถานศึกษานําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใช

ภาษา 

4. นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารยที่ปรึกษาแลวนําเสนอ

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง ของเนื้อหา (content validity) วาเนื้อหาสาระในเคร่ืองมือท่ีสราง

ขึ้นมีความครอบคลุมเร่ืองท่ีทําการวิจัยเพียงใด โดยคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (index of item-objective 

congruence: IOC) โดยมคีา IOC เทากับ 1.00 

5. ทําการปรับปรุงแบบสอบถามใหมคีวามสมบูรณ เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลผูวจัิยดําเนนิการดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดตอผูบริหารโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

เพื่อขอความรวมมือจากครูตอบแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยนําหนังสือพรอมแบบสอบถามสงดวยตนเอง เพื่อขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามและขอรับคืน

ตามเวลาที่กําหนด 

3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ มาจําแนก และทําการวเิคราะห 
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การวเิคราะหขอมูล 

ผูวจัิยดําเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนแตละโรงเรียนมาตรวจสอบความเรียบรอย และความถูกตองสมบูรณในการตอบ 

2. นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณไปวิเคราะหดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 

เพื่อวเิคราะหขอมูล ตามจุดมุงหมายท่ีผูวจัิยตัง้ไว ดังนี้ 

    2.1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามไดแก อายุ เพศ วุฒิทางการศึกษา ตําแหนง 

ประสบการณในการทํางาน วเิคราะหดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และหาคารอยละ (Percentage) 

    2.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู และการ

ทํางานเปนทีมของครู ใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยหาคาเฉลี่ย (X ̅) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    2.3 วเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศกึษาท่ีสงผลตอการทํางานเปนทีมของ

ครู โดยใชคาสถติกิารถดถอย (simple regression) 
 

ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะหขอมูลและการทดสอบทางสถิติเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาท่ี

สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สรุป

ขอคนพบการวจัิย ไดดังนี้ 

1. การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟา

หลวง จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทุกองคประกอบ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ การถอน

ตัว การใชอํานาจ การประนปีระนอม สัมพันธภาพ และการเผชญิหนา  

           2. การทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศกึษาดอยสันตคีิรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ใน

ภาพรวมอยูในระดับมากทุกองคประกอบ เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การพัฒนาตนเอง ความสัมพันธระหวางทีม 

การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค การตรวจสอบทบทวนผลงานและ

วธิกีารทํางาน การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน การเปดเผยและการเผชญิหนาเพื่อแกปญหา และการตดิตอสื่อสาร  

3. การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาท่ี

สงผลตอการทํางานเปนทีมของครู ในภาพรวมคือ การถอนตัว การใชอํานาจ สัมพันธภาพ และการประนีประนอม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสัมพันธภาพและการประนีประนอมสงผลผกผัน และเม่ือพิจารณาแตละดาน พบวา 

องคประกอบของการบริหารความขัดแยงท่ีสงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติ

คีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย คือ องคประกอบดาน การถอนตัว การใชอํานาจ สัมพันธภาพ และการ

ประนีประนอม สงผลตอการติดตอสื่อสาร การเปดเผยและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา ความรวมมือและการใชความ

ขัดแยงในทางสรางสรรค และความสัมพันธระหวางทีม โดยสัมพันธภาพและการประนีประนอมสงผลผกผันกับการทํางาน

เปนทีม องคประกอบการบริหารความขัดแยงท่ีสงผลตอการทํางานเปนทีมของครูดานการถอนตัว และ สัมพันธภาพ 

สงผลตอการสนับสนุนและความไววางใจตอกัน โดยท่ีสัมพันธภาพสงผลผกผัน องคประกอบการบริหารความขัดแยงท่ี
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สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูดานการถอนตัว การใชอํานาจ และการประนปีระนอม สงผลตอความรวมมือและการใช

ความขัดแยงในทางสรางสรรค โดยท่ีการประนีประนอมสงผลผกผัน องคประกอบการบริหารความขัดแยงที่สงผลตอการ

ทํางานเปนทีมของครูดานการถอนตัว และการประนีประนอม สงผลตอการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ โดยท่ีการ

ประนีประนอมสงผลผกผันการบริหารความขัดแยงท่ีสงผลตอการทํางานเปนทีมของครูดานการถอนตัว สงผลตอการ

ตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทํางานของครู องคประกอบของการบริหารความขัดแยงที่สงผลตอการทํางานเปนทีม

ของครูดานการถอนตัว การใชอํานาจ และการประนีประนอม สงผลตอการพัฒนาตนเอง โดยการประนีประนอมสงผล

ผกผัน 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การวจัิยคร้ังนี้ มผีลการวจัิยดังกลาวขางตนเพื่อสนับสนุนการวจัิย สามารถอภปิรายผลการวจัิยได ดังนี้ 

1. การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟา

หลวง จังหวัดเชียงราย อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ความขัดแยงมักเกิดขึ้น

เสมอ เพราะการปฏิบัติงานเปนเร่ืองท่ีบุคลากรทุกคนจะตองมีปฏิสัมพันธกัน ความขัดแยงระหวางบุคคลมักพบเสมอทุก

สถานศึกษา และเปนสิ่งท่ีสรางปญหาใหกับสถานศึกษาเปนอยางมาก เชน ความขัดแยงระหวางผูบังคับบัญชากับ

ผูใตบังคับบัญชา หรือระหวางบุคลากรในสถานศึกษา ความขัดแยงมีผลตอบรรยากาศในการทํางานของสถานศึกษา เชน 

เกดิความอดึอัด คับของใจ อารมณหงุดหงดิ ขุนมัว บ่ันทอนสุขภาพจิตของบุคลากรทุกฝาย บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจ

ในการทํางาน ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารจะตองหาหนทางในการบริหารจัดการ เพื่อลดความขัดแยงดังกลาวให

บรรเทาเบาบางลง หรือไมใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาอันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน แตบางคร้ังการบริหาร

จัดการในเร่ืองความขัดแยงของผูบริหารก็ไมสามารถจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคได เนื่องมาจากความขัดแยงเกิดขึ้น

เกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ ดังท่ีถวิล วรเทพพุฒิพงษ ไดแบงความขัดแยงเปน 3 ประเภท คือ 1) ความขัดแยงท่ีเกิด

จากความแตกตางดานทัศนคต ิคานยิม ความเช่ือ ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความคาดหวังในบทบาท 2) ความ

ขัดแยงในผลประโยชน เกดิจากความตองการท่ีตางกัน และ 3) ความขัดแยงเร่ืองบุคลิกภาพ (ถวิล วรเทพพุฒิพงษ ,2554) 

เชนเดียวกับ ฟชเชอร (Fisher) แบงประเภทความขัดแยงเปน 2 ประเภท คือ 1) ความขัดแยงระหวางบุคคลดานอารมณ 2) 

ความขัดแยงในดานเนือ้หาสาระ (Fisher, 1955) สวนสวงิ สุวรรณ ไดชี้ใหเห็นวา ความขัดแยงระหวางบุคคลเกิดจากสาเหตุ

สําคัญ 8 ประการ คือ ความแตกตางของบุคลกิภาพ ความแตกตางของคานิยม ความแตกตางของการรับรู ความแตกตาง

ของเปาหมาย การแขงขันเพื่อจะไดทรัพยากรท่ีจํากัด การพึ่งพาอาศัยของบุคคล ความกดดันตอบทบาทและความ

แตกตางของสถานภาพ (สวิง สุวรรณ , 2547) จึงทําใหการบริหารของผูบริหารโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

ดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผลการวิจัยของ รังสรรค เหมันต ซึ่ง

ไดศึกษาเร่ือง การจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานประถมศึกษา อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม พบวา การจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานประถมศึกษา อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (รังสรรค เหมันต , 2550) 

สวนวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จาก

การวิจัย พบวา การบริหารความขัดแยงอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ การถอนตัวมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ แบบ
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สัมพันธภาพ ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ดานการถอนตัวและแบบสัมพันธภาพ ผูบริหารเห็นวาวิธีการดังกลาวเปนวิธีการท่ีจะ

หลีกเลี่ยงหรือเผชิญหนากับสถานการณท่ีมีความขัดแยงโดยตรง แตจะรอโอกาสท่ีจะเขาไปแกไขความขัดแยงเมื่อ

สถานการณมคีวามเหมาะสม แตท้ังนี้ตองใชความเขาใจอันดีตอกัน ใชสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน โดยใชแนวทางการมีสวนรวม

ของทุกฝาย คํานงึถงึเหตุผล ความเปนจริง ผูบริหารจะตองใจกวาง รับฟงความคิดเห็น ขอมูล และเหตุผลของผูอ่ืน ท่ีจะทํา

ใหไดขอเท็จจริงมากท่ีสุด ทุกฝายเห็นประโยชนของการแกไขความขัดแยงเปนท่ีตั้ง ใชความจริงใจ ความซื่อสัตย และ

ศรัทธาท่ีผูอ่ืนมตีอตนและหันหนาเขาหากัน หรือจับเขาคุยกัน ซึ่งเปนการแกปญหาดวยเหตุและผล ผูบริหารโรงเรียนอาจมี

ความเช่ือมั่นวาความสําเร็จขึ้นอยูกับสัมพันธภาพท่ีดภีายใตเวลาหรือสถานการณท่ีเหมาะสม จึงใชการบริหารความขัดแยง

แบบการถอนตัวและสัมพันธภาพควบคูกันไป สวนการใชอํานาจเปนวธีิการท่ีตองใชในสถานการณท่ีจําเปนเทานัน้ เพราะ 

เปนวิธีการท่ีครูไมชอบ เปนวิธีการท่ีผูบริหารตองใชความเด็ดขาด โดยใชอํานาจของตนเพื่อยุติปญหา (รังสรรค เหมันต , 

2550) สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชูเกียรติ แถวปดตา ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการแกไขความขัดแยงของผูบริหารกับ

การรับรูของผูบริหารและครูอาจารย โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 1 พบวา พฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของ

ผูบริหาร ไดแสดงออกถึงพฤติกรรมสัมพันธภาพเปนอันดับแรก รองลงมาคือพฤติกรรมการใชอํานาจ และใชพฤติกรรม

การเผชิญหนานอยท่ีสุด เพราะการแกไขความขัดแยงนั้น ควรเปนการแกไขความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ เพราะเปนการ

แกไขที่สรางสรรคและเกิดประโยชนตอสัมพันธภาพของบุคลากรในระยะยาว เปนการแกไขความขัดแยงท่ียอมรับของทุก

ฝายและเปนท่ีพึงพอใจของบุคลากร (ชูเกียรติ แถวปดตา , 2552)  ฟลเลย (Filley) กลาววา การแกไขความขัดแยงแบบ

ชนะ-ชนะ เปนการแกปญหาท่ีมีเหตุผล และเปนวิธีการสรางสรรค เปนการแสวงหาขอตกลงท่ีสบอารมณและเปนท่ีพอใจ

ของทุกฝาย แตการเลือกวิธีการแกไขความขัดแยงแบบนี้ตองอาศัยปจจัยหลายประการ ไดแก ความสามารถในการมอง

ปญหาใหเหมาะสมกับสถานการณ การหาทางเลือกหรือทางออกที่เหมาะสม ตองใชเวลาพอสมควร (Filley, 1975) ตาม

แนวคิดของจอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson) กลาววา การท่ีผูบริหารแสดงออกถงึพฤติกรรมการถอนตัวเปน

อันดับแรกนัน้แสดงวา ผูบริหารตองการหลกีเลี่ยงท่ีจะเผชญิหนากับสถานการณที่มีความขัดแยงโดยตรง แตจะรอโอกาสท่ี

จะเขาไปแกไขความขัดแยงเมื่อสถานการณมีความเหมาะสม แตถาหากวิธีการนี้ไมสามารถยุติหรือลดระดับความขัดแยง

ลงได ผูบริหารก็จะใชวิธีการจับเขาคุยกัน ปรึกษาหารือ วิเคราะหหาสาเหตุ สภาพปญหา แลวรวมกันหาทางออกท่ี

เหมาะสมตอไป (Johnson and Johnson , 1987) 

2. การทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการทํางานเปนทีมมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและมีเปาหมายรวมกัน สมาชิกมีความ

เปดเผยตอกัน เผชิญหนาเพ่ือแกปญหาทุกอยางดวยความจริงใจ มีการสนับสนุนและใหความไววางใจตอกัน มีความ

รวมมือในการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค มีการปฏิบัติงานและการตัดสินใจท่ีถูกตองเหมาะสม มีภาวะผูนําท่ี

เหมาะสมเปลี่ยนไปตามสถานการณ มกีารตรวจสอบทบทวนผลงานและวธิกีารทํางาน สมาชิกทุกคนมีการพัฒนาตนเอง มี

ความสัมพันธระหวางทีมในการทํางานเปนทีม มีการสื่อสารท่ีดี สอดคลองกับวูดค็อก (Woodcock) ท่ีไดใหทัศนะเกี่ยวกับ

กระบวนการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ มีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ 1) ความเปดเผยตอกันและการเผชิญหนาเพื่อ

แกปญหา 2) การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน การสนับสนุนและไวใจกันโดยธรรมชาติแลวตองไปดวยกันจะมีคุณคา

อยางมากกับบุคลิกภาพของความสัมพันธของมนุษย 3) ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค ความ

รวมมือคือการท่ีแตละคนไดรับมอบหมาย พรอมท่ีจะทํางานรวมกับคนอ่ืนๆ 4) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจท่ีถูกตอง
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เหมาะสม ทมีงานท่ีมปีระสทิธิภาพจะคิดถงึผลงานเปนอันดับแรก สวนวิธีการเปนลําดับรองลงมาแตยังคิดวาวิธีการทํางาน

และการตัดสินใจท่ีดีอันจะนําไปสูจุดมุงหมายท่ีตองการได  5) การตรวจสอบผลงานและวิธีการทํางาน ทีมงานที่ดีไมใชดู

ลักษณะและบทบาทท่ีมีอยูในองคกรเทานั้น ตองดูวิธีการทบทวนงานท่ีจะทําใหทีมไดเรียนรูจากประสบการณและรูจักคิด

ปรับปรุงงาน 6) การพัฒนาตนเอง ประสิทธิภาพของทีมจะมากขึ้นถาหากทีมใหความสนใจตอการพัฒนาทักษะของแตละ

คน ทําการฝกอบรมเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น 7) ความสัมพันธระหวางทีมในการทํางานเปนทีม ถาขาดความสัมพันธอันดี

ระหวางทมีหรือบุคคลแลว ความสําเร็จของการทํางานเปนทีมก็จะมีอุปสรรค 8) การสื่อสารท่ีดี การสื่อสารท่ีดีเปนสิ่งท่ีพึง

ประสงค ไมวาจะเปนระดับบุคคล ระดับทีมงาน หรือภายในองคกร (Woodcock , 1981) เชนเดียวกับ ทิศนา แขมมณี   

กลาววา ลักษณะของการทํางานเปนทีมนั้นตองมีเปาหมายรวมกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานในกลุม มีการติดตอสื่อสาร

กันภายในกลุม รวมมือประสานงานกัน ตัดสนิใจรวมกัน และมผีลประโยชนรวมกัน (ทิศนา แขมมณี , 2547) สอดคลองกับ 

ผลการวิจัยของกัญญา เร่ิมภักต ท่ีศึกษาเร่ืองกระบวนการทีมท่ีสัมพันธกับมาตรฐานงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 วัฒนธรรมของสถานศึกษา ซึ่งไดแก ความมุงประสงคของสถานศึกษา การเปน

สวนหนึ่งของสถานศึกษา บรรยากาศในการทํางานที่เอื้อตอการเปนมิตร รักใครผูกพัน ความไววางใจซึ่งกันและกัน ความ

เช่ือถือและยอมรับในความรู ความสามารถซึ่งกันและกัน การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การใหความรวมมือในการ

พัฒนางาน การผสมผสานความคิดเห็นและวธีิการทํางาน การยอมรับความแตกตางซึ่งกันและกัน การมีสวนรวมการแกไข

ปญหารวมกัน จากการวิจัยพบวา การพัฒนาตนเองอยูในระดับมากนั้น ปจจัยดังกลาวเปนปจจัยท่ีถือวามีความสําคัญ

อยางหนึ่งท่ีทําใหการทํางานเปนทีมประสบผลสําเร็จ (กัญญา เร่ิมภักต , 2553) สอดคลองกับผลการวิจัยของยุวรัตน     

รัตนบดินทร ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการทํางานเปนทีมของนักสังคมสงเคราะห พบวา 

การพัฒนาตนเอง การดําเนนิงานรวมกันตามขัน้ตอนตาง ๆ และความรวมมือกัน มีผลตอความสําเร็จในการทํางานเปนทีม 

ดังนัน้จงึเช่ือวาการพัฒนาตนเองเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางงาน หากสมาชิกในสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ

ก็จะทําใหเปนบุคลากรท่ีเต็มไปดวยความรู ความสามารถ สงผลใหกระบวนการทํางานดําเนินไปดวยความราบร่ืนและมี

ประสทิธิภาพ (ยุวรัตน รัตนบดนิทร , 2551)   

3. จากผลการวิจัย พบวา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการทํางานเปนทีมของครูใน

กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ดานการถอนตัว การใชอํานาจ 

สัมพันธภาพ และการประนีประนอม สงผลตอการทํางานเปนทีมในภาพรวมและทุกองคประกอบ คือ การติดตอสื่อสาร 

การเปดเผยและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน ความรวมมือและการใชความขัดแยง

ในทางสรางสรรค การปฏบัิตงิานและการตัดสนิใจ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทํางาน การพัฒนาตนเอง และ

ความสัมพันธระหวางทีมนั้น ท้ังนี้เปนเพราะผูบริหารใชการบริหารความขัดแยงโดยวิธีการหลีกเลี่ยงหรือเผชิญหนากับ

สถานการณท่ีมีความขัดแยงโดยตรง แตจะรอโอกาสที่จะเขาไปแกไขความขัดแยงเมื่อสถานการณมีความเหมาะสม มีการ

พบปะพูดคุย การหาเหตุผลรวมกันทุกฝาย โดยคํานึงถึงเหตุผลความเปนจริงมากกวาการลงมติหรือใชเสียงสวนใหญ ทุก

คนมีสวนรวมในการเสนอขอมูล ความคิดเห็น ผูบริหารใจกวางยินดีรับฟงความคิดเห็นขอมูลและเหตุผลคนอ่ืนเพื่อใหได

ขอเท็จจริงมากท่ีสุด มกีารจับเขาคุยกันโดยตรงกับคูกรณีทั้งสองฝาย ใชความจริง ความซื่อสัตย และความศรัทธาท่ีผูอ่ืนมี

ตอตนเอง ในขณะเดียวกันการบริหารความขัดแยงโดยการใชอํานาจก็เปนวิธีการหนึ่งท่ีใชในการบริหารความขัดแยง แต

ตองใชในสถานการณท่ีจําเปน ผูบริหารตองใชความเด็ดขาด โดยใชอํานาจของตนเพื่อยุติปญหา การบริหารความขัดแยง
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เหลานี้เปนไปในทางสรางสรรค ทําใหครูมีขวัญและกําลังใจ ทํางานอยางมีความสุข ความสัมพันธของหมูคณะมีความ

มั่นคง มคีวามเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกัน ทําใหกลุมหรือทีมมคีวามสามัคคี อันท่ีจะสงผลใหการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพ มี

การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทํางาน มีการพัฒนาตนเอง และมีความสัมพันธระหวางทีมเปนอยางดี ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของเคเซอร (Coser) พบวา ความขัดแยงทําใหเกิดผลดี คือ 1) ความขัดแยงสรางและรักษา

เอกลักษณของกลุม 2) ชวยใหความสัมพันธของหมูคณะมั่นคง 3) กระตุนใหเกิดความสรางสรรคหรือเปลี่ยนแปลงแกไข

กฎเกณฑใหเหมาะสมกับเวลา 4) มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 5) กอใหเกิดการรักษาดุลอํานาจ 6) ความขัดแยงกับกลุม

ยังทําใหเกิดความสามัคคีในกลุมมากขึ้น (Coser , 1969) เชนเดียวกับจุงและแมกกินสัน (Chung and Magginson) ไดเสนอ

ผลดีของความขัดแยงท่ีมีตอองคกร ดังนี้ 1) ทําใหประเด็นปญหาแจมชัดขึ้น 2) กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ใน

องคกร 3) เกิดความเปนปกแผนของกลุม 4) ทําใหมีการระบายความรูสึกอยางเต็มที่ และ 5) ทําใหความสัมพันธของกลุม

ดีขึ้น (Chung and Magginson , 1981) นอกจากนี้ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ไดกลาวถึงประโยชนของความขัดแยงไววา        

1) ปองกันไมใหองคกรหยุดอยูกับท่ี 2) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 3) ผูบริหารสามารถนําความแตกตางของบุคคลมาใช

ประโยชนตอองคกร 4) กระตุนใหเกดิการแสวงหาขอมูลขอเท็จจริง หรือวิธีการแกปญหาอยางใหม 5) ทําใหเกิดความกลม

เกลียว รวมพลังกัน และ 6) ทําใหมีความรอบคอบและมีเหตุผลในการแกปญหา สงเสริมใหการทํางานมีระบบและ

ประสทิธิภาพ (เสริมศักดิ์ วศิาลาภรณ , 2550) 

การบริหารความขัดแยงของผูบริหารโดยการประนีประนอม ผลการวิจัยพบวา มีผลผกผันตอการทํางานเปนทีม

ในภาพรวม ดานการติดตอสื่อสาร การเปดเผยและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา ความรวมมือและการใชความขัดแยง

ในทางสรางสรรค การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การพัฒนาตนเอง และความสัมพันธระหวางทีม ท้ังนี้เปนเพราะ

ผูบริหารใชการบริหารความขัดแยงโดยตองการท้ังผลประโยชนและความสัมพันธกับคนอ่ืน พยายามจะใหคูขัดแยงยอมลด

ผลประโยชนของตนเองลงเพ่ือรักษาความสัมพันธกันไว มีการผอนปรนความตองการของผูอ่ืน ผูบริหารเช่ือวาการ

แกปญหาความขัดแยงถึงจะไดเพียงบางสวนก็ยังดีกวาไมสามารถแกปญหาไดเลย ใชการแลกเปลี่ยนผลประโยชนของแต

ละฝายโดยยอมทําตามความตองการของคนอ่ืนบางเพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยง ใชการแบงปนผลประโยชนคนละ

คร่ึง ทุกฝายจะไดตามท่ีตองการเพียงคร่ึงหนึ่งซึ่งจะมีผลตอการทํางานเปนทีม ขาดประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสาร ขาด

การมีสวนรวม ขาดการยอมรับ ขาดขอมูลขาวสารท่ีเปนจริง ขาดการผสมผสานความคิดเห็นและวิธีการทํางาน ไมมีการ

เตรียมการแกปญหาไวลวงหนา ไมมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน ไมสามารถตัดสินใจรวมกันในการกําหนดจุดเนน

และแนวทางรวมกันได ขาดแรงจูงใจของผูรวมงาน บรรยากาศการทํางานขาดความอบอุนและความเปนมิตรในทีมงาน 

สมาชิกขาดความรับผิดชอบ ขาดความขยันหมั่นเพียร ขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน ขาดการอํานวยความ

สะดวกซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ไดสรุปผลเสียไว 13 ประการ คือ 1) ขาดการยอมรับซึ่งกัน

และกัน ขาดความไววางใจ ไมเคารพซึ่งกันและกัน บุคคลตั้งแงและใชเลหเหลี่ยมเขาหากัน 2) ขาดความรวมมือในการ

ทํางาน 3) ขาดความคิดริเร่ิม บุคคลจะทํางานตามท่ีถูกสั่งเทานั้น 4) การสื่อสารถูกบิดเบือน 5) ทําใหเกิดความเครียด 

สุขภาพจิตเสีย 6) ลดประสิทธิภาพในการทํางาน 7) ทําลายความสามัคคีกลมเกลียวในกลุม 8) เปนอุปสรรคตอการ

ตัดสินใจ ขาดขอมูลในการตัดสินใจทําใหตองตัดสินใจดวยความเสี่ยง 9) ไมสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 10) ทําให

บุคคลหรือองคกรเกิดความเสียหาย ท้ังช่ือเสียง เกียรติยศ ทุนทรัพย หรือแมแตชีวิต 11) ถาแกปญหาไมดีอาจเปนเหตุ
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นําไปสูความขัดแยงอยางอ่ืนๆอีก 12) ความไมพอใจท่ีจะทํางานเกิดการเฉ่ือยงาน และ 13) ทําใหสูญเสียกําลังคนท่ีหนี

ออกไปจากองคกร (เสริมศักดิ์ วศิาลาภรณ , 2550) 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

เพ่ือใหงานวจัิยชิ้นนี้มปีระโยชนในเร่ืองการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการทํางานเปน

ทีมของครู ผูศกึษาจงึขอเสนอแนะเพื่อนําผลไปใช ดังนี้ 

1. จากการวิเคราะหการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา พบวา การบริหารความขัดแยงของ

ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลางทุกองคประกอบ แตองคประกอบท่ีมีจุดออนมากท่ีสุดคือดานการเผชิญหนา 

ดังนัน้ ผูบริหารตองมกีารจับเขาคุยกัน เผชญิหนากัน พบปะพูดคุยหาเหตุผลท่ีเปนจริงท่ีสุดดวยความจริงใจ ตองใจกวาง 

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนท่ีสุด อีกท้ังยังตองใชศรัทธาท่ีผูอ่ืนมีตอตนเองในการบริหารความ

ขัดแยงดวยความจริงใจ เปนธรรม และซ่ือสัตย      

2. จากการวิเคราะหการทํางานเปนทีมของครู พบวา อยูในระดับมากทุกองคประกอบ เมื่อพิจารณาแตละ

องคประกอบพบวา การติดตอสื่อสารเปนองคประกอบท่ีมีจุดออนท่ีสุดในการทํางานเปนทีม ซึ่งถือวาเปนองคประกอบท่ี

สําคัญ ครูจึงตองมีการติดตอสื่อสารและถายทอดขาวสารขอมูลท่ีเขาใจงาย หลากหลาย รวดเร็ว ถูกตอง ผูบริหารตองมี

สวนชวยในการกระตุน สงเสริม หรือสนับสนุนใหครูไดพบปะกัน แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันอยูเสมอ รวมไปถึง

เทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารท่ีทันสมัย จะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพและ     ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

หรือเปาหมายท่ีวางไว 

3. การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครู จากงานวิจัยพบวา การ

บริหารความขัดแยงแบบการถอนตัวสงผลตอการทํางานเปนทีมทุกองคประกอบ  ดานสัมพันธภาพสงผลผกผันตอ

องคประกอบดานการติดตอสื่อสาร การเปดเผยและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน 

ความสัมพันธระหวางทีม การประนีประนอมสงผลผกผันตอองคประกอบดานการติดตอสื่อสาร การเปดเผยและการ

เผชิญหนาเพื่อแกปญหา ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การ

พัฒนาตนเอง และความสัมพันธระหวางทีม ดังนั้น การบริหารความขัดแยงจึงควรใชการถอนตัว คือ ลดการเผชิญหนากัน

โดยตรงเมื่อเกิดความขัดแยงท่ีรุนแรง โดยผูบริหารตองคํานึงถึง เวลา สถานการณ และโอกาสท่ีเหมาะสมในการเขาไป

แกปญหา ซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝาย มีการจับเขาคุยกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความจริงใจ 

ยุติธรรม ซ่ือสัตย ใชเหตุผลและขอเท็จจริงในการแกปญหามากท่ีสุด สวนการบริหารความขัดแยงแบบสัมพันธภาพและ

การประนปีระนอมควรใชใหเหมาะสมกับสถานการณ 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

1. ควรศกึษาวจัิยเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศกึษาท่ีสัมพันธกับความพงึพอใจของครู 

2. ควรศกึษาวจัิยเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของสถานศกึษาท่ีสงผลกับความผูกพันหรือขวัญกําลังใจในการ

ปฏบัิตขิองครู 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การศกึษาอสิระฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหจาก ดร.บรรจง ไชยรินคํา อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งไดกรุณา

ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเปนประโยชน อีกท้ังสละเวลาตรวจสอบแกไขเนื้อหาและการใชภาษาเพื่อให

การศึกษาอิสระนี้มีความถูกตองและสมบูรณมากท่ีสุด ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ พรอมนี้ผูวิจัย

ขอขอบพระคุณ นายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานสันติคีรี นายสุคนธ พันธุรัตน ตําแหนง

ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหมสันติ นางสาวจรรยา ชัยบุญลือ ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานพนาสวรรค สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนําและตรวจสอบเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

คร้ังนี้ ผูวจัิยขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง 

 ขอขอบคุณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 ท่ีใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 

 ทายท่ีสุด ผูวิจัยขอขอบคุณบิดามารดาและครอบครัวท่ีสอนใหผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและ

ชวยสงเสริม สนับสนุน ใหกําลังใจ รวมถึงเพื่อนๆ ทุกคนสําหรับความหวงใยชวยเหลือจนทําใหผูวิจัยสามารถดําเนิน

การศกึษาอสิระนี้จนสําเร็จลุลวงลงไดในท่ีสุด 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการประชาสัมพันธสถานศึกษา และเพื่อหาแนวทางการ

พัฒนาการประชาสัมพันธของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ 

ประชากรที่ใชในการศกึษา จํานวน 148 คน ซึ่งประกอบดวย ครูและบุคลากรในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ เคร่ืองมือท่ีผูศึกษาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม

ตรวจสอบรายการ แบบสอบถามเปนมาตราสวน และแบบสอบถามปลายเปด สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจัิยพบวา 

1. ผลการศึกษาสภาพการประชาสัมพันธสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเชยีงราย โซนเหนือ โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก  

2. ผลการหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประชาสัมพันธสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเชยีงราย โซนเหนือ 

    2.1 ดานสํารวจสภาพปญหาและความตองการ ควรสอบถามความตองการจากผูปกครองและนักเรียน และ

ใหบอกถงึปญหาท่ีมอียูจริงในการจัดประชาสัมพันธของสถานศกึษา  

    2.2 ดานการวางแผนและตัดสินใจ ควรวางแผนการใชสื่อประชาสัมพันธท่ีเหมาะสม ควรมีการกําหนด

วัตถุประสงคในการจัดประชาสัมพันธในแตละคร้ังใหชัดเจน 

    2.3 ดานการติดตอสื่อสาร ควรมีการประชาสัมพันธผลงานนักเรียน สนับสนุนครูและบุคลากรเผยแพร

ผลงานอยางสม่ําเสมอ ควรมกีารประชาสัมพันธกจิกรรมอยางตอเนื่อง  

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2โรงเรยีนราชประชานุเคราะห 15  จังหวัดเชยีงราย 57150 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2Rajaprajanugroh 15, Chiangrai, 57150 

*Corresponding author : supawansommana@gmail.com 
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    2.4 ดานการประเมินผล ควรมีการสรุปผลการจัดประชาสัมพันธทุกคร้ัง ควรมีการนําผลการปฏิบัติไปใช

หรือปรับปรุงในคราวตอไป  
  

คําสําคัญ: การประชาสัมพันธสถานศกึษา  
 

Abstract  

The purposes of the research were to study the actuality and proposed guidelines to improve the schools 

public relations under the Chiangrai Local Administration Educational Development Unit, Northern Zone. The people 

used in the research were 148, included teachers and directors. Check list questionnaire, rating scale questionnaire 

and open – ended questionnaire were used as a data collection tool. The statistics used for data analysis were 

frequency, percentile, mean and standard deviation. 

The research findings were as follows: 

1. The actuality of school public relations under the Chiangrai Local Administration Educational 

Development Unit, Northern Zone was at a high level. 

2. The proposing guidelines of school public relations under the Chiangrai Local Administration Educational 

Development Unit, Northern Zone. 

       2.1 Surveying should be requested by students, their parents or guardians. Telling the problems of 

school public relations was suggested. 

       2.2 Planning should to plan about the media and assigned the clearly objectives of school public 

relations. 

      2.3 Communicating should to promote the success. Encourage them to make more success. Promoting 

school activities should be done continuously. 

      2.4 Evaluating should be concluded and improved for doing the school public relations on the next time. 
 

Keywords: School Public Relations  
 

บทนํา 

ในยุคสมัยท่ีการติดตอสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเปนไปโดยงาย การประชาสัมพันธจึงเปน

เคร่ืองมือท่ีจําเปนอยางยิ่งของสถานศึกษา ในการสงและรับขาวสาร ความคิดเห็น เผยแพรผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา การสรางไมตรีสัมพันธของกลุมตาง ๆ บุคลากรภายในท่ีมีความสําคัญตอการสรางภาพลักษณขององคกร 

คือ ผูบริหาร ซึ่งองคกรท่ีมภีาพลักษณด ีคนในสังคมยอมรับ ผูบริหารมักเขามามบีทบาทสรางภาพลักษณนั้นดวย สวนนี้จะ

เกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูบริหารหนวยงานมีความเขาใจ ใหความสําคัญและใหการสนับสนุนงานประชาสัมพันธธอยางแทจริง 

ดังนั้นในการบริหารสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาควรตระหนักและใหความสําคัญ เปนผูนําในการหาแนวทาง
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ประชาสัมพันธสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการประชาสัมพันธท่ีดี จะชวยสะทอนภาพลักษณท่ีดีใหกับ

สถานศกึษา 

จากผลการรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด พบวา

สถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ ยังมีคะแนนในเร่ืองของการ

จัดการประชาสัมพันธสถานศกึษานอย ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจและอยากทราบถึงสภาพการประชาสัมพันธของสถานศึกษา

ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น โซนเหนือ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธใน

หลาย ๆ ดาน รวมถึงเพื่อสรางความนาเช่ือถือและความศรัทธาใหเกิดกับผูปกครอง และชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีมีสวน

เกี่ยวของ ผูศึกษาจึงมีความสนใจนําผลการศึกษาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธสถานศึกษาใหมี

ประสทิธิภาพและเปนท่ียอมรับมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เชยีงราย โซนเหนือ 

2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเชยีงราย โซนเหนือ 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  

 

 

 

 

 

        ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง การบริหารงานการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการประชาสัมพันธสถานศึกษา และเพื่อหาแนวทางการ

พัฒนาการประชาสัมพันธสถานศกึษา ในการศกึษาคร้ังนี้ ผูศกึษาไดดําเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

ประชากร 

 ประชากรในการศกึษาวจัิยคร้ังนี้ ไดแก 

ความคิดเห็นของครูและบุคลากร

กลุ ม เค รือข ายพัฒนาการศึกษา 

อปท. เชียงราย โซนเหนือ 

สภาพการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขาย 

อปท. โซนเหนือ 

1. สํารวจสภาพปญหาและความตองการ 

2. การวางแผนและการตัดสนิใจ 

3. การตดิตอสื่อสาร 

4. การประเมินผล 
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1.1 ครูและบุคลากรในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเชยีงราย โซนเหนือ จํานวน 148 คนโดยแบงเปนผูบริหารจํานวน 10 คน ครูและบุคลากรจํานวน 138 คน 
 

เครื่องมอืที่ใชในการศกึษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list)  

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือมีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) มาเปน

แนวทางในการกําหนดคาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเชยีงราย โซนเหนือ 
 

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมอื 

 1. ศึกษา วิเคราะหหลักการ แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธโรงเรียน เพื่อเปน

แนวทางในการสรางคําถาม 

 2. สรางแบบสอบถามตามวัตถุประสงคของการศกึษา 

 3. นําแบบสอบถามเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมและถูกตอง 

แลวแกไขตามขอเสนอแนะ 

 4. จัดพมิพแบบสอบถามตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

 5. นําแบบสอบถามท่ีผานการแกไข โดยผานการอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษาเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หา และความสมบูรณของภาษา 

 6. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอคําถามกับ

วัตถุประสงค (IOC) โดยเลือกขอคําถามท่ีมคีาตัง้แต 0.50 ขึ้นไปมาใช 

 7. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว เสนอตอาจารยที่ปรึกษาเพื่ออนุมัติใหนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับครูและ

บุคลากรที่มคีวามคลายคลงึกับประชากร เพ่ือตรวจสอบความเช่ือมั่นของคําถาม 

8. หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach’s) คาระดับคะแนนความเช่ือมั่น 0.80 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ผูศกึษาขอหนังสือขอความอนุเคราะหใหนสิติเขาเก็บขอมูลจากมหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชยีงราย  

2. ผูศึกษานําหนังสือขอความอนุเคราะหใหกับสถานศึกษาท่ีตองการเก็บขอมูล พรอมกับแบบสอบถาม โดยขอ

ความรวมมือผูประสานงานของโรงเรียน และระบุวันท่ีตองการรับแบบสอบถามคืน 

3. ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาในวันท่ีมีการประชุมวิสามัญประจําปของกลุมเครือขายพัฒนา

การศกึษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชยีงราย โซนเหนือ ในวันท่ี 8 ธันวาคม 2557 เพื่อนําไปวเิคราะหขอมูลตอไป 
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การวเิคราะหขอมูล 

ผูศกึษานําแบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณ จัดระเบียบขอมูล และวเิคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลสภาพการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเชยีงราย โซนเหนือ โดยการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะหขอมูลการหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประชาสัมพันธสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนา

การศกึษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชยีงราย โซนเหนือ โดยการหาคาความถี่ และหาคารอยละ 
 

ผลการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการศึกษา จํานวน 2 ตอน ตามวัตถุประสงคของ

การศกึษา ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาสภาพการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเชยีงราย โซนเหนือ 

 2. ผลการหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประชาสัมพันธสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเชยีงราย โซนเหนือ  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

1. สรุปผลการศึกษาผลการศึกษาสภาพการประชาสัมพันธสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเชยีงราย โซนเหนือ 

    1.1 ดานการสํารวจสภาพปญหาและความตองการ พบวาสถานศึกษาสรางความเขาใจที่ดีกับผูปกครองและ

ชุมชนมากที่สุด สถานศกึษาสอบถามความพงึพอใจในการปฏบัิตงิานจากชุมชน นอยท่ีสุด 

   1.2 ดานการวางแผนและตัดสินใจ พบวา สิ่งท่ีสถานศึกษามีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ สถานศึกษากําหนด

นโยบายดานการประชาสัมพันธสถานศึกษา สวนท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุดคือ สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการ

บริหารงานดานการประชาสัมพันธสถานศกึษ 

   1.3 ดานการติดตอสื่อสาร พบวาสถานศึกษามีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาจัดใหมีการเผยแพร

ผลงานของนักเรียนและสิ่งท่ีพบวาสถานศึกษามีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ สถานศึกษาสราง website ในการประชาสัมพันธ

สถานศกึษา 

   1.4 ดานการประเมินผล พบวาการปฏิบัติงานดานการประเมินผลที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ สถานศึกษานํา

ผลจากการกํากับติดตามดานการประชาสัมพันธมาใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นและสิ่งที่มีการปฏิบัตินอยท่ีสุด 

คือ สถานศกึษากํากับตดิตามการปฏบัิตงิานดานการประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ 

2. ผลการหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประชาสัมพันธสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเชยีงราย โซนเหนือ 
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    2.1 ดานสํารวจสภาพปญหาและความตองการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา ควรสอบถาม

ความตองการจากผูปกครองและนักเรียน มากท่ีสุด และใหบอกถึงปญหาท่ีมีอยูจริงในการจัดประชาสัมพันธของ

สถานศกึษา นอยท่ีสุด  

    2.2 ดานการวางแผนและตัดสินใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนวทางในการวางแผนและตัดสินใจ

ในการประชาสัมพันธสถานศึกษาท่ีมากท่ีสุด คือ ควรวางแผนการใชสื่อประชาสัมพันธท่ีเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 

สวนท่ีนอยท่ีสุด คือ ควรมกีารกําหนดวัตถุประสงคในการจัดประชาสัมพันธในแตละคร้ังใหชัดเจน 

    2.3 ดานการติดตอสื่อสาร พบวา ผูตอบแบบสอบถามเสนอแนวคิดในการติดตอสื่อสาร คือ ควรมีการ

ประชาสัมพันธผลงานนักเรียน สนับสนุนครูและบุคลากรเผยแพรผลงานอยางสม่ําเสมอ มากท่ีสุด สวนท่ีนอยท่ีสุด คือ 

ควรมกีารประชาสัมพันธกจิกรรมอยางตอเนื่อง  

    2.4 ดานการประเมนิผล พบวา แนวทางท่ีผูตอบแบบสอบถามมีตอการประเมินผลการประชาสัมพันธ ท่ีมาก

ที่สุดคือ ควรมีการสรุปผลการจัดประชาสัมพันธทุกคร้ัง และท่ีนอยท่ีสุด คือ ควรมีการนําผลการปฏิบัติไปใชหรือปรับปรุง

ในคราวตอไป  

อภปิรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง การบริหารงานการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ มีการแบงประเด็นการศึกษาออกเปน 4 ดาน คือ ดานการสํารวจสภาพปญหา

และความตองการ ดานการวางแผนและตัดสินใจ ดานการติดตอสื่อสาร และดานการประเมินผล ซึ่งผลการประเมิน     

ทุกดานโดยรวมอยูในระดับมาก ประเด็นท่ีนาสนใจควรนํามาอภปิรายผล  

1. ผลการศึกษาสภาพปญหาและการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเชยีงราย โซนเหนือ 

   1.1 ดานการสํารวจสภาพปญหาและความตองการ อยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะวา สถานศึกษามีการ

ประสานสอบถามความพึงพอใจจากผูปกครองและชุมชน รับฟงความคิดเห็นจากผูปกครอง ชุมชน แลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารขอมูลกับบุคลกรในโรงเรียนยังไมมากเทาท่ีควร ซึ่งจะสงผลตอการรับรูสภาพปญหาท่ีแทจริงในการจัด

ประชาสัมพันธของสถานศกึษา สอดคลองกับงานวจัิยของ วรีะวรรณ มณีเนยีม (2550,  หนา 104 - 105) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับ

สภาพที่ เปนจริงสภาพท่ีควรจะเปนและปญหาของการจัดการประชาสัมพันธ  โรงเ รียนประถมศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร พบวาดานความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ดานความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียน และดาน

ความสัมพันธระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน ทุกดานมีความสัมพันธกัน และพฤติกรรมของทุกคนมีผลกระทบตอ

ช่ือเสยีงของโรงเรียน 

  1.2 ดานการวางแผนและตัดสินใจ อยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะวา สถานศึกษาไดใหความสําคัญและทํา

การกําหนดนโยบายดานการประชาสัมพันธสถานศึกษา แจงวัตถุประสงคในการประชาสัมพันธสถานศึกษาในแตละคร้ัง

ใหแกครูและบุคลากรทราบจัดทําโครงการเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธสถานศึกษา จัดใหมีสถานท่ีในการ

ประชาสัมพันธท้ังภายในและบริเวณใกลเคียงสถานศกึษา สถานศกึษายังไดจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ และจัดสรรงบประมาณ

ในการบริหารงานดานการประชาสัมพันธสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิรันดร ชนะบุญ (2549, หนา 92 - 

96) ที่พบวา สภาพการดําเนินงานการประชาสัมพันธมีปญหาเกิดจาก ความลาชาของขอมูลขาวสาร ขาวท่ีแจงไปไมถึง
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ชุมชน และหนวยงานท่ีแจงขาว เปนเหตุใหชุมชนเขาใจโรงเรียนในทางท่ีไมถูกตองนัก ปญหาดังกลาวหากไมมีการแกไข 

อาจทําใหปญหารุนแรงขึ้นตามมา เพื่อเปนการแกไขปญหา จึงไดจัดกิจกรรมประชุมผูปกครอง ครู อาจารยท่ีรับผิดชอบ

งาน โครงการตาง ๆ ท่ีโรงเรียนไดจัดทํา ไดชี้แจงประชาสัมพันธในที่ประชุมผูปกครอง การประกาศเสียงตามสายใหขอมูล

ขาวสารและงานโครงการท่ีโรงเรียนกําลังดําเนนิการ และพบภายหลังวาการจัดประชาสัมพันธไดผลดขีึ้น 

  1.3 ดานการติดตอสื่อสาร อยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะวา สถานศึกษาใชการประชาสัมพันธโดยการ

เผยแพรผลงานของนักเรียน ครู ในระดับตาง ๆ ติดตอสื่อสารกับผูปกครองโดยตรงดวยวิธีการพบปะพูดคุย ใชกิจกรรม

สรางความรวมมือและสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน ครู และผูปกครอง เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอ

สังคม ใชการติดตอสื่อสารผานทาง social media เชน facebook แตก็ยังพบวาสถานศึกษาไมไดมีการประชาสัมพันธ

สถานศกึษาผานทาง website เทาท่ีควร ซึ่งสอดคลองกับ อลิสา สิงหสงา (2552, หนา 60 - 61) ท่ีไดศึกษาผลของการนํา

แนวคิดการประชาสัมพันธของ บัสกนิ, อโรนอฟฟ และแล็ทตมิอรมาใชในโรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล ที่ระบุวา การ

ปฏบัิตแิละการสื่อสารเปนการนําแผนงานและโครงการที่ไดกําหนดไวมาดําเนินการสื่อสารและเผยแพรเพื่อใหประชาชนได

ทราบเปนการสรางภาพพจนท่ีดีใหแกสถานศึกษาและชักจูงใหประชาชนใหการสนับสนุนหรือมีความนิยมชมชอบใน

สถานศึกษาซึ่งการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะตองใหสอดคลองกับสถานการณเวลาสถานท่ีและประชาชนเปาหมาย 

ไกรทวี ประดิษฐจา (2552, หนา 144 - 147) พบวาการใหผูรับผิดชอบไดมีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู      

ความเขาใจในการประชาสัมพันธ จะสามารถนําเทคโนโลยเีขามาชวยในงานประชาสัมพันธในทุกดาน ซึ่งจะทําใหระบบงาน

ประชาสัมพันธมคีวามถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบัน สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

  1.4 ดานการประเมินผล อยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะวาสถานศึกษานําผลจากการกํากับติดตามดานการ

ประชาสัมพันธมาใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น โดยการจัดเก็บขอมูลการสํารวจความพึงพอใจ ทํารายงานผล

การปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ และมีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เชนเดียวกับ อลิสา สิงหสงา 

(2552, หนา 60 - 61) ท่ีไดทําการศึกษาผลการนําแนวคิดการประชาสัมพันธของบัสกิน, อโรนอฟฟ และแล็ทติมอร มาใช 

ดวยวิธีการดําเนินการศึกษา4 ระยะ คือ การศึกษาปญหาและความตองการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ กําหนดแนวทาง

การประชาสัมพันธ ทดลองใชแนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธ และการประเมินผล ไดผลคือ ปริมาณคนท่ีไดรับ

ขอมูลขาวสารจากทางโรงเรียน ขอมูลขาวสารท่ีผูปกครองไดรับ ความครอบคลุมของขอมูลขาวสารมีเพิ่มมากขึ้น ทําให

โรงเรียนกับผูปกครองมคีวามเขาใจท่ีดตีอกัน  

2. ผลการศกึษาการหาแนวทางพัฒนาการดําเนนิงานประชาสัมพันธสถานศกึษา 

   2.1 ดานสํารวจสภาพปญหาและความตองการ สถานศึกษาควรมีการสอบถามความตองการจากผูปกครอง

และนักเรียน เพื่อเปนการสะทอนความตองการจากหลาย ๆ ฝายอยางแทจริง ท้ังนี้เปนเพราะวา การท่ีจะทราบถึงสภาพ

ปญหาและความตองการของหลาย ๆ ฝายเพ่ือนํามาพัฒนาการประชาสัมพันธควรตองมีการเปดใจจากหลาย ๆ ฝาย 

เพื่อใหไดขอมูลในการนํามาพัฒนาการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับ วิรัช ลภิรัตนกุล 

(2546, หนา 148) ท่ีกลาวถึงหลักสําคัญในการประชาสัมพันธ คือ ตองรูจิตใจของคนกลุมตาง ๆ ความรูในทางจิตวิทยา

และสังคมวทิยาจะชวยไดมากในเร่ืองท่ีตองรูจติใจ ก็เพราะวาเพื่อประสานประโยชนของกลุมตาง ๆ ไดถูก ถาไมรูจิตใจแลว

ก็ไมสามารถจะปรับความเขาใจหรือประสานประโยชนใหเขากันได ดังนั้น ปญหาการประชาสัมพันธจะตองรูและเขาใจใน
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วิธีการศึกษาเร่ืองคน บุคลิกของคน รวมท้ังอุปนิสัยใยคอของบุคคลท่ีเกี่ยวของดวยวาชอบหรือไมชอบอะไร การรูจักการ

ประนปีระนอมและดังใหเขาสูจุดหมายรวมกันจงึเปนเร่ืองสําคัญอกีเร่ืองหนึ่ง 

   2.2 ดานการวางแผนและตัดสินใจ สถานศึกษาควรวางแผนการใชสื่อประชาสัมพันธท่ีเหมาะสมกับบริบท

สถานศึกษา มีการกําหนดวัตถุประสงคในการจัดประชาสัมพันธในแตละคร้ังใหชัดเจน เพื่อเปนประโยชนในการวางแผน  

ในคราวตอไป ท้ังนี้เปนเพราะวา การกําหนดวัตถุประสงคในการประชาสัมพันธท่ีชัดเจน และใหเหมาะสมกับบริบทของ

สถานศกึษา จะเปนสวนท่ีทําใหสถานศึกษามีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการประชาสัมพันธในแตละคร้ัง และตอบสนองความ

ตองการของสถานศึกษาไดตรงตามบริบทท่ีควรจะเปน ซึ่งสอดคลองกับ ลักษณา สตะเวทิน (2542, หนา 145) ท่ีระบุ

ประโยชนของการวางแผนประชาสัมพันธ คือ การวางแผนชวยใหฝายบริหารสามารถตัดสินใจในนโยบายขององคการไปใน

ทิศทางท่ีถูกตอง สามารถควบคุมใหเปนไปในทิศทางเดยีวกัน ชวยปองกันและแกปญหาตาง ๆ ซึ่งอาจจะเกดิขึ้นได 

   2.3 ดานการติดตอสื่อสาร สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธผลงานนักเรียน สนับสนุนครูและบุคลากร

เผยแพรผลงานอยางสม่ําเสมอ และควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคคลภายนอก ชุมชน 

ผูปกครองและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดทราบถึงรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสถานศึกษาไดจัดขึ้นในแตละคร้ัง ท้ังนี้

เปนเพราะวา การติดตอสื่อสารระหวางนักเรียน ผูปกครอง และบุคคลภายนอกเปนสวนหนึ่งท่ีจะสามารถรับทราบถึงผล

ตอบรับในการประชาสัมพันธของสถานศึกษาไดเปนอยางดี การเผยแพรผลงานของครูและนักเรียน และการดึงหลาย ๆ 

ฝายเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ถือวาเปนวิธีการหนึ่งท่ีไดประชาสัมพันธสถานศึกษาไดโดยตรง  

ซึ่งสอดคลองกับ วรัิช อภิรัตนกุล (2546, หนา 84) ในเร่ืองของการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสถานศึกษา ควรใชเคร่ืองมือ

สื่อสารตาง ๆ เขาชวยในการดําเนินงานสรางภาพลักษณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เขาถึงประชาชนเปาหมายไดอยาง

กวางขวาง ซึ่งอาจใชสื่อมวลชนตาง ๆ เขาชวย รวมท้ังการใชการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ  

   2.4 ดานการประเมนิผล สถานศกึษาควรมกีารสรุปผลการจัดประชาสัมพันธทุกคร้ัง และควรมีการนําผลการ

ปฏิบัติไปใชหรือปรับปรุงในคราวตอไป เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีรูปแบบในการ

ประชาสัมพันธท่ีแนนอนชัดเจน ท้ังนี้เปนเพราะวา สถานศึกษาจะไดมีขอมูลในการจัดประชาสัมพันธในคร้ังตอ ๆ ไป และ

สามารถแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการจัดประชาสัมพันธในแตละคร้ังได และเปนขั้นตอนในการสะทอนผลการ

ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธสถานศึกษาในแตละคร้ังไดอยางชัดเจน  ซึ่งสอดคลองกับ อรุณรัตน ชินวรณ (2553, 

หนา 8) ท่ีกลาวถึงการประเมินผลการประชาสัมพันธวา นับเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ 

การประเมินผลเปนการประเมินประสิทธิภาพของงานท่ีกระทําไปแลววา สวนใดท่ีตองแกไขหรือปรับปรุงใหดีขึ้น นับเปน

งานที่สําคัญมากเพื่อจะไดทราบวา การดําเนินงานขององคกรไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ

มากนอยเพยีงใด สื่อท่ีองคกรใชประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายครอบคลุมท่ัวถงึหรือไม 

จากแนวคิดตาง ๆ ขางตน สรุปไดวา การจัดประชาสัมพันธสถานศึกษานั้น สถานศึกษาควรตองคํานึงถึงความ

ตองการจากหลาย ๆ ฝาย เพื่อนําขอมูลตาง ๆ มาใชในการพัฒนาสถานศึกษา ควรตองมีแนวทางในการประชาสัมพันธใน

หลาย ๆ รูปแบบ เปนการทําใหทราบถึงผลตอบรับในการปฏิบัติงานในแตละคร้ัง เพื่อจะไดนําขอมูล  ตาง ๆ ท่ีไดในแตละ

คร้ังนํากลับไปพัฒนาการจัดประชาสัมพันธของสถานศกึษาในคราวตอไปใหมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการสํารวจสภาพปญหาและความตองการในการจัดประชาสัมพันธสถานศึกษาจากหลายฝายอยาง

สม่ําเสมอ  

2. ควรมีการจัดการประชาสัมพันธใหเปนแผนงานหนึ่งในสถานศึกษา และใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง พรอมท้ังจัด

งบประมาณ สถานท่ี และวัสดุ อุปกรณท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการประชาสัมพันธใหเพยีงพอ 

3. ควรมกีารพัฒนารูปแบบการตดิตอสื่อสารท่ีหลากหลาย เพื่อความทันสมัยและทันตอยุคสมัยปจจุบันท่ีมีการใช

เทคโนโลยี ซึ่งการใชเทคโนโลยีเขามาชวยจะเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีสามารถเผยแพรขาวสารจากทางโรงเรียนออกไปไดอยาง

รวดเร็ว เพราะปจจุบันนี้วิธีการหรือชองทางในการติดตอสื่อสารกันมีมากมายหลายประเภท หากรูจักนํามาใชใหเหมาะสม

ก็จะเปนการชวยใหการบริหารงานประชาสัมพันธดานการตดิตอสื่อสารเปนไปไดอยางด ี

4. ควรมีการจัดเก็บผลการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ และใหมีการติดตามการปฏิบัติงานอยาง

สม่ําเสมอ พรอมท้ังใหมีการรายงานไปยังผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ หรือตนสังกัด เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงาน และเปน

ขอมูลในการตัดสนิใจพัฒนาในคราวตอไป 

ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป 

จากการศึกษาในคร้ังนี้ผูศึกษามีความเห็นวา ผูท่ีสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองของการบริหารงานประชาสัมพันธ

สถานศกึษา ควรมกีารศกึษาในเร่ืองตาง ๆ คือ  

1. การพัฒนารูปแบบการสรางนโยบายประชาสัมพันธสถานศกึษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษา 

2. การศกึษาการมสีวนรวมในการจัดประชาสัมพันธสถานศกึษา 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคร้ังนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายทาน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของหลายแหง ผูม ี 

พระคุณทานแรกท่ีผูศึกษาใครขอกราบขอบพระคุณอยางยิ่งคือ ดร. กัมพล ไชยนันท อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควา

ดวยตนเอง ท่ีไดใหความชวยเหลืออยางดียิ่ง โดยเอาใจใส ตราวจสอบ แนะนํา แกไข เพื่อใหการศึกษาคร้ังนี้ออกมา

สมบูรณที่สุด และคอยใหกําลังใจตลอดมา  

ขอกราบขอบพระคุณ ดร. เทอดชาติ ไชยพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 4 นายอํานวย ไชยปน ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมประกอบราษฎรวิทยานุกูล และ

นายบุญชอบ จันทาพูน ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ตนยาง ผูทรงคุณวุฒิท่ีใหความกรุณา แนะนํา 

ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไขเคร่ืองมือในการศกึษาคร้ังนี้ 

ขอบขอบคุณเพื่อนนิสิตท่ีคอยสนับสนุนและใหกําลังใจซึ่งกันและกันในการศึกษาคร้ังนี้ จนการศึกษาไดสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดี 

คุณคาและประโยชนของการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบบูชาแดพระคุณของบิดา มารดา 

ตลอดจนครูอาจารย และผูมพีระคุณทุกทาน ท่ีอบรมสั่งสอนใหความรู ทําใหผูศกึษาประสบความสําเร็จ 
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การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที ่6) จังหวัดพะเยา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36   

The Personnel administration of the secondary Educational (the 6th Group of   
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บทคัดยอ 

การศึกษาในคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยท่ี6) 

จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตามความคิดเห็นของครูและเพื่อเปรียบเทียบ        

การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน (กลุมยอยท่ี 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

ตามความคิดเห็นของครูจําแนกตามขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาในคร้ังนี้ ไดแก ครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษา (กลุมยอยท่ี 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ปการศึกษา 2557  

จํานวน 205 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรมขอมูลเปนแบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และคาเอฟ  

(F –test) 

ผลการศกึษาพบวา   

1.  การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยท่ี 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 36 ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมรายดานมกีารปฏบัิตอิยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายดาน  

พบวา ดานท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง รองลงมา คือ ดานการเสริมสราง

ประสทิธภิาพการปฏบัิตริาชการ และดานท่ีต่ําท่ีสุด คือ ดานการออกจากราชการ  

2. การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36 จําแนกตามขนาดสถานศกึษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน   
  

คําสําคัญ: การบริหารงานบุคคล  

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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Abstract  

The purpose of this research were to 1) study the state of personnel administration of the secondary  

Educational Service Area Office 36 2) compare the state of the personnel administration affair the secondary  

Educatinal Service Area Office 36 which is different size of school. The sample group consisted of 205  teachers.  

The research instrument drawn for this study was a five-rating scale–based questionnaire. The data were 

systematically analyzed by mean ( X ), percentage, arithmetic mean, standard deviation (S.D.) and F-test . 

The findings of the study were as follows:  

1. As a whole , the  state of the personnel administration of  the secondary Educational Service Area Office 

36  was  at  a  highlevel  in performance. When considering each category found  that the higest  performance is  

recruitment and appointment and the following is enhancing of performance efficiency and the lowest is manpower  

planning and retired.  

2. comparing the state of the personnel administration  of  the secondary Educatinal Service Area Office  

36 classification about different size of school in general there was no difference . 
 

Keywords: The Personnel administration   
 

 บทนํา 

 ในทางการศึกษา สถานศึกษาเปนองคกรหนึ่งท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการการศึกษาและสรางคนใหมีคุณภาพ       

ตามเปาหมายของรัฐบาล การบริหารงานบุคลากรจึงเปนงานที่สําคัญที่ตองดําเนินการ เพื่อใชคนใหทํางานใหไดผลท่ีสุด  

ในขณะเดียวกันคนท่ีทํางานนั้นมีความสุข มีความพึงพอใจที่จะทํางาน ดังนั้น คนหรือบุคลากร จึงมีความสําคัญและเปน

หัวใจของการบริหารท่ีทุกองคกรหรือหนวยงานจะขาดมิได โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษาซึ่งเปนแหลงใหการศึกษาอบรม

แกเด็กและเยาวชน จําเปนตองอาศัยบุคลากรซึ่งเปนตัวจักรท่ีสําคัญในการนําองคกรใหบรรลุเปาหมาย 

การพัฒนาองคกรจะประสบผลสัมฤทธ์ิหรือไมเพียงใด บุคลากรซึ่งเปนหนึ่งในสี่ประเด็นหลักของการบริหาร

จัดการ ถือเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนใหงานดานตาง ๆ ใหดําเนินงานไดจนบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยี ดังนั้น สถานศึกษาจําเปนตองมีหนวยงานดังกลาวอยางเปนรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนองคกรสูความเปนเลิศ

ตอไป  การบริหารงานบุคคล เปนงานท่ีทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาโดยเฉาพะอยางยิ่งดานบุคลากร

ที่สําคัญในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา งานบุคคลมีจุดประสงคหลักในการดูแล อํานวยความสะดวกใหกับบุคลากร

ในโรงเรียนทุกระดับ ท้ังการสรางเสริมขวัญกําลังใจ การดูแลรักษาสิทธิประโยชนของบุคลากร การพัฒนาประสิทธิภาพ

และศักยภาพในการทํางาน รวมท้ังความสะดวกในการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก เพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งอันเปนพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาในดานตาง ๆ ขององคกร 

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เปนสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานและสวนใหญตั้งอยูในพื้นท่ีหางไกลมีความยากลําบากในการเดินทางจึงทําใหประสบกับปญหาการยายไป
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ปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีดีกวาเมื่อมีการโยกยายตองมีการบรรจุครูใหมซึ่งขาดประสบการณในการปฏิบัติงานในหลาย ๆ

ดานสงผลทําใหเกิดผลเสียตอการปฏิบัติงานอีกประการ รวมถึงการประสบกับปญหาการจัดบุคคลเขาทํางานไมเหมาะสม

กับความรู ความสามารถและความถนัดของบุคคล ซึ่งสอดคลองใกลเคียงกับผลการศึกษาของสมศักดิ์ พรมมล (2552)      

ไดศึกษาความคาดหวังของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 24  

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา พบวา ปญหาในการบริหารงานบุคคลหลายดาน  ไดแก ปญหาดานการวางแผนอัตรากําลังและ

การกําหนดตําแหนงมีปญหาเกี่ยวกับการคําขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา     

ตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศกึษามคีวามลาชา และการกําหนดตําแหนงของบุคลากรของโรงเรียนมีภาระงานมาก บุคลากร

บางคนรับผิดชอบงานไมตรงกับความรูความสามารถ ดานการบรรจุแตงตั้งและสรรหาปญหาท่ีพบ คือ บุคลากรมีการ

ปรับเปลี่ยนโยกยายบอยจะตองรับบุคลากรใหมมาแทนคนเดิมขาดประสบการณการทํางานทําใหงานไมตอเนื่องและงาน

ลาชา  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ พบวา การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนให

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นบุคลากรขาดความรู มีการประกาศผลลาชา  

และมีเกณฑการประเมินท่ีเขมงวด  ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี  และ

ดานวินัยและการรักษาวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ 

และจากปญหานี้สงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  ดังนั้นจากปญหาดังกลาวสถานศึกษาจึง

จําเปนตองตระหนักถงึปญหานี้ซึ่งสงผลตอการจัดการศกึษาท้ังทางตรงและทางออมกับคุณภาพของสถานศกึษา 

ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยท่ี 6) จังหวัดพะเยา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพื่อนําผลการศึกษามาเปนแนวทางใหแกผูบริหาร หัวหนางานใชในการ

วางแผน และปรับปรุงแกไขการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสงผลตอการจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพและนําไปสูการพัฒนาองคกรท้ังระบบตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยท่ี 6) 

จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตามความคิดเห็นของครู 2. เพื่อเปรียบเทียบการ

บริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยท่ี6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36  ตามความคิดเห็นของครูจําแนกตามขนาดสถานศกึษา 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  
  

 ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมมตฐิานการศกึษาในคร้ังนี้  คือ ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ( กลุมยอยท่ี6 ) จังหวัดพะเยา  สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 36  ท่ีมขีนาดแตกตางกัน  มคีวามคิดเห็นตอการบริหารงานงานบุคคลแตกตางกัน 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ในคร้ังนี้  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยท่ี 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 205 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา

คร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางขึ้น ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

(กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยครอบคลุมเนื้อหาใน 5 ดาน คือ 

ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ  ดานวินัยและการรักษาวินัยและดานการออกจากราชการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตร

ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.81 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคล  การ

วเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชคาสถิติรอยละ และ วิเคราะหขอมูลแยกตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการ

วิจัย  ซึ่งผูวิจัยใชสถิติคือ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาเอฟ (F-test) แบบวิเคราะหคาแปรปรวน

ทางเดียว (One way ANOVA) ถาพบความแตกตางกัน จะทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ 

(Scheffe) 

  

ขนาดสถานศกึษา 

1. สถานศกึษาขนาดเล็ก 

2. สถานศกึษาขนาดกลาง 

3. สถานศกึษาขนาดใหญ 

 

ตัวแปรตาม 

การบรหิารงานบุคคล  ทั้ง  5  ดาน  

      1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  

      2. ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตัง้       

      3.  ดานการเสริมสรางประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการ

  

      4.  ดานวนิัยและการรักษาวนิัย  

      5.  ดานการออกจากราชการ 
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ผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหขอมูลผลการศกึษา พบวา 

1.  การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยท่ี 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 36 

ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยท่ี 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ในภาพรวมรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีมี

ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง รองลงมา คือ ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ราชการ และ ดานท่ีต่ําท่ีสดุ คือ ดานการออกจากราชการ   

1.1. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  

ดานการวางแผนอัตรากําลังในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติ

มากที่สุด คือ มีกําหนดแผนงานบุคคลในแผนกลยุทธของโรงเรียนมากที่สุด รองลงมา คือ มีการกําหนดอัตรากําลังของ

สถานศึกษารวมกับตัวแทนชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา และ ขอท่ีต่ําท่ีสุด มีการเก็บรวบรวมขอมูลไวอยางเปน

ระบบ   
1.2. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยท่ี 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ดานสรรหาและบรรจุแตงตั้งในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ  

พบวา  ขอท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การตรวจสอบคุณสมบัติของขาราชการครูเขาปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

รองลงมา คือ ดําเนนิการสรรหา และบรรจุแตงตัง้ดวยกระบวนการคุณธรรม และ ขอท่ีต่ําท่ีสุด คือ การสงเสริม และเสนอ

คําขอการเลื่อนวทิยฐานะ   

1.3. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยท่ี 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การดําเนินการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชย

อิสริยาภรณ รองลงมา คือ กําหนดแนวทางนโยบายการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการชัดเจน และ ขอท่ีต่ํา

ท่ีสุด คือ  สงเสริมสนับสนุนการทําผลงานทางวชิาการเพื่อพัฒนาวชิาชพี  

1.4. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยท่ี 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ดานวินัยละการรักษาวินัยในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ  

พบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ใหความเอาใจใสตอชีวิตความเปนอยูของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ รองลงมา  

คือ มีนโยบายท่ีชัดเจนในการกําหนดใหบุคลากรไดปฏิบัติตามระเบียบวินัยและขอท่ีต่ําท่ีสุด คือ การดําเนินการสอบสวน

วินัย มีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยท่ีจะตองดําเนินการทางวินัยกรณีท่ีกระทําผดวินัยท้ังไมรายแรง

และรายแรง   

1.5. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศกึษา (กลุมยอยท่ี 6 ) จังหวัดพะเยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ดานการออกจากราชการในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ  

พบวา ขอท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ สงเสริมใหบุคลากรมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวินัยการออกจากราชการ 
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รองลงมา คือ สรางความตระหนักใหเกดิความรักและผูกพันกับวชิาชพีและขอท่ีต่ําท่ีสุด คือ การดําเนินการลงโทษทางวินัย

แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตามอํานาจหนาท่ีและระเบียบของทางราชการ   

2. การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษาเขต 36  ตามความคิดเห็นของครูจําแนกตามขนาดสถานศกึษา 

ผลการศึกษา พบวา การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยท่ี 6) จังหวัด

พะเยา  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต 36 จําแนกตามขนาดสถานศกึษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน   

3.  ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยท่ี 6) 

จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต 36 พบวา 

3.1 ดานการวางแผนอัตรากําลัง มีขอเสนอแนะ คือ ควรลดภาระงานของครูโดยจัดใหมีผูชวยอํานวย      

ความสะดวกในการทํางานพิเศษ ควรมีการกําหนดการวางแผนอัตรากําลังในสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง      

ในอนาคต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรควรรายงานในที่ประชุมรับทราบทุกคร้ัง ควรสํารวจความตองการ ความรู

ความสามารถของบุคลากร เพื่อมอบหมายงานใหเหมาะสม ควรใหโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนอัตรากําลัง

และควรมบุีคลากรครบตามสายงาน   

3.2  ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ควรจัดบุคลากรปฏิบัติงานตามความสมัครใจและควรคํานึงถึง

ความรูความสามารถของแตละบุคคล ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับงานพิเศษกอนท่ีจะปฏิบัติงาน ควรให

บุคลากรทุกคนมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง และควรมีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งดวย

กระบวนการยุตธิรรม   

3.3  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ขอเสนอแนะ คือ ควรใหโอกาสบุคลากรได

พัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ ควรจัดอบรมดานเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยและควรให

การสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการของบุคลากร ควรยกยองชมเชย และจัดสวัสดิการเพื่อเปนขวัญกําลังใจใหกับ

บุคลากรท่ีปฏบัิตหินาท่ีไดอยางดเีพื่อเปนแรงจูงใจ และลดปญหาการยายหรือเปลี่ยนครูผูสอน  และควรนําผลการประเมิน

การปฏบัิตงิานมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร   

3.4  ดานวินัยและการรักษาวินัย ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการใหความรูในดานระเบียบวินัยแกขาราชการครู

และบุคลากรเปนประจํา ควรมีการสรางความตระหนักในกฎระเบียบวินัยอยางเครงครัดและควรมีการออกคําสั่งและใหมี

การตดิตามในดานของการปฏบัิตขิองบุคลากร   

3.5  ดานการออกจากราชการ ขอเสนอแนะ คือ ควรมกีารใหความรูอยูสม่ําเสมอ   
4.  แนวทางการบริหารงานบุคคล 

4.1   ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง ควรลดภาระงานของครูโดยจัดใหมีผูชวยอํานวย

ความสะดวกในการทํางานพเิศษ    

4.2  ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ควรใหบุคลากรทุกคนมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการสรรหาครู

เขามาปฏบัิตงิานของโรงเรียน และควรมกีารสรรหาและบรรจุแตงตัง้ดวยกระบวนการยุตธิรรม   

4.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ควรใหโอกาสบุคลากรไดพัฒนาตนเองในดาน

ตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ   
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4.4  ดานวินัยและการรักษาวินัย ควรมีการใหความรูในดานระเบียบวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรเปน

ประจํา   

4.5  ดานการออกจากราชการ ตองมกีารใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ การรักษาวนิัยอยูสม่ําเสมอ   
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา (กลุมยอยท่ี 6) จังหวัดพะเยา สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต พบวา  

1. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยท่ี 6) จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 ในภาพรวมรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา สวนมากอยูในระดับ

การปฏิบัติมาก  ท้ังนี้อาจเนื่องจากการดําเนินการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมีความสําคัญกับการบริหารจัดการคนใน

โรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐาน

การกําหนดตําแหนงใหตรงตามความตองการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุดา สุวรรณาภิรมย (2548)  

อธิบายไววา การสรรหา (Recruitment) คือ กระบวนการกลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทางการ

ศึกษา มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการทํางาน ซึ่งมาสมัครงานในตําแหนงตางๆท่ีองคการเปดรับสมัคร

การสรรหาบุคลากร หมายถึง การคนหาและจูงใจผูสมัครงานท่ีมีความรู ประสบการณความสามารถ ความเหมาะสมกับ

ตําแหนงท่ีองคการตาง ๆ ตองการเขามาทํางาน การสรรหา เร่ิมตั้งแตการแสวงหาบุคคลจากแหลงตาง ๆ ดึงดูดบุคคลท่ีมี

ศักยภาพที่เหมาะสมใหเกดิความสนใจและสิ้นสุดเมื่อบุคคลไดเขามาสมัครงานในองคการ   

 ดานการวางแผนอัตรากําลังในภาพรวมมกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารงานบุคคล

ในดานการวางแผนอัตรากําลังของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ไดมี

กําหนดแผนงานบุคคลของโรงเรียนในแผนกลยุทธของโรงเรียน  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของจันจิรา อินตะเสาร 

(2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมผลการศึกษาพบวา ผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนเห็นวา มีการแผนงานบุคลากรไวในแผนกลยุทธ มีการวางแผนใชบุคลากรที่มีอยูใหตรงกับงานท่ี

ปฏิบัติและใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงาน สําหรับการจัดบุคลากรเขารวมปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอนเห็นวามีคําสั่งแตงตั้งใหบุคลากรปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน มีการประชุมชี้แจงกอนการเร่ิมปฏิบัติงานแก

บุคลากร มีการมอบหมายงานหนาท่ีการปฏิบัติหนาอยางเหมาะสม เชนเดียวกับผลการศึกษาของ ธนกฤต  ทาบุรี (2554) 

ไดทําการศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมเครือขายบอหลวง อําเภอฮอด  จังหวัด

เชียงใหม  พบวา โรงเรียนไดดําเนินการวางแผนงานบุคลากรไวในแผนกลยุทธของโรงเรียน และใหบุคลากรมีสวนรวมใน

การวางแผนงาน    

 ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะกลุมโรงเรียน

มัธยมศึกษา (กลุมยอยท่ี 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  มีการตรวจสอบ

คุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนง ท้ังนี้ในการการสรรหาและ

บรรจุแตงตั้งบุคลากรในสถานศึกษามีกระบวนการท่ีเปนลําดับขั้นตอนชัดเจน มีกฎระเบียบหลักเกณฑ และมีการกําหนด

คุณสมบัติที่ถูกตองของผูท่ีถูกสรรหาเพื่อมาบรรจุแตงตั้งใหตรงตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนง ซึ่งใกลเคียงกับผล
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การศึกษาของ วีระ สุรินทร (2553) ไดศึกษาการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอแมแจม จังหวัด

เชียงใหม พบวา ผูบริหารสวนใหญไดจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม และมีคําสั่งกอนแตงตั้งใหบุคลากร 

เขาปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรไดปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่ง สอดคลองกับ วิไลวรรณ ยะสินธ 

(2552) ไดศึกษาพบวา ไดแจงเกณฑการทดลองงานและประเมินผลบุคลากรใหมและไดดําเนินการตามคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนงอยางชัดเจนมคีวามเขาใจตรงกัน   

ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน

เพราะโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของ

ขาราชการครูโดยการดําเนินการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชยอิสริยาภรณอยูสม่ําเสมอทุก ซึ่งใกลเคียงกับผล

การศึกษาของ วิริยะ วิวัติวงค (2555) ศึกษาสภาพการดําเนินงานบริหารบุคคลในสถานศึกษาอําเภอปาย เขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาแมฮองสอน เขต 1 พบวา ดานการธํารงรักษาและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

มีการสนับสนุนบุคลากรท่ีมีผลงานดีเดนและการยกยองชมเชยบุคลากรท่ีปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ ซึ่งใกลเคียงกับ

แนวความคิดของวิลาสินี สุวรรณภา (2548) ท่ีไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับวิธีเสริมสรางขวัญและกําลังใจ ไววา การชมเชย

ใหรางวัลทุกคนชอบการสรรเสริญ แตตองทําดวยใจจริงและระวังมิใหเหลิงการชมเชยใหรางวัลจะทําใหเกิดแรงจูงใจการ

ทําความดีถาไมมีใครเห็นก็จะเกิดการเบ่ือหนายและทอถอย ผูบังคับบัญชาตองรับรูความสามารถของผูใตบังคับบัญชาให

ท่ัวถงึใครทําดก็ีสรรเสริญใหปรากฏ   

   ดานวินัยและการรักษาวินัย ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารของกลุม

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ใหความเอาใจใสตอชีวิตความเปนอยูของ

บุคลากรอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ กัลยธีรา ทะแสนเทพ (2553) ไดศึกษาสภาพการบริหารงาน

บุคคลในโรงเรียนสีชมพูศึกษา อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พบขอเสนอแนะ

ในการธํารงรักษาบุคลากร คือ ควรสรางความมั่นใจ และมั่นคงในการทํางานของบุคลากร  ควรแจงสิทธิประโยชนในดาน

ตาง ๆ ใหกับบุคลากรรับทราบ ควรจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรอยางท่ัวถึง เชน บานพัก คาเชาบาน เพื่อลดคาใชจาย  

เพื่อเปนการสรางความรักและผูกพันเสริมสรางกําลังใจของครูและบุคลากร และเปนการปองกันการขัดแยงภายใน

สถานศึกษาซึ่งเปนสาเหตุของการกระทําผิดดานวินัยและการรักษาวินัยโดยการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร

และบุคลากรใหเกดิขึ้นในสถานศกึษา 

ดานการออกจากราชการ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งอาจเปนเพราะการดําเนินการสงเสริม

ใหบุคลากรมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวินัยการออกจากราชการ  ซึ่งสอดคลองใกลเคียงกับแนวความคิดของสุภาพร พิศาล

บุตร และยงยุทธ เกษสาคร (2549) ไดอธิบายการพัฒนาบุคคลวา คือ กระบวนการท่ีจะเพิ่มพูนความรู ทักษะและ

ความสามารถของบุคคลในสังคมใดสังคมหนึ่ง หรือในองคการใดองคการหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรจะครอบคลุมใน 3 เร่ือง 

คือ การฝกอบรม การศกึษา และการพัฒนา  

 2. การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยท่ี 6) จังหวัดพะเยา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง

กับผลการศกึษาของธรรม  ทองประทุม (2549: บทคัดยอ) ศกึษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรดานการพัฒนา

บุคลากรโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 พบวา ปญหาการบริหารงานบุคลากรดานการพัฒนา
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บุคลากรโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 โดยรวมไมแตกตางกันและสอดคลองกับของจริญญา

ภรณ  ศรีจันดา (2552, หนา 35) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากรตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทัศนะของ

ผูบริหารการศึกษา และครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษา

และครูในสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาจันทบุรี เขต 2 ที่อยูในสถานศกึษาซึ่งมีขนาดสถานศึกษาแตกตาง

กัน มทัีศนะตอสภาพการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏรูิปการศกึษา ดานวนิัยและการรักษาวนิัยไมแตกตางกัน   

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง ควรมีแผนการใชบุคลากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

สถานศกึษาและจัดบุคลากรใหตรงกับความสามารถของบุคลากร 

2. ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้งควรการสงเสริมสนับสนุนครูใหมีการพัฒนาตนเองท้ังในดานความรู  

ความสามารถ และการเลื่อนวทิยฐานะ 

3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูมี

ความกาวหนาในวชิาชพีโดยการทําผลงานทางวชิาการเพื่อใหเลื่อนวทิยฐานะท่ีสูงขึ้น  

4. ดานวินัยและการรักษาวินัยควรอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยพื่อใหขาราชการและบุคลากร         

ในสถานศกึษามคีวามรู ความเขาใจและนําไปปฏบัิตไิดถูกตอง เพื่อลดปญหาท่ีอาจจะเกดิขึ้นเกี่ยวกับวนิัยของขาราชการ 

5. ดานการออกจากราชการ ผูบริหารควรจัดการอบรม การรณรงค สงเสริมการรักษาระเบียบวนิัย 

 ขอเสนอแนะการศกึษาครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาภาวะผูนําการบริหารงานบุคคล ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 36  

2. ควรศึกษาสภาพปญหาของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 36   
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศกึษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตฉบับ

นี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก ดร.น้ําฝน กันมา อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน 

ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึง

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
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การบริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียนบานสันติคีรีสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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บทคัดยอ 

 การวจัิยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพ ปญหาและหาขอเสนอแนะในการปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารงาน

ปกครองนักเรียนโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรท่ีใชใน

การศึกษาเปน คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานสันติคีรี จํานวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวม

ขอมูลไดแก แบบสอบถามการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรี สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาความถี่ คารอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา ครูและคณะกรรมการนักเรียนเห็นวาการปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียน

บานสันตคีิรีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ในภาพรวม

ดานการวางแผนงานปกครองนักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากโดยปฏิบัติมากเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบการบริหารงานปกครองนักเรียน ในภาพรวมดานการดําเนินการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรมมกีารปฏบัิตอิยูในระดับมาก โดยปฏบัิติมากที่สุดเกี่ยวกับการอบรมนักเรียนประจําสัปดาหเพื่อใหเกิดความมีวินัย

ในตนเอง ในภาพรวมดานการปองกันแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดย

ปฏบัิตมิากเกี่ยวกับจัดกจิกรรมกฬีาตอตานยาเสพติด ในภาพรวมดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยมีการปฏิบัติอยู

ในระดับมาก โดยปฏบัิตมิากเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมประชาธิปไตยใหกับนักเรียนเชน การจัดตั้งสภา

นักเรียน เปนตน ในภาพรวมดานการประเมินผลงานปกครองนักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดยปฏิบัติมาก

เกี่ยวกับการประชุมผูปกครองแจงผลการประเมนิการปฏบัิตงิานปกครองนักเรียน 
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Abstract 

The objectives of this independent study were to investigate the problems and to explore the suggestion on 

student’s discipline at Ban Santikeeree School The target population 0f 45 teachers and school committee of Ban 

santikeeree School Data were collected through a question airy and analyzed by using descriptive  

 The finding were as follows; the problems on student’s discipline at Ban Santikeeree School in overall was 

at high level. Looking at aspect of student disciplinary affairs administration of planning was high laver with authorize 

the committee to administrate student affairs. In an aspect of promotion student disciplinary, virtue,and morality as 

found high level that nurturing the students with moral. In  an aspect of prevented and modified student’ undesirable 

behavior was at intermediate level through  promotion sport without drug. In an aspect of democracy promotion 

found that high level due to foster  student’ behavior and setup students’ council in school. The evaluation of student 

disciplinary affairs was found intermediate level through invited parents to meeting for the report on student 

disciplinary. 
 

Keywords: The study on student’s Discipline Administration  
 

บทนํา 

การจัดการศึกษาในปจจุบัน มุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนใหเจริญเติบโตขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 

อยูในสังคมอยางมีความสุข และตลอดจนทางดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม ท้ังยังเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ตนเองใหสูงขึ้นและเปนการจัดการศึกษาเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก 

การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก

การจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4) การศึกษาจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงตองจัดการศึกษา 

เพื่อพัฒนาคนไทยใหสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนาธรรมในการดํารงชีวิต  

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 หมวด 1มาตรา 6) การปกครอง

นักเรียนเปนงานอยางหนึ่งของการบริหารโรงเรียนที่มีความสําคัญพอกับการบริหารงานวิชาการ งานอาคารสถานท่ี งาน

ธุรการ และงานดานอ่ืน ๆ เพราะเปนงานท่ีสงผลไปถึงการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน เสริมสรางใหนักเรียนไดมีความ

ประพฤติท่ีดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมพรอมท่ีจะเติบโตเปนพลเมืองดีของชาติในอนาคตโรงเรียนบานบาน

สันติคีรี เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตั้งอยูในเขตพื้นท่ีตําบลแมสลอง

นอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ระดับท่ีเปดทําการสอน ปจจุบันเปดสอน 2 ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษา 

และระดับประถมศึกษา รวมท้ังสิ้น 1,080 คน ครูอาจารยจํานวน 47 คนโรงเรียนอกจากจะใหความรูทางดานวิชาการแลว 

ยังตองอบรมสั่งสอนปลูกฝงนักเรียนใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีงาม แตงานปกครองนักเรียนยังไมประสบผลสําเร็จ

เทาท่ีควร เนื่องจากการดําเนินงานปกครองนักเรียนไมเหมาะสมกับสภาพปจจุบันหรือมีปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ การ
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บริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียนบานสันติคีรี ในหลาย ๆ ดาน ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา และเกิดความไม

ตอเน่ืองในการบริหารงานปกครองนักเรียน 

 อยางไรก็ตามงานปกครองในระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษานับวาเปนภาระหนักของโรงเรียน ผู

ศึกษาในฐานะท่ีเปนครูฝายปกครอง เพื่อใหงานปกครองของนักเรียนโรงเรียนบานสันติคีรีมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น สามารถทําใหนักเรียนมีความรูความสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงได

ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครูและคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนบานสันติ

คีรี เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแทจริงเกี่ยวกับงานปกครองนักเรียน  ซึ่งจะเปนแนวทางนําไปสูการปรับปรุงงานปกครองนักเรียนใหดี

ยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียนบานสันติคีรี สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3  

 2. เพื่อหาขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรี  สํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การบริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียนบานสันติคีรีสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากร การพัฒนาและการสราง

แบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูลประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้คือ คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานสันติคีรี

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 ปการศกึษา 2557 จํานวน 45 คน 
   

เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือ 

เครื่องมอื 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้เปนแบบสอบถามการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติ

คีรีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งไดพัฒนามาจากแบบสอบถามเพื่อการคนควาแบบอิสระ

เร่ืองการปฏิบัติงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม  ของประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร (2549) และแบบสอบถาม

เพื่อการคนควาแบบอิสระเร่ืองการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 จังหวัดเชียงใหม 

ของณัฐพล เงนิใส (2551) ซึ่งเปนแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะตรวจสอบรายการ (Check List) 

ของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏบัิตงิานบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 เปนแบบมาตราประมาณคา (Rating - Scale)  5 ดาน คือ 
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 1. การวางแผนงานปกครองนักเรีย  

 2. การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมวีนัิย คุณธรรม จริยธรรม   

 3. การปองกันแกไขพฤตกิรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน   

 4. การดําเนนิการสงเสริมประชาธิปไตย 

 5. การประเมนิผลงานปกครองนักเรียน 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบาน

สันติคีรีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ตามกรอบการบริหารงานปกครองนักเรียนท้ัง 5 ดาน 

คือ ดานการวางแผนงานปกครองนักเรียน การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปองกันแกไข

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยและการประเมินผลงานปกครองนักเรียน

ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended Questionnaires)  
 

วธีิการสรางเครื่องมอื 

 1. ศึกษาคนควา ตํารา วารสาร บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานปกครองนักเรียน ในดานการ

วางแผนงานปกครองนักเรียน การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปองกันแกไขพฤติกรรมท่ีไม

เหมาะสมของนักเรียน การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยและการประเมินผลงานปกครองนักเรียนและรายละเอียด

วัตถุประสงคของการศกึษาคนควาเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. ศกึษาวธีิสรางแบบสอบถาม   

3. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการแนวคิด องคประกอบเพื่อทํานิยามศัพทเฉพาะและนํานิยามศัพทเฉพาะมา

เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

4. พัฒนาแบบสอบถามเลือกตอบใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามแบบมาตราประมาณคาใชในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียน 

แบบสอบถามปลายเปดใชในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการบริหารงานปกครองนักเรียน 

5. นํารางแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษางานคนควาอิสระเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาท่ีใชใน

แบบสอบถามและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 

6. นํารางแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาความคาความสอดคลอง และไดนําขอเสนอแนะ

จากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง (ซึ่งคา IOC เทากับ 0.90 ) 

7. นําขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง นําเสนออาจารยท่ีปรึกษางานคนควาอิสระ เพื่อปรับปรุงแกไข

แบบสอบถามแลวนําไปจัดพมิพเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามและการเก็บขอมูลกลับมาดวย

ตนเองซึ่งมขีัน้ตอนการดําเนนิงานดังนี้ 
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  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บและรวบรวมขอมูล 

2. ดําเนินการเก็บขอมูลโดยวิธีแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลกลับมาดวยตนเองจากประชากรท่ีศึกษาจํานวน 

45 คน 
 

การจัดกระทําขอมูล 

 1. ไดรับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลว มีความสมบูรณจํานวน 45 

ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 2. นําแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 มาตรวจใหคะแนนดังนี้ 

  การปฏบัิตมิากท่ีสุด  ให  5 คะแนน 

  การปฏบัิตมิาก   ให  4 คะแนน 

  การปฏบัิตปิานกลาง  ให  3 คะแนน 

  การปฏบัิตนิอย   ให  2 คะแนน 

  การปฏบัิตนิอยท่ีสุด  ให  1 คะแนน 

 2. นําคะแนนท่ีไดหาคาทางสถติดิวยเคร่ืองคอมพวิเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ  

การวเิคราะหขอมูล 

ผูศกึษาคนควาดําเนนิการวเิคราะหขอมูลดังนี้ 

1. วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ โดยแจกแจง

ความถี่และคํานวณเปนรอยละ เสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 2. วิเคราะหการปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในดาน การวางแผนงานปกครองนักเรียน การดําเนินการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม การปองกันแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยและการ

ประเมนิผลงานปกครองนักเรียน เปนรายดานและโดยรวม เสนอในรูปแบบตาราง 

 3. นําผลการวเิคราะหทางสถติิมาแปลผล ดังนี้ (ของณัฐพล เงนิใส (2551) 

 คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความหมายวา มีการปฏิบัตอิยูในระดับมากท่ีสุด   

 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความหมายวา มกีารปฏบัิตอิยูในระดับมาก  

 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความหมายวา มีการปฏิบัตอิยูในระดับปานกลาง   

 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความหมายวา มีการปฏิบัตอิยูในระดับนอย   

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความหมายวา มีการปฏิบัตอิยูในระดับนอยท่ีสุด   

 4. วิเคราะหเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของการบริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3วิเคราะหโดยใชความถี่และลําดับปญหาและขอเสนอแนะจากมากไปหา

นอย  
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ผลการศึกษา 

การศกึษาคนควาเปนการศกึษาเกี่ยวกับการบริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียน 

บานสันตคีิรีสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 สามารถสรุปผลการศกึษาไดดังนี้ 

 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  ซึ่งมีอายุต่ํากวา 21 ปมากที่สุด โดยมีวุฒิการศึกษาสูงสุดอยูในระดับ

ประถมศกึษามากท่ีสุด และตําแหนงหนาท่ีของผูตอบแบบสอบถามเปนครูมากท่ีสุด 

 2. การปฏิบัติงาน ปญหาและขอเสนอแนะของการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรี

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใน 5 ดาน คือ การวางแผนงานปกครองนักเรียน การ

ดําเนินการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปองกันแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน 

การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยและการประเมินผลงานปกครองนักเรียน  พบวา การปฏิบัติอยูในระดับมากและปาน

กลาง มปีญหาและขอเสนอแนะ หากพจิารณาสรุปเปนรายดานผลปรากฏดังนี้ 

 การวางแผนงานปกครองนักเรยีน   

 การปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 3ในดานการวางแผนงานปกครองนักเรียน ภาพรวมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวามีการปฏิบัติอยู

ในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา มกีารปฏิบัติ 2 ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากมี 7 ขอ การปฏิบัติอยูในระดับ

ปานกลางมี 1 ขอ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการบริหารงานปกครองนักเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

และการชี้แจงใหนักเรียนเขาใจเหตุผลเกี่ยวกับระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของฝายปกครองที่ใชในปจจุบันมีการปฏิบัติอยู

ในระดับมาก  สวนการจัดทําปฏิทินติดตามการปฏิบัติงานปกครองนักเรียน มีการปฏิบัติในระดับปานกลางซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ํา

ท่ีสุด  ดานการวางแผนงานปกครองนักเรียน พบวามีปญหาในเร่ืองขาดการมีสวนรวมของครู นักเรียน และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการวางแผนงานปกครองนักเรียน ไมไดปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานปกครองนักเรียนและการ

วางแผนงานปกครองนักเรียนยังไมชัดเจน พรอมขอเสนอแนะท่ีวา ควรมีการประชุมปรึกษาหารือกันระหวางครู นักเรียน 

ผูปกครอง ผูนําชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนงานปกครองนักเรียน จัดกิจกรรม

นักเรียนท่ีหลากหลายท่ีเปนประโยชนและตอบสนองความตองการของนักเรียน สรางแนวปฏิบัติท่ีเปนบรรทัดฐานเดียวกัน

ในงานปกครองนักเรียนควรมีการควบคุมดูแลนักเรียนเปนระดับชั้น โดยมีครูท่ีปรึกษาเปนผูควบคุมอยางใกลชิดและควร

แตงตัง้ครูฝายปกครองเพิ่มขึ้น  

 การดําเนนิการสงเสรมิพัฒนาใหนักเรยีนมวีนัิย คุณธรรม จรยิธรรม   

 การปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 ในดาน การดําเนินการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ภาพรวมครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  มีการปฏิบัติ 3 ระดับการ

ปฏิบัติระดับมากท่ีสุดมี 1 ขอ การปฏิบัติในระดับมากมี 10 ขอการปฏิบัติในระดับปานกลางมี 4 ขอ โดยการอบรมนักเรียน

ประจําสัปดาหเพื่อใหเกิดความมีวินัยในตนเอง มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด สวนการยกยองชมเชยนักเรียนที่มีความ

ประพฤติดี โดยใหรางวัลและเกียรติบัตร มีการปฏิบัติในระดับมาก การจัดทําปฏิทินติดตามการปฏิบัติงานปกครอง
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นักเรียน มกีารปฏบัิตใินระดับปานกลางซึ่งมคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ดานการดําเนินการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม พบวามีปญหาในเร่ืองการขาดวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนเชนความซื่อสัตยตอตนเอง ความมีน้ํา

ใจความเสียสละ  การมีสัมมาคารวะและการชวยเหลือ ผูปกครองนักเรียนสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม  

จริยธรรม ท่ีไมเหมาะสมนักเรียนรุนพี่ไมเปนตัวอยางท่ีดีใหกับรุนนองและการจัดเขาคายคุณธรรมจริยธรรมไมสามารถจัด

ไดทุกระดับชั้น พรอมขอเสนอแนะท่ีวาควรมีการจัดอบบรมในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนอยางตอเนื่อง ครูควร

ตระหนักและรวมมือกันอบรมสั่งสอนนักเรียนใหมคุีณธรรมจริยธรรม 

 การปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน   

 การปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3ในดาน การปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ภาพรวมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา

เห็นวามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการปฏิบัติ  3 ระดับ การปฏิบัติในระดับมากมี 7 ขอ 

การปฏิบัติในระดับปานกลางมี 8 และการปฏิบัติในระดับนอยมี 1 ขอโดยการจัดกิจกรรมกีฬาตอตานยาเสพติด มีการ

ปฏิบัติในระดับมาก และใหครูวากลาวตักเตือนนักเรียนที่กระทําผิดมีการปฏิบัติมากสวนการสวนการใหครูลงโทษนักเรียน

หนาเสาธง มีการปฏิบัติในระดับนอยซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ดานการปองกันแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน 

พบวามีปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีกาวราวมาก ขาดความเขาใจท่ีตรงกันในเร่ืองการการ

ปองกันแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน การปองกันแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียนยังไมท่ัวถึง ครูใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปกครองนักเรียนท่ีตางกันและผูปกครอง

นักเรียนใหความรวมมือในการปองกันแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียนนอย สวนขอเสนอแนะควรมีการกําหนด

แนวทางในการลงโทษนักเรียนอยางชัดเจนและใหถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน ใหนักเรียนท่ีกระทําความผิดบอยคร้ังหรือ

กระทําความผดิท่ีรุนแรงยายโรงเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบรรยากาศควรมีการลงโทษนักเรียนท่ีหลากหลายเพื่อ

ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสภาพจติใจของนักเรียน  

 การดําเนนิการสงเสรมิประชาธิปไตย   

 การปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 ในดาน การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย ภาพรวมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวามีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการปฏิบัติ 2 ระดับ การปฏิบัติระดับมากมี 4 ขอ การปฏิบัติใน

ระดับปานกลางมี 2 ขอ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมประชาธิปไตยใหกับนักเรียนเชนการจัดตั้งสภานักเรียน 

เปนตน มีการปฏิบัติมาก และนโยบายในการสงเสริมประชาธิปไตยแกนักเรียนอยางชัดเจน มีการปฏิบัติในระดับมาก สวน

การการเผยแพรความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยจากโรงเรียนสูบาน มีการปฏิบัติในระดับปานกลางซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดาน

การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย พบวามีปญหาในเร่ืองนักเรียนไมคอยกลาแสดงออกและแสดงความคิดเห็น

คณะกรรมการสถานศึกษาบางคนไมประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในดานความเปนประชาธิปไตยแกผู อ่ืนและ

คณะกรรมการสถานศกึษาไมคอยมบีทบาทในกิจกรรมประชาธิปไตย พรอมขอเสนอแนะที่วา ควรเปดโอกาสใหนักเรียนได

มสีวนรวมในกจิกรรมประชาธิปไตยมากขึ้นและแสดงความคิดเห็นมากขึ้นควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษารูจัก

คิดเอง ทําเอง ในกิจกรรมตาง ๆ ใหคณะกรรมการสถานศึกษาเปนแบบอยางท่ีดีในเร่ืองประชาธิปไตย ใหมีการอบรม

ความรูเร่ืองประชาธิปไตยอยางตอเนื่อง   
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การประเมนิผลงานปกครองนักเรยีน   

 การปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 ในดาน การประเมินผลงานปกครองนักเรียน ภาพรวมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวามีการ

ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการปฏิบัติ 2 ระดับการปฏิบัติระดับมากมี 2 ขอ การปฏิบัติ

ในระดับปานกลางมี 5 ขอ โดยการประชุมผูปกครองแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานปกครองนักเรียน มีการปฏิบัติใน

ระดับมาก และแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการดําเนินงานปกครองนักเรียน มีการปฏิบัติในระดับมาก สวนการ

นําผลการประเมินไปใชปรับปรุงงานปกครองนักเรียนปกครองนักเรียน มีการปฏิบัติในระดับปานกลางซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด 

ดานการประเมินผลงานปกครองนักเรียน พบปญหาวา ครูไมมีการประเมินงานปกครองนักเรียนท่ีท่ีชัดเจนทํางานยังไม

เต็มท่ีและการติดตามและประเมินผลยังไมเปนระบบเทาที่ควร สําหรับขอเสนอแนะ ควรแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล

งานปกครองนักเรียนอยางจริงจังและใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลงานปกครองนักเรียน มีการ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานปกครองนักเรียนใหคณะครู นักเรียนและผูปกครองไดรับทราบ และฝายปกครอง

นักเรียนมกีารนําผลการประเมนิผลงานปกครองนักเรียนมาปรับปรุงแกไขเพื่อดําเนนิงานในปตอ ๆ ไป   
 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษา  เกี่ยวกับการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา โดยภาพรวมไดมีปฏิบัติในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ  นิรมล ทองใบดี (2549) ได

ศึกษาการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ระดับการ

ปฏบัิตงิานการบริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ท้ัง 6 ดาน คือ 1) การวางแผนงานปกครองนักเรียน 

2) การบริหารงานปกครองนักเรียน 3) การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4) การปองกันและแกไข

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 5) การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 6) การประเมินผลงานการ

ปกครองนักเรียน สวนใหญมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ผูศึกษาจะไดกลาวถึงประเด็นสําคัญจากการคนพบใน

การศกึษาและนํามาอภปิรายผลดังนี้ 

1) การวางแผนงานปกครองนักเรียน 2) การดําเนินการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 3) 

การปองกันแกไขพฤตกิรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน 4) การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยและ 5) การประเมินผลงาน

ปกครองนักเรียน 

 การวางแผนงานปกครองนักเรียน พบวา มีการปฏิบัติในระดับมาก คือแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการ

บริหารงานปกครองนักเรียนและชี้แจงใหนักเรียนเขาใจเหตุผลเกี่ยวกับระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของฝายปกครองท่ีใชใน

ปจจุบันซึ่งสัมพันธกับ ณัฐพล เงินใส (2551, หนา 38) ไดศึกษาการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห 30 จังหวัดเชียงใหม พบวา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 เห็นวาไดมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการบริหารงานปกครองนักเรียนและชี้แจงใหนักเรียนเขาใจเหตุผลเกี่ยวกับระเบียบและ

ขอบังคับของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังพบวา มีการปฏิบัติในระดับปานกลางซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานปกครองนักเรียนใหแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ ซึ่งสัมพันธกับ ประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร (2546 : หนา 52) ไดศึกษาการ
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ปฏิบัติงานปกครองนักเรียนโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม พบวา ครู-อาจารยสวนใหญเห็นวาไมไดปฏิบัติ

คือ การจัดทําปฏทิินตดิตามการปฏบัิตงิานของโรงเรียนสันปาตองวทิยาคม จังหวัดเชยีงใหม   

 การดําเนินการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบวา มี

การปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด คือการอบรมนักเรียนประจําสัปดาหเพื่อใหเกิดความมีวินัยในตนเองซึ่งสัมพันธกับ เดช สุ

ธรรมปวง (2551 : หนา 54-56) ไดศึกษาการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม พบวา ครู-อาจารยโรงเรียนสวนใหญเห็นวาฝายปกครองนักเรียน ไดมีการประสานงานปกครองนักเรียน ครู

อาจารยเกือบครึ่งไดตอบขอคําถามจากการสัมภาษณผูศึกษาวาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว มีการประสานงาน

ระหวางบานกับทางโรงเรียนดานการสงเสริมพัฒนาใหเด็กนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในเร่ืองการจัดกิจกรรม

สงเสริมความประพฤติและระเบียบวินัย ไดจัดการอบรมนักเรียนในเรือนนอนกอนนอนทุกคืนในวันพฤหัสของทุกสัปดาห

และจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนในคาบสุดทายทุกวันจันทรโดยมีการจัดครูเขาใหการอบรมนักเรียน ตลอดจนมอบหมายครู

เวรใหการอบรมนักเรียนหนาเสาธง หลังจากเคารพธงชาติทุกวัน นอกจากนี้ยังพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับนอยซึ่งมี

คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรมและจริยธรรมทุกระดับชั้นทุกชั้นป ซึ่งสัมพันธกับ ประสิทธ์ิ ยิ่งสมัคร 

(2546 หนา 52) ไดศกึษาการปฏบัิตงิานปกครองนักเรียนโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม พบวา ครู-อาจารย

สวนใหญเห็นวาไมไดปฏิบัติคือ การจัดทําปฏิทินติดตามการปฏิบัติงานปกครองของนักเรียนการจัดกิจกรรมเขาคาย

คุณธรรมและจริยธรรมใหนักเรียนทุกระดับชั้นทุกป ครูแนะแนวใหคําปรึกษาแกนักเรียนในการปองกันและแกไขพฤติกรรม

ที่ไมเหมาะสม   

 การปองกันแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน พบวา มีการปฏิบัติในระดับมากคือการจัดแขงขันกีฬา

ตอตานยาเสพติด ซึ่งสัมพันธกับ เดช สุธรรมปวง (2552 หนา 54-56) ไดศึกษาการบริหารงานปกครองนักเรียนของ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา สําหรับการดําเนินการปองกันและแกไขยาปญหาเสพติด ครู

อาจารยสวนใหญไดตอบขอคําถามจากการสัมภาษณผูศึกษาวาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว ไดมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนนิการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ จัดกิจกรรมโครงการกีฬาตอตานยาเสพติดและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

และครูอาจารยเกือบคร่ึงตอบวาโรงเรียนศกึษาสงเคราะหเชยีงดาวไดเชิญวิทยากรมาใหความรูเร่ืองดําเนินการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด ขอความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐเอกชนในการใหความชวยเหลื่อในการดําเนินการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด จัดอบรมนักเรียนแกนนําโครงการเพื่อเตือนเพื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยับพบวา  มี

การปฏบัิตอิยูในระดับนอยซึ่งมคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือใหครูลงโทษนักเรียนหนาเสาธง   

 การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรม

ประชาธิปไตยใหกับนักเรียนเชน การจัดตั้งสภานักเรียน เปนตน และมีนโยบายในการสงเสริมประชาธิปไตยแกนักเรียน

อยางชัดเจน ซึ่งสัมพันธกับ เดช สุธรรมปวง (2542 : หนา 54-56) ไดศึกษาการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะหเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย ครูอาจารยเกือบคร่ึงไดตอบ

ขอคําถามจากการสัมภาษณผูศึกษาวาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว ไดมีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ

สถานศกึษา คณะกรรมการเรือนนอน และหัวหนาหองและนักเรียนมสีวนรวมในการจัดการเรียนการสอนในการปฏิบัติงาน

เปนกลุม ในทํานองเดียวกับ ประสิทธ์ิ ยิ่งสมัคร (2553 หนา 52) ไดศึกษาการปฏิบัติงานปกครองนักเรียนโรงเรียนสันปา

ตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม พบวา ครู-อาจารยสวนใหญเห็นวาไดปฏิบัติคือจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรม



  

1900 

 

ประชาธิปไตยใหกับนักเรียน เชน การจัดตั้งสภานักเรียน เปนตน สวนครูผูสอนไดมีการสอดแทรกการสงเสริม

ประชาธิปไตยในแผนการสอนทุกหมวดวิชา นอกจากนี้ครูท่ีปรึกษาไดควบคุมดูแลการปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธงของ

นักเรียนทุกวันและมีครูเวรประจําวันปฏิบัติหนาที่เพื่อตรวจตราดูแลความประพฤติของนักเรียนในบริเวณโรงเรียนทุกวัน 

ปญหาการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย พบวา นักเรียนไมคอยกลาแสดงออกและแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตยมากขึ้นและแสดงความคิดเห็นมากขึ้นควรเปดโอกาสให

คณะกรรมการสถานศึกษารูจักคิดเอง  ทําเอง ในกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งสัมพันธกับ จําเริญ จารุสิริโสภณ (2553) ไดศึกษา

การศกึษารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในงานปกครองนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โรงเรียนบานนาเกา ตําบลแกใหญ  อําเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทรพบวา รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในงานปกครองนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 โดยรวมทุกดานอยูใน

ระดับมากที่สุด เมื่อวิเคราะหรายดานพบวา มีสวนรวมในการบริหารงานปกครองนักเรียนอยูในระดับมาก อันดับท่ี 1 คือ 

ดานการดําเนินกิจการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนซึ่งนักเรียนตองมีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตยมากท่ีสุดตอง

กลาที่จะแสดงออกและแสดงความคิดเห็น   

 การประเมินผลงานปกครองนักเรียน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากคือ การประชุมผูปกครองแจงผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานปกครองนักเรียนซึ่งสัมพันธกับ ณัฐพล เงินใส (2553, หนา 38) ไดศึกษาการบริหารงานปกครอง

นักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 จังหวัดเชียงใหม พบวา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห 30 เห็นวา การประเมินผลงานปกครองนักเรียน  ครู คณะกรรมการสถานศึกษาไดมีการประชุม

ผูปกครองเพ่ือแจงผลการดําเนินงานปกครองนักเรียนและใหนักเรียนมีสวนรวมประเมินผลงานปกครองนักเรียน 

นอกจากนี้ยังพบวาการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  คือการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงงาน

ปกครองนักเรียน ซึ่งสัมพันธกับ เจริญ กาละ (2554 หนา 69) ไดศึกษาการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนดอก

คําใตวิทยาคม จังหวัดพะเยา  พบวา ครู-อาจารยโรงเรียนสวนใหญเห็นวาฝายปกครองนักเรียนไมไดปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ประเมินงานปกครองนักเรียนเพ่ือนํามาปรับปรุงใชในปตอไปของโรงเรียนใหสม่ําเสมอและไมมีตารางปฏิบัติงานใหครู

นักเรียนทราบอยางชัดเจน ปญหาการประเมินผลงานปกครองนักเรียน พบวา ครูไมมีการประเมินงานปกครองนักเรียนท่ีท่ี

ชัดเจนขอเสนอแนะควรแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานปกครองนักเรียนอยางจริงจังและใหผูปกครองนักเรียนมีสวน

รวมในการประเมนิผลงานปกครองนักเรียน มกีารรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานปกครองนักเรียนปกครองนักเรียน

ใหคณะครู นักเรียนและผูปกครองไดรับ 
  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 

 จากการศึกษาคร้ังนี้ ทําใหทราบขอมูลการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ในภาพรวมการบริหารงานท้ัง 5 ดาน คือ การวางแผนงานปกครองนักเรียน 

การดําเนนิการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมวีนัิย คุณธรรม จริยธรรม การปองกันแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน 

การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยและการประเมินผลงานปกครองนักเรียน ผลการศึกษาชี้ใหเห็นปญหาและ

ขอเสนอแนะการบริหารงานปกครองนักเรียนใหเจริญกาวหนา อยางไรก็ตามฝายบริหาร ฝายปกครอง หัวหนาระดับ ครูท่ี

ปรึกษาระดับชั้น ผูท่ีไดรับมอบหมาย  และผูท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานปกครองนักเรียนควรเอาใจใสมากยิ่งขึ้นกวาเดิม 
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จึงจะสงผลใหการบริหารปกครองนักเรียนท้ัง 5 ดานของโรงเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตอไป จึงมี

ขอเสนอแนะการบริหารงานปกครองนักเรียนดังนี้ 

 1. การวางแผนงานปกครองนักเรียน จะตองมีการประชุมรวมกันระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง  ผูนําชุมชน และ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเกี่ยวกับการวางแผนงานปกครองนักเรียน ในดานกิจกรรมควรจัดกิจกรรมนักเรียนท่ี

หลากหลายที่เปนประโยชนและตอบสนองความตองการของนักเรียน   

 2. การดําเนินการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ควรมีการจัดอบรมในเร่ืองคุณธรรม

จริยธรรมแกนักเรียน ตระหนักและรวมมือกันอบรมสั่งสอนนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม  ครูตองประพฤติตนเปน

แบบอยางที่ดีตอนักเรียน ควรมีการยกยองนักเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมเปนประจําและควรฝกระเบียบการใชบริการใน

โรงเรียน 

 3. การปองกันแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน ตองกําหนดแนวทางในการลงโทษนักเรียนอยางชัดเจน

และใหถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน ใหนักเรียนท่ีกระทําความผิดบอยคร้ังหรือกระทําความผิดท่ีรุนแรงยายโรงเรียนเพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบรรยากาศ ควรมีการลงโทษนักเรียนท่ีหลากหลายเพื่อความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ

สภาพจติใจ  

 4. การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตยมากขึ้นและ

แสดงความคิดเห็นมากขึ้น รูจักคิดเอง ทําเอง ในกิจกรรมตาง ๆ ใหคณะกรรมการสถานศึกษาเปนแบบอยางท่ีดีในเร่ือง

ประชาธิปไตย  ควรมกีารอบรมความรูเร่ืองประชาธิปไตยอยางตอเนื่องควรรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนตามเหตุผลและ

มกีารสอดแทรกความรูในเร่ืองประชาธิปไตยในการสอนอยางจริงจัง   

 5. การประเมนิผลงานปกครองนักเรียน จะตองมกีารแตงตัง้คณะกรรมการประเมินผลงานปกครองนักเรียนอยาง

จริงจังและใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลงานปกครองนักเรียน มีการรายงานการประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานปกครองนักเรียนปกครองนักเรียนใหคณะครู นักเรียนและผูปกครองไดรับทราบ และฝายปกครองนักเรียนมีการ

นําผลการประเมนิผลงานปกครองนักเรียนมาปรับปรุงแกไขเพื่อดําเนนิงานในปตอ ๆ ไป  

ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาคนควาอสิระตอไป 

 1. ควรทําการศึกษาปญหาการบริหารงานปกครองท่ีสงผลใหนักเรียนมพีฤตกิรรมการแสดงออกท่ีแตกตางกัน  

 2. ควรศกึษาเกี่ยวกับความพงึพอใจของครู นักเรียนและผูปกครองนักเรียนท่ีมตีอการบริหารปกครองนักเรียน

โรงเรียนบานสันตคีิรี 
 3. ควรใชวธีิการแบบสัมภาษณ ประกอบกับแบบสอบถามเพื่อจะไดขอคนพบในเชงิลกึ 

กิตตกิรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดโดยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก ดร.บรรจง ไชยรินคํา  อาจารยผู

ควบคุมการคนควาอสิระ ท่ีไดใหคําปรึกษาแนะนําตรวจสอบแกไขขอบกพรอง 

ตาง ๆ ดวยความจริงใจ จริงจัง รวมท้ังคณะอาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทานท่ีให

ความรูและความปรารถนาดเีสมอมา 

  ขอขอบคุณ ผอ. สมสวัสดิ์ ทองประวทิย ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันตคีิรี   
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ผอ.สุคลย พันธุรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหมสันติและผอ.จรรยา ผูอํานวยการโรงเรียนบานพนาสวรรค ผูเชี่ยวชาญ

ที่ไดกรุณาตรวจสอบความถูกตอง ใหขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของแบบสอบถามซึ่งเปนเคร่ืองมือใน

การศึกษาคร้ังนี้ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานสันติคีรี  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 3 ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและใหขอเสนอแนะ และขอขอบคุณผูท่ีมิไดเอยนาม ณ 

ท่ีนี้ ท่ีมสีวนชวยเหลือสนับสนุนใหการศกึษาในคร้ังนี้สําเร็จดวยด ี

 คุณคาและประโยชนของการศึกษาอิสระฉบับนี้อันจะพึงมีผูศึกษาขอมอบผลแหงความดีนี้แดบิดา  มารดา บุคคล

ในครอบครัว บูรพาจารย และเพื่อน ผูใหแสงสวางปญหาที่ไดอบรมสั่งสอนใหใฝรู ใฝเรียน มีความซื่อสัตย กตัญู มีใจ

เอื้อเฟอเผื่อแผไปยังผูท่ีไมรูใหเกิดความกระจาง ใหการสนับสนุนกําลังแกผูศึกษามาโดยตลอดจนการศึกษาอิสระเสร็จ

สมบูรณไดดวยด ี
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การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา)
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) 2) เพื่อเปรียบเทียบ

สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) โดยการจําแนกตามขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ัง

นี้ คือ ครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัด

พะเยา) จํานวน 205 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้  คือ แบบสอบถามท่ีเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และแบบปลายเปด สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่  

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาเอฟ (F-test) ผลการศกึษา พบวา 

1. การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) โดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการ

สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกร ดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา ดานการวัดผล

และประเมนิผลและเทียบโอน ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สวนสภาพการปฏิบัตินอยท่ีสุด

คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
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2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ที่มีโรงเรียนขนาดสถานศึกษาตางกัน พบวาการบริหารงาน

วชิาการของผูบริหารสถานศกึษาแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิท่ีระดับ 0.05 ท้ังภาพรวมและรายดาน 
 

 คําสําคัญ: การบริหารงานวชิาการ ผูบริหารสถานศกึษาโรงเรียนมัธยมศกึษา  
 

Abstract  

The purposes of this the research were to 1) Study the stute of the Academic  Administration 

of Secondary School Administrators The Secondary Educational Service Area Office 36 (6th Group of 

Phayao) 2) compare the state of the Academic Administration of Secondary School Administrators The 

Secondary Educational Service Area Office 36(6th Group of Phayao) as classified by school size. The 

sampling groups used in the research were 205 teachers in school of The Secondary Educational 

Service Area Office 36 (6th Group of Phayao). The instrument used for collecting the data were 

checklist questionnaires, Rating Scale questionnaires and open-ended questions. The data were 

analyzed by mean of frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and f-test. The 

findings of the research were as follow: 

1. The stute of the Academic Administration of Secondary School Administrators The Secondary 

Educational Service Area Office 36 (6th Group of Phayao) as a whole at the high level. when considered 

the individual aspect found that research in educational quality development and cooperation in 

academic development with other schools at the most level subordinate is development of teaching 

aids innovation and technology, promotion of the community’s academic knowledge, academic support 

to families organization agencies, curriculum development, development of learning resources, educational 

guidance, educational supervision, educational evaluation and transfer subordinate is the cooperation 

in academic development with other schools and the lowest level is learning process development. 

2. Compare the state of the Academic Administration of Secondary School Administrators The 

Secondary Educational Service Area Office 36 (6th Group of Phayao) as classified by school size in 

general and in particular, were different at the 0.05 level of significance. 

 

Keywords: Academic  Administration of Secondary School Administrators  
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บทนํา 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษานั้นเปนหนาท่ีหลักของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะตองใหความสําคัญและ

ดําเนินการพัฒนาอยางเต็มความสามารถ เปนผูนําทางวิชาการ สงเสริมและอํานวยความสะดวกในทุกดาน เปนท่ียอมรับ

และเช่ือมั่นจากผูปกครองและชุมชน ประสานงานกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาทุกภาคสวนเพื่อรวมกันพัฒนา

คุณภาพของการศึกษา เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายท่ีคาดหวังไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ ทุกภาคสวนตองพึงตระหนักวา

เปาหมายของงานวิชาการมิใชอยูท่ีนักเรียนอานออกเขียนไดเทานั้น แตตองรับผิดชอบตอคุณภาพของพลเมืองและความ

มั่นคงของประเทศชาต ิ 

 งานวิชาการในสถานศึกษาเปนงานหลักและสําคัญท่ีสุดท่ีผูบริหารสถานศึกษาตองกําหนดนโยบายเปาหมาย

วัตถุประสงคการวางแผนงานสถานศึกษาการควบคุมกํากับติดตามและนิเทศอยางเปนระบบ ผูวิจัยตระหนักในหนาท่ีของ

ตนเองและมีความตองการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษาของชาติจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา)เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา

งานวิชาการของสถานศึกษา อนึ่งในการบริหารงานในสถานศึกษาโดยท่ัวไปตางก็ใหความสําคัญตองานวิชาการเปนหลัก

และถือวาสําคัญท่ีสุดแตเทาท่ีผานมาความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยท่ัวไปยังไมเปนท่ีพึงพอใจ

ของทุกฝายท้ังผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและชุมชน เห็นไดจากมีผูปกครองและครูบางคนในชุมชนยังนิยมสงบุตรหลาน

ไปเรียนท่ีสถานศึกษาอ่ืนโดยเฉพาะสถานศึกษาดีเดนดังในเขตอําเภอและเขตเมืองใหญยอมแสดงใหเห็นวางานวิชาการ      

ในสถานศึกษาในเขตอําเภอรอบนอกยังไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการของทุกฝาย ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ซึ่งมีสถานศึกษาท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 

ท้ังสิ้น 9 แหง เพื่อตองการทราบปญหาและอุปสรรคท่ีแทจริงจะไดนํามาแกไขปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการของ

สถานศกึษามัธยมศกึษาใหมปีระสทิธิภาพและไดตามเกณฑมาตรฐานการศกึษาของชาตติอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) 2) เพื่อเปรียบเทียบ

สภาพความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) โดยการจําแนกตามขนาดสถานศกึษา  
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  
  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมมติฐานของการวิจัยในคร้ังนี้ คือ 1) ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) มีความ

คิดเห็นดานการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก 2) ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงาน

วชิาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยท่ี 

6 จังหวัดพะเยา) ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นดานการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศกึษา แตกตางกัน  

ขนาดสถานศึกษา 

1. ขนาดเล็ก 

  2. ขนาดกลาง 

 3. ขนาดใหญ 

 

 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมศกึษาในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 36  (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงานวิชาการ

ของกระทรวงศกึษาธิการ (2546)  12 ดาน คือ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3. การวัดผลและประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียน 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 

7. การนเิทศการศกึษา 

8. การแนะแนวการศกึษา 

9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

10. การสงเสริมความรูดานวชิาการแกชุมชน 

11. การประสานความรวมมือในการพัฒนา 

วชิาการกับสถานศกึษาอ่ืน 

12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกครอบครัวองคกร 

หนวยงานและสถาบันท่ีจัดการศกึษา 

   ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36  (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) คร้ังนี้ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36(กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) จํานวน 205 

คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งลักษณะของแบบสอบถาม

แบงออกเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา)  

โดยครอบคลุมเนื้อหาใน 12 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลและ

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอ่ืน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา ลักษณะ

ของแบบสอบถามเปนแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.85 ตอนที่ 3 ความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชคาสถิติรอยละ และ 

วิเคราะหขอมูลแยกตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผูวิจัยใชสถิติคือ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และคาเอฟ (F-test) แบบวิเคราะหคาแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ถาพบความแตกตางกัน 

จะทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวธีิการของเชฟเฟ (Scheffe) 
 

ผลการศึกษา 

1. สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) 

ตามขอบขายงานวิชาการ โดยภาพรวมท้ัง 12 ดาน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา   

ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนม ี        

การปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการ

สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกร ดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา ดานการวัดผล

และประเมินผลและเทียบโอน ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นอยท่ีสุดคือ ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู เมื่อพจิารณาในแตละดานมผีลการวจัิยดังนี้ 

1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขาย

งานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมการมีปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
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พบวา ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาความรูในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบริหารจัดหาคูมือแนวการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามาบริการแกครู และผูบริหารประเมินการใช

หลักสูตรและนําผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง สวนสภาพการปฏิบัติตามความจริงท่ีนอยท่ีสุดคือ 

ผูบริหารจัดประชุมชี้แจงใหครูเขาใจหลักการจัดทําหลักสูตร จุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตร  

1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงาน

วิชาการ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ผูบริหารควบคุมกํากับใหการจัดตารางสอนของครูเปนไปตามความเหมาะสมของครูและจัดครูเขาสอนแทนครูที่ไมไดมา

ปฏิบัติการสอนมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบริหารวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รวมกับครู สวนสภาพการปฏิบัติตามความจริงที่นอยที่สุด คือ ผูบริหารควบคุมกํากับใหครูมีการจัดเตรียมการสอนและ

บันทึกการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ  

1.3 ดานการวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 

จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงานวิชาการ การวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารจัดประชุมอบรมเพื่อใหครูมีความรูความสามารถในการสรางเคร่ืองมือ

วัดผลและประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบริหารใหคําปรึกษาแนะนําแกครูเกี่ยวกับการ

วัดผลและประเมินผลใหเปนไปตามแนวทางของหลักสูตร สวนสภาพการปฏิบัติตามความจริงท่ีนอยท่ีสุด คือ ผูบริหาร

ดําเนนิการวางแผนและกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวัดผลประเมนิผลรวมกับครูและฝายวชิาการ 

1.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขาย

งานวชิาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา

ผูบริหารสงเสริมใหครูทําการวิจัยเพื่อพัฒนาดานการศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบริหาร

สงเสริมและสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการวจัิยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา สวนสภาพการปฏิบัติตามความ

จริงท่ีนอยท่ีสุด  คือ ผูบริหารสนับสนุนใหครูนําเสนอผลงานการวจัิยตอผูมสีวนเกี่ยวของ 

1.5 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 

จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงานวิชาการ ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารสงเสริมใหครูไดมีการคิดคนและผลิตวัสดุสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบริหารจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน

การสอนมาบริการอํานวยความสะดวกแกครู สวนสภาพการปฏิบัติตามความจริงที่นอยที่สุด คือ ผูบริหารมีการนําผลการ

สรุปและประเมนิผลการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอนของครู ไปวางแผนพัฒนาตอไป  

1.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงานวิชาการ 
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ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารสงเสริมใหชุมชนมี

สวนรวมในการจัดแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบริหาร

สงเสริมใหมีการจัดแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน สวนสภาพการปฏิบัติตามความจริงท่ีนอยท่ีสุด คือ ผูบริหาร

พจิารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีมคีวามรูความสามารถเปนผูใหบริการดานเทคโนโลยแีละแหลงเรียนรูอ่ืน  

1.7 ดานการนิเทศการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงาน

วิชาการ ดานการนิเทศการศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารมีแผนนิเทศ

การศกึษามกีารปฏบัิตงิานอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร เพื่อชวยเหลือ

ครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารเสนอวิธีการวิเคราะหปญหาอุปสรรคของการนิเทศภายในโรงเรียน สวนสภาพ

การปฏบัิตติามความจริงท่ีนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารเยี่ยมชัน้เรียนและใหคําแนะนําแกเพื่อนครูอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  

1.8 ดานการแนะแนวการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขาย

งานวิชาการ ดานการแนะแนวการศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหาร

สนับสนุนใหมีการจัดทําคูมือการแนะนําสําหรับครูและนักเรียนมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ 

ผูบริหารสนับสนุนใหครูในโรงเรียนเปนบุคคลแหงการแนะแนวและผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรจัดทําขอมูลนักเรียน

รายบุคคล สวนสภาพการปฏบัิตติามความจริงท่ีนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารประสานกับหนวยงานอ่ืนเพื่อแนะแนวใหแกผูเรียน  

1.9 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 

จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงานวิชาการ ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการปฏิบัติงานอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของจัดทําการประกันคุณภาพภายในมีการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมใหมีการรายงานการประเมินตนเองตอผูมีสวนเกี่ยวของ 

สวนสภาพการปฏบัิตติามความจริงท่ีนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารจัดระบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

1.10 ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) 

ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชนมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหาร

ศึกษาและสํารวจความตองการสนับสนุนงานวิชาการแกประชาชนมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 

ผูบริหารจัดบุคลากรในโรงเรียนใหมีหนาท่ีประสานการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางบุคคลครอบครัวชุมชนและ

ทองถิ่น  สวนสภาพการปฏบัิตติามความจริงท่ีนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหมโีครงการบริการวชิาการแกชุมชน 

1.11 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน พบวา สภาพการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุม

ยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวชิาการกับสถานศึกษาอ่ืนมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารวางแผนรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของการประสานความรวมมือในการพัฒนา

วชิาการกับสถานศึกษาอ่ืนมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหารสรางเครือขายความรวมมือในการ
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พัฒนาวิชาการกับองคกรตาง ๆ ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ สวนสภาพการปฏิบัติตามความจริงท่ีนอยท่ีสุด คือ 

ผูบริหารจัดระบบในองคกรใหมีความเหมาะสมในการใชเปนสถานท่ีประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศกึษาอ่ืน 

1.12 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันท่ีจัดการศึกษา 

พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงานวิชาการ ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

แกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันท่ีจัดการศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ผูบริหารสํารวจและศึกษาขอมูลรวมท้ังความตองการในการสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงาน 

และสถาบันท่ีจัดการศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

วชิาการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการไดรับการศึกษาของบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืน

ท่ีจัดการศึกษาสวนสภาพการปฏิบัติตามความจริงท่ีนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัด

การศกึษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศกึษา  

 2. การเปรียบเทียบสภาพความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) จําแนกตามขนาด

สถานศึกษา ผลการวิจัย พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36(กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ท่ีมีโรงเรียนขนาดสถานศึกษาตางกันมีสภาพการ

บริหารงานวชิาการ โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว เมื่อพจิารณารายดานพบวา 

2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการบริหารงานวิชาการ

ในดานพัฒนาหลักสูตรแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมี

สภาพการบริหารงานวชิาการในดานพัฒนาหลักสูตรแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมนีัยสําคัญทางสถติิ 

2.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการบริหารงานวิชาการ

ในดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู แตกตางกับ

โรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมนีัยสําคัญทางสถติิ 

2.3 ดานการวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการ

บริหารงานวิชาการในดานการวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและ

โรงเรียนขนาดใหญ อยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดาน

การวัดผลและประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมนีัยสําคัญทางสถติิ 

2.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการบริหารงาน
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วิชาการในดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมนีัยสําคัญทางสถติิ 

2.5 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพ

การบริหารงานวชิาการในดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยทีางการศกึษาแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมนีัยสําคัญทางสถติิ 

2.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดาน

การพัฒนาแหลงเรียนรูแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการพัฒนาแหลงเรียนรูแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ 

อยางไมมนัียสําคัญทางสถติิ 

2.7 ดานการนิเทศการศึกษา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดาน

การนิเทศการศึกษา แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05        

สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการนิเทศการศึกษา แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยาง

ไมมนัียสําคัญทางสถิต ิ

2.8 ดานการแนะแนวการศึกษา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดาน

การแนะแนวการศึกษา แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการแนะแนวการศึกษา แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ 

อยางไมมนัียสําคัญทางสถติิ 

2.9 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพ

การบริหารงานวิชาการในดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง

และโรงเรียนขนาดใหญ อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการใน

ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมนีัยสําคัญทางสถติิ 

2.10 ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ      

ท่ีระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการ

บริหารงานวิชาการในดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกประชาชนแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแก

ประชาชนแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมนีัยสําคัญทางสถติิ 
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2.11 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวชิาการกับสถานศกึษาอ่ืน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็ก

มีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนแตกตางกับ

โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการ

บริหารงานวิชาการในดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนแตกตางกับโรงเรียนขนาด

ใหญ อยางไมมนีัยสําคัญทางสถติิ 

2.12 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันท่ีจัดการศึกษา   

มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ 

(Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการ สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก

ครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันท่ีจัดการศึกษาแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ อยางมี

นัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการ สงเสริมและสนับสนุน

งานวิชาการแกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันที่จัดการศึกษาแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถติ ิ

3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงานวชิาการ 12 ดาน ดังนี้ 

 3.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คือ ผูบริหารควรเปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา      

โดยประสานความรวมมือกับทุกฝาย ผูบริหารควรใหชุมชนมีสวนรวมในการทําหลักสูตรสถานศึกษามากขึ้นเพื่อให

สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนในทองถิ่นผูบริหารควรใหความสําคัญตอการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของ

โรงเรียนในการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน ผูบริหารควรมีการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

ผูบริหารควรทําความเขาใจกับคณะครูเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อความเขาใจท่ีตรงกัน 

 3.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู คือ ผูบริหารควรใหความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนของครู

อยางจริงจัง ผูบริหารควรเนนการสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมปิญญาทองถิ่น 

 3.3 ดานการวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน คือ ผูบริหารควรสงเสริมใหครูเนนการวัดผล

และประเมินผลตามสภาพจริงโดยมีวิธีการวัดท่ีหลากหลาย ผูบริหารควรใหความสําคัญในการควบคุมติดตามประเมินผล

และนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ผูบริหารควรจัดอบรมการวัดผลประเมินผลแกคณะครูเพื่อ

ความเขาใจที่ตรงกัน 

 3.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ ผูบริหารควรใหความสําคัญในการสงเสริมใหครูทําการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการคุณภาพการศึกษา ผูบริหารควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา ผูบริหารควรสรางขวัญและกําลังใจแกคณะครูในการทําวจัิย 

 3.5 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คือ ผูบริหารควรจัดหาวัสดุอุปกรณและสื่อ

การเรียนการสอนท่ีเนนคุณภาพและเพยีงพอ ผูบริหารควรใหความสําคัญในการควบคุมกํากับใหครูไดใชสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีางการศกึษา 
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 3.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู คือ ผูบริหารควรใหความสําคัญในการสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจาก

แหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผูบริหารควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรูท้ังในและนอก

สถานศกึษาอยางตอเนื่อง ผูบริหารควรจัดหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดซือ้หนังสือ 

 3.7 ดานการนเิทศการศึกษา คือ ผูบริหารควรหาเวลาในการนิเทศการศึกษา ผูบริหารควรจัดใหมีการนิเทศ

ภายในอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง ผูบริหารควรเนนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เปนท่ีปรึกษาและคอยสนับสนุน

ตลอดเวลา 

3.8 ดานการแนะแนวการศกึษา คือ ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนในดานงบประมาณและบุคลากรท่ีเพียงพอ

ในการจัดกจิกรรมแนะแนวการศกึษา ผูบริหารควรจัดใหมกีารอบรมใหความรูเกี่ยวกับการแนะแนวใหกับครูในสถานศกึษา 

3.9 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหชุมชน

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ผูบริหารควรควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาใหเขมแข็งโดยใหทุกฝายมสีวนรวมทุกขัน้ตอนและจัดใหมกีารนเิทศตดิตามอยางสม่ําเสมอ 

3.10 ดานการสงเสริมความรูดานวชิาการแกชุมชน คือ ผูบริหารควรเนนการสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรมวิชาการภายในสถานศึกษา ผูบริหารควรแตงตั้งคณะครูรับผิดชอบโครงการสงเสริมความรูดานวิชาการ

แกชุมชน 

3.11 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน คือ ผูบริหารควรใหความสําคัญ

ในการสรางเครือขายและการประสานความรวมมือในการพัฒนางานวชิาการอยางจริงจังและสม่ําเสมอ  

3.12 ดานการสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา ผูบริหารควร

เนนการประสานความรวมมือกับชุมชน หนวยงานและสถาบันท่ีจัดการศกึษาอยางสม่ําเสมอ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36(กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) พบประเด็นท่ีควรนํามาอภปิรายดังนี้ 

1. สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา)ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา สวน

ใหญอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ไดใหความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ เพราะเปน

หัวใจหลักของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ อําภา บุญชวย (2537) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวา โดยท่ัวไป

ภารกจิหรืองานในสถานศกึษาโดยเฉพาะในโรงเรียนมักจะแยกเปน 6 งาน ในบางสถานศึกษาจะแยกยอยมากหรือนอยกวา

ก็ขึ้นอยูกับปริมาณของนักเรียนของโรงเรียนนั้น ๆ แตไมมีสถานศึกษาหรือโรงเรียนใดไมจัดใหมีงานวิชาการซึ่งถือวาเปน

หัวใจสําคัญ หรือเรียกไดวาเปนงานหลักของสถานศึกษาหรือโรงเรียนสวนงานดานอ่ืน ๆ เปนงานท่ีมาสนับสนุนงาน

วชิาการใหมคุีณภาพ และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย คําปลิว (2549) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาตามภาระงานการบริหารงานวิชาการ 12 งานไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
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และเทคโนโลยทีางการศกึษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การนเิทศการศกึษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอ่ืน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา โดย

ภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดานและเมื่อพิจารณา

เปน รายดานพบวาการแนะแนวการศกึษาผูบริหารมบีทบาทสูงสุด และรองลงมาคือการนเิทศการศกึษา 

2. การเปรียบเทียบสภาพความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) จําแนกตามขนาด

สถานศึกษา ผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ท้ังนี้เนื่องจาก

โรงเรียนมัธยมศกึษา ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) โรงเรียนขนาดเล็ก

มีความคิดเห็นในดานการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษานั้นมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ

ตามลําดับ และแนนอนท่ีขนาดของโรงเรียนเปนปจจัยท่ีจะสะทอนใหเห็นสภาพการดําเนินงานการบริหารงานงานวิชาการ

ตามขนาดของโรงเรียนท่ีตางกันยอมมีความพรอมในการจัดการ หรือบริหารงานงานวิชาการท่ีแตกตางกันดวยโดยโรงเรียน 

ท่ีมีขนาดใหญกวา ยอมจะมีความพรอมในการจัดสภาพโรงเรียนดีกวาโรงเรียนกลางและขนาดเล็กซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาของ ประกอบ กุฏโพธ์ิ (2545) ไดศึกษางานวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สํานักงานการประถมศึกษา 

จังหวัดนครราชสีมา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการวิจัยคร้ังนี้ควรศึกษาความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารศึกษาในแตละดาน

เพื่อสงเสริมใหเกิดประสทิธิภาพการบริหารงานในเชงิสรางสรรคของแตละดานดังนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารควรจัดประชุมชี้แจงใหครูเขาใจหลักการจัดทําหลักสูตร 

จุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตร 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ผูบริหารควรควบคุมกํากับใหครูมีการจัดเตรียมการสอนและบันทึกการ

สอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 

3. การวัดผลและประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียน ผูบริหารควรดําเนินการวางแผนและกําหนดนโยบาย

เกี่ยวกับการวัดผลประเมนิผลรวมกับครูและฝายวชิาการ 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบริหารควรสนับสนุนใหครูนําเสนอผลงานการวิจัยตอผูมีสวน

เกี่ยวของ 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ผูบริหารควรมีการนําผลการสรุปและประเมินผล

การใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอนของครู ไปวางแผนพัฒนาตอไป 

6. การพัฒนาแหลงเรียนรู ผูบริหารควรพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเปนผูใหบริการ

ดานเทคโนโลยแีละแหลงเรียนรูอ่ืน 
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7. การนเิทศการศกึษา ผูบริหารควรเยี่ยมชัน้เรียนและใหคําแนะนําแกเพื่อนครูอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

8. การแนะแนวการศกึษา ผูบริหารควรประสานกับหนวยงานอ่ืนเพื่อแนะแนวใหแกผูเรียน 

9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูบริหารควรจัดระบบการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

10. การสงเสริมความรูดานวชิาการแกชุมชน ผูบริหารควรสงเสริมใหมโีครงการบริการวชิาการแกชุมชน 

11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ผูบริหารควรจัดระบบในองคกรใหมี

ความเหมาะสมในการใชเปนสถานท่ีประสานความรวมมือในการพัฒนาวชิาการกับสถานศกึษาอ่ืน 

12. การสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันท่ีจัดการศึกษา ผูบริหารควรจัดใหมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศกึษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศกึษา 

  ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ควบคูไปดวย เพื่อจะไดทราบ

สภาพและปญหาของการบริหารงานวชิาการใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2. ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคตอการบริหารงานวิชาการจากกลุมประชากรท่ีเกี่ยวของกับ

การจัดการศึกษาท้ังหมด เชน ผูบริหาร ครู นักเรียน ลูกจาง ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เปนตน เพื่อจะไดทราบสภาพ

ปญหาเพิ่มมากขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก       

ดร.น้ําฝน กันมา อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวย

ความเอาใจใสทุกขั้นตอน รวมท้ังคณาจารย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

พะเยาทุกทานท่ีใหความรูและแนวคิด ตลอดจนชี้แนะแนวทางท่ีเปนประโยชนตอการวิจัยคร้ังนี้  ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุก

ทาน ท่ีไดเสียสละเวลาใหความชวยเหลือ ตรวจสอบและใหคําแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนตอการวิจัยคร้ังนี้ ขอขอบคุณคณะ

ครูในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือตอบ

แบบสอบถามจนไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการวิจัย ตลอดจนเพื่อนรวมงานทุกคนท่ีใหการสนับสนุน ชวยเหลือและให

คําปรึกษาชวยใหการวจัิยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยด ีผูวจัิยจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
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การบริหารงานวิชาการเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

Academic Administration for Preparing to the ASEAN Community of the Schools in 

Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 

เกษรินทร ไชยวุฒิ2
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพ่ือเขาสู

ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรท่ีใชใน

การศกึษาไดแก ผูบริหาร และครูหัวหนาฝายวชิาการ จํานวน 153 โรงเรียน กลุมตัวอยางไดจากการเปรียบเทียบกับตาราง

สําเร็จรูป จํานวนท้ังสิ้น 175 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ และวิเคราะหขอมูลโดย

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาการ

เตรียมความพรอมในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ท้ัง 4 ดานโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน แนวทางการพัฒนาบริหารงาน

วิชาการ สวนใหญเสนอแนวทางดานการจัดการเรียนการสอน ในเร่ืองการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีการ

การบูรณาการประชาคมอาเซียนเขาไปในหลักสูตรของทุกกลุมสาระการเรียนรู ควรจัดทําแผนการเรียนรูดานประชาคม

อาเซยีน และควรมกีารทําวจัิยในชัน้เรียนเกี่ยวกับอาเซยีนอยางตอเนื่อง 
 

คําสําคัญ:  งานวชิาการ ประชาคมอาเซยีน  
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Abstract  

 This researched was purposed to study getting ready of the development of academic  administration for 

preparing to the ASEAN community of schools in ChiangRai Primary Educational Service Area Office 3. Population 

used in the study was 306 executives and head teachers of the academic division of 153 schools in ChiangRai 

Primary Educational Service Area Office 3 for academic year 2014. The samples were set by comparing with the 

table of Krejcie & Morgan and finding the sample size of 175 persons. Tools used were Rating Scale 

questionnaires.Data analysis was done by computer program in finding frequency, percentage, mean, and standard 

deviation. The research results revealed that: 

 1. Academic administration for preparing to the ASEAN community of schools in ChiangRai Primary 

Educational Service Area Office 3 for the four aspects was in a high level in every aspect. When considering in each 

aspect, it’s found that: The highest mean was measurement and evaluation; the secondary was instruction media 

and learning source respectively, and; the lowest mean was instruction management. 

 2. For the way to develop academic administration for preparing to the ASEAN community of schools in 

ChiangRai Primary Educational Service Area Office 3 : Mostly there were proposing the way for instruction 

management of making and developing curriculum of the school integrated with the ASEAN into the curriculum of 

every core course; there should make the learning plan of the ASEAN, and; there should do research of the ASEAN 

in classroom continuously.  
 

Keywords: Getting ready for the ASEN 
 

บทนํา 

นับตั้งแตประเทศในกลุมอาเซียนมีการรวมตัวกันและกอตั้งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียนเมื่อ

วันท่ี 8 สงิหาคม 2510 เปนตนมาประเทศสมาชกิอาเซยีนตางไดรับประโยชนจากความรวมมือท่ีชวยใหผานพนวิกฤตตาง ๆ

และสามารถเพิ่มอํานาจตอรองกับประชาคม อ่ืน ๆ ในโลกใหสูงขึ้นตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในป พ.ศ.2550 

(ค.ศ.2007) ท่ีไดตกลงใหเรงรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายในปพ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ซึ่งมีการลงนาม

รับรอง “รางกฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter) เพื่อใชเปนกติกาในการอยูรวมกันท่ีจะนําไปสูความเปนหนึ่งเดียวของ

อาเซียนสงผลใหเกิดความพยายามในการขับเคลื่อนและเตรียมการเพื่อกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนใหทันตาม

กําหนดเวลาดังกลาวในทุกมติอิยางเปนรูปธรรมและจริงจังมากยิ่งขึ้น (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) ทุกฝาย

ตางเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ตองเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะภาคการศึกษาซึ่งเกี่ยวของกับ

การเตรียมความพรอมของเด็กและเยาวชนท่ีถือเปนอนาคตสําคัญของประเทศ สวนทางกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย

พัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศใหเปนไปอยางมีคุณภาพ กระจายโอกาสอยางท่ัวถึงและเปนธรรมเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนตลอดจนสามารถกาวทันและแขงขันกับ

นานาชาติได โดยเฉพาะการเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนั้นจึงจัดใหมีหลักสูตรอาเซียนศึกษาเพื่อใหคนไทยเขาใจอาเซียน 
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เขาใจการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบานท่ีมีวัฒนธรรมการกิน การอยู การดําเนินชีวิตท่ีคลายคลึงกัน จึงจําเปนท่ีจะตอง

ทําความรูจักประเทศเพื่อนบานไมวาจะเปนจีน พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซียเปนตน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะ

สรางหลักสูตรท่ีสามารถสรางความเขาใจท่ีถูกตอง ภายใตการรวมตัวเปนประชาคมเดียวกันของคนจํานวนกวา 600 ลาน

คน โดยจะเร่ิมดําเนนิการในปการศกึษา 2554 เปนตนไป(มุกดาวรรณ รักสัตยมั่น, 2555, หนา 1) 

การเตรียมความพรอมดานการศึกษาของประเทศไทยเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน (วรัยพร แสงนภาบวร, 2553, 

หนา 20-22) ชากวาประเทศอ่ืน ๆ จากการสํารวจการตระหนักถึงความรูเกี่ยวกับอาเซียนของเยาวชนไทยอยูอันดับท่ี 8 

และคนไทยมีจุดออนเร่ืองภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนสื่อสําคัญท่ีจะนําไปสูความรูความเขาใจการคาและการแลกเปลี่ยนกับ

ประชาชนประเทศอ่ืน ๆ หากเปนเชนนี้ตอไป ประเทศไทยจะเปนประเทศท่ีมีความพรอมนอยท่ีสุดและเสียเปรียบทุก

ประเทศทันที อยางไรก็ตามกระทรวงศกึษาธิการไดใหความตระหนักในปญหาดังกลาวและไดสรางแนวทางแผนการเตรียม

ความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนโดยมีโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการหลายเร่ืองไดแก การจัดทําแผนการศึกษา

แหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ปรับปรุงเนื้อหาสาระจากเดิมมุงเนนการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ

ดานการศึกษาการพัฒนาความเปนสากลทางการศึกษา การเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันของประเทศภายใตกระแส

โลกาภวิัฒน ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและเนนเปาหมาย 3 ดาน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยาย

โอกาสทางการศึกษาและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาตลอดจนการสงเสริมใหประเทศไทย

เปนศูนยกลางการศกึษาเร่ืองอาเซยีนศกึษา (ASEAN Studies) ในระดับอุดมศกึษา 

 การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุงเรืองของประเทศไทยและภูมิภาคความรวมมือ

ดังกลาวเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ขยายโอกาสทางการศกึษา การยกระดับคุณภาพการศกึษา การใชโครงสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยี

การสื่อสารตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อสรางประชาคมอาเซียน ดังนั้นเพื่อใหสอดรับ

นโยบายดังกลาวและเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูอยางสูงสุดอันเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซียน เพื่อผลักดันการดําเนินการดานการศึกษาใหสอดรับตอการเปนประชาคมอาเซียนและพัฒนานักเรียนใหมี

สมรรถนะท่ีสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงาน

วิชาการเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 3 เพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบการวางแผนการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใหเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนสําหรับสถานศึกษา ครู ผูบริหารสถานศึกษา นักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 ตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมการบริหารงานวิชาการเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3  

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 ผูศกึษาคนควาไดศกึษาและดําเนนิการ ดังนี้ 

ประชากร: ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยผูบริหาร และครูหัวหนาฝายวิชาการจํานวน 153 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 จํานวนจํานวนท้ังสิ้น 306 คน 

กลุมตัวอยาง:ไดจากการเปรียบเทียบจากตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่และมอรแกน (krejcie& Morgan,1970, หนา 

607-610) โดยใชวิธีประมาณคาสัดสวนของประชากรและกําหนดสัดสวนของประชากร สามารถคํานวณหาขนาดของกลุม

ตัวอยางของประชากรได คือ 175 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย: เก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 

(questionnaires) ท่ีผูศกึษาสรางขึ้นแบงออกเปน 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) สํารวจ

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมคํีาถาม 4 รายการเปนขอคําถามเกี่ยวกับตําแหนง เพศ อายุ วุฒกิารศกึษา 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมการบริหารงานวิชาการสูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับท่ีมีความเท่ียงตรงซึ่งผานผูเชี่ยวชาญ 3 คนจากการทดลองโดยใช

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลไดรับแบบสอบถามคืนมารอยละ 100 นํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติท่ี

ใชไดแกคารอยละคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการสูประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ (Frequency 

หรือ ‘f’) ประกอบความเรียงเชงิพรรณนา  

 

การเตรียมความพรอมงานวิชาการ

สูประชาคมอาเซยีน 

 

การบริหารงานวชิาการ 4 ดาน 

- ดานการจัดการเรียนการสอน 

- ดานการวัดและประเมนิผล 

- ดานสื่อการเรียนการสอน 

- ดานแหลงเรียนรู 

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 สรุปไดดังนี้ 

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามพบวา เปนเพศชาย 96 คน คิดเปนรอยละ 54.90 เปนหญงิ 79 คน คิด

เปนรอยละ 45.10 สวนใหญอยูในชวงอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 34.90 เปนผูบริหาร 89 คน เปนครูสายผูสอน 86 คน 

สวนใหญมรีะดับการศึกษาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 60.60  

2. การเตรียมความพรอมในการบริหารงานวิชาการเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ท้ัง 4 ดาน โดยรวมมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก (x� = 4.36, 

S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ลําดับที่ 1 คือ ดานการการวัดและประเมินผล มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับ

มาก (x� = 4.40, S.D. = 0.37) ลําดับท่ี 2 คือ ดานสื่อการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.39, S.D. = 

0.35) และลําดับท่ี 3 คือ ดานแหลงการเรียนรูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.35, S.D. = 0.44) ตามลําดับ สวนดาน

การจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดอยูในระดับมาก (x� = 4.28, S.D. = 0.32) โดยรายละเอียดของแตละดานมี

ผลการวจัิยดังนี้ 

 2.1 ดานการจัดการเรียนการสอนโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.28, S.D. = 0.32) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ลําดับท่ี 1 คือ มีการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน เชน การจัดงาน ASEN Day 

การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนใหผูเรียนไดเรียนอยางหลากหลายมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก (x� = 4.47, S.D. = 

0.54) ลําดับที่ 2 คือ บูรณาการสาระการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนในราวิชาพื้นฐาน หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

อาเซยีน เนนการสื่อสาร หรือการใชเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก(x� = 4.42, S.D. = 0.54) ลําดับท่ี 3 คือ ออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนการพัฒนาผูเรียนสูประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.39, S.D. = 0.53) 

สวนลําดับที่ 11 มีการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนมีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูในระดับมาก (x� = 4.05, S.D. 

= 0.63)  

 2.2 ดานการวัดและประเมินผลโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.40, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ลําดับท่ี 1 คือ โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการ ครู บุคลากร รับผิดชอบดานการวัดผลและการ

ประเมินผลการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.51, S.D. = 0.56) 

ลําดับท่ี 2 คือ การสงเสริมสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมการวัดผลและประเมินผลเพื่อเตรียมความพรอมการศึกษาสู

ประชาคมอาเซียนอยางสม่ําเสมอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.50, S.D. = 0.56) ลําดับท่ี 3 คือ ครูทุกคนมีสวนรวม

ในการวางแผนการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 

4.48, S.D. = 0.57) สวนลําดับท่ี 15 คือ นําผลจากการประเมินการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนไปใชในการวาง

แผนการบริหารงานวชิาการใหมปีระสทิธิภาพในระยะตอไปมคีาเฉลี่ยต่ําสุดอยูในระดับมาก (x� = 4.20, S.D. = 0.49) 

 2.3 ดานสื่อการเรียนการสอน โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.39, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวาลําดับท่ี 1 คือ สนับสนุนงบประมาณสําหรับการผลติสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับประเทศสมาชิกในอาเซียนอยางเพียงพอ
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มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.51, S.D. = 0.61) ลําดับท่ี 2 คือ จัดหาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับประเทศสมาชิกในอาเซียนของครูแกนักเรียนอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(x� = 4.50, S.D. = 0.58) ลําดับท่ี 3 คือ โรงเรียนใหความสําคัญตอการใชเทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อการ

เรียนรูสูประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.47, S.D. = 0.59) สวนลําดับท่ี 12 คือ ชุมชนทองถิ่นใหการ

สนับสนุนดานเทคโนโลยี สื่อ และนวัตกรรมสําหรับการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนสูประชาคมอาเซียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุดอยูในระดับมาก (x� = 4.27, S.D. = 0.58) 

 2.4 ดานแหลงการเรียนรู โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.35, S.D. = 0.44) เม่ือพิจารณารายขอ

พบวา ลําดับท่ี 1 คือ ผูบริหาร ครู และนักเรียน สามารถเขาถงึแหลงเรียนรูขอมูลสารสนเทศเพื่อการเตรียมความพรอมเขา

สูประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก (x� = 4.45, S.D. = 0.57) ลําดับท่ี 2 คือ มีการสงเสริมใหมีแหลง

ความรูเกี่ยวกับเครือขายประชาคมอาเซียนท้ังในรูปแบบเวปไซต สถานศึกษา เอกสาร หรือสิ่งพิมพ วีดีทัศนและสื่อ       

มัลติมิเดียอยางหลากหลายมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.43, S.D. = 0.60) ลําดับท่ี 3 คือ มีการจัดเตรียมงบประมาณ

เพ่ือจัดซือ้ จัดหาวัสดุ อุปกรณโปรแกรมคอมพวิเตอร เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาความรูเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.43, S.D. = 0.60) สวนลําดับท่ี 9 คือ การพัฒนาเว็บไซตสถานศึกษา

เพื่อการประชาสัมพันธการติดตอ การสื่อสาร การสืบคนและเปนแหลงเรียนรูสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอน

ครอบคลุมความรูเกี่ยวกับเครือขายประชาคมอาเซยีนมคีาเฉลี่ยต่ําสุดอยูในระดับมาก(x� = 4.23, S.D. = 0.55) 

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3 จากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 175 คน มีผูใหขอเสนอแนะ 30 

คน คดิเปนรอยละ 17.14 ไดนําเสนอตามประเด็นของผูเสนอแนะในแตละดาน ดังนี้ 

ดานการจัดการเรยีนการสอน 

1. ควรมีการประชุมครูผูสอนทุกกลุมสาระใหบูรณาการการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนเขาไปใน

หลักสูตรของแตละกลุมสาระการเรียนรู (f = 25 คน) 

2. ควรจัดทําแผนการเรียนรูดานประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมความพรอมนักเรียนสูประชาคมอาเซียน (f = 20 

คน) 

3. โรงเรียนควรพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาใหบูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน (f = 15 คน) 

4. ควรมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

อาเซยีนอยางตอเนื่อง (f = 10 คน) 

ดานการวัดและประเมนิผล 

1. ควรเนนการประเมินใหครบทุกดานทั้ง ความรู ทักษะ และเจตคติ โดยเฉพาะดานการฟง พูด อาน เขียน (f = 

20 คน) 

2. สถานศกึษาควรแตงตัง้คณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน AEC ในแตละชวงชั้น และ

ประเมนิผลในทุกภาคเรียนการศกึษา (f = 15 คน) 
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ดานสื่อการเรยีนการสอน 

1. ฝายบริหารงานวิชาการควรเตรียมความพรอมดานสื่ออุปกรณใหกับครู เพื่อนําไปใชพิจารณาการเรียนการ

สอนใหเพยีงพอ (f = 25 คน) 

2. ควรจัดซือ้และจัดหาสื่ออาเซยีนท่ีทันสมัย (f = 20 คน) 

3. ครูและนักเรียนควรรวมกันจัดทําสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมคีวามเขาใจมากยิ่งขึ้น (f = 15 คน) 

ดานแหลงการเรยีนรู 

1. ควรนํานักเรียนออกไปทัศนศกึษา แหลงเรียนรูภายนอกท่ีมีความพรอมในเร่ืองอาเซียนเพื่อกระตุนใหนักเรียน

เกดิความสนใจ (f = 18 คน) 

2. ควรจัดมุมใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนทุกชัน้เรียน (f = 15 คน) 

3. ควรจัดศูนยการเรียนรูของประชาคมอาเซยีนภายในโรงเรียน (f = 15 คน) 

4. ควรจัดสถานศกึษาและชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูอาเซยีน (f = 10 คน) 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การวิจัยเร่ืองการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 สรุปไดดังนี้ 

1. การเตรียมความพรอมในการบริหารงานวชิาการสูประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 ท้ัง 4 ดานโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ลําดับ

ท่ี 1 คือ ดานการวัดและประเมินผล ลําดับท่ี 2 คือ ดานสื่อการเรียนการสอนลําดับท่ี 3 คือ ดานแหลงการเรียนรูและลําดับ

ท่ี 4 คือดานการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งในแตละดานสามารถพจิารณาเปนรายขอดังนี้ 

     1.1 ดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวมมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาลําดับท่ี 1 คือ มีการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน เชน การจัดงาน ASEAN Day การจัดนิทรรศการ

เกี่ยวกับอาเซียนใหผูเรียนไดเรียนอยางหลากหลายมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ลําดับที่ 2 บูรณาการสาระการเรียนรูเกี่ยว 

กับอาเซยีนในราวชิาพืน้ฐาน หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน เนนการสื่อสาร หรือการใชเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก และลําดับท่ี 3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียนสูประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมากสวนลําดับท่ี 11 มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก  

    1.2 ดานการการวัดและประเมินผลโดยรวมมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอพบวาลําดับท่ี 1 คือ โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการ ครู บุคลากร รับผิดชอบดานการวัดผลและประเมินผลการจัด

การศกึษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 2 คือการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรเขา

รับการอบรมการวัดผลและประเมนิผลเพื่อเตรียมความพรอมการศกึษาสูประชาคมอาเซยีนอยางสม่ําเสมอมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากและลําดับท่ี 3 คือ ครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาสูประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนลําดับที่ 15 มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ นําผลจากการประเมินการจัด

การศกึษาสูประชาคมอาเซยีนไปใชในการวางแผนการบริหารงานวชิาการใหมปีระสทิธิภาพในระยะตอไป 
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    1.3 ดานสื่อการเรียนการสอนโดยรวมมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบ 

วาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ สนับสนุนงบประมาณสําหรับการผลิตสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับประเทศสมาชิกในอาเซียนอยาง

เพยีงพอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ จัดหาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เกี่ยวกับประเทศสมาชกิในอาเซยีนของครูแกนักเรียนอยางเหมาะสมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และโรงเรียนใหความสําคัญ

ตอการใชเทคโนโลย ีสื่อและนวัตกรรมตาง ๆ เพ่ือการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวน

ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ชุมชนทองถิ่นใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยี สื่อ และนวัตกรรมสําหรับการเรียนรูเพื่อพัฒนา

ผูเรียนสูประชาคมอาเซยีนของนักเรียนมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

    1.4 ดานแหลงการเรียนรูโดยรวมมีดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาลําดับท่ี 1 คือ 

ผูบริหาร ครู และนักเรียน สามารถเขาถึงแหลงเรียนรูขอมูลสารสนเทศเพื่อการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากลําดับท่ี 2 คือ มีการสงเสริมใหมีแหลงความรูเกี่ยวกับเครือขายประชาคมอาเซียนท้ังในรูปแบบ

เวปไซต สถานศกึษา เอกสาร หรือสิ่งพิมพ วีดีทัศนและสื่อมัลติมิเดียอยางหลากหลายมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ลําดับท่ี 3 

คือ มีการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษาความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนลําดับท่ี 9 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 

การพัฒนาเว็บไซตสถานศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธการติดตอ การสื่อสาร การสืบคนและเปนแหลงเรียนรูสื่อกลางใน

การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมความรูเกี่ยวกับเครือขายประชาคมอาเซยีนมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

2. ผลจากการวิเคราะหขอมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียนของ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3 สรุปไดดังนี้ 

    2.1 ดานการจัดการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนาสวนใหญเสนอแนะวาควรมีการประชุมครูผูสอนทุก

กลุมสาระใหมกีารบูรณาการประชาคมอาเซียนเขาไปในหลักสูตรของแตละกลุมสาระการเรียนรู ควรจัดทําแผนการเรียนรู

ดานประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมความพรอมนักเรียนสูประชาคมอาเซียน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหบูรณาการ

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและควรมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการ

สอนเกี่ยวกับอาเซยีนอยางตอเนื่อง 

     2.2 ดานการวัดและประเมินผล แนวทางการพัฒนาสวนใหญเสนอแนะวา ควรเนนการประเมินใหครบทุกดานท้ัง 

ความรู, ทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะดานการฟง พูด อาน เขียน และสถานศึกษาควรแตงตั้งคณะกรรมการวัดและ

ประเมนิผลการจัดการเรียนการสอน AEC ในแตละชวงชัน้ และประเมนิผลในทุกภาคเรียนการศกึษา 

      2.3 ดานสื่อการเรียนการสอนจากการสํารวจสวนใหญมีการเสนอแนวทางการพัฒนาวาฝายบริหารงาน

วิชาการควรเตรียมความพรอมดานสื่อ อุปกรณใหกับครู เพื่อนําไปใชพิจารณาการเรียนการสอนใหเพียงพอ จัดซื้อและ

จัดหาสื่ออาเซยีนท่ีทันสมัย ครูและนักเรียนควรรวมกันจัดทําสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมคีวามเขาใจมากยิ่งขึ้น  

      2.4 ดานแหลงการเรียนรูจากการสํารวจมีผูเสนอแนวทางการพัฒนาวา ควรนํานักเรียนออกไปทัศนศึกษา 

แหลงเรียนรูภายนอกท่ีมีความพรอมในเร่ืองอาเซียนเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ ควรมีการจัดมุมใหความรู

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในทุกชั้นเรียน ควรจัดสถานศึกษาและชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูอาเซียน และควรจัดศูนยการ

เรียนรูของประชาคมอาเซยีนภายในโรงเรียน 
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อภปิรายผล 

 ผลจากการวิจัยเร่ืองการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 มปีระเด็นท่ีสําคัญนํามาอภปิรายผลไดดังนี้ 

 1. การเตรียมความพรอมในการบริหารงานวชิาการสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ท้ัง 4 ดานพบวา โดยรวมภาพรวมและรายดานมีการเตรียมความพรอมอยูใน

ระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะวาทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ไดเห็นความสําคัญและมีการ

เตรียมความพรอมของการบริหารงานวิชาการเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนไดเปนอยางดีและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ เมืองปาย รูสรรพกิจ (2555, 76-77) ท่ีศึกษาความพรอมและแนวทางการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนราชวนิติบางแกว สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 6 และเฉลี่ยว เถ่ือนเภา (2554) ท่ีศึกษา

การดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนยอาเซียนศึกษา  และมยุรี ถิ่นวัลย (2553, 

หนา 107-112) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพการบริหารวิชาการกับผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน

ในเครือมหาไถศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสวนตรวจราชการท่ี 10 

พบวาดานสภาพการบริหารวิชาการโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นสภาพการบริหารงาน

วชิาการมกีารปฏบัิตงิานจริง เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วามีความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองบริหารจัดการงานวิชาการใหพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซยีน ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 33) ที่กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนงานหลัก

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพราะฉะนั้นการเตรียมความพรอมของการบริหารงานวิชาการเพื่อเขาสูประชาคม

อาเซยีนจงึมคีวามสําคัญมากสําหรับสถานศกึษาทุกแหง 

 เม่ือพจิารณารายดานอยูในระดับมากท้ัง 4 ดาน ตามรายดานดังนี้ 

  1.1 ดานการวัดและประเมนิผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน มีสภาพการบริหารวิชาการที่มีคาเฉลี่ย

สูงที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะวาการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจของการศึกษาและงานบริหารวิชาการก็ขึ้นอยูกับการวัดและ

ประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของมยุรี ถิ่นวัลย (2553, หนา 107-112) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพการ

บริหารวชิาการกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในเครือมหาไถศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชนสวนตรวจราชการท่ี 10 พบวา ดานสภาพการบริหารวิชาการโดยภาพรวมและราย

ดานอยูในระดับมากโดยดานท่ีมีสภาพการบริหารวิชาการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานการวัดและประเมินผลและ

ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน สวนการศึกษาของวรรณรัตน ทายิดา (2551, หนา 130-139) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพ

และปญหาการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกนเขต 4 พบวา สภาพการบริหาร

วิชาการโรงเรียนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับกุลฑรี พิกุลแกม (2551, หนา 106) 

ไดศึกษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานการ

พัฒนาแหลงการเรียนรู และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูมีการบริหารงานอยูในระดับมาก กรวรรณ จันทนผา 

(2549, หนา 86-87) ท่ีทําการศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียนระดับชวงชั้นท่ี 1-2 ในสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 พบวาระดับ การบริหารงานวิชาการดานการวัดผล
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ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนสภาพการบริหารวิชาการมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผูเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เปนเพราะวาประเทศไทยเปนผูนําในการกอตั้งสมาคมอาเซียน มี

ศักยภาพในการเปนแกนนําในการสรางประชาคมอาเซียนใหเขมแข็งเพื่อความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร และ

เศรษฐกิจ ดังนั้นการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะสงเสริมใหประชาคมอาเซียนมีความเขมแข็ง เนื่องจากการศึกษาเปน

รากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ดาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีการศึกษาไทยจะตองเตรียมความพรอมของนักเรียนซึ่งเปน

อนาคตของชาติ ใหพรอมท้ังทาง ดานภาษา ความรูความสามารถโดยเฉพาะทางดานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

จะตองมปีระสทิธิภาพมากพอในการพัฒนาความรู ความสามารถในดานตาง ๆ ของนักเรียนใหมีศักยภาพพรอมรับกับการ

กาวเขาสูประชาคมอาเซยีนป พ.ศ. 2558 

  1.2 ดานสื่อการเรียนการสอน มีระดับการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาทางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ไดจัดสรรงบประมาณในการจัดสื่อ

การเรียนการสอน เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการอยางเพียงพอ อีกท้ังสถานศึกษาไดมีการ

สงเสริมใหครูนําสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเขาประกวดแขงขันในโอกาสตาง ๆ ทําใหครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอนอยางตอเนื่องสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ที่ใหความสําคัญกับสื่อการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เสาวรส วรรณเกษม (2557, หนา 431) ไดศึกษาความ

พรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สวน  

ชัยยนต เสรีเรืองยุทธ (2556) ศึกษาการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของ โรงเรียนประชานิเวศน สํานักงาน

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครและวสันต ปรีดานันต (2553, หนา 93-94) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนมีความพรอม

ในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ในดานการสงเสริม สนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน สื่อการเรียนการสอน 

อยูในระดับมากเชนกัน 

  1.3 ดานแหลงการเรียนรู โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ได

เตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะวาสถานศึกษาไดมีการสํารวจและรวบรวม

แหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น มีการเผยแพรแหลงการเรียนรู

แกครูและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดใหความสําคัญกับสื่อการเรียนการสอน โดยใหสถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนผูสอนในการจัดสื่อ

ตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู จัดการเรียนรู ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อ

การสอน เพราะสื่อการเรียนการสอนเปนองคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งในการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเพื่อเกดิทักษะกระบวนการและความรูสกึนกึคิดอันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย จึงทําใหการพัฒนา

แหลงการเรียนรู มีการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกุลฑรี 

พกุิลแกม (2551) ไดศกึษาเร่ืองการบริหารงานวชิาการท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 เชนเดียวกับวรรณรัตน ทายิดา (2551, หนา 130-139) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและ

ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 4 และบังอร สาคลาไคล 
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(2550) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหาร งานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตการศกึษาสมุทรสงคราม ผลการศกึษาพบวา การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก โดยเฉพาะดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู มกีารบริหารงานอยูในระดับมากเชนกัน  

  1.4 ดานการจัดการเรียนการสอน มรีะดับการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาทางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ไดกําหนดใหโรงเรียนในสังกัดพรอม

ใชหลักสูตรอาเซียนศึกษาท่ีบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัฒนา 

หม่ืนศรีภูม ิ(2556, หนา 76-77) ไดทําการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกปญหาการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพี้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพี้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีไดระดับคุเทียบเคียงมาตรฐานสากล  สวนสุกัญญา ทุมทุมา

และคณะ (2555) ไดไดศึกษาการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และกุลฑรี พิกุลแกม (2551) ไดศึกษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอ

คุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การบริหารงาน

วชิาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมากเชนเดยีวกัน   

  2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3 พบวาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวชิาการสวนใหญเสนอแนวทาง

ดานการจัดการเรียนการสอน ในเร่ืองการจัดทําหลักสูตรท่ีมกีารการบูรณาการประชาคมอาเซียนเขาไปในหลักสูตรของทุก

กลุมสาระการเรียนรู ควรจัดทําแผนการเรียนรูดานประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพรอมนักเรียนสูประชาคมอาเซียน 

มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหบูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และควรมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับ

อาเซียนอยางตอเน่ือง ท้ังนี้เปนเพราะวาการจัดการเรียนการสอนเปนสิ่งสําคัญเชนกัน เพ่ือเปนแนวทางในการในการ

พัฒนาความรูความสามารถของนักเรียนใหมีศักยภาพสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของรัศมี พระชัยศรีและคณะ 

(2554, หนา 36) ท่ีไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สังกัดกรม

สรางครูกระทรวงศึกษาธิการ พบวา แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 

ควรจัดอบรมอาจารยผูสอนเกี่ยวกับการวเิคราะหหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการ

จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรแตละรายวิชา 

การวัดและประเมินผลทางการเรียน ควรอบรมอาจารยผูสอนใหมีวามรูความสามารถในการทําการวิจัยในชั้นเรียน 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของมุกดาวรรณ รักสัตยมั่น (2555, หนา 10-11) เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของ

ฝายวิชาการเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี ไดสรุปไววา โดยภาพรวมของ

ฝายวิชาการการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนผูศึกษาเห็นวา ทุกสวนงานของฝายวิชาการมีความ

กระตือรือรน และใหความรวมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยใหกาวสูประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะในเร่ืองของดานหลักสูตรและ

การใชภาษาอังกฤษในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษไดมากขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1.1_ควรมกีารจัดทําหลักสูตรหรือแผนการสอนท่ีนําเอาประชาคมอาเซยีนบูรณาการกับทุกกลุมสาระการเรียนรู 

1.2_ควรมกีารแตงตัง้คณะกรรมการในการวัดและประเมนิผลและมกีารวัดและประเมนิผลใหครบทุกดาน 

      1.3_ควรหาสื่อท่ีทันสมัยและเพียงพอตอการเรียนรู หรือใหครูและนักเรียนรวมกันทําสื่อเพื่อเพิ่มความเขาใจ

ของนักเรียนใหมากยิ่งขึ้น 

      1.4_ควรมีการจัดมุมท่ีใหความรูเกี่ยวกับอาเซียนในทุกชั้นเรียน หรือมีศูนยอาเซียนภายในโรงเรียน หรือให

นักเรียนไปทัศนศกึษา แหลงเรียนรูภายนอกท่ีมคีวามพรอมในเร่ืองอาเซยีนเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกดิความสนใจ 

2. ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 2.1 ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนในสังกัด 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3เปรียบเทียบกับเขตพืน้ท่ีการศกึษาใกลเคียง 

      2.2 ควรศกึษาการบริหารงานในทุกดานเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนในสังกัด 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 

      2.3 ควรศึกษาการบริหารงานวชิาการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขนาดกลางและขนาดใหญในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ดร.อนวัช อุนกอง อาจารยท่ีปรึกษา การศกึษาคนควาดวยตนเองท่ีใหความอนุเคราะหคอยชี้แนะให

คําปรึกษาคําแนะนําในการคนควาขอมูล ใหความรู และชวยตรวจทานแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผู

ศกึษาใครขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้คุณคาและประโยชนอันพึงมี จากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ 

ขอมอบใหแดผูมีพระคุณทุกทานท่ีใหความชวยเหลือและใหกําลังใจ จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 

และขอมอบใหแกผูสนใจการศกึษาท้ังมวล เพื่อเปนประโยชนตอการนําไปใชในการศกึษาคนควาดวยตนเองในโอกาสตอไป 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1 และเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประชากร ไดแก 

ผูบริหาร จํานวน 23 คน และครูผูสอน จํานวน 115 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคาและแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศกึษา พบวา  

 1. สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการพัฒนาหองสมุด และดานที่มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คือ ดานการวจัิยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา   

 2. แนวทางทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบวา ควรพัฒนาบุคลากรในดานจัดทําหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู 

สงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง ควรวิเคราะหปญหา

กอนการวัดผลประเมนิผล จัดหาสื่อ สิ่งพมิพท่ีทันสมัยใหเพยีงพอ ควรจัดใหมกีารนเิทศการศกึษาอยางตอเนื่อง 
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Abstract 

 The purposes of this study were (1) to examine the problems in academic administration of educational 

opportunity expansion schools which are under the Office of Chiangrai Primary Educational Service Area 1 and (2) to 

investigate the guidelines for academic administration in educational opportunity expansion schools under The Office 

of Chiangrai Primary Educational Service Area 1. The samples consisted of 23 school administrators and and 115 

teachers from educational opportunity expansion schools. The instrument used for collecting data was a rating scale 

and open ended questionaires. Frequency percentage mean and standard deviation (S.D.) were employed for data 

analysis.  

 The findings of research were as follows; 

 1. The problems in academic administration of educational opportunity expansion schools which are under 

the Office of Chiangrai Primary Educational Service Area 1 in overall was at a high level. From the study it can be 

seen that the development in learning process, the assessment and evaluation and the development of the libraries 

were high levels. In the aspect of research for developing educational quality was at the lowest level. 

 2. There were six suggestions proposed by the samples to the school academic administrators to consider for 

the O-NET score improvement were as follow; The schools’ administrators should encourage the teachers to use more 

technology in learning activities. The teachers should conduct a classroom action researches the administrators and the 

teachers should study and analyze the problems beforehand. In addition, the schools should support teaching and learning 

activities with up-to-date media and publication. and Supervision of continuing education.  
 

Key words: Academic Administration 
 

บทนํา 

 การบริหารงานวิชาการถือเปนงานท่ีมีความสําคัญที่สุด เปนหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผูบริหารโรงเรียน 

คณะครู และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตองมีความรูความเขาใจ ใหความสําคัญและมีสวนรวมในการวางแผน กําหนด

แนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแกไขอยางเปนระบบและตอเนื่อง งานวิชาการของโรงเรียนประกอบดวย

งานการสรางและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทําสาระทองถิ่น การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล 

ประเมินผล และงานทะเบียน เทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การพัฒนางานหองสมุด การนิเทศการศึกษา งานแนะแนว การพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานพัฒนากลุมสาระการเ รียนรู  และงานกิจกรรมพัฒนาผู เ รียน 

(กระทรวงศกึษาธิการ, 2553) จากการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 1 ปการศกึษา 2556 เมื่อเปรียบเทียบ 

 



  

1933 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กับระดับประเทศกับปท่ีผานมา พบวา มีคาเฉลี่ยลดลงทุก

กลุมสาระการเรียนรู แสดงใหเห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 1 

 จากขอมูลและสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีแนวทางการบริหารงานวิชาการเปนอยางไรและอะไรเปน

สาเหตุท่ีทําใหแตละโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลดลง เพื่อจะนําผลท่ีไดมาเปน

แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนมี

คุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากลตอไป  
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากร 

 1. ผูอํานวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเชยีงราย เขต 1 จํานวน 

23 คน    

 2. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเชียงราย 

เขต 1 โรงเรียนละ 5 คน จํานวน 115 คน 

 เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 

ใน 1 ฉบับ ม ี3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มลีักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1 เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating  Scale) ตามวิธีของ

ลเิคิรท แบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 ตอน 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open end) ท่ีใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอปญหาและขอเสนอแนะแนว

ทางแกไขปญหา เกี่ยวกับการบริหารงานวชิาการของสถานศกึษา 
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ผลการศึกษา 

 ผลการวจัิยปรากฏ ดังนี้ 

 1. ผูอํานวยการโรงเรียนสวนใหญเปนผูชาย มีอายุระหวาง 51 – 60 ป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและ

ครูผูสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สวนใหญ

เปนเพศหญงิ มอีายุระหวาง 51 – 60 ป และอายุระหวาง 31 – 40 ป มวีุฒกิารศกึษาระดับปริญญาตรี 

 2. สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม ทั้ง 8 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานท่ี

มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผล และดานการพัฒนาหองสมุด ดาน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

เทคโนโลยีทางการศึกษา และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารงานวิชาการ

แยกตามกลุมผูตอบแบบสอบถาม   

2.1 ผูบริหาร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการพัฒนาหองสมุด ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และดานที่มคีาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการนเิทศการศกึษา 

2.2 ครูผูสอน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการพัฒนาหองสมุด ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการ

พัฒนาแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และดานท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คือ ดานการวจัิยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

 3. ผลการวิเคราะหแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1 แยกตามกลุมผูตอบแบบสอบถาม ผลการศกึษา สรุปได ดังนี้ 

3.1 ผูบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกไขการบริหารงานวิชาการ แยกเปนรายดาน 

ดังนี้ 

  3.1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

  ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ขาดการประเมนิหลักสูตร หลักสูตรเปลี่ยนแปลงบอยตามนโยบาย และการ

ดําเนนิงานไมตอเนื่อง 

  แนวทางแกปญหา คือ จัดใหมีการประเมนิหลักสูตรทุกป ปรับปรุงหลักสูตรทุกป สงครูเขาอบรมสาระท่ี

เพิ่มเตมิ และทําปฏทิินปฏบัิตงิาน  

  3.1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ขาดการนิเทศติดตามกระบวนการเรียนรู  ครูยึดหนังสือเรียนเปนหลัก  ขาด

สื่อและเทคโนโลยท่ีีทันสมัย ครูขาดการวเิคราะหหลักสูตรเพื่อนํามาวางแผนการจัดการเรียนรู และครูมภีารงานมาก 

  แนวทางแกปญหา คือ อบรมกระบวนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรกอนเปดภาคเรียน สงเสริมใหครู

ทุกกลุมสาระมกีารวเิคราะหหลักสูตรกอนวางแผนการจัดการเรียนรู และลดภารงานครู 



  

1935 

 

  3.1.3 ดานการวัดผลและประเมินผล 

  ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ครูบางคนขาดการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร ครูขาดการวิเคราะหสภาพ

ปญหาในการวัดผลในปท่ีผานมา ไมออกขอสอบตามตัวชี้วัด และครูไมเขาใจการวัดผลประเมนิผล  

  แนวทางแกปญหา คือ อบรมกระบวนการจัดการวัดผลประเมินผลกอนเปดภาคเรียนประชุมบุคลากรท่ี

เกี่ยวของวางแผนวเิคราะหสภาพปญหาของการวัดผลประเมนิผลและออกขอสอบตามตัวชี้วัด 

  3.1.4 ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

  ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ครูไมไดทําการวจัิยเพื่อการพัฒนา ครูไมเขาใจกระบวนการวิจัยที่ชัดเจน  และ

ครูไมยอมศกึษาทําความเขาใจเกี่ยวกับการวจัิย   

  แนวทางแกปญหา คือ มอบหมายครูรับผิดชอบงานวิจัยรายบุคคล รวบรวมผลงานวิทยากรท่ีมีความรู

ดานการวจัิย จัดทําสื่อใหเพยีงพอ และจัดอบรมเกี่ยวกับการวจัิย 

  3.1.5 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยทีางการศกึษา 

  ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ครูไมใหความสําคัญและไมใชสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน สื่อ

เทคโนโลยไีมเพยีงพอ และสื่อขาดคุณ 

  แนวทางแกปญหา คือ อบรมการจัดทําและใชสื่อ นวัตกรรมเพื่อใชประกอบการจัดการเรียนรู จัดสรร

งบประมาณเพิ่มสื่อเทคโนโลย ีและสรางเครือขายเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน   

  3.1.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

  ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ขาดการประเมนิการใชแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ ขาดแหลง

เรียนรู 

  แนวทางแกปญหา คือ ประชุม สัมมนา วางแผนการใชแหลงเรียนรูรวมกัน วเิคราะหปญหาและประเมนิ

การใชแหลงเรียนรู 

   3.1.7 ดานการพัฒนาหองสมุด 

  ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ขาดเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพท่ีทันสมัย ขาดวัสดุอุปกรณดานเทคโนโลยี ขาด

บุคลากรท่ีรับผดิชอบประจํา ครูไมมวีุฒติรงกับงานหองสมุด 

  แนวทางแกปญหา คือ อบรมครูตามหนวยงานท่ีจัด ฝกนักเรียนเปนผูดําเนนิงาน และจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนงานหองสมุด 

  3.1.8 ดานการนเิทศการศึกษา 

  ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ การนิเทศไมตอเนื่อง การนิเทศไมเปนไปตามแผนปฏิบัติที่กําหนดไวเนื่องจาก

ภารกจิมาก ไมมขีอมูลปอนกลับ และเคร่ืองมือไมเหมาะสม  

  แนวทางแกปญหา คือ นิเทศแบบองครวมหรือจัดเปนประชุมทางวิชาการ กระจายการนิเทศใหหลากหลาย 

นําขอมูลมาปรับใชตามความตองการของครู และแตงตัง้ใหมบุีคลากรในสังกัดเขามารับผดิชอบ 

3.2 ครูผูสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการบริหารงานวชิาการ 

ดังนี้ 

  3.2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
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  ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ไมมีการปรับหลักสูตรใหเปนปจจุบันหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

นโยบายรัฐบาลเพิ่มรายวิชาเรียน ครูไมเขาใจหลักสูตร ไมมีการประเมินหลักสูตร ทําใหไมรูจุดเดน จุดดอยหลักสูตรมี

เนือ้หามากเกนิไป และการใชหลักสูตรไมสอดคลองกับนโยบายของเขตพืน้ท่ี 

  แนวทางแกปญหา คือ ปรับหลักสูตรใหเขากับสภาพแวดลอมของโรงเรียน อบรม สัมมนาการจัดทํา

หลักสูตร ใชหลักสูตรแกนกลางเปนหลักลดเนือ้หาในหลักสูตรและประเมนิหลักสูตร 

  3.2.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ขาดสื่อเทคโนโลยี อุปกรณการเรียนการสอน ครูใชเทคนิคการสอนแบบเกา

ครูเนนการจัดการเรียนรูดานความรูความจํา ครูยึดหนังสือเรียนเปนหลักในการสอนครูมีเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรูนอย

กระบวนการเรียนรูไมเหมาะสม และครูไมเขาใจการจัดกระบวนการเรียนรูในระดับมัธยม 

  แนวทางแกปญหา คือ ครูควรไดรับการอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ครูไมควรมีงานพิเศษมาก เนนการเรียนการสอน จัดทํา จัดหาสื่อ เทคโนโลยีอุปกรณท่ีทันสมัย รวมมือกับครูและบุคลากรใน

เขตพืน้ท่ีเพ่ือพัฒนาสื่อ จัดระบบการสื่อสารใหครอบคลุมและเช่ือมตอท่ีด ีและจัดใหมกีารสอนเสริม 

  3.2.3 ดานการวัดผลและประเมนิผล 

  ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ครูขาดการวิเคราะหแบบทดสอบอยางจริงจัง ขาดเครื่องมือที่ไดมาตรฐาน

ไมประเมินผลตามสภาพท่ีแทจริง ครูขาดความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล และครูสอนหลายกลุมสาระ วัดผลเนน

ดานความรูเปนหลัก ขาดการวิเคราะหการประเมินผลของปท่ีผานมา มีการวัดผลประเมินผลไมจริงจัง และครูไมให

ความสําคัญกับการวัดผลประเมนิผล 

  แนวทางการแกปญหา คือ เขารวมกลุมตามกลุมสาระท่ีสอนเพื่อรวมกันวิเคราะหแบบทดสอบใหตรงตาม

ตัวชี้วัด ครูเขารับการอบรมเร่ืองการวัดผลประเมนิผล รวมมือกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อสรางเคร่ืองมือวัดผล ประเมินผลตาม

สภาพจริงของโรงเรียนอยางตอเนื่อง ผูบริหารตองกํากับดูแลอยางเปนระบบและตอเนื่อง และสงเสริมใหครูใชเทคโนโลยี

ในการสรางเคร่ืองมือวัดผลประเมนิผ 

  3.2.4 ดานการวจัิยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ครูขาดความรูเกี่ยวกับการวจัิย ครูไมไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาอยาง

จริงจัง ผูบริหารและครูไมใหความสําคัญกับการวิจัย ระเบียบวิธีการยุงยาก ทําใหไมเกิดการคนพบสิ่งใหม งานวิจัยไมได

เกดิจากสภาพปญหาท่ีแทจริง ขาดการพัฒนาบุคลากรในดานการวจัิย และรูปแบบการวจัิยในชัน้เรียนไมตรงกัน 

  แนวทางแกปญหา คือ วางแผนเพื่อทําการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง ควรทําการวิจัย

เพื่อแกปญหา จัดใหครูอบรมเกี่ยวกับการวจัิย สรางทีมงานวจัิยเพื่อจัดกระบวนการวิจัยอยางตอเนื่อง รวบรวมผลงานวิจัย 

เพื่อใชเปนแนวทาง และสงเสริมใหครูสํารวจสภาพปญหา ทําวจัิยจากขอมูลจริงไมตองอางองิขอมูลจากท่ีอ่ืน 

  3.2.5 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยทีางการศกึษา 

  ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ สื่อมีไมเพียงพอโดยเฉพาะสื่อ ICT ขาดการสรางสื่อท่ีทันสมัย ครูใชสื่อนอย

ขาดงบประมาณ และขาดหองปฏบัิตกิารตาง ๆ 

  แนวทางแกปญหา คือ เขารับการอบรมการผลิตสื่อ นําสื่อในอินเตอรเน็ตมาใชในการจัดการเรียนการสอน

จัดหางบประมาณ และครูจัดกจิกรรมโดยใชสื่อท่ีหลากหลาย 
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  3.2.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

  ปญหาที่พบมากที่สุด คือ แหลงเรียนรูมีจํากัด ขาดการประสานงานกับองคกรอื่นในการพัฒนา 

แหลงเรียนรู ครูยังใชแหลงเรียนรูนอย ไมไปศึกษาตามสภาพจริง ครูใชหนังสือจึงไมไดใชแหลงเรียนรู และขาดการประเมิน

การใชแหลงเรียนรูและนําไปพัฒนาปรับปรุงในคร้ังตอไป 

  แนวทางแกปญหา คือ สงเสริมใหมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย สรางแหลงเรียนรูใหม ประสานกับ อปท.

ในการพัฒนาแหลงเรียนรูในทองถิ่น และสรางความตระหนักการใชแหลงเรียนรูอยางคุมคา    

  3.2.7 ดานการพัฒนาหองสมุด 

  ปญหาที่พบมากที่ส ุด คือ มีหนังสือไมเพียงพอ มีคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับความตองการ       

สื่อสารสนเทศไมทันสมัยเพราะโรงเรียนอยูหางไกล การจัดการหนังสือในหองสมุดไมเปนระบบ บรรยากาศในหองสมุด

ไมดีพอ มหีนังสือท่ีไมนาสนใจและขาดบุคลากรดานหองสมุด 

  แนวทางแกปญหา คือ ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต อบรมการจัดระบบหองสมุดใหเปนระบบจัดหา

เจาหนาท่ีบรรณารักษประจําหองสมุด จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการใชหองสมุด จัดหาหนังสือที่ทันสมัยใหเพียงพอ 

และผูบริหารตองใหความสําคัญสงเสริมใหมีการใชใหเกดิประโยชน ไมใชมเีพื่อรอรับการประเมนิ 

  3.2.8 ดานการนเิทศการศึกษา 

  ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ขาดความตอเนื่อง การนิเทศจากหนวยงานตนสังกัดไมตอเนื่อง ไมมีการนิเทศ

อยางจริงจัง ไมไดนเิทศตามแผน ขาดการนําขอมูลมาพัฒนาและผูบริหารไมเขาใจกระบวนการนเิทศตามลําดับ   

   แนวทางแกปญหา คือ กําหนดปฏิทินการนิเทศใหชัดเจน ติดตามการนิเทศอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง ผูบริหารตองมีความรู เขาใจกระบวนการนิเทศ เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนและจัดระบบการ

นเิทศใหมปีระสทิธิภาพ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผลการศึกษาโดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู

รายการสงเสริมใหครูติวเขม ฝกใหนักเรียนทําแบบทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กอนสอบจริง และสงเสริมใหครู

ไดวิเคราะหแบบทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมากที่สุด ท้ังนี้เปนเพราะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไดใหความสําคัญกับงานวิชาการในทุกดาน โดยเฉพาะ

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ซึ่งถือเปนงานหลักของสถานศึกษา มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู สงเสริมใหครู

จัดกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ นําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาแกปญหาการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหครูได

วิเคราะหแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเพื่อหาแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีการวัดผลและ

ประเมนิผลตามสภาพจริง พัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูใหเปนแหลงสืบคนขอมูลสําหรับนักเรียน มีการพัฒนาหลักสูตร

ถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน มีการนิเทศการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาอยาง

สม่ําเสมอ และเปดโอกาสใหครูไดใชการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2553) 

ที่กําหนดไววางานวิชาการถือเปนงานที่มีความสําคัญที่สุด เปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาและยังสอดคลองกับ
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ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2557) ท่ีกลาวไววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ถือเปนความสําเร็จของการจัด

กระบวนการเรียนรูและเปนตัวชี้วัดถึงความสําเร็จของการบริหารจัดการดานวิชาการของสถานศึกษา โดยเฉพาะผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเปนการทดสอบจากสถาบันที่ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใน

ระดับชาตขิองไทย 

 2. แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการบริหารงานวิชาการ คือ 

ดานการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนขาดการประเมินหลักสูตร และหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มรายวิชาตามนโยบายของ

รัฐบาล มีการดําเนินงานไมตอเนื่อง ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูขาดการนิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู  ครู

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดหนังสือเรียนเปนหลักไมนําเทคโนโลยีมาใช ขาดการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อนํามาวางแผน การจัด 

การเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับอภิชาติ  อินตา (2550) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูวิชาการและครูผูสอนเกี่ยวกับ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 พบวา ครูขาดความรู

ความเขาใจในดานการจัดทําหลักสูตรและการนําเอาหลักสูตรไปใช ดานการวัดผลและประเมินผล ครูบางคนขาดการวัดผล

ประเมินผลตามหลักสูตร ครูขาดการวิเคราะหสภาพปญหาในการวัดผลในปท่ีผานมา ไมออกขอสอบตามตัวชี้วัด และไม

เขาใจการวัดผลประเมินผลขาดเคร่ืองมือท่ีไดมาตรฐาน ในดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูไมไดทําการวิจัย

เพื่อการพัฒนา ไมเขาใจกระบวนการวจัิยท่ีชัดเจน และไมยอมศกึษาทําความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับสุริยันต  

อนิทเจริญศานต (2552) ไดศกึษาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา แนวทางในการพัฒนางานวิชาการท่ีเสนอแนะมากท่ีสุด คือ พัฒนาครูใหมีความสามารถใน

การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและถูกตอง และรองลงมา คือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อใหครูผูสอนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ครู

ไมใหความสําคัญและไมใชสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยเีพื่อการจัดการเรียน ขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพคุณภาพและทันสมัย 

ขาดการประเมินการใชแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ ขาดแหลงเรียนรู ครูไมมีวุฒิตรงกับงานหองสมุด 

งบประมาณมีจํากัด ขาดเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพท่ีทันสมัย จัดหาวัสดุอุปกรณดานเทคโนโลยี ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบประจํา 

การนิเทศไมตอเน่ือง การนิเทศไมเปนไปตามแผนปฏิบัติท่ีกําหนดไว ไมมีขอมูลปอนกลับ และเคร่ืองมือไมเหมาะสม 

ผูรับผดิชอบไมชัดเจนและขาดความตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับดารณี  ทองบอ (2550) ไดศึกษา เร่ือง การบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีทางการศึกษาลําปาง เขต 2 พบวา สภาพปญหาการ

บริหารงานวชิาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา คือ การนเิทศกํากับตดิตามงานไมสม่ําเสมอขาดความตอเน่ืองและ

การวางแผนดานการปฏบัิตงิานดานวชิาการไมครอบคลุม  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 ในการวจัิยคร้ังนี้ ผูวจัิยไดเสนอแนะเปนแยกเปนดาน ดังนี้ 

 1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

1.1 ควรมกีารประเมนิหลักสูตรทุกสิ้นปการศึกษา 

1.2 นําผลการประเมนิหลักสูตรมาปรับปรุงใหเหมาะสม ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
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1.3 พัฒนาครูผูสอนและเปดโอกาสใหทุกฝายเขามามสีวนรวมในการจัดทําหลักสูตร  

 2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 2.1 ควรใหครูมีการวเิคราะหหลักสูตรกอนวางแผนการจัดการเรียนรู 

 2.2 ครูควรพัฒนาการใชสื่อ เทคโนโลยท่ีีทันสมัย 

 2.3 จัดหาสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยท่ีีมคุีณภาพใหเพยีงพอกับความตองการ 

 2.4 ลดภาระงานของครูใหเนนท่ีการจัดการรู 

 3. ดานการวัดผลและประเมนิผล 

 3.1 พัฒนาครูใหมคีวามรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมนิผลตามหลักสูตรและใหสามารถนําไปใชใน

หองเรียนได 

 3.2 ควรจัดทําคลังขอสอบท่ีไดมาตรฐานใหเพยีงพอ  

 4. ดานการวจัิยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 4.1 พัฒนาครูใหมคีวามรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในชัน้เรียน 

 4.2 สรางเกณฑประเมนิครูดานการวิจัย 

 4.3 ไมควรนําระเบียบการวจัิยท่ียุงยากมาใชกับการวจัิยในชัน้เรียน 

 4.4 สรางทีมงานวจัิยเพื่อเปนเครือขายการพัฒนาการวจัิยในชัน้เรียนระดับกลุมโรงเรียน หรือระเขตพืน้ท่ี

การศกึษา 

 5. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศกึษา 

 5.1 จัดหาสื่อ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหเพยีงพอกับความตองการ 

 5.2 พัฒนาครูเกี่ยวกับการสรางสื่อ นวัตกรรมทางการศกึษาเพื่อใชประกอบการจัดการเรียนรู   

 5.3 สรางเครือขายเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน   

 6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

 6.1 วเิคราะหปญหาเกี่ยวกับแหลงเรียนรูและจัดทําบัญชแีหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 6.2 จัดใหมกีารประเมนิการใชแหลงเรียนรูเพื่อประโยชนในการใชคร้ังตอไป 

 6.3 ประสานงานกับองคกรอ่ืนในการพัฒนาแหลงเรียนรู   

 6.4 ใชสถานการณจริงในชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

 7. ดานการพัฒนาหองสมุด 

 7.1 จัดหาหนังสือ และสื่อสิ่งพมิพท่ีมคุีณภาพและทันสมัยใหเพียงพอ 

 7.2 จัดบรรยากาศหองสมุดใหแปลกใหมและใหเอือ้ตอการเขาใช 

 7.3 นําเทคโนโลยท่ีีทันสมัยมาใชในงานหองสมุด 

 7.4 ฝกนักเรียนเปนผูดําเนนิงาน 

 8. ดานการนเิทศการศกึษา 

 8.1 ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการนเิทศ และมกีารนเิทศอยางจริงจัง 

 8.2 ควรเนนการนเิทศแบบกัลยาณมติร 



  

1940 

 

 8.3 นําผลการนเิทศมาใช 

 8.4 นําขอมูลมาปรับใชตามความตองการของครู 

 8.5 แตงตัง้ใหมบุีคลากรในสังกัดเขามารับผดิชอบ 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 ควรศึกษาปจจัยการบริหารงานวชิาการ เพื่อเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดีได ดวยความอนุเคราะหใหคําแนะนําและปรึกษาเปน

อยางดีจาก ดร.บรรจง ไชยรินคํา อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ซึ่งใหความกรุณาตรวจสอบแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปรับปรุงผลงานการวิจัยเปนอยางดียิ่งมาโดยตลอด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง

มา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ  ลี้ตระกูล ที่ไดอนุเคราะหใหคําแนะนําในการสอบโครงราง

การศกึษาคนควาดวยตนเองนี้เปนอยางด ี

 ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีกรุณาตรวจแกไขเคร่ืองมือการวิจัยใหมีความสมบูรณตลอดจนขอขอบคุณ

ผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 1 ท่ีไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลเปนอยางดี 

 ความสําเร็จในการทําการศึกษาอิสระในคร้ังนี้จะเกิดขึ้นไมได ถาขาดขวัญกําลังใจ และความชวยเหลือจาก

ครอบครัวของของผูวิจัย คุณคาและประโยชนของงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาพระคุณบิดา มารดา คณาจารย 

ตลอดจนผูมพีระคุณทุกทาน 
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การบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย  

Management of the Sub-district Administrative Organization’s Center for Child 

DevelopmentIn the Mae Chan district, Chiang Rai province 

ปราณีย คําจนัทร51* และ อรวัช อุนกอง² 

Pranee Khamchan1* and Anawat Uookon² 

บทคัดยอ 

จุดมุงหมายในการศึกษาคร้ังนี้เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาการบริหารจัดการ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัดเชยีงราย ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหาร

องคการสวนตําบล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล นักวิชาการ ผูชวยนักวิชาการ ครู ในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบลแมจัน องคการบริหารสวนตําบลจอมสวรรค 

องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า องคการบริหารสวนตําบลสันทราย และองคการบริหารสวนตําบลปาตึง รวมประชากร

ท้ังสิ้น 179 คน เคร่ืองมือท่ีใชคือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีท้ังหมด 2 ตอน สถิติที่ใช คือ เฉลี่ย และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 จากผลการศึกษา การบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัด

เชียงราย ท้ัง 6 ดาน ในภาพรวม ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอ่ืน (𝜇 =3.86) รองลงมา 

คือ ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (𝜇 =3.81) ดานบุคลากร (𝜇 =3.73) ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 

(𝜇 =3.68) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาค (𝜇 =3.73) และลําดับสุดทาย คือ ดานการบริหารจัดการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (𝜇 =3.72) 

 

คําสําคัญ: การบริหารจัดการ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก,องคการบริหารสวนตําบล 
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Abstract  

The aim of this study was to study the conditions, problems, and recommendations for improvement for the 

management of the centers for child development of the sub-district administrative organizations (SAO) in the district 

of Mae Chan of Chiang Rai province. Participants of the study included the administrators of the SAOs, members of 

the SAOs, academics, academic assistants, and teachers in the area of the SAOs of Mae Chan, Chiang Rai, including 

the SAO’s of the Mae Chan, Chomsawan, Srikham, Sansai, and Patueng sub-districts. In total there were 179 

participants. Research was conducted with questionnaires using 5 point rating scales, and assessed statistically 

according to average and standard deviation.  

The findings measured 6 different areas. Overall, the category of “academic and curricular activities” had 

higher average measures than the other categories (𝜇 = 3.86). This was followed by “promotion of the networks 

for early childhood development” (𝜇 = 3.81), “personnel” (𝜇 = 3.73), “buildings and environment” (𝜇 = 3.68), 

“cooperation and support” (𝜇 = 3.73), and lastly, “management of the center for child development” (𝜇 = 3.72).  

Keywords: Management, Center for Child Development, Subdistrict Administrative Organization 
 

บทนํา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนสวนสําคัญสําหรับการดําเนินการพัฒนาเด็กในระดับกอนประถมศึกษา ใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545-2559  โดย

รัฐบาลและผูเกี่ยวของทุกฝายชวยกันผลักดันระดมความคิดเห็นในการบริหารจัดการสนับสนุนใหมีกิจกรรมสําหรับเด็ก

และเยาวชนเพื่อใหมีโอกาสไดแสดงความสามารถ ดานตาง ๆ ในการดําเนินการจัดตั้งหรือปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กให

เปนไปตามความตองการของชุมชนและผูเกี่ยวของ องคการบริหารสวนตําบล อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ไดรับการถาย

โอนภารกิจงานศูนยเด็กเล็ก จาก จากกรมพัฒนาชุมชน ตั้งแตป 2546 จํานวน 4 ศูนย ซึ่งการดําเนินงานที่ผานมาพบวายัง

มปีญหาในการบริหารจัดการศูนย หลายดาน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอแมจัน  

จังหวัดเชียงราย เพื่อท่ีจะทราบปญหาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กแมจัน ท้ัง 6 ดานตามมาตรการดําเนินงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อท่ีผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ท้ัง 5 ศูนย จะไดนําไปใชเปนแนวทาง

ในการบริหารจัดการ ปรับปรุงแกไข และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีศักยภาพตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอแมจัน จังหวัด

เชยีงราย 

2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร

สวนตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัดเชยีงราย 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

ตารางที่ 1 แสดงประชากรและกลุมตัวอยาง 

ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 
ผูบรหิาร 

สมาชิกองคการ

บริหารสวน

ตําบล 

นักวชิาการ 
ผูชวย

นักวชิาการ 
ครู รวม 

ศรีคํ้า 4 20 1 1 2 28 

แมจัน 4 22 1 1 4 32 

สันทราย 4 20 1 1 2 28 

ปาตงึ 4 40 1 1 8 54 

จอมสวรรค 4 26 - - 7 37 

รวม 20 128 4 4 23 179 

 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอแมจัน จังหวัด

เชยีงราย เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี้ ไดแก การใช 

แบบสอบถาม ประกอบไปดวย 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ประสบการณการทํางานและวุฒิการศึกษา ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

 ตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอ  

แมจัน โดยผูศึกษาไดใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ซึ่งวัดเกี่ยวกับมาตรฐานการดําเนินงาน 6 ดาน 

1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร 3) ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

4) ดานวชิาการ และกจิกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมสีวนรวม และสนับสนุนจากทุกภาคสวน 6) ดานสงเสริมเครือขาย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย (มาตรฐานการดําเนนิงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนทองถิ่น, 2553) 

 ลักษณะแบบวัดการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนประโยคคําถามดานตางๆ ตามเนื้อหาแตละประเด็น 

โดยแตละขอจะมีคําตอบใหเลือกตอบของระดับการบริหารจัดการตามความเปนจริงในการบริหารจัดการขององคการ

บริหารสวนตําบล 5 ระดับ คือ ดมีาก ด ีปานกลาง พอใช ควรปรับปรุง 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามลักษณะปลายเปด เปนขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา และ

ขอเสนอแนะในการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยการเปดโอกาสใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นอิสระท่ีเปนประโยชน

ตอการศกึษา 
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมอื 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนํามาสราง

เคร่ืองมือ 

2. สรางเคร่ืองมือใหครอบคลุมเร่ืองท่ีจะศกึษา โดยศกึษาปรับปรุงเคร่ืองมือจาก  

ชอทิพย ศรีรัตน แลวนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบภาษาและความถูกตองทางวิชาการแลว

ปรับปรุงแกไขเพื่อใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

3. นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 คน 

นํามาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) และคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของ     

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ไดคาความเช่ือมั่น .96 

4. นําเคร่ืองมือท่ีผานการทดลองใชแลว เสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําและปรับปรุงแกไขจัดทํา

เคร่ืองมือฉบับสมบูรณ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวจัิยดําเนนิการตามขัน้ตอนตอไปนี้ 

1.  ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณะบดีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือไปยังโรงเรียน

ประถมศกึษาในอําเภอเวยีงเชยีงรุง เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 

2. ขอความอนุเคราะหจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขอบเขตของงานวิจัย เพื่อตอบ

แบบสอบถาม 

3. เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถาม และรอเก็บแบบสอบถามตามจํานวนท่ีแจก 

4. สังเคราะหความคิดเห็น และแสวงหาแนวทางบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน

ตําบล ในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ใน 6 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร             

3) ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4) ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมีสวนรวม 

และสนับสนุนจากทุกภาคสวน 6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

การวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอแม

จัน จังหวัดเชยีงราย ดําเนนิการดังนี้ 

1. นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม ซึ่งครบถวนและสมบูรณทุกฉบับ จํานวน 

179 ฉบับ 

2. นําแบบสอบถามท่ีมขีอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส 

3. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ประสบการณการทํางานและ

วุฒกิารศกึษา 
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4. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอแมจัน 

โดยหาคาเฉลี่ย (𝜇) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เปนรายขอ รายดาน และโดยรวมแลวนําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย 

5. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แบง 5 ระดับ ตามวิธีการประเมินคา (Likert’s Scale) โดยมีเกณฑการ

ใหคะแนนในแตละระดับ ดังนี้ 

มากท่ีสุด  ให  5  คะแนน 

มาก  ให  4  คะแนน 

ปานกลาง ให  3  คะแนน 

นอย   ให  2  คะแนน 

นอยท่ีสุด  ให  1  คะแนน 

หาคาคะแนนรวมและคาคะแนนรวมเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ซึ่งการแปลความหมายระดับการบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็กของขอมูลใชหลักเกณฑ ดังนี้ 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถงึ การบริหารจัดการระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถงึ การบริหารจัดการระดับมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถงึ การบริหารจัดการระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถงึ การบริหารจัดการระดับนอย 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถงึ การบริหารจัดการระดับนอยท่ีสุด 
 

สถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

ในการวเิคราะหขอมูล ใชสถิตดิังตอไปนี้ 

1. การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ใชคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficeint) 

2. หาคาสถานภาพสวนบุคคล ใชความถี่ และรอยละ 

3. หาคาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใชคาเฉลี่ย (𝜇) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 
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ผลการศึกษา 

ตางรางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บรหิารสวนตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัดเชยีงราย โดยภาพรวม 

รายการ ระดับสภาพ 

𝝁 𝝈 ระดับ ลําดับ 

1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

3.72 .623 มาก 5 

2. ดานบุคลากร 3.73 .596 มาก 3 

3. ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 3.73 .631 มาก 3 

4. ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร 3.86 .614 มาก 1 

5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน

จากทุกภาค 

3.72 .615 มาก 5 

6. ดานสงเสรมิเครอืขายการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 

3.81 .618 มาก 2 

รวม 3.76 .553 มาก - 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาสภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย ดานวิชาการและ

กิจกรรมตามหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 รองลงมา คือ ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.80 และดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานการมีสวนรวมและการ

สนับสนุนจากทุกภาค มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.71 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการวจัิย 

จากผลการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอแมจัน 

จังหวัดเชยีงราย ปรากฏผลตามรายละเอยีดดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผลการวิเคราะห ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูตอบ

แบบสอบถาม เปน เพศหญิง รอยละ 50.8 อายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 47.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 

50.3 มีประสบการณการทํางาน ระหวาง 3-6 ป และ มากกวา 6 ป 73 คน เปนรอยละ 40.8 และตําแหนง สมาชิก

องคการบริหารสวนตําบล คิดเปนรอยละ 71.5  

2. การศึกษาการบริหารจัดการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอแมจัน จังหวัด

เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูง



  

1947 

 

ที่สุด รองลงมา คือ ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ดาน

การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาค และดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

สอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจัดทําขึ้นเพื่อใหศูนย

พัฒนาเด็กเล็กแตละแหง สามารถดําเนนิงานเพื่อพัฒนาเด็กได อยางมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งจะเปนแนวทางใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติ ในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงถือปฏิบัติเปนมาตรฐาน

เดยีวกัน ซึ่งพจิารณาเปนรายดานไดดังนี้ 

2.1 ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน

ตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    

มีการกําหนดระยะเวลาการเรียนรู การเปด-ปดภาคเรียน โดยจัดทําประกาศแจงใหผูเกี่ยวของ ทราบอยางชัดเจน 

รองลงมา คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมกีารจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนและอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ มีคุณภาพเกิดประโยชนสูงสุด 

ปลอดภัยและเหมาะสมกับวัยเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน

หลากหลาย และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดชั้นเรียนตามเกณฑที่กําหนด (สําหรับเด็กหองละไมเกิน 20 คน) และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมกีารจัดทําแผนยุทธศาสตรใหเหมาะสมกับบริบท และสภาพแวดลอม และ ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก มกีารจัดทําแผนพัฒนาระยะ 3 ป ท่ีสอดคลองกับนโยบาย และมกีารปฏบัิตงิานตามแผนท่ีกําหนด  

2.2 ดานบุคลากร สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับดีโดย เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย ครูผูดูแลเด็กมีความรูความสามารถมุงมั่นใน

การพัฒนาเด็ก ใหมกีารเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทุกดานตามวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีผูประกอบอาหาร ท่ีประกอบอาหารไดถูกสุขลักษณะและโภชนาการ สงเสริมใหเด็กเกิดพัฒนาการท่ีดี ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีเจาหนาท่ีดูแล และทําความสะอาดศูนยฯ อยางสม่ําเสมอ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ หัวหนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมกีารจัดทําใบพรรณางานของบุคลากรในศูนย 

2.3 ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน

ตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย พื้นท่ีในอาคารมีความ

เหมาะสม มีความสะอาด ปลอดภัยและมีบริเวณเพียงพอกับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็กรวมถึงความเหมาะสมดาน      

แสงสวาง และการถายเทอากาศ รองลงมา คือ ดานมาตรการรับสถานการณฉุกเฉินมีการเตรียมความพรอม เชน ไฟไหม 

น้ําทวม การปองกันดานมาตรการความปลอดภัย เชน มีร้ัว อยูหางจากถนนใหญ ฯลฯ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ     

มกีารจัดหองพยาบาลหรือท่ีพักสําหรับเด็กปวย 

2.4 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร

สวนตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย เด็กเล็กไดรับสารอาหาร

ที่มีประโยชนตอรางกายและถูกตองตามหลักโภชนาการ เชน อาหารกลางวัน อาหารเสริม อาหารวาง รองลงมา คือ การ

จัดกจิกรรมประจําวันมีความเหมาะสมและนาสนใจสําหรับเด็ก เชนการเลานิทาน วาดภาพ ระบายสี รองเพลง ฯลฯ เด็กมี

ลักษณะพฤติกรรมท่ีสามารถแสดงออกตามขั้นพัฒนาการดานสังคมไดอยางเหมาะสม และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

การจัดการศกึษาเปนไปตามคุณลักษณะตามวัย เชน พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จติใจ สังคม และสตปิญญา 
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2.5 ดานการมสีวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย ศูนยพัฒนา    

เด็กเล็กสรางความพึงพอใจใหกับผูปกครองและชุมชน เกี่ยวกับการจัดการดานความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย 

รองลงมา คือ มีการติดตามและประเมินผลการเขามามีสวนรวมจากทุกภาคสวน มีการประชุมชี้แจงใหชุมชนทราบถึง

ประโยชน และความจําเปนของการดําเนินงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงวิทยากรในการใหความรู และใหบริการ

ชุมชน ดานสถานท่ี วัสดุครุภัณฑตาง ๆ เพื่อประโยชนของชุมชน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีการประชาสัมพันธ

กจิกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางสม่ําเสมอ 

2.6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับดีโดย เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะปฏิบัติงานเครือขาย เพื่อประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเด็ก รองลงมา คือ ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กสงเสริมการเขารวม

เครือขายความรวมมือในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ งานพัฒนา

เครือขายชวยเสริมสรางความเข็มแข็งในการปฏบัิตงิานใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อภปิรายผลการวจัิย 

 การบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 6 ดาน คือ    

1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร 3) ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย     

4) ดานวชิาการ และกจิกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมสีวนรวม และสนับสนุนจากทุกภาคสวน 6) ดานสงเสริมเครือขาย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวา ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดานสงเสริม

เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน

จากทุกภาค และดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

1. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบวา สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู

ในระดับดี เม่ือพจิารณาเรียงตามคาเฉลี่ย เด็กเล็กไดรับสารอาหารท่ีมปีระโยชนตอรางกายและถูกตองตามหลักโภชนาการ 

เชน อาหารกลางวัน อาหารเสริม อาหารวาง รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมประจําวันมีความเหมาะสมและนาสนใจ

สําหรับเด็ก เชนการเลานิทาน วาดภาพ ระบายสี รองเพลง ฯลฯ ท้ังนี้เนื่องจาก สอดคลองกับ ภาณุพงษ  ผดุงวงษ (2552) 

ศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ตามความ

คิดเห็นของผูมสีวนเกี่ยวของ พบวา การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการบริหารงานวชิาการอยูในระดับด ี 

2. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวา สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

โดยรวมอยูในระดับดโีดย เมื่อพจิารณาเรียงตามคาเฉลี่ย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะปฏิบัติงาน

เครือขาย เพ่ือประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเด็ก รองลงมา คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดาน

การพัฒนาเด็กปฐมวัย ท้ังนี้เนื่องจาก เครือขายของกลุมโรงเรียนมีความเขมแข็งทั้งทางดานวิชาการ และการสราง

ความสัมพันธ มีการประชุมติดตามทุกเดือน เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็ก ซึ่งเปนไปตาม มาตรฐานที่ 6 ของมาตรฐาน

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ระบุวา เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมคุีณภาพและไดมาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ
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และสงเสริมพัฒนาการเรียนรูแกเด็กปฐมวัยอยางครอบคลุม กวางขวาง เปนพื้นฐานของการศึกษา เพื่อพัฒนาคนอยางมี

คุณภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแล

เด็ก ผูบริหารและ ผูเกี่ยวของขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ท้ังในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค  

3. ดานบุคลากร พบวา สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยูในระดับดีโดยเม่ือพิจารณา 

เรียงตามคาเฉลี่ย ครูผูดูแลเด็กมีความรูความสามารถมุงมั่นในการพัฒนาเด็ก ใหมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทุก

ดานตามวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีผูประกอบอาหาร ท่ีประกอบอาหารไดถูก

สุขลักษณะและโภชนาการ แมวาบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะมผีูท่ีจบการศกึษาดานปฐมวัย ไมตรงตามที่ควรจะเปน 

แตทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็มกีารสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาความสามารถของตนเองอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการสงเขา

รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการศึกษาดูงานจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีประสบความสําเร็จในดานตางๆ นอกจาก      

ครู แลว การประกอบอาหารสําหรับเด็ก นับวาเปนสิ่งสําคัญเชนกัน จึงมีการควบคุมมาตรฐานการประกอบอาหารสําหรับ

เด็กไวดวยเพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารอยางครบถวน และถูกตองตามหลักโภชนาการสอดคลองกับ ภาณุพงษ  ผดุงวงษ 

(2552) ศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา  

ตามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ พบวา การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานการบริหารงานบุคคล อยูใน  

ระดับด ี 

4. ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม พบวา สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยูใน

ระดับด ีเม่ือพจิารณาเรียงตามคาเฉลี่ย พื้นท่ีในอาคารมีความเหมาะสม มีความสะอาด ปลอดภัยและมีบริเวณเพียงพอกับ

การปฏิบัติกิจกรรมของเด็กรวมถึงความเหมาะสมดานแสงสวาง และการถายเทอากาศ รองลงมา คือ ดานมาตรการรับ

สถานการณฉุกเฉินมีการเตรียมความพรอม เชน ไฟไหม น้ําทวม ท้ังนี้เนื่องจาก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานท่ีเตรียม

ความพรอมแกเด็กเล็กกอนการเขาสูการเรียนการสอนในระบบ กอปรกับฝายบริหารขององคการปกครองสวนทองถิ่นเห็น

ความสําคัญของการพัฒนาเด็กเล็ก จึงมีนโยบายใหสราง และจัดอาคารสถานท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเอื้อตอการ

เรียนรูของเด็กเล็ก พรอมท้ังตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กดวย เปนไปตาม หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 

การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก ท่ีกลาวถึง การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูจะตองอยูใน

สภาพที่สนองความตองการ ความสนใจของเด็กท้ังภายในและภายนอกหองเรียน ผูสอนจะตองจัดสภาพแวดลอมใหเด็กได

อยูในที่ที่สะอาด ปลอดภัย อากาศสดช่ืน ผอนคลาย ไมเครียด มีโอกาสออกกําลังกายและพักผอน มีสื่อวัสดุอุปกรณ มี

ของเลนที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย ใหเด็กมีโอกาสไดเลือกเลน เรียนรูเกี่ยวกับตนเองและโลกท่ีเด็กอยู  รวมท้ัง

พัฒนาการอยูรวมกับคนอ่ืนในสังคม ดังนั้น สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียนจึง เปน เสมือนหนึ่งสังคมท่ีมี

คุณคาสําหรับเด็กแตละคนจะเรียนรูและสะทอนใหเห็นวาบุคคลในสังคมเห็นความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดู            

และใหการศึกษากับเด็กปฐมวัย และสอดคลองกับธวัช โพธ์ิทองคํา (2553:) ศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการ ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค พบวา การบริหารจัดการดานตางๆ ในการ

พัฒนาศูนยเด็กเล็กในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค มีอาคารเรียนท่ีเหมาะสมนาอยู สะอาด ปลอดภัย และมีการ

กําหนดแผนการเรียนการสอน อยางตอเนื่องตามมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
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5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาค พบวา สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสรางความพึงพอใจใหกับผูปกครองและชุมชน 

เกี่ยวกับการจัดการดานความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย รองลงมา คือ มีการติดตามและประเมินผลการเขามามี

สวนรวมจากทุกภาคสวน ท้ังนี้อาจเปนเพราะครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนใหญเปนคนในพื้นท่ี และทําการสื่อสาร

ประชาสัมพันธงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของไดรับรูอยูเสมอ จึงทําใหไดรับความสนใจ และ

ความรวมมือจากทุกภาคสวนดวยดี ซึ่งเปนไปตามแนวนโยบายในการจัดการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถิ่น       

พ.ศ.2545-2549 ขอ 6 ท่ีระบุวา การระดมทรัพยากรและความรวมมือจากทุกฝาย สรางความตระหนักในความเปนสวนหนึ่งของ

สังคม ใหแกกลไกทางสังคมทุกสวน ท้ังกลุมประชาชน ภาครัฐ และเอกชนเพื่อใหมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาทองถิ่นทุก

รูปแบบ ทั้งการสนับสนุนกําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพย ตลอดจนความคิดเห็นหรือการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให

กจิกรรมตาง ๆ บังเกดิผลเปนรูปธรรม 

6. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก พบวา ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สภาพการบริหาร

จัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ

กําหนดระยะเวลาการเรียนรู การเปด-ปดภาคเรียน โดยจัดทําประกาศแจงใหผูเกี่ยวของ ทราบอยางชัดเจน รองลงมา คือ      

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมกีารจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนและอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ มีคุณภาพเกิดประโยชนสูงสุด ปลอดภัยและ

เหมาะสมกับวัยเด็ก ท้ังนี้เนื่องจากการบริหารจัดการ เปนจุดสําคัญมากท่ีสุดในทุกสวนหากมีการบริหารหารจัดการท่ีด ี   

ก็คาดวาดานอ่ืนๆ ก็จะดีตามไปดวย จึงทําใหฝายบริหารการศึกษาขององคการบริหารสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับ     

ดานการบริหารจัดการมากท่ีสุด ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานที่ 1 เพื่อใหศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใหมมีาตรฐานและมคุีณภาพเปนไปในแนวทางเดยีวกัน 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล อําเภอแมจัน จังหวัดเชยีงราย 

1.1 ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรเนนการจัดทําแผนยุทธศาสตรใหเหมาะสมกับ

บริบท และสภาพแวดลอม อาจโดยการเชญิผูนํา หรือตัวแทนจากชุมชนเขารวมใหขอเสนอแนะดวย 

 1.2 ดานบุคลากร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัดทําใบพรรณางานของบุคลากรในศูนย เพื่อใหไดงาน

ตรงตามจุดประสงคท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กตัง้ไว 

 1.3 ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ควรมีการจัดหองพยาบาลหรือที่พักสําหรับเด็กปวยระหวางวัน เพื่อเปน

การแยกเด็กปวยออกจากเพื่อน เพื่อใหดูแลไดอยางใกลชดิและเพื่อไมเปนการแพรเช้ือแกเด็กอ่ืน 

 1.4 ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ควรเนนการจัดการศึกษาเปนไปตามคุณลักษณะตามวัย เชน 

พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จติใจ สังคม และสตปิญญา อาจทําไดโดยการแยกหองเด็กตามพัฒนาการของเด็ก 

 1.5 ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูมสีวนเกี่ยวของ สามารถเขามาชวยพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กได 

 1.6 ดานสงเสริมเครือขายพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรสงเสริมใหบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเห็นความสําคัญของ

งานพัฒนาเครือขายมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเครือขายชวยเสริมสรางความเข็มแข็งในการปฏบัิตงิานใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

ศกึษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เฉพาะเจาะจงในแตละดานของมาตรฐานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก เชน ดานบริหารจัดการ ดานการมีสวนรวมสนับสนุนจากทุกภาคสวน หรือดานสงเสริมเครือขายพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย เปนตน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.อนวัช อุนกอง ท่ีปรึกษาและ

คณะกรรมการทุกทาน ท่ีไดใหคําแนะนํา ปรึกษาพรอมท้ังตรวจแกไขขอบกพรองตางๆดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง     

จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได รวมท้ังคณาจารยท่ีไดกรุณาสงเสริม สนับสนุนใหความรูแกผูศึกษาและ

เปนกําลังใจใหจนสําเร็จการศกึษา ผูศกึษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย ผูเชี่ยวชาญดังมีรายนามในภาคผนวกที่ไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แกไขและให

ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น รวมท้ังผูบริหารองคการสวนตําบล นักวิชาการ ผูชวยนักวิชาการ ครูผูดูแลเด็ก  

ผูดูแลเด็ก ในเขตองคการบริหารสวนตําบล อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก

และใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม 

คุณคาและประโยชนอันพงึมจีากการศกึษาคนควาฉบับนี้ ผูศกึษาคนควาขออุทิศแดผูมพีระคุณทุก ๆ ทาน 
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การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอาํเภอไชยปราการ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  
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วรวิทย อินตะแกว6
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บทคัดยอ 

 การศกึษาวจัิยคร้ังนี้ มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาใน

อําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 และปญหาขอเสนอแนะการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาครู และดานการ

เรียนการสอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูในสถานศึกษาอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 3 ปการศกึษา 2557 จํานวน 148 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอ

ไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายดานพบวาเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการดานการพัฒนาครู มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการ

บริหารจัดการในโรงเรียน และดานโครงสรางพื้นฐาน ตามลําดับ สวนดานการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนปญหา 

พบวา ในสถานศึกษามีทุนทรัพยไมเพียงพอในการจัดการงบประมาณในการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีไมเพียงพอ ระบบ

อินเตอรเน็ตไมมีประสิทธิภาพความเร็วของอินเตอรเน็ตชา คอมพิวเตอรไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน ขาดการอบรมให

ความรูเกี่ยวกับการใชและซอมบํารุงเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาของครู และขาดหลักสูตรการเรียนการสอน

เทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ โดยมีขอเสนอแนะ คือ ตองจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น ควรพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหดีและมีคุณภาพเพ่ือจะได

นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรตองมีความสามารถ มีการอบรมบุคลากรใหมีความ

สามรถในการใช ดูแล รักษา ซอมบํารุงอุปกรณ และสงเสริมใหครูและนักเรียนไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศใน

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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ดานการเรียนการสอน  มกีารจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อจัดทําสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
 

คําสําคัญ: เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  

Abstract  

This research study The objective is to study the management of information technology education in 

Chaiprakarn District. Under Chiangmai Primary Education Service Area Office 3 and issue recommendations on the 

management of information technology education in Chaiprakarn District. Under Chiangmai Primary Education 

Service Area Office 3 in 4 aspects of management in schools. Infrastructure Teacher Development And the teaching. 

The sample used in this study were teachers in schools Chaiprakarn District . Chiangmai Primary Education Service 

Area Office 3 Year 2557 total 148 people. The instrument used for data collection was a questionnaire. 5-level 

rating scale Statistics used in the analysis were percentage (Percentage) Average (Mean) and standard deviation 

(Standard Deviation) study the management of information technology education in Chaiprakarn District. Under 

Chiangmai Primary Education Service Area Office 3 overall average was high. Considering that the income side of 

the field of teacher development. Highest average value, followed by the management in schools. And 

infrastructure, respectively, while the teaching. With an average minimum of problems found in the study are not 

sufficient funds in the budget management of purchasing media technology is not enough. Internet inefficient, slow 

internet speeds. Computer insufficient number of students Lack of training and knowledge about the use and 

maintenance of information technology in the education of teachers. And lack of instructional technology courses. 

Learning and teaching is not enough. The recommendation is to allocate a budget for the management of information 

technology increased. The development of computers and the Internet for good and quality to be used in the 

development of teaching effectively. Personnel must have the ability Highly trained personnel with the ability to take 

care of maintenance equipment. And encourage teachers and students to take advantage of information technology 

in teaching. Has organized training courses on information technology. The seminar was held teaching modern. 
 

Keywords: Information Technology 
 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 มาตรา 23 การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษา  

นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย   ตองเนนความสําคัญท้ังความรู   คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณการ

ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเร่ืองความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรู

ความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน ตามมาตรา 63  รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอ่ืนท่ีจําเปนตอ
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การสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอ่ืน เพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปนประกอบ

กับมาตรา 64  รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตําราหนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

อ่ืน วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอ่ืน โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการ

ผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท้ังนี้ โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปน

ธรรมและมาตรา  65  ใหมีการพัฒนาบุคลากร ท้ังดานผู ผลิต  และผู ใช เทคโนโลยี เ พื่ อการศึกษา  เ พื่ อ ใหมี

ความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีคุณภาพ และประสิทธิภาพและ

มาตรา 66  ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได เพื่อให

มีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางเนื่องตลอดชีวิตและ

มาตรา 67  รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมท้ังการ

ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการ

เรียนรูของคนไทย   

 จากการปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) มีเปาหมายหลัก 3 ประการ คือ เร่ืองคุณภาพการศึกษา 

โอกาสทางการศึกษาและการมีสวนรวม โดยใหความสําคัญกับคุณภาพครู เพราะครูเปนปจจัยสําคัญไปสูคุณภาพของ

ผูเรียน คุณภาพของครูจะสงผลใหผูเรียนมีความรูเกง มีคุณธรรม มีรากเหงาของความเปนไทย ขณะเดียวกันจะใหทุกคน

เขาถงึการศกึษาท่ีมคุีณภาพ เปดโอกาสใหทุกฝายเขามามสีวนรวมจัดการศกึษาและผลักดันการศึกษา การเรียนรูไปจนตลอด

ชวีติ สงผลถงึความสามารถในการแขงขันของประชาชนในประเทศใหเพิ่มขึ้นดวย โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูปใน 4 ดาน คือ 

การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม การพัฒนาครูยุคใหม การพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และการพัฒนาการ

บริหารจัดการใหม  

ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว สรางความเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ

และสังคมดานโอกาสและภัยคุกคาม จึงตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต โดยตองมี

การบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ  ท้ังการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคม เชน สรางความเช่ือมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ มีการบริหารจัดการลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร และการคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญาอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังแบงปนผลประโยชนท่ีเปนธรรมกับชุมชน ใชโอกาสและเลี่ยงภาวะคุกคามจากกระแส

โลกาภวิัตน  ท่ีเนนการพัฒนาบนฐานความรูและสรางนวัตกรรม และการคาเสรี รวมท้ังการท่ีสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร

และองคความรูอยางกวางขวางดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะชวยเสริมสรางโอกาสทางการศึกษา ซึ่งปจจุบันคุณภาพ

การศกึษา  ยังกาวไมทันตอการเปลี่ยนแปลง และยังไมพรอมท่ีจะเขาสูสังคมเศรษฐกจิฐานความรูไดอยางมคุีณภาพ 

การเคลื่อนไหวเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปรากฏชัดเจนมากขึ้นในประเทศตาง ๆ  หลายประเทศ

รัฐบาลไดทุมงบประมาณจํานวนมหาศาลเพื่อสงเสริมการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทยก็ไดใหความสนใจ

และใหความสําคัญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานองคการตาง ๆ ไดนําเสนอความสําคัญเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
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การปฏิรูปการศึกษา จนนําไปสูการบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 9 วาดวย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะมาตรา 63-69 เพื่อใหมีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ลงสูการปฏิบัติโดยท่ัวถึงทุกคนและทุกครัวเรือนเพื่อใหบังเกิดผลอยางจริงจัง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และดวยมาตรการดังกลาว รัฐบาลไดทุมงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอรในโรงเรียน เพื่อนําไปสู

การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในสถานศกึษาท่ัวประเทศ  

นอกจากนี้ วิจิตร ศรีสอาน (2551) กลาววาการจะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน         

มีบรรลุสูการปฏิรูปการ เรียนรูไดนั้น จําเปนตองมีการปฏิรูปคนเสียกอน แนวคิดในการปฏิรูปครู คณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษา ซึ่งไดกําหนดไวชัดเจน ในหมวด 1 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีเรงจะยกฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนวิชาชีพชั้นสูง ใหมีการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหเขาสูมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง และการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนวิชาชีพที่ผูเขามา

สูอาชีพสามารถจะยึดเปนอาชีพท่ีมีความกาวหนา มีความมั่นคง มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมไมดอยไปกวาวิชาชีพอ่ืนๆ 

เปนการเรงท่ีจะพัฒนาวชิาชพีครูแบบครบวงจร นั่นคือ การนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาเปนเคร่ืองมือใหม ท่ี

รูจักใชเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนรูไดเปนอยางดี ครูยุคใหมตองรูจักใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือของการ

เรียนการสอน จะมาพูด และเขยีนกระดานดํา แบบเดมิไมไดแลว เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจะนํามาใชประโยชน

ถงึขนาดแทนครูท้ังหมดได  

สําหรับการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน เพื่อใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช พบวาผูบริหารโรงเรียนเปน

บุคคลหนึ่งที่มีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนและการวางแผนชวยใหผูบริหารปรับตัวไดทันตอการ

เปลี่ยนแปลง โดย เดวีส (อุทัย บุญประเสริฐ, 2545, หนา 13) ไดกลาววา การวางแผนนั้นตองอยูบนพื้นฐานการวางแผน

เพื่ออนาคต มิใช ณ เวลาปจจุบัน โรงเรียนหรือสถานศึกษาตางๆ จึงจําเปนตองเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นดวย 

ซึ่งเดิมโรงเรียนนั้นเปนสถานท่ีปลายทางของการรับนโยบายตางๆ เปนผูปฏิบัติ เปนผูดําเนินการตามท่ีไดมีการวางแผนมา

จากฝายบริหารของประเทศ แตจากการศึกษาพบวาการยอมรับของโรงเรียนตอเทคโนโลยีสารสนเทศไมประสบผลสําเร็จ

มากนัก ครูในโรงเรียนไมไดเรงในการใชเทคโนโลยคีอมพวิเตอรใหเกดิการเปลี่ยนแปลงมากนัก ขอสังเกตเห็นวาอาจมาจาก

ระบบบริหารอํานาจแบบบนสูลาง (Top-Down) ซึ่งขาดการพิจารณาใสใจในบริบทและสภาพความเปนจริงทางดานการ

บริหารงานและวัฒนธรรมของโรงเรียน ดังนั้น หากวาทางโรงเรียนไดมีการปรับการบริหารโรงเรียนเปนแบบการบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  โรงเรียนจําเปนตองเขาใจและใสใจในการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงเรียนใหมากขึ้น 

สรุปไดวา ขอมูลท่ีผูวิจัยไดศึกษามาขางตนท้ังหมดท้ังจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติจาก

นักวชิาการในประเทศและตางประเทศ ท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศประกอบกับบริบทของการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในโรงเรียนพบวา ไมเปนสิ่งท่ีงายท่ีจะทําใหสําเร็จไดอยางรวดเร็ว และคุมคาตอการลงทุน แตเปนสิ่งท่ี

จําเปนตองพัฒนาและปรับตัวใหมกีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในสถานศกึษา ซึ่งผูวจัิยเปนคนหนึ่งในสถานศึกษากลุม

ดังกลาวนี้ จึงเปนสิ่งท่ีผูวิจัยสนใจอยางยิ่งท่ีจะศึกษาถึงสภาพการบริหารจัดการ โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาวิชาชีพครู 

และการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ท้ังนี้เพื่อไดขอมูลสําหรับวางแผนการพัฒนาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหเหมาะสมกับสถานศกึษา  
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 3  

2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอ        

ไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 3  
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 จากการศึกษาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ ศธ. (พ.ศ. 2557 – 2559)      

ซึ่งได กําหนดยุทธศาสตรเพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 

อยางเปนรูปธรรมภายใตเงื่อนไขท่ีเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการศึกษา แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2557 – 2559 ไว 4 ยุทธศาสตร 

 จากยุทธศาสตรท้ัง 4 ของแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษาของ ศธ. (พ.ศ. 2557 – 

2559) จงึเกดิเปนกรอบแนวคิดดังตอไปนี้ 

   ตัวแปรตน           ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชย

ปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ตามนี้. ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ี

ใชในการวจัิย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก  ครูในสถานศึกษาอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 3 ปการศกึษา 2557 จํานวน 233 คน จาก 20 โรงเรียน 

 
 
 
 

ความคิดเห็นของครู 

 
การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 ดาน 

 -  ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน 

 - ดานโครงสรางพืน้ฐาน 

 - ดานการพัฒนาครู 

 - ดานการเรียนการสอน 



  

1957 

 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก ครูในสถานศึกษาอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ปการศึกษา 2557 ไดมาโดยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) 

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขาดกลุมตัวอยางของเครจซ ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan)  

(Krejcie, R.V.,and Morgan D.W., 1970)  ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 148 คน ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเพื่อศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 3 แบงออกเปน 3 ตอน 

คือ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามลักษณะ คําถาม ท่ีใชเปนแบบ 

เลือกตอบ (Check list) ซึ่งประกอบดวย เพศ  ระดับการศกึษา อายุราชการ ตําแหนง 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3 ใน 4 ดาน ไดแก  การบริหารจัดการในโรงเรียน  โครงสรางพื้นฐาน  

การพัฒนาวิชาชีพครู และดานการเรียนการสอน  โดยผูวิจัยสรางแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) มรีะดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา

ในอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชยีงใหม เขต 3 ลักษณะแบบสอบถามปลายเปด 

 การสรางเครื่องมอื 

การสรางเคร่ืองมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับตามแนวคิดของ Likert อางใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2531, หนา 43-98 เพื่อสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3 

โดยผูวจัิยไดดําเนนิการตามขัน้ตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎ ีตํารา บทความ และงานวจัิยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพื่อนํามาสังเคราะหความรู และนํามากําหนดรูปแบบและขอคําถามในแบบสอบถาม 

 2. นําขอมูลและแนวคิดตางๆ มากําหนดเปนนยิามศัพทเพื่อสรางแบบสอบถามและ วิเคราะหเคร่ืองมือที่ใชในการ

วิจัยโดยอาศัยเคร่ืองมือของ สุนีรัตน ฤกษสุจริต (2552, หนา 102-107) ประกอบดวยคําถามสถานภาพท่ัวไป จํานวน 5 

ขอ ดานเพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,ตําแหนงและประสบการณทํางาน รวมถึงรายการสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ในโรงเรียนอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชยีงใหมเขต 3 

 3. การสรางแบบสอบถามฉบับราง 

 ผูวจัิยไดสรางแบบสอบถามฉบับราง โดยกําหนดรูปแบบของแบบสอบถามดังนี้ 

     3.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ผูวิ จัยสรางแบบสอบถามโดยกําหนดเปนคําถามแบบมาตรนามบัญญัต ิ

ประกอบดวย คําถามสถานภาพท่ัวไปสวนบุคคล จํานวน 5 ขอ ดังนี้ 

       - เพศ จํานวน 2 ตัวเลือก   - อายุ จํานวน 4 ตัวเลือก   - ระดับการศกึษา จํานวน 2 ตัวเลือก 
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       - ตําแหนง จํานวน 2 ตัวเลือก   - ประสบการณทํางาน จํานวน 4 ตัวเลือก 

     3.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยกําหนดหัวขอในการสอบถาม เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยมี

ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวยคําถามจํานวน 4 ดาน รวม 47 ขอ จําแนก

คําถามในแตละดานของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาเชยีงใหม เขต 3 ดังนี้ 

      - ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน  จํานวน 14 ขอ     - ดานโครงสรางพืน้ฐาน   จํานวน 10 ขอ 

      - ดานการพัฒนาครู        จํานวน 11 ขอ     - ดานการเรียนการสอน  จํานวน 12 ขอ 

     3.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยกําหนดหัวขอในการสอบถาม เกี่ยวปญหาและ

ขอเสนอแนะ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เชยีงใหม เขต 3 โดยมลีักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด จํานวน 2 ขอ ดังนี้ 

      - ปญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศของสถานศกึษา  จํานวน 1 ขอ 

      - ขอเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ          จํานวน 1 ขอ 

 ตรวจสอบคุณภาพเชงิเนื้อหาตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ (IOC) 

 1. ผูวจัิยนําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนพินธ เพื่อพจิารณาแกไขขอบกพรอง ใหมคีวามถูกตอง 

ครอบคลุมตามขอบเขตและนยิามศัพทท่ีศกึษา พรอมท้ังตรวจสํานวนภาษาท่ีใชในแบบสอบถาม 

 2. นําแบบสอบถามไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อใหขอเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแกไข ประกอบดวย

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชเกณฑการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญท่ี

ตอบวาเหมาะสมในดานความสมบูรณและ ความครอบคลุมของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

     1. ดร.ธิดาวัลย  อุนกอง  ดํารงตําแหนง รองคณบดวีทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

     2. นายเทวนิส  สรอยเพชร  ดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหมเขต 3 ระดับ ชํานาญการพเิศษ สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 3 

          3. นายสมพงษ อยูพุม  ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานผาแดง 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 3 

 ในการทดสอบเคร่ืองมือ การหาคาสัมประสิทธ์ิของความสอดคลอง (Index of Concordance IOC) โดยมีคาเทากับ

0.67-1.00 

 ปรับปรุงแกไขถอยคําในรายการสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

 จากการตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) เชงิโครงสราง เนือ้หา ขอคําถามของแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญไดให

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข ผูวจัิยสามารถสรุปไดวา 

 -  ควรตรวจสอบการพมิพขอความใหมคีวามถูกตองยิ่งขึ้น 

 -  ควรมกีารจัดเรียงขอคําถามในแตละดานใหเหมาะสม 
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 จากขอเสนอแนะดังกลาว ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบการพิมพขอความใหถูกตองมากยิ่งขึ้น พรอมท้ัง ทําการ

จัดเรียงขอคําถามในแตละดานใหเปนไปตามขอบงชี้ของผูเชี่ยวชาญ 

 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น  

 ผูวิจัยไดทําการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ โดยนําแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3 

นําไปทดสอบกับ กลุมตัวอยางใกลเคียง กับครูในสถานศึกษา อําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

เชยีงใหม เขต 3 จํานวน 30 คน เพื่อทําการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยวิธีของ Cronbach’s Alpha เพื่อทําการหา

คาสัมประสทิธ์ิ แอลฟา (Alpha Confficient) โดยคาระดับความเช่ือมั่นเทากับ 0.97 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจัิยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับดังนี้ 

 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการสถานศึกษา

โรงเรียนอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชยีงใหมเขต 3 ใหครูท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม  

 2. การเก็บรวมรวมขอมูลท่ีเปนแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปพบผูบริหารสถานศึกษาตามรายช่ือของ

กลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับการตอบ กลับคืนดวยตนเอง 

วธีิการวเิคราะหขอมูล 

 การศกึษาคร้ังนี้ ผูวจัิยไดวเิคราะหขอมูล ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอย

ละ แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียน อําเภอไชยปราการสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต 3 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย (   ) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอรายดาน และรวมทุกดาน โดยกําหนดเกณฑความหมายของคะแนนคาเฉลี่ยของคําตอบตาม

หลักการของ บุญชม ศรีสะอาด และ บุญสง นิลแกว, 2535, หนา 23-24 ดังนี้โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เสนอ ผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายวิเคราะหและแปลความหมาย สวนเกณฑท่ีใชในการแปล

ความหมายคาเฉลี่ยดังนี้  

มกีารดําเนนิงานอยูในระดับมากท่ีสุด  มคีาระหวาง 4.50 – 5.00 

มกีารดําเนนิงานอยูในระดับมาก   มคีาระหวาง 3.50 – 4.49 

มกีารดําเนนิงานอยูในระดับปานกลาง  มคีาระหวาง 2.50 – 3.49 

มกีารดําเนนิงานอยูในระดับนอย   มคีาระหวาง 1.50 – 2.49 

มกีารดําเนนิงานอยูในระดับนอยท่ีสุด  มคีาระหวาง 1.00 – 1.49 

ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียน อําเภอไชยปราการ

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชยีงใหมเขต 3 ทําการวเิคราะหขอมูลโดยใชความถี่และบรรยายเปนความเรียง 
 

X
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ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจัิยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหการบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ ในโรงเรียน อําเภอไชยปราการสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชยีงใหมเขต 3  

 ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียน อําเภอไชย

ปราการสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชยีงใหมเขต 3  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียน อําเภอไชย

ปราการสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชยีงใหม เขต 3 สามารถสรุปผลการศกึษาไดดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ขอสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 101 คน (รอยละ 68.24) 

รองลงมาคือเพศชายจํานวน 47 คน (รอยละ 31.76) ดานอายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 30 – 40 ป จํานวน 

60 คน (รอยละ 40.54)  รองลงมาคืออายุ 51 – 60 ป จํานวน 44 คน (รอยละ 29.73) อายุ 41 - 50 ป จํานวน 23 คน 

(รอยละ 15.54) และสุดทายอายุ 20-30 ป จํานวน 21 คน (รอยละ14.19) ดานระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 110 คน (รอยละ 74.32) รองลงมาคือระดับปริญญาโท จํานวน 38 คน 

(รอยละ 25.68) ดานตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนตําแหนงครูปฏิบัติการ จํานวน 129 คน (รอยละ 

87.16) รองลงมาคือตําแหนงครูระดับหัวหนา จํานวน 19 คน (รอยละ 12.84) ดานประสบการณทํางานของผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ มปีระสบการณทํางาน มากกวา 15 ป จํานวน 65 คน (รอยละ43.92) รองลงมาคือมีประสบการณ

ทํางาน 1 – 5 ป จํานวน 39 คน (รอยละ 26.35) มปีระสบการณทํางาน จํานวน  6 – 10 ป จํานวน 28 คน (รอยละ 18.92) 

สุดทายมปีระสบการณทํางาน 11 – 15 ป จํานวน 16 คน (รอยละ 10.81)  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียน อําเภอไชยปราการสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชยีงใหม เขต 3 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ในอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก ( x� = 3.57), (S.D.=0.53) เม่ือพิจารณาเปน

รายดานพบวา ดานการพัฒนาครู มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก ( x� = 3.65), (S.D.=0.59) รองลงมา คือ ดานการ

บริหารจัดการในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x� = 3.57), (S.D.=0.56) และดานโครงสรางพื้นฐาน มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ( x� = 3.54), (S.D.=0.63) ตามลําดับสวน ดานการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูในระดับ มาก ( x� = 3.52), 

(S.D.=0.53) 

ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียน อําเภอไชยปราการสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชยีงใหมเขต 3 
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 ปญหาและขอเสนอแนะ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 3 ท่ีสําคัญดังนี้ 

 ปญหา ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน 3 ลําดับแรก คือในสถานศึกษามีทุนทรัพยไมเพียงพอในการจัดการ

งบประมาณในการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีไมเพียงพอ ขาดงบประมาณในการติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และบริหาร

จัดการดานเทคโนโลยดีพีอ ขาดการมอบหมายหนาท่ีรับผดิชอบดานเทคโนโลยี 

 ขอเสนอแนะ ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน 3 ลําดับแรก คือตองจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่มขึ้น นักเรียน ครู บุคลากร สถานศกึษา ตองมสีวนรวมในการจัดการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซือ้สื่อเทคโนโลยใีหเพยีงพอตอความตองการในการใชงาน 

 ปญหา ดานโครงสรางพืน้ฐาน 3 ลําดับแรก คือระบบอนิเตอรเน็ตไมมีประสิทธิภาพความเร็วของอินเตอรเน็ตชา 

คอมพวิเตอรไมเพยีงพอตอจํานวนนักเรียน และสภาพของอุปกรณและคอมพวิเตอร ลาหลัง ไมทันสมัย และชํารุด 

 ขอเสนอแนะ ดานโครงสรางพื้นฐาน 3 ลําดับแรก คือควรพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตใหดีและมีคุณภาพเพื่อจะไดนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงความเร็ว

อนิเตอรเน็ต จัดหาคอมพวิเตอรใหเพยีงพอตอจํานวนนักเรียนโดยรับบริจาคจากหนวยงานตาง ๆ 

 ปญหา ดานการพัฒนาครู คือ ขาดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชและซอมบํารุงเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การจัดการศกึษาของครู และขาดครูท่ีมคีวามรูความชํานาญเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ขอเสนอแนะ ดานการพัฒนาครู คือบุคลากรตองมีความสามารถ มีการอบรมบุคลากรใหมีความสามรถในการ

ใช ดูแล รักษา และซอมบํารุงอุปกรณ และควรมีการจัดการอบรมการใชเทคโนโลยีและใหความรูเกี่ยวกับการจัดการ

พัฒนาการใชเทคโนโลยี 

 ปญหา ดานการเรียนการสอน คือ ขาดหลักสูตรการเรียนการสอนเทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอนไม

เพยีงพอขอเสนอแนะ ดานการเรียนการสอน คือสงเสริมใหครูและนักเรียนไดใชประโยชนจากเทคโนโลยสีารสนเทศในดาน 

การเรียนการสอน  มีการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทําสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

และปรับปรุง Web Site ของโรงเรียน นําเสนอขอมูล ความรูใหม ๆ ใหกับนักเรียน และครู 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จาการศึกษาความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชย

ปราการ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 3 ผูวจัิยไดนํามาอภปิรายผลไวดังนี้ 

 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ในอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เปดโอกาสใหครูทุกคนในโรงเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสงเสริมใหครูไดใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ซึ่งถือวาเปนไปตามแนวคิดของ ดิเรก พรสีมา (2556,สื่อออนไลน) กลาว

วา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรและครูทุกคนในโรงเรียนมี

ความสามารถในการใช และมีโอกาสท่ีจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนตาง ๆ อาทิเชน ติดตามขาวสารความ

เคลื่อนไหวตาง ๆ ในสังคมโลก แสวงหาความรูผานเครือขายขอมูลสากล และการพัฒนาการเรียนการสอนของตน โดยใช 



  

1962 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศเขาชวยเพ่ือลดเวลาการเรียนในชั้นลง หรือสรางเครือขายขอมูลทางการศึกษากับโรงเรียนในเครือ 

เมื่อมีการแลกเปลี่ยนความรูท่ีใชในการเรียนการสอน ราตรี ดวงไชย (2550) ไดศึกษาความพรอมของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใชในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาส สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาลําปาง เขต 2 พบวา ความพรอมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารโรงเรียน โดยใช

ทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน ดานท่ีมีความ

พรอมมาก คือ ดานบุคลากร เม่ือพจิาราณาเปนรายไดพบวา 

 1. ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชย

ปราการ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 3 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดมีการแตงตั้งกรรมการรับผิดชอบในการดําเนินการฝายตาง 

ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร และมีการ

พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรท่ีเกี่ยวกับฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการในโรงเรียน ซึ่งถือวาเปนไปตามแนวคิดของ                

พิสิษฐ ชาญเกียรติกอง (2550) กลาววา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาหรือ

โรงเรียน ควรมีแนวทางในการดําเนินการใหไดมาซึ่งสารสนเทศในอันที่จะกอใหเกิดการตัดสินใจแกปญหาในทางที่ถูกตอง 

สามารถกําหนดเปนแผนปฏบัิตกิารท่ีมขีอมูลสารสนเทศสนับสนุนมากกวาการคาดเดา ขอมูลสารสนเทศดังกลาวจะเกิดขึ้น

ไดก็ตอเมื่อมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคลองกับ สมศักดิ์ คงเทศ (2551) ไดศึกษาการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครูในสถานศึกษา ตําบลบางนายสี อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา พบวา การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครูในสถานศึกษา ตําบลบางนายสีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

2. ดานโครงสรางพื้นฐาน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการสื่อสารระหวางผูบริหารกับครู และมี

การนําเทคโนโลยเีขามาชวยในการสื่อสารระหวางครูกับครู และ มกีารนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการสื่อสารระหวางครูกับ

นักเรียน ในโรงเรียนในสังกัด ซึ่งถือวาเปนไปตามแนวคิดของ (เอยสเชอร Eyscher, 1994) พัลลภ พิริยะสุรวงศ (2548) ได

ใหแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน โดยการปรับโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการ ท่ีใชเทคโนโลยี

สารสนเทศประกอบดวย 

 2.1 โรงเรียนควรจัดระบบของอุปกรณและโปรแกรมท่ีชวยสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู โดยนํา

เทคโนโลยีที่เขามามีสวนชวยในเร่ืองการเรียนรู ปจจุบันมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีชวยสนับสนุนการเรียนรูหลายอยาง มีระบบ

คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มีระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ระบบวิดีโอ ออน ดีมานด (Video on Demand) วิดีโอ เทเล

คอนเฟอเรนซ(Video Teleconference) และอนิเตอรเน็ต (Internet) เปนตน ระบบเหลานี้เปนระบบสนับสนุนการรับรูขาวสาร

และการคนหาขอมูลขาวสารเพ่ือการเรียนรู 

 2.2 โรงเรียนตองจัดหาเทคโนโลยีท่ีเขามาสนับสนุนการจัดการศึกษาในการจัดการศึกษาสมัยใหม

จําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผนการดําเนินการ การติดตามและประเมินผลคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร



  

1963 

 

โทรคมนาคมเขามามีบทบาทท่ีสําคัญในเร่ืองนี้ โดยมีการจัดสรรใหมีอุปกรณและระบบเครือขาย พรอมท้ังซอฟแวรเพื่อ

รองรับโครงสรางพืน้ฐานในการจัดการศกึษาของโรงเรียน 

 2.3 นอกจากระบบโครงสรางพื้นฐาน 2 ประการท่ีกลาวมาแลว โรงเรียนจะตองคํานึงถึงโครงสรางพื้นฐาน

ในการติดตอสื่อสารของบุคคล โดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยใหการสื่อสารระหวางบุคคล จําเปนตองอาศัยการสื่อสาร

ระหวางผูบริหารกับครู ผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียนโรงเรียนกับผูปกครอง หรือครูกับผูปกครอง เปนตน ซึ่งจะชวย

เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอน และการดําเนินงานในหลายดานโดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสาร และการ

ดําเนินงานในหลายดานโดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารระหวางบุคคล เชน การใชโทรศัพท โทรสาร เทเล-คอนเฟอเรนส 

และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ สุนีรัตน ฤกษสุจริต (2552) ไดศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 5 ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน 

ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาวิชาชีพครู และดานการเรียนการสอน โดยการเปรียบเทียบ จําแนกตาม วุฒิ

การศึกษา ประสบการณการทํางาน ตําแหนงงานและชวงชั้นท่ีทําการสอน พบวา ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน และ

ดานโครงสรางพื้นฐาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมากสําหรับดานการพัฒนาวิชาชีพครู และดานการเรียนการสอน มีการ

ปฏบัิตอิยูในระดับปานกลาง และ 

3. ดานการพัฒนาครู การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดจัดอบรมพัฒนาผูบริหารใหมีความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดานการพัฒนาครู ใหมกีารเปดโอกาสใหครูทุกคนในโรงเรียนใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และสงเสริมใหครูไดใชประโยชนจาก

เทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรียน และมกีารพัฒนาครูใหรูจักการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู ซึ่งถือวาเปนไปตาม

แนวคิดของดิเรก พรสีมา และคณะ (2556) กลาววาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู เปนการ

เปดโอกาสใหบุคลากรและครูทุกคนในโรงเรียนมีความสามารถในการใช และมีโอกาสท่ีจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

ประโยชนตาง ๆ อาทิเชน ติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวตาง ๆ ในสังคมโลก แสวงหาความรูผานเครือขายขอมูลสากล 

และการพัฒนาการเรียนการสอนของตน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขาชวยเพื่อลดเวลาการเรียนในชั้นลง หรือสราง

เครือขายขอมูลทางการศึกษากับโรงเรียนในเครือ เมื่อมีการแลกเปลี่ยนความรูท่ีใชในการสอนเรียน  และ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2551) กลาววาควรสงเสริมใหครูมีตองการท่ีจะเขาถึงเทคโนโลยีอยางเปนประจํา 

เพ่ือท่ีจะพัฒนาทักษะและทัศนคติอันจําเปนตอการมีสวนรวมในสังคมแหงความรู ครูจําเปนตองไดรับการฝกอบรมและ

พัฒนา เพ่ือประกันวาพวกเขาสามารถใชเทคโนโลยีในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีความสามารถที่จะใชศักยภาพ

ของเทคโนโลยีในการสงเสริม กระบวนการ เนื้อหา และผลลัพธของการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นจึงเปนเร่ืองจําเปนท่ี

จะตองพัฒนาระดับทักษะของครูในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู ท้ังในระดับ

โรงเรียนและในชุมชนภาพนอก ซึ่งสอดคลองกับ ฐิตารีย  วิลัยเลิศ (2554) ไดทําวิจัยเร่ืองรูปแบบการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝนจังหวัดกาฬสินธุ สรุปไดวา 1) สภาพปจจุบันการจัดการ ICT ของโรงเรียนใน

ฝนจังหวัดกาฬสินธุ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 2 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 2 ดานและปญหาการจัดการ 

ICT มีปญหาอยูในระดับมากทุกดาน สวนความตองการจัดการ ICT พบวาควรฝกอบรมครูใหมีความรู ความสามารถทาง 

ICT ใหมาก สามารถนําไปใชไดจริงจัดครูผูสอน ICT และจัดงบประมาณใหเพยีงพอ  
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4. ดานการเรียนการสอน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดจัดอบรมพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศดานการ

เรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนครูไดเขาถงึสาระการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว  มีความสามารถในการเปนผูบริโภค

ขอมูลในสังคมอยางมีความรับผิดชอบ และมีการสงเสริมใหครูไดใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถือ

วาเปนไปตามแนวคิดของ ณันศภรณ นิลอรุณ (2550) กลาววาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนรูของผูเรียนสถานศึกษาไดสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชประโยชนจาก เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการเรียนรูจากแหลงและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยจัดใหมีการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส พัฒนาผูสอนและ

บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรใหเอื้อตอการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน เพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนทางไกล จัดหาหรือใหมีการศูนยขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส (Courseware center) ใหมีการเรียนการ

สอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) จัดใหมีหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-

Library)เพื่อสงเสริมใหเกดิการเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong Learning) นําไปสูสังคมแหงคุณธรรม

และสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูเพิ่มจํานวนมากขึ้น และขยายขอบเขตการเรียนรู และพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพใหเพิ่มทักษะการสรางองคความรูดวยตนเองซึ่งมีการใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือหนึ่ง  และ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2551) กลาววาอีกท้ังสถานศึกษายังไดมีการจัดหา โปรแกรมประยุคท่ีใชใน

การบริหารงานดานบุคลากร ดานบริหารท่ัวไปดานงบประมาณ ดานวิชาการ ดานติดตามประเมินผล ดานบริหารกิจการ

นักเรียน เพิ่มขึ้น ไดระบุถึงการเขาถึงสาระการเรียนรูในรูปแบบดิจิตอล (digital) ที่มีคุณภาพสูงนักเรียนและครูจะตอง

เขาถงึขอมูลสารสนเทศ และเคร่ืองมือท่ีใช digital ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเปนการแสดงออกถึงวิถีทางที่เทคโนโลยีนั้นจะเพิ่มพูน

คุณคาใหกับกระบวนการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ ณัฐวุฒิ ธีรปรเมศว (2549) ไดศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแกนเขต 1 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู และการเรียนรูของผูเรียน พบวา 

สภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของผูบริหารสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยภาพรวม

มกีารปฏบัิตใินระดับมากเมื่อพจิารณาเปนรายดาน ท้ังดานการบริหารท่ัวไป และดานการสงเสริมการเรียนรูมีการปฏิบัติใน

ระดับมาก สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูโดยภาพรวม มีการ

ปฏบัิตใินระดับมาก  
 

 ขอเสนอแนะ 

 1. ผลจาการทําวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานการเรียนการสอน โดยการพัฒนาการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีการเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส มีการ

จัดหาหรือใหมศูีนยขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส และดาน โครงสรางพื้นฐาน โดยการพัฒนาการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการ

สื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง ระบบอนิเตอรเน็ตท่ีใชงานในโรงเรียนมปีระสิทธิภาพและระบบคอมพิวเตอรชวยสอน

ที่มปีระสทิธิภาพและทันสมัย เหมาะสม ท้ังปริมาณ คุณภาพ และความตองการ  
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 2. ผูบริหารควรตองจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น ควรมีการจัดการ

อบรมการใชเทคโนโลยแีละใหความรูเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาการใชเทคโนโลยีแกบุคลากร ใหมีความสามรถในการ ดูแล 

รักษา และซอมบํารุงอุปกรณ เทคโนโลยีและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหดีและมีคุณภาพ

เพื่อจะไดนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางมปีระสทิธิภาพ และเพยีงพอตอความตองการ  

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กับขนาดโรงเรียน เล็ก กลาง 

ใหญ 

 2. ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการเรียนการสอนท่ีสงผลตอบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ

สถานศกึษาในอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 3 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝายผูวิจัย

ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สมบูรณไดผูวจัิยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว  

ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณ นายเทวินส สรอยเพชร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 

3 ดร.ธิดาวัลย อุนกอง รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และ นายสมพงษ อยูพุม ผูอํานวยการโรงเรียน

บานผาแดง อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ท่ีไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไข

ตรวจสอบเคร่ืองมือ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้จนสมบูรณและมี

คุณคา 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะครูและบุคลกรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของทุกทานของสถานศึกษาในอําเภอ

ไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 3 ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก

และใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้

สําเร็จลุลวงไดดวยดี  
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การบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอาํเภอแมสาย สงักัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

Administration Structure of Mae Sai District Schools under Chiangrai Primary 

Education Office Area 3 

อุษณาภา พลศักด์ิ7

1* และฐิติชัย รกับํารุง8

2 

Usanapa Polsak1* and Thitichai Ruckbumrung2  

บทคัดยอ 

 การศึกษาเร่ือง “การบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา 

ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามขอบขายการบริหารสถานศึกษา

ตามโครงสรางงาน ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานท่ัวไป     

2) เปรียบเทียบสภาพการบริหารตามโครงสรางงานตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู โดยจําแนกตาม

ตําแหนง ผลการศกึษาสรุปไดดังนี้ 

 1) การบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดาน

บริหารงานวชิาการ ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานท่ัวไป  

 2) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศกึษาและครู โดยจําแนกตามตําแหนง ท้ังโดยรวมและรายดาน พบวา ไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ: การบริหารสถานศกึษา  

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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Abstract  

 The objectives of this research were: 1) to study administration structure in Mae Sai District Schools under 

Chiangrai Primary Education Office Area 3 as assessed by administrators and teachers, and, 2) to compare the 

administration structure of private schools under Chiangrai Primary Education Office Area 3 as assessed by 

administrators and teachers grouped by position. The research results revealed that  

 1) The administration structure of Mae Sai District Schools under the Chiangrai Primary Education Office 

Area 3 was of a high level as a whole. The assessments of academic administration, general affairs administration, 

budget administration and personnel administration all were rated at the high level,  

 2) The comparing of administration structure in the opinion of administrators and teachers classified by 

position  was not different as a whole. 
 

Keywords:   Administration 
 

บทนํา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ไดบัญญัติ ใหสังคมมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาและใหโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของบุคคลครอบครัว ชุมชน 

องคกรชุมชน องคกรสวนทองถิ่น องคการเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกระเบียบรับรองการปฏิรูปการศึกษาคร้ังนี้ วาดวยผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 

กําหนดใหสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานซึ่งมบีทบาทสําคัญในการมสีวนรวมในการบริหาร และการจัดการศกึษา 

กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

ของสถานศึกษาใหเปนโรงเรียนในอุดมคติ การกระจายอํานาจการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการ

บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง 

เจตนารมณเพื่อใหเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการการศึกษา เนนการใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

และใหมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังหนวยปฏิบัติ คือ สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษาและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ใหกระจาย

อํานาจท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให

การศกึษาสรางคนและสรางความรูสูสังคม คุณธรรมคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ, 2542, หนา 22-24) 

เมื่อมีการกระจายอํานาจไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาแลว สิ่งสําคัญท่ีตองดําเนินการ คือ การ

ปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ี และขอบขายการดําเนินงานของหนวยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ใหมีสวนรวมในการ

บริหาร นับตัง้แตการแสดงความคิด การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลท่ีจะ

สงผลคุณภาพการศึกษา ดังนั้น การบริหารสถานศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ถาผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ

ในการดึงศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาออกมาใช ใหโอกาสและมีทักษะสวนตัวท่ีบุคลากรในสถานศึกษารักและ



  

1969 

 

เคารพ พรอมท่ีจะทุมเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหประสบความ

เจริญกาวหนา 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เปนองคกรที่คอยกํากับดูแลการบริหารจัดการศึกษา

ในสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นท่ีบริการ จํานวน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอแมจัน อําเภอเชียงแสน อําเภอ 

แมสาย อําเภอแมฟาหลวงและอําเภอ  ดอยหลวง ในการใหบริหารดานการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 ซึ่งปจจุบันอําเภอแมสายเปนพืน้ท่ีบริการสวนหนึ่งในการจัดการศึกษา จากกํากับและติดตาม

พบวามีปญหาในการบริหารจัดการในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคคล และดานท่ัวไป ควรไดรับการชวยเหลือ

และพัฒนา ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความตองการท่ีอยากทราบสภาพ การบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษาใน

อําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อเปนแนวทางการบริหารและพัฒนา

การศกึษาในโอกาสตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามขอบขายการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ดานบริหารงานวิชาการ    

ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานท่ัวไป 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู โดย

จําแนกตามตําแหนง 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถามี) 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

สมมตฐิานของการวจัิย 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

มกีารดําเนนิงานการบริหารสถานศกึษา แตกตางกัน  

ตัวแปรอสิระ 

ผูบริหาร 

ครู 

ตัวแปรตาม 

การบริหารแบบมสีวนรวมของสถานศึกษา  

- ดานการบริหารวชิาการ  

- ดานบริหารงบประมาณ        

- ดานบริหารบุคคล  

- ดานบริหารท่ัวไป 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ีท่ี

ทําการศึกษาไดแก โรงเรียนในอําเภอแมสาย โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับ ดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง  

การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล  

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3 ปการศกึษา 2557 ผูบริหารสถานศกึษา 47 คน ครู 427 คน รวมท้ังหมด 474 คน  

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ปการศึกษา 2557 ผูบริหารสถานศึกษา 33 คน ครู 181 คน รวมท้ังหมด 214 คน 

ซึ่งไดมาจาก การเปรียบเทียบจากตาราง ของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) แลวทําการสุมตัวอยางแบบอยาง

งาย (Simple random) 

 1. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมอื 

 1.1. ศกึษาองคความรูท่ีเกี่ยวกับการบริหารสถานศกึษา 

 1.2. นําผลการศึกษาเอกสาร มาสังเคราะหการบริหารตามโครงสรางงาน 4 ดาน ซึ่งไดแก ดานการบริหาร

วชิาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารท่ัวไป พรอมท้ังกําหนดคํานยิาม   ศัพทเฉพาะ 

 1.3. สรางขอคําถามใหครอบคลุมองคประกอบ 

 1.4. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนในดาน      ความ

เท่ียงตรงตามเนือ้หา ตลอดจนสํานวนภาษาท่ีใช แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

 1.5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเขาใจในเนื้อหาและการสราง

เคร่ืองมือจํานวน 3 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญทางดานการบริหารการศึกษา 1 ทาน และ

ผูเชี่ยวชาญทางดานการวิจัย 1 ทาน เพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรง (Content Validity) โดยหาคาความสอดคลองของขอ

คําถาม และจุดมุงหมายของการศึกษาคนควา และรับคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขอีกคร้ังหนึ่ง แลวนําผลการพิจารณาของ

ผูทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ทาน มาตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาสํานวนภาษาท่ีใช เพ่ือใหแบบสอบถามมีความถูกตอง

ชัดเจน ใชเทคนคิ IOC โดยเลือกขอท่ีมคีา IOC>0.5 ใหเปนแบบสอบถาม ในคร้ังนี้พบวามคีาอยูระหวาง 0.86-1.0 

 1.6. นําแบบสอบถามท่ีผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน ตรวจสอบเรียบรอยแลวมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญและอาจารยท่ีปรึกษา 

 1.7. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริหารสถานศึกษา ครู ท่ี

โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

 1.8. นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาหาคาความเช่ือมั่น(reliability) พบวามคีา 0.95 

 1.9. จัดพมิพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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 2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดสงแบบสอบถามพรอมท้ังหนังสือขอความอนุเคราะหในการตอบ

แบบสอบถามถึงครูโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยผูศึกษาไดจัดสงหนังสือของโรงเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมายดวยตนเอง 

จํานวน 214 ชุด พรอมท้ังชี้แจงวธีิการตอบแบบสอบถามตามเกณฑประเมินแกผูประสานงานในการเก็บขอมูล และผูศึกษา

เดนิทางไปรับแบบสอบถามคืนดวยตนเองจากแบบสอบถามท่ีสงไป จํานวน 214 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

 3. การวเิคราะหขอมูล 

  ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมา

ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลว นํามาวิเคราะห เพื่อหาคาสถิติ ไดแกหาคาเฉลี่ย (Mean)และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และทําการทดสอบคาที (t-test)  
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา         

ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการบริหาร

วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป โดยผลการวิเคราะหขอมูล

ผูวจัิยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหโดยความถี่ และคารอยละ   

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอําเภอแมสาย สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 วเิคราะหโดยคาเฉลี่ย (�̅�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา             ใน

อําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามตําแหนง วิเคราะหโดยคาสถิติ

ที (t-test)  

1. ผลการวเิคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 1 แสดงกลุมตัวอยางจําแนกตามตําแหนง 

ตําแหนง จํานวนตัวอยาง (คน) รอยละ 

ผูบริหารสถานศกึษา 

ครู 

33 

181 

15.4 

84.6 

รวม 214 100.00 
   

จากตาราง 1  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครู จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 84.6  
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2. ผลการวเิคราะหสภาพการบรหิารตามโครงสรางงานของสถานศกึษาในอําเภอแมสาย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 

ตาราง 2 แสดงผลคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบรหิารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอําเภอ

แมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน 

ขอ การมสีวนรวมในการบรหิาร 
n = 214 

𝒙� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานการบริหารวชิาการ 4.08 0.50 มาก 

2. ดานการบริหารงบประมาณ 4.07 0.43 มาก 

3. ดานการบริหารบุคคล 4.18 0.48 มาก 

4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 4.31 0.53 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.16 0.42 มาก 
  

จากตาราง 2  โดยภาพรวมการบริหารตามโครงสรางงานของสานศกึษาในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (�̅�= 4.16) เมื่อพจิารณารายดาน พบวา ดานการ

บริหารงานท่ัวไป มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด (�̅�= 4.31) และดานการบริหารงบประมาณนอยท่ีสุด (�̅�= 4.07) 
 

3. ผลการวเิคราะหการเปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารตามโครงสรางงานของสถานศกึษา ในอําเภอ    

แมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 

ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบ โดยภาพรวมการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศกึษา ในอําเภอแมสาย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 4 ดาน จําแนกตามตําแหนง 

ขอ การมสีวนรวมในการบริหาร 

ผูบริหาร 

สถานศกึษา 

( n = 33) 

ครู 

 

( n = 181) 

df t P 

�̅� S.D. �̅� S.D.    

1. ดานการบริหารงานวชิาการ 4.16 0.36 4.07 0.53 212 0.91 0.36 

2. ดานการบริหารงบประมาณ 4.11 0.31 4.06 0.45 59.32 0.70 0.49 

3. ดานการบริหารงานบุคคล 4.19 0.32 4.18 0.51 65.82 0.15 0.86 

4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 4.32 0.36 4.31 0.55 63.50 0.12 0.91 

รวม 4.21 0.26 4.16 0.45 72.11 0.92 0.36 
  

 จากตาราง 7 พบวาการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษาในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 โดยภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยของผูบริหารสถานศกึษาและคาเฉลี่ยของครู ไม

แตกตางกัน เม่ือพจิาณาคาเฉลี่ยรวม พบวาคาเฉลี่ยของผูบริหารสถานศกึษาและคาเฉลี่ยของครู ไมแตกตางกัน 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

1. การศกึษาสภาพการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศกึษา ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 ในขอบขายการบริหารสถานศกึษา จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารวิชาการ 

ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป 

 จากผลการศึกษา พบวา โดยภาพรวมการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอําเภอ แมสาย สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยอธิปรายผลแบงเปน 4 ดาน ดังนี้  

1.1 ดานการบริหารวิชาการ จากผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

สถานศึกษาใหความเห็นชอบ ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถิ่น มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ นฤมล พอดี (2549, หนา 66-67) วิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 จํานวน 4 ดานและเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูจําแนกตามขนาดโรงเรียน

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดแกครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาชลบุรีเขต 1 จํานวน 282 

คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามการมีสวนรวมของครูเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละคะแนนเฉลี่ยความเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียวผลการศึกษาพบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามเปนครูในโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 20 คนคิดเปนรอย

ละ 7.10 โรงเรียนขนาดกลางจํานวน 81 คิดเปนรอยละ 28.70 และโรงเรียนขนาดใหญจํานวน 181 คิดเปนรอยละ 64.20 

(2) การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1โดยรวมอยูในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการบริหารวิชาการดานการบริหาร

ท่ัวไปดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงบประมาณ 

 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ หลักสูตรเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีสุดของการจัดการศึกษา ผูบริหารและครูมีบทบาทสําคัญ

ยิ่งในการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ จําเปนตองศึกษาเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรใหเขาใจในหลักการ 

จุดมุงหมาย และโครงสรางอยางชังเจนเพ่ือในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักการ จุดมุงหมาย 

เนื้อหาสาระ และกิจกรรมของหลักสูตร ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของ

ผูเรียน ชุมชนและทองถิ่น จัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรใหพรอมและพอเพียง ท้ังยังตองประเมินผลการใชหลักสูตร 

ตลอดจนใหความคิดเห็นตอผูบริหารระดับสูงเพื่อปรับปรุง พัฒนานาหลักสูตรตอไป 

1.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ จากผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ

พบวาสถานศกึษาใหความเห็นชอบ ขอเสนอแนะในการจัดตัง้ หรือจัดทําแผนปฏบัิตกิาร การใชจายงบประมาณตามท่ีไดรับ

จัดสรรงบประมาณ มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมเกียรติ ศรีสวัสดิ์ (2548, บทคัดยอ) 

วิจัยเร่ือง การศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษากาญจนบุรี การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรีจําแนกตามขนาดและประเภทของ

สถานศึกษากลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี จํานวน 



  

1974 

 

212 โรงเรียน โดยมผีูบริหารสถานศกึษาและเจาหนาท่ีการเงินเปนผูใหขอมูล จํานวน 424 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเองมีคาความเท่ียงเทากับ 0.98 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย(X) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(S.D.) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way :ANOVA)และการทดสอบที่ที(t-test) ผลการวิจัยพบวา 1.สภาพ

การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี โดย

ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 2.สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาด

กลางและขนาดใหญโดยภาพรวมมีการปฏิบัติไมแตกตางกัน ยกเวนดานการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ 

และการบริหารสินทรัพยมีการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3. การบริหารงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเขาโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝนและสถานศึกษาท่ีไมไดเขาโครงการ 1 

อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ยกเวนดานการจัดระบบการ

จัดซือ้จัดจางและการบริหารทางการเงนิและควบคุมงบประมาณมกีารปฏบัิตไิมแตกตางกัน   

ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารงบประมาณเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับเงินและพัสดุของโรงเรียนซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ

ระเบียบการใชเงิน การจัดซื้อจัดจาง ซึ่งผูท่ีเกี่ยวของตองมีความรูและความรับผิดชอบตองานเปนอยางมาก ซึ่งการจัดตั้ง

หรือจัดทําแผนปฏิบัติการ การใชจายงบประมาณตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณนั้น ชวยใหสถานศึกษามีทิศทางและ

แนวทางในการดําเนนิงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละปงบประมาณ ที่สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแต

ละปงบประมาณและยังเปน เคร่ืองมือในการควบคุมกํากับติดตามในการใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลนอกจากนั้นแลวการบริหารงบประมาณในปจจุบันผูบริหารตองยึดหลักความถูกตอง โปรงใส  สามารถ

ตรวจสอบไดและประการสําคัญตองใหครูมามีสวนรวมในการบริหารงาน การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ตามเปาหมายของการดําเนินงาน ท้ังนี้เพื่อใหครูไดรับทราบการจัดสรรเงินงบประมาณและการใชเงินตามแผนงานของ

โรงเรียน 

1.3 ดานการบริหารงานบุคคล  จากผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา

สถานศึกษาสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของสนิท คงภักดี (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

สถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชลบุรีเขต 2 เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชลบุรีเขต 2 จํานวน 6 ดานคือ ดานการวางแผนและการกําหนดตําแหนง  ดานการบรรจุและ

การแตงตั้ง ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานวินัย

และการดําเนินการทางวินัยและดานการออกจากราชการและเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลของ

ผูบริหารสถานศกึษาจําแนกตามประสบการณและขนาดโรงเรียนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศกึษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา

และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาชลบุรีเขต 2 จํานวน 437 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละคะแนนเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคาทีและ

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงาน

บุคคลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก 
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1.4 ท้ังนี้อาจเปนเพราะ การบริหารงานบุคคลเปนการบริหารงานท่ีเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งเปนงาน

สําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ผูบริหารจําเปนตอง

บริหารงานบุคคลโดยการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติงานตนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนระเบียบเรียบรอย ใหเกิดความ

คลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ

พัฒนามคีวามรู ความสามารถ มขีวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชดิชูเกยีรต ิมคีวามมั่นคงและกาวหนาในวชิาชพี 

1.5 การบริหารงานท่ัวไป จากผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา

สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับโอกาสทางการศึกษา มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดผลการวิจัยนี้

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เฉลา พวงมาลัย (2551) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานท่ัวไปในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานระดับชวงชั้นท่ี 3 และชวงชั้นท่ี 4 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับสภาพและปญหาการบริหารงานท่ัวไปในโรงเรียน 

และเปรียบเทียบการบริหารงานท่ัวไปในโรงเรียนระดับชวงชั้นท่ี 3 และชวงชั้นท่ี 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 

1 อําเภอปากทอ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนางานบริหารท่ัวไปและครูผูสอน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

ประกอบดวย แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง

ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบวา 1 สภาพการบริหารงานท่ัวไป โดยภาพรวมพบวาระดับการปฏิบัติงานบริหารท่ัวไป ตามองคประกอบ

ดานการบริการ 10 ดาน ของสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 อําเภอปากทอ อยูในระดับมาก 2 

สภาพการบริหารท่ัวไป เมื่อเปรียบเทียบตามความคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนางาน และ

ครูผูสอน พบวา ในภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ครูผู

ปฏบัิตหินาท่ีหัวหนางานมคีวามคิดเห็นแตกตางกันกับผูบริหารและครูผูสอน อยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการเรียนรูท่ีมี

คุณภาพอยางเทาเทียมกัน และการเปดโอกาสใหภาคีทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสถานศึกษา

ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาจําตองมีคุณลักษณะ

สําคัญท่ีเปนท่ียอมรับอยางสูงท้ังดานความรอบรูและความเชี่ยวชาญมีความรับผิดชอบสูงมุงมั่น ทุมเท เสียสละ ซื่อสัตย

สุจริต ยุติธรรม มีภาวะผูนําโดยเฉพาะการเปนผูนําทางวิชาการท่ีมีวิสัยทัศน และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสามารถ

ยกระดับคุณภาพการศกึษาและสามารถพัฒนาสถานศกึษาเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวีติอยางมคุีณภาพ 

 2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศกึษาและครู โดยจําแนกตามตําแหนง 

  ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามโครงสรางงานตามของสถานศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครู พบวาโดยภาพรวมคาเฉลี่ยของผูบริหารสถานศึกษาและคาเฉลี่ยของครู มีคาไมแตกตางกัน ในดาน

บริหารงานวิชาการ ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานท่ัวไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ มูหัมหมัด เบ็ญนุย (2550, หนา 77-79) วจัิยเร่ืองการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของ
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ผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมใน

การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัด

สงขลาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของผูบริหารและครูสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนจังหวัดสงขลาของผูบริหารและครูตามตัวแปรวุฒิทางวิชาชีพและกลุมวิชาท่ีสอน

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจํานวน 340 คน เคร่ืองมือที่ใชในการ

วจัิยเปนแบบสอบถามวเิคราะหขอมูลดวยคารอยละคาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคาทีและการวิเคราะหความ

แปรปรวนผลการศกึษาพบวา 1) ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลามีสวนรวมในการบริหาร

โรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานไดแกดานการบริหารวิชาการดานการบริหารงบประมาณดานบริหารงานบุคคลและดาน

การบริหารท่ัวไปอยูระดับปานกลาง 2) ผูบริหารและครูท่ีมีวุฒิทางวิชาชีพครูและไมมีวุฒิทางวิชาชีพครูมีสวนรวมในการ

บริหาร 55 โรงเรียน โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการบริหารวิชาการดานการบริหารงบประมาณดานบริหารงาน

บุคคลและดานการบริหารท่ัวไปไมแตกตางกัน 3) ผูบริหารและครูท่ีสอนกลุมวิชาสามัญและสอนกลุมวิชาศาสนามีสวน

รวมในการบริหารโรงเรียนในภาพรวมและรายดานไดแกดานการบริหารวิชาการดานการบริหารงบประมาณดาน

บริหารงานบุคคลและดานการบริหารท่ัวไปไมแตกตางกัน 

 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถานศึกษาเปดโอกาสและจัดโครงสรางการบริหารงาน โดยการมีสวนรวมของทุกฝายใน

การบริหารงานตามความรูความสามารถของผูบริหารและครู ประกอบกับผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนมีทักษะในการบริหารงาน 

ดานการวางแผนและปฏิบัติตามแผนอยางเปนระบบคํานึงถึงศักยภาพของบุคคลท่ีสอดคลองกับภาระงาน ทําใหมีการ

ดําเนนิงานเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปปฏบัิติ 

 จากการศึกษาการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 ผูวจัิยขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานในโรงเรียนดังตอไปนี้ 

  1. ผูบริหารควรมีการบริหารวิชาการโดยใหครูมีสวนรวมในการประสานความรวมมือในการพัฒนา

วชิาการกับองคกรอ่ืนและชุมชนใหมากขึ้น 

  2. ผูบริหารควรมีการบริหารงบประมาณโดยใหครูมีสวนรวมในการกําหนดระเบียบและการใช

สวัสดกิารเพื่อการศกึษาใหมคีวามชัดเจนมากขึ้น 

  3. ผูบริหารควรมีการบริหารบุคคลโดยใหครูมีสวนรวมในการวิเคราะหคุณลักกษณะเฉพาะตําแหนง

ของบุคลากรในการพจิารณาจากความรูความสามารถในการปฏบัิตงิานของครูอยางเหมาะสม 

  4. ผูบริหารควรมีการบริหารท่ัวไปโดยใหครูมีสวนรวมในการวางแผนและการจัดทําระบบขอมูล

สารสนเทศจากการสํามะโนผูเรียนใหขอมูลมคีวามสมบูรณ 
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 ขอเสนอแนะในการทําวจัิยครั้งตอไป 

1. ผูบริหารและครูควรศึกษาเร่ืองปญหาและอุปสรรคในการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศกึษา 

ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3  

2. ควรหาปจจัยอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการบริหารตามโครงสรางงาน เชน ดานการวางแผน การลงมือทํา 

การตรวจสอบ และการปรับปรุงพัฒนา 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง “การบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอําเภอแมสาย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3” สําเร็จไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหใหความเมตตาและ

ปรับปรุงขอบกพรอง จากทานอาจารยท่ีปรึกษา ดร.ฐติชัิย รักบํารุง ผูศกึษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 

 ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู จนสําเร็จการศึกษา เจาหนาที่ประสานงาน

หลักสูตรท่ีอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการศึกษา ขอขอบคุณกลุมเปาหมายท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถาม 

ตลอดจนเพ่ือนรวมหลักสูตรท่ีมีสวนชวยเหลือและใหกาลังใจในการศึกษาคร้ังนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และที่สําคัญอยาง

ยิ่งขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาท่ีใหคําปรึกษา สนับสนุน ชวยเหลือในทุก ๆ ดานและใหกาลังใจแกผูศกึษาเสมอมา 

 ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอโรงเรียนในกลุมอําเภอแมสาย และผูที่สนใจศึกษา

คนควาขอมูลเกี่ยวกับการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา หากมีความผิดพลาดประการใด ผูศึกษาตองขออภัย

เปนอยางสูงและยนิดรัีบคําตชิมและขอเสนอแนะ เพื่อประโยชนในการศกึษาคนควาคร้ังตอไป 
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การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
The Management of Information Technology and Communication for Academic 

Administration of school In Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 
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บทคัดยอ 

 การศกึษานี้ มวีัตถุประสงคเพื่อศกึษาสภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานและ

เพื่อเสนอหาแนวทางการพัฒนาใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารงานวิชาการของสถานศกึษา ในสังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3 ประชากรท่ีใชในการศกึษาประกอบดวย ผูบริหารสถานศกึษา จํานวน 150 

คน และครูหัวหนาฝายวิชาการหรือหัวหนาฝายสารสนเทศ จํานวน 150 คน รวมจํานวน 300 คน ในสถานศกึษาในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 เคร่ืองมือในการศึกษาเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 

ท่ีผูศกึษาสรางขึ้น วเิคราะหขอมูลดวยสถติ ิคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศกึษาสรุปไดวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ดานการประมวลผลมากท่ีสุด รองลงมาคือดานจัดเก็บขอมูล ดานการสรางขอมูล ดานการเผยแพรขอมูล และ

ดานการจัดหาขอมูล ตามลําดับ 

แนวทางการพัฒนาใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 สรุปผลไดดังนี้ 

สถานศึกษาควรสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ อบรมการใช

งานโปรแกรมและวธีิการสืบคนพืน้ฐานแกบุคลากร 

คําสําคัญ : การบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2โรงเรยีนราชประชานุเคราะห 15 จังหวัดเชยีงราย 57150 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2Rajaprajanugroh 15, Chiangrai, 57150 

*Corresponding author : supatra.araina@gmail.com 



  

1980 

 

Abstract  

 The purposes of the independent study were to study the conditions of using information technology and 

communication for academic management and guidelines for developing the use of information technology and 

communication for schools in Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3. The population consisted of 150 

administrators and 150 head of the academic teachers in the schools. The study was a survey research. The 

instrument was a 5 rating scale questionnaire. The statistics used were frequency, percentage, mean and standard 

deviation.  

The results found were the conditions of using the information technology and communication for academic 

management were at a high level. The data processing was used most, whereas the data collecting, the data 

creating, the data procuring and the data disseminating were used less respectively. 

  The guidelines for developing the use of information technology and communication for schools were the 

schools should promote and develop the use of information technology and communication for academic 

management in schools by training the teachers how to access the information and communication through 

technology. 
 

Keywords : Management Information Technology and Communication 
 

บทนํา 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนเทศในโรงเรียนนั้นจะตองมีความเหมาะสม ความเปนไปได และใหเปนประโยชน

สูงสุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปน ในระบบการศึกษาอาจแบงไดออกเปน 2 สวนคือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการ เชน งบประมาณ ระบบการเงิน ระบบบุคลากร พัสดุการลงทะเบียนเรียน การเก็บประวัติผลการเรียน 

การจัดตารางสอน ตลอดจนทําระบบเอกสารและงานหองสมุด และ การใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 พบวาปญหาสวนใหญจะมาจากการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาขาดความรูความสมารถในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการไมพัฒนาของบุคลากรครู ระบบบริหารจัดการศึกษาจึงขาดความคลองตัว ระบบการกํากับ

ติดตาม และสืบคนขอมูลสารสนเทศไมทันสมัย ไมเปนปจจุบัน ไมสามารถเช่ือมโยงขอมูลระหวางงานท้ัง 6 งานตาม

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนไดอยางทันทวงทีท่ีตองการ จึงกอใหเกิดความลาชาในการบริหารจัดการงานตาง ๆ ซึ่ง

จะทําใหเกิดผลกระทบในทางลบตองานและช่ือเสียงของโรงเรียน เพราะไมสามารถบริหารจัดการศึกษาใหทัดเทียมหรือ

เทาทันสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงได จึงจําเปนตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการดําเนินงานดานวิชาการ 

เพื่อใหการตัดสินใจถูกตอง รวดเร็ว และชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามภารกิจ เกิดการบูรณาการและเอกภาพใน

ระบบขอมูล เกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง และลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ครู นักเรียน ประชาชน และผูท่ีเกี่ยวของ

ไดรับบริการสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได 

ดังนั้นผูศึกษาในฐานะท่ีปฏิบัติงานอยูในในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มี

ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงสภาพและหาแนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียน ใน



  

1981 

 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อใชเปนขอมูลท่ีจะนําไปพัฒนางานวิชาการของ

โรงเรียนใหมปีระสทิธิภาพและมุงพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ใน

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3  

2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของ

สถานศกึษา ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ท่ีมีความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามสภาพการบริหาร ดัง

แสดงกรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผูบริหารสถานศึกษาและครูหัวหนา

ฝายวชิาการ 

 

การบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

1.การจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการบริหารงานวชิาการ   

2.การจัดเก็บขอมูลงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการบริหารงานวชิาการ 

3.การสรางขอมูลงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการบริหารงานวชิาการ 

4.การประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการบริหารงานวชิาการ 

5.การเผยแพรการใชขอมูลงานเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการบริหารงานวชิาการ 

 



  

1982 

 

วธีิวทิยาการวจัิย 

 การศึกษาเร่ือง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ

บริหารงานวชิาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูศึกษาไดกําหนด

พืน้ท่ีท่ีทําการศกึษา ไดแก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 โดยมขีัน้ตอนการ 

ดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรที่ใชในการศกึษา 

ประชากรท่ีใชในการศึกษานี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 150 คน ครูฝายหัวหนาวิชาการ จํานวน 150 คน 

รวมจํานวน 300 คน ของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3   

เครื่องมอืที่ใชในการศกึษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศกึษาตามขัน้ตอนดังนี้ 

 1. ศกึษาเอกสาร แนวคิด หลักการ และผลงานวจัิยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับสภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการจากบทความ ตํารา รายงานผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางขอคําถามเกี่ยวกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

บริหารงานวชิาการ ท้ัง 5 ดาน คือ 

 2.1 การจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวชิาการ 

 2.2 การจัดเก็บขอมูลงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวชิาการ 

 2.3 การสรางขอมูลงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวชิาการ 

 2.4 การประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวชิาการ 

 2.5 การเผยแพรการใชขอมูลงานเทคโนโลยแีละการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวชิาการ 

3. ผูศึกษาสรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมดใหครอบคลุม สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ เพื่อความสมบูรณของ

เนือ้หาและการใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสม  
4. นําแบบสอบถามฉบับท่ีปรับปรุงจากขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษา สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เพิ่มเตมิจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก 

 4.1 ดร.เทอดชาต ิชัยพงค 

 4.2 นายวชัิย ชัยรินทร 

 4.3 นายธัญญะ เนยีมแตง 

 ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนือ้หา (Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ 

5. นําเคร่ืองมือท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมคีา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00 

6. นําเคร่ืองมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวจัิย 



  

1983 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การบริหารงานวชิาการ แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน มี

ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 4 ขอ 

 ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาจํานวน 36 ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวทางของ Likert scale 5 

ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ 5 หมายถงึ มกีารปฏบัิตอิยูในระดับมากท่ีสุด 

 ระดับ 4 หมายถงึ มกีารปฏบัิตอิยูในระดับมาก 

 ระดับ 3 หมายถงึ มกีารปฏบัิตอิยูในระดับปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถงึ มกีารปฏบัิตอิยูในระดับนอย 

 ระดับ 1 หมายถงึ มกีารปฏบัิตอิยูในระดับนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแบบปลายเปด (Open-ended Question) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารงานวชิาการของสถานศกึษา มลีักษณะเปนคําถามปลายเปด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศกึษาในคร้ังนี้ ผูศกึษาไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา ถงึผูอํานวยการเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ประสานงานกับสถานศึกษาผานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อขอเก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม จํานวน 300 ฉบับ 

 3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากร ซึ่งเปนผูบริหาร

สถานศกึษา ครูหัวหนาฝายวชิาการของสถานศกึษา ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3  

4. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตามจํานวนประชากรและจัดหมวดหมูของ

ขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อทําการวเิคราะหขอมูล 

 5. จัดทําหนังสือขอบคุณถงึหนวยงานท่ีเกี่ยวของหลังการเก็บขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล 

 การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกตอง

สมบูรณแลวนําไปวเิคราะหขอมูลทางสถติดิวยโปรแกรมคอมพวิเตอร ดังนี้ 

 1. วิเคราะหขอมูลการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยนํามาหาคาเฉลี่ย( µ )และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ ) 



  

1984 

 

 2. วิเคราะหขอมูลการหาแนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยการแจกแจงความถี่และ

คารอยละ 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจัิยไดนําเสนอโดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการศกึษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวชิาการของ

สถานศกึษา ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3 

ตอนท่ี 2 ผลการหาแนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารงานวิชาการของสถานศกึษา 

ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการศกึษา 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ือง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สามารถสรุปผลการศึกษาได

ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ ใน

สถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 

 1. การดําเนินงานในสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของ

สถานศกึษา ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 สรุปผลไดดังนี้ 

 1.1 สรุปสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

ดานการประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการมากท่ีสุด และดาน

การจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวชิาการนอยท่ีสุด 

 1.2 ดานการจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เม่ือพจิารณาเปนรายขอพบวาบุคลากรในสถานศึกษาที่มีความรับผิดชอบขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือการบริหารงานวิชาการ จัดหาขอมูลโดยใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน เชน ใชงานโปรแกรม

ไมโครซอฟตเอ็กเซลล เวิรด และเพาเวอรพอยท เปนตนมีคาเฉลี่ยสูงสุด และสถานศึกษาจัดหาวัสดุอุปกรณสารสนเทศ

พืน้ฐาน เชน คอมพวิเตอร เคร่ืองปร๊ินเตอร เพยีงพอกับความตองการของบุคลากรมคีาเฉลี่ยต่ําสุด 

 1.3 ดานการจัดเก็บขอมูลงานเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสถานศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงสุด และสถานศึกษาไดจัดเก็บสื่อ CD หรือสื่อนวัตกรรมทางการเรียนรู 

อยางเปนระเบียบ เรียบรอยมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด  
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 1.4 ดานการสรางขอมูลงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู

ในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสถานศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดสรางขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือการบริหารงานวชิาการมคีาเฉลี่ยสูงสุด และสถานศกึษาไดจัดเก็บสื่อ CD หรือสื่อนวัตกรรมทางการ 

 

เรียนรู อยางเปนระเบียบ เรียบรอยมคีาเฉลี่ยต่ําสุด 

  1.5 ดานการประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ 

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบในการประมวลผลการใชขอมูล

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ เชน งานหลักสูตรสถานศึกษา งานวัดผลและ

ประเมินผลทางการเรียนของผูเรียน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมีคาเฉลี่ยสูงสุดและสถานศึกษาประมวลผลขอมูลตาม

วัตถุประสงคการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ เชน งานวัดผลและ

ประเมนิผลทางการเรียนของผูเรียนโดยใชสถติริอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมคีาเฉลี่ยต่ําสุด 

 1.6 ดานการเผยแพรการใชขอมูลงานเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ ภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวาสถานศกึษากําหนดผูรับผดิชอบในการเผยแพรการใชขอมลูงานเทคโนโลยแีละ 

การสื่อสารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงสุดและบุคลากรในสถานศึกษาเผยแพร นวัตกรรม หรือการประชาสัมพันธขอมูลใน

ระดับประเทศมคีาเฉลี่ย 

ตอนท่ี 2 ผลการหาแนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศกึษา ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 

 2. แนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 สรุปผลไดดังนี้ 

 2.1 ดานการจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการพบวาแนวทาง

ท่ีพบมากในการดําเนินงานคือสถานศึกษาควรสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ

บริหารงานวิชาการ อบรมการใชงานโปรแกรมและวิธีการสืบคนพื้นฐานแกบุคลากร และแตงตั้งแตงตั้งบุคลากรใน

สถานศึกษาใหมีความรับผิดชอบขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการมีความถี่

ต่ําสุด 

 2.2 ดานจัดเก็บงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการพบวาแนวทางที่พบมาก

ในการดําเนินงานคือสถานศึกษาควรจัดทําควรทําขอมูลสารสนเทศบนพื้นฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและเปน

ปจจุบัน และสถานศึกษาแตงตั้งบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรับผิดชอบจัดเก็บขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการบริหารงานวชิาการคาความถี่ต่ําสุด 

 2.3 ดานการสรางขอมูลงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการพบวาแนวทางท่ีพบ

มากในการดําเนนิงานคือสถานศกึษาใหความรูแกคณะครูในการจัดหาและสรางขอมูลงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการท่ีสามารถนําไปใชใหเกดิประโยชนจริง และจัดเก็บขอมูลดานผูเรียนจากการเยี่ยมบาน

นักเรียน มคีาความถีต่่ําสุด  
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 2.4 ดานการประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ

พบวาแนวทางท่ีพบมากในการดําเนินงาน คือสถานศึกษาใหความรูแกคณะครูในการจัดหาและสรางขอมูลงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนจริง และจัดเก็บขอมูลดานผูเรียน

จากการเยี่ยมบานนักเรียน มคีาความถี่ต่ําสุด 

 2.5 ดานการเผยแพรการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการพบวา

แนวทางท่ีพบมากในการดําเนินงาน คือสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรสรางเครือขายดานวิชาการและเผยแพรงาน

วชิาการบนโลกออนไลน และใหบริการอนิเตอรเนตความเร็วสูง เพื่อเปนแนวทางในการเผยแพรขอมูลอยางรวดเร็ว สะดวก 

มคีาความถีต่่ําสุด 

อภปิรายผล 

การศกึษาในคร้ังนี้พบประเด็นท่ีนาสนใจซึ่งสามารถนํามาอภปิรายผลไดดังนี้ 

1. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 สรุปผลไดดังนี้ 

 1.1 ดานการจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะวาสถานศกึษาเล็งเห็นความสําคัญในการจัดหาขอมูลมกีารแตงตัง้บุคลากรในสถานศกึษามี 

ความรับผิดชอบขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ จัดหาขอมูลโดยใชงาน

คอมพวิเตอรเบ้ืองตน เชน ใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลล เวิรด และเพาเวอรพอยท เพื่ออํานวยความสะดวกสบาย

และความคลองตัวในการทํางานทุก ๆ ดานและเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานไดดียิ่ งขึ้น ซึ่ งสอดคลองกับ

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุงใหกระจายอํานาจสถานศึกษาในการบริหารจัดการงานวิชาการใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณท่ี

จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับทวี  นามอินทร (2551, หนา 9) ท่ีมีการจัดหา

จัดเก็บ การสราง ประมวลผล รับ สง ขอมูล เผยแพรสารสนเทศในรูปแบบ สื่อตาง ๆ เชน สื่อผสม หรือเสียง ภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว ขอความหรือตัวอักษรและตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขาถึงสารสนเทศ ความถูกตอง แมนยํา 

และรวดเร็ว  ตามความตองการไดทันตอการนําไปใชประโยชน สอดคลองกับเพชราภรณ อาจศิริ (2553) โรงเรียนมี

โปรแกรมระบบสารสนเทศงานวชิาการ ซึ่งไดนําไปพัฒนาระบบสารสนเทศงานวชิาการของโรงเรียนไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 1.2 ดานการจัดเก็บขอมูลงานเทคโนโลยีและการสื่อสารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เปน

เพราะวาสถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญในการจัดเก็บขอมูล โดยสถานศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ เพื่อใหสถานศึกษาสามารถเก็บบันทึก และประมวลผล

ขอมูลไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดท่ี 9 เร่ือง 

เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ, 2545, หนา 63-67) ไดบัญญัติไว มาตรา 65 ดังนี้ 

มกีารพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการผลิต 

รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลองกับครรชิต มาลัยวงศ (2538, หนา 24) วา 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยใหเราสามารถเก็บ  บันทึก  และประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็วและถูกตอง สวนเทคโนโลยี

สื่อสารโทรคมนาคม ชวยใหเราสามารถสงผลลัพธของการใชงานคอมพิวเตอรไปใหผูใชท่ีอยูหางไกลไดอยางรวดเร็วและ

สะดวก 



  

1987 

 

 1.3 ดานการสรางขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะวาสถานศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดสรางขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการเพื่อการจัดขอมูลอยางเปนระเบียบ ซึ่งสอดคลองกับอัญชลี ศรีสุข (2546, หนา 7) 

กลาววาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใชในการจัดเก็บ บันทึก ประมวลผลและรับ สง นําเสนอขอมูล

และสารสนเทศไปยังผูใชท่ีหางไกล โดยผานขายงานคอมพิวเตอร เปดโอกาสใหผูใชแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกันไดอยาง

รวดเร็วและถูกตองรุง สอดคลองกับรุงราวรรณ มากคะมุด (2550) มีการสรางและจัดเก็บขอมูลท่ีไวอยางเปนระบบท้ัง 

รายการขอมูลในสวนท่ีเปนจํานวนตัวเลขคาสถิติ และคาเฉลี่ยทั้งเปนรายวิชาและรายชั้น ท่ีชัดเจนจึงทํา ใหระบบในดานนี้

สามารถพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของผูเรียกใช ตามรายละเอียดของขอมูลในทุกๆดานตาม

กรอบงานและสามารถเรียกใชไดเปนอยางดไีมตดิขัด เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศในดานนี้เปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ 

 1.4 ดานการประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ 

ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะวาสถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบในการประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ เชน งานหลักสูตรสถานศึกษา งานวัดผลและประเมินผลทางการ

เรียนของผูเรียน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลขอมูลตามวัตถุประสงคการใชขอมูลงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารงานวชิาการ เชน งานวัดผลและประเมนิผลทางการเรียนของผูเรียนโดยใชสถติิ 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับครรชิต มาลัยวงศ (2538 หนา 24) กลาวไววา เทคโนโลยี

สารสนเทศ ประกอบดวย เทคโนโลยีสําคัญสองสาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่ง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยใหเราสามารถเก็บ บันทึก และประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็วและถูกตอง สวนเทคโนโลยี

สื่อสารโทรคมนาคม ชวยใหเราสามารถสงผลลัพธของการใชงานคอมพิวเตอรไปใหผูใชท่ีอยูหางไกลไดอยางรวดเร็วและ

สะดวก สอดคลองกับเศรณี มรกตคันโธ (2549) มีการประมวลผลขอมูลขาวสารสนเทศดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการคํานวณผลการเรียน จัดทําเอกสารประกอบการเรียน ผลิตสื่อการสอนและ

เก็บรวบรวมคะแนนหรือผลสอบของนักเรียน 

 1.5 ดานการเผยแพรการใชขอมูลงานเทคโนโลยีและการสื่อสารงานวิชาการ ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้

เปนเพราะวาสถานศึกษาโรงเรียนจําเปนตองใชขอมูลในทุก ๆ ดาน ในการดําเนินงาน ดานการเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนขอมูล

และสารสนเทศ เพื่อการวางแผนการบริหารและ การจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพซึ่งสอดคลองกับกฤษฎา บุญเกตุ 

(2554) มีการเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อการวางแผนการบริหารและ การจัดการ

การศกึษาในระดับครบถวน  

 1.6 สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมสถานศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวาการประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการมากท่ีสุด ท้ังนี้

เพราะวาสถานศกึษาเล็งเห็นความสําคัญในการประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

บริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุถึงมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว (ท้ังระดับชาติ ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือระดับสถานศึกษาท่ีกําหนดขึ้นเพิ่มเติมตามบริบท หรือ

เอกลักษณของสถานศึกษา) โดยการประมวลผลการใชขอมูลทํางานอยางมีระบบ และปรับปรุงการทํางานอยางตอเน่ือง 



  

1988 

 

จัดทําขอมูลสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบ ใชขอมูลสารสนเทศนั้นใหเปนประโยชนในการพัฒนางานเปนประจํา มีการเก็บ

รวบรวมขอมูล และจัดหมวดหมูขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุถึงมาตรฐานท่ี

กําหนดนั้น ตองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) ท่ีทุกกิจกรรม / โครงการ / งานมีเปาหมายเดียวกัน คือ การ

ยกระดับคุณภาพผูเรียนทุกดาน  มีการพัฒนาดานปจจัยใหสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ สรรหาใหเพียงพอ ดูแล

รักษาใหใชไดอยูเสมอและปลอดภัยในการใช ประการสําคัญตองมีระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งติดตาม

กํากับการดําเนินงานอยางจริงจัง และตอเนื่องมีการจัดขอมูลท่ีเปนระบบ เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการที่จะเรียกใช

และสามารถเรียกใชไดงาน สอดคลองกับ รุงราวรรณ มากคะมุด (2550) ท่ีระบบขอมูลของจํานวนตัวเลขท่ีเปนผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในแตละกลุมวิชาท้ังเปนรายรวมและรายดาน ตามระดับชวงชั้นท่ีเปนหมวดหมู มีความเปนปจจุบัน ตรงตาม

ความตองการของผูเรียกใช ตามรายละเอียดของขอมูลในทุกๆดานตามกรอบงานและสามารถเรียกใชไดเปนอยางดีไม

ติดขัดแตอยางใดการพัฒนาระบบสารสนเทศในดานนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพท้ังนี้เพราะมีขอมูลท่ีจัดเก็บไวอยางเปน

ระบบท้ังรายการขอมูลในสวนท่ีเปนจํานวนตัวเลขคาสถิติ และคาเฉลี่ยทั้งเปนรายวิชาและรายชั้น ท่ีชัดเจนจึงทํา ใหระบบ

ในดานนี้สามารถพัฒนาไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

ประเด็นท่ีนาสนใจท่ีคนพบจากผลการวจัิย คือ ดานการจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การบริหารงานวชิาการมคีาเฉลี่ยต่ําสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาสถานศกึษามขีอจํากัดบางประการจงึยังไมสามารถ 

ดําเนนิการจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการใหอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด

ได เพราะบุคลากรยังขาดความรูความเขาใจ ทักษะและวิธีการจัดระบบสารสนเทศ การจัดกระทํา ขอมูลดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป ระบบบริหารงาน นักเรียนรายบุคคล (Onpec App) ขอมูลยังไมสมบูรณและเปนปจจุบัน ขาดแคลนเคร่ือง

คอมพวิเตอร ขาดความรูและทักษะในการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ สอดคลองกับบุญทรง ดายรินรัมย (2547) ไดศึกษา

สภาพปจจุบันการดําเนินงานและปญหาเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร ดวย

การจัดระบบสารสนเทศท่ีใชกระบวนการจัดการ 6 ขั้นตอนและการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 2 วงรอบ เมื่อ

ดําเนินการโดยใชกลยุทธ คือการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศแบบ Coaching Techniques ในการพัฒนาดาน

บุคลากรดานวัสดุและอุปกรณ ดานการจัดระบบสารสนเทศ และดานการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ ผลการศึกษาคนควา 

พบวา ครูปฏิบัติงานวิชาการโรงเรียนหนองโตง “สุระวิทยาคม” โรงเรียนบานดงมันและโรงเรียนบานขมิ้น (เรืองราษฎร

รังสรรค) ยังขาดความรูความเขาใจ ทักษะและวิธีการจัดระบบสารสนเทศ การจัดกระทํา ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

ระบบบริหารงานวชิาการ ขอมูลยังไมสมบูรณและเปนปจจุบัน 

2. แนวทางทางการพัฒนาใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 สรุปผลไดดังนี้ 

 2.1 ดานการจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการพบวาแนวทาง

ท่ีพบมากในการดําเนินงานคือสถานศึกษาควรสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ

บริหารงานวิชาการ อบรมการใชงานโปรแกรมและวิธีการสืบคนพื้นฐานแกบุคลากร และแตงตั้งแตงตั้งบุคลากรใน

สถานศกึษาใหมคีวามรับผดิชอบขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ ซึ่งสอดคลอง

กับเศรณี มรกตคันโธ (2549) ไดศึกษาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม 

พบวามกีารจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยการแตงตัง้บุคลากรท่ีมคีวามรู ความสามารถเพื่อดูแลระบบเครือขายในการ



  

1989 

 

เก็บรวบรวมขอมูล มีการตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร และขอบกพรองของระบบเครือขาย มีการประมวลผลขอมูลขาว

สารสนเทศดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการคํานวณผลการเรียน จัดทําเอกสาร

ประกอบการเรียน ผลติสื่อการสอนและเก็บรวบรวมคะแนนหรือผลสอบของนักเรียนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

 2.2 ดานจัดเก็บงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการพบวาแนวทางที่พบมาก

ในการดําเนินงานคือสถานศึกษาควรจัดทําควรทําขอมูลสารสนเทศบนพื้นฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและเปน

ปจจุบัน และสถานศึกษาแตงตั้งบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรับผิดชอบจัดเก็บขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการซึ่งสอดคลองกับเศรณี มรกตคันโธ (2549) ไดศึกษาการจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ พบวามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการแตงตั้งบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถเพื่อดูแลระบบ

เครือขายในการเก็บรวบรวมขอมูล มีการตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร และขอบกพรองของระบบเครือขาย มีการ

ประมวลผลขอมูลขาวสารสนเทศดวยโปรแกรมคอมพวิเตอร ใชเทคโนโลยคีอมพวิเตอรเปนเคร่ืองมือในการคํานวณผลการ

เรียน จัดทําเอกสารประกอบการเรียน ผลิตสื่อการสอนและเก็บรวบรวมคะแนนหรือผลสอบของนักเรียนเพื่อสถานศึกษา

สามารถเก็บบันทึกขอมูลดวยความสะดวก รวดเร็ว สอดคลองกับครรชิต มาลัยวงศ (2538, หนา 24) กลาวไววา 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยใหเราสามารถเก็บ บันทึก และประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็วและถูกตอง สวนเทคโนโลยี

สื่อสารโทรคมนาคม ชวยใหเราสามารถสงผลลัพธของการใชงานคอมพิวเตอรไปใหผูใชท่ีอยูหางไกลไดอยางรวดเร็วและ

สะดวก  

 2.3 ดานการสรางขอมูลงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการพบวาแนวทางท่ี

พบมากในการดําเนินงานคือสถานศึกษาใหความรูแกคณะครูในการจัดหาและสรางขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพ่ือการบริหารงานวิชาการท่ีสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนจริง ซึ่งสอดคลองกับมณีรัตน สิทธิโชค (2546) 

ไดศึกษาปจจัยคัดสรรท่ีสงผลตอความคิดเห็นในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูบริหารและครูใน

โรงเรียนผูนําการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู พบวาครูผูสอนตองไดรับการสนับสนุนในการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาวิชาชีพ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการฝกอบรม

ผูท่ีจะเปนครูและผูท่ีเปนครูอยูแลวใหมคีวามรูและทักษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมากยิ่งขึ้น 

 2.4 ดานการประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ

พบวาแนวทางท่ีพบมากในการดําเนินงาน คือสถานศึกษาใหความรูแกคณะครูในการจัดหาและสรางขอมูลงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารงานวิชาการท่ีสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนจริง ซึ่งสอดคลองกับเศรณี 

มรกตคันโธ (2549) ไดศึกษาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนฮอดพิทยาคม โดยการแตงตั้งบุคลากรท่ี

มีความรู ความสามารถเพื่อดูแลระบบเครือขายในการประมวลผลขอมูลขาวสารสนเทศดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการคํานวณผลการเรียน จัดทําเอกสารประกอบการเรียน ผลิตสื่อการสอนและ

เก็บรวบรวมคะแนนหรือผลสอบของนักเรียน สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 7) วาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขามาสนับสนุนการจัดการศึกษา   โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสมัยใหมจําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผน 

การดําเนนิการ การตดิตามและประเมนิผลซึ่งอาศัยคอมพวิเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคมเขามามบีทบาทท่ีสําคัญ 

 2.5 ดานการเผยแพรการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการพบวา

แนวทางท่ีพบมากในการดําเนินงาน คือสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรสรางเครือขายดานวิชาการและเผยแพรงาน
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วชิาการบนโลกออนไลน และใหบริการอนิเตอรเนตความเร็วสูง เพื่อเปนแนวทางในการเผยแพรขอมูลอยางรวดเร็ว สะดวก

ซึ่งสอดคลองกับเพชราภรณ อาจศิริ (2553) ไดศึกษาการใชสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของผูบริหารการ

ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานหนองตะลุมปุก ในการดําเนินการในวงรอบท่ี 1 ทํา

ใหโรงเรียนมโีปรแกรมระบบสารสนเทศงานวิชาการ ซึ่งไดนําไปพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการของโรงเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ในวงรอบท่ี 2 โดยใชกลยุทธในการพัฒนาคือ การประชุมระดมความคิด ซึ่งมีคูมือการใชระบบสารสนเทศ

งานวิชาการโรงเรียนในการกํากับติดตาม ทําใหการนําโปรแกรมสารสนเทศงานวิชาการไปใช ตลอดจนการดูแลรักษาและ

ตรวจสอบระบบ มคีวามชัดเจนและคลองตัวในการปฏบัิตงิานและมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3” ผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา 

เพื่อมุงเนนใหเกดิประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับ ดังนี้ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

1. สถานศกึษาควรสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวชิาการ  

อบรมการใชงานโปรแกรมและวิธีการสืบคนพื้นฐานแกบุคลากร เพื่อใหการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและจัดเปน

หมวดหมู เพื่อการใชขอมูลวชิาการมคีวามสะดวก รวดเร็ว เปนปจจุบัน 

2. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเปน

คาใชจายในดานการจัดหาขอมูล การจัดเก็บขอมูล การจัดสรางขอมูล การประมวลผลขอมูล และการเผยแพรขอมูลไปใช

เพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศของสถานศกึษา ซึ่งจะชวยใหมงีบประมาณมาดําเนนิงาน 

3. สถานศึกษาใหความรูแกคณะครูในการจัดหาและสรางขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การบริหารงานวชิาการท่ีสามารถนําไปใชใหเกดิประโยชนจริง 

ขอเสนอแนะในการทําศกึษาครั้งตอไป 

ควรมีการศึกษาสภาพและปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการใน

รูปแบบของการวจัิยเปนระยะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมายและเปนปจจุบัน  

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาเปนอยางดียิ่งจากทาน ดร.กัมพล 

ไชยนันท อาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการทุกทานท่ีไดใหคําปรึกษา ชวยเหลือ แนะนํา ตลอดจนตรวจทานแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง  

ขอขอบคุณ ดร.เทอดชาต ิชัยพงค รองผูอํานวยการเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4  

นายวิชัย ชัยรินทร ศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นายธัญญะ เนียมแตง 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยจัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่กรุณาแนะนํา แกไข 

และตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาคนควาจนทําใหการศกึษาคนควาคร้ังนี้สมบูรณ และมคุีณคา 
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ขอขอบพระคุณ ดร.สายสวาท วิชัย ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ

ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ไดใหความรวมมือ

ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 

นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ จากสมาชิกทุกคนในครอบครัว ผูคอยเปนกําลังใจและสนับสนุนการ

ทํางานทุก ๆ ดานมาโดยตลอด ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยดี คุณคาของการศึกษาคนควาฉบับนี้ คงจะเปน

ประโยชนตอการบริหารงานของผูบังคับบัญชาทุกระดับ และขอมอบแดบูรพาจารยตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานที่ใหความ

กรุณาชี้แนะและสนับสนุนใหกําลังใจในการศกึษาคร้ังนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยด ีขอขอบพระคุณทุกทาน 
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การบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน 

อําเภอแมฟาหลวง สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

Information System Management of the School Maesalongnai Network, 

Mae Fa Luang District, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 

ภูเบศ มูลเจริญ11

1* และเทอดชาติ ชัยพงษ2 

Phoobest Mooncharoen1* and Thoetchat Chaiphong2 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศ (2) เพื่อศึกษา

ขอเสนอแนะในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษาและผูรับผิดชอบสารสนเทศโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จํานวน 

50 คน เคร่ืองมือไดแก แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา สภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

พัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 

3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกรายขั้นตอนของสภาพระบบสารสนเทศ พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุก

ขั้นตอน โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับ คือ ขั้นตอนการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ ขั้นการประมวลผลขอมูล ขั้นการ

ตรวจสอบขอมูล ขัน้การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ และขัน้ตอนการรวบรวมขอมูล 

  

คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ 
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Abstract  

The purpose of this research was study the problems of information system management and suggestion 

for information system management. The populations are school administrators and information system teacher of 

the School Maesalongnai Network, Mae Fa Luang District amount 50 people. Tool that used for collecting the data is 

the questionnaire. The statistics in the study are the frequency, percentage, average and standard deviation.  

The results show that, the problems of information system management of the school of the School 

Maesalongnai Network, Mae Fa Luang District, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 as a whole was 

high level. Mean of the state of Information System was high level: Storaging data, Processing data, Checking data, 

Presenting data and Collecting data. 
 

Keywords: information system 
 

บทนํา 

ดวยพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 50 กําหนดใหสถานศึกษาจําเปนตองจัดเตรียม

ขอมูลและสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพในและภายนอกของสถานศึกษาทําใหสถานศึกษาตองรวบรวมขอมูล

และสารสนเทศตาง ๆ เปนจํานวนมากสวนใหญมักจัดเก็บขอมูลจําแนกตามงานของสถานศึกษาไดแกงานบริหารวิชาการ

งานบริหารแผนและงบประมาณงานบริหารบุคคลงานบริหารท่ัวไปและงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของแตการจัดการขอมูลนั้นยังไม

เปนระบบซึ่งไมสะดวกตอการนําขอมูลไปใชสถานศึกษาจึงควรคํานึงถึงการเลือกขอมูลและสารสนเทศที่เนนการพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษานํามาจัดทําเปนระบบสารสนเทศใหสมบูรณครบถวนเปนปจจุบันสามารถเรียกใชไดสะดวกและ

ตรงตามความตองการชวยใหสถานศกึษาสามารถดําเนนิงานพัฒนาคุณภาพไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของหนวยงานทางการศึกษาไมวาจะเปนระดับใดขอมูลสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญและจําเปนใน

การบริหารงานสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงานเพราะขอมูลสารสนเทศเปนสิ่งที่บงบอกถึงสภาพการทํางานและผลงานวา

เปนอยางไรสามารถปฏบัิตงิานไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไมมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไมจะแกไขหรือปรับปรุง

การปฏิบัติงานอยางไรรวมถึงการวางแผนการดําเนินงานประกอบการตัดสินใจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายและ

ภารกิจของหนวยงานซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาแนวคิดและสรางทางเลือกใหมในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล 

ในขณะท่ีการดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนสวนมาก ยังพบวาไมมีการนําระบบสารสนเทศไปใชงาน

อยางแทจริง การใชงานและการดําเนินงานระบบสารสนเทศของแตละโรงเรียนใหความสําคัญไมเทากัน ขึ้นอยูกับความ

ตองการใชงานของผูใชงานสารสนเทศ และยังพบปญหาตาง ๆ อีกหลายประการ ดังท่ี ประเสริฐ สุขสิงหคลี (2541) ได

ศึกษาปญหาในการจัดระบบสารสนเทศในยุคปฏิรูปการศึกษา: ศึกษากรณีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบวา ในดานบุคลากรขาดผูมีความรูความสามารถ ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

สอดคลองกับ ชวลิต แพถนอม (2547) ท่ีไดศึกษาการจัดทําคูมือปฏิบัติการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร



  

1994 

 

โรงเรียนบานทอเมืองลัง อําเภอเมืองเชียงใหม พบวาบุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศมีการเปลี่ยนตัวบอย ผูเขา

มารับงานแทน ขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน สงผลใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบ ขาดประสบการณในการทํางาน 

และขาดบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญในดานการวัดผล ประเมินผล มาจัดระบบขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง ขอมูล

สารสนเทศที่ไดไมครอบคลุมถึงแผนงานตาง ๆ ทําใหบุคลากรในโรงเรียนนําไปใชนอย หรือไมนําไปใชประโยชน ในขณะท่ี 

สุชีรา จินดาวงศ (2550) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม จังหวัดพะเยา พบวา 

การเก็บรวบรวมขอมูลมายังไมเปนปจจุบัน ไมมีระบบการเก็บรวบรวมขอมูลที่ดี ขาดการวางแผนและมีการเก็บขอมูลท่ี

ซ้ําซอน ดานการนําขอมูลไปใชพบวาขอมูลสวนใหญไมไดมาจากสภาพจริง มีการเก็บขอมูลบอยคร้ัง แตนําไปใชนอยและ

ไมไดนําขอมูลท่ีไดไปใชในการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงพัฒนางานตาง ๆ 

การจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 พบวา ขอมูลท่ีโรงเรียนจัดเก็บ คือ ขอมูลครู

อาจารย ขอมูลนักเรียน ขอมูลการเรียนการสอน สารสนเทศมีความถูกตองตามความตองการ ทันตอเหตุการณ และ

เพียงพอตอการใชระดับมาก แตยังมีการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการจัดสารสนเทศนอย สําหรับในเร่ืองการตัดสินใจใน

การวางแผนและการบริหารงาน ผูบริหารโรงเรียนใชขอมูลและสารสนเทศมากกวาการใชประสบการณและสามัญสํานึก 

ธนา จินดาวัฒนะ (2534) หรือในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ก็ยังพบวา การ

จัดระบบสารสนเทศสวนใหญจะตองมีบุคลากรรับผิดชอบโดยเฉพาะ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล จัดระบบสารสนเทศอยางมี

ระบบและเปนปจจุบัน โดยใชระบบแฟมเอกสาร มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลทันที เมื่อเปนเร่ืองสําคัญมาก มีการประเมินผล

ดวยมือและรายงานผลโดยใชเอกสารบรรยาย ปญหาท่ีพบคือ ขอมูลลาชา ขาดบุคลากรท่ีมีความรู บุคลากรไมมีเวลา

เพยีงพอ ขาดวัสดุอุปกรณ มณเฑยีร นาคทองอนิทร (2542) 

 จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะทําการศึกษาระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 3 เพื่อเปนขอมูลท่ีจะใชในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ

และประสทิธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 3 (2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา 

แมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชยีงรายสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจมุงศึกษาถึงสภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงรายสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงรายเขต 3 ผูศกึษาคนควาไดศกึษาและดําเนนิการ ดังนี้ 
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ประชากร 

 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศกึษาจํานวน 10 คน และผูรับผิดชอบสารสนเทศจํานวน 40 คน โรงเรียนในกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รวม

ทัง้หมดจํานวน 50 คน 
 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบงเปน 3 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

สํารวจสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีคําถาม 5 รายการ เปนขอคําถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ตําแหนง อายุราชการ 

วุฒิการศึกษา 

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบการบริหารสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามแนวคิดของ 

ลเิคิรท (Likert) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับที่มีความเที่ยงตรงซึ่งผานผูเชี่ยวชาญ 3 คนจากการ

ทดลองโดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลไดรับแบบสอบถามคืนมารอยละ 100 นํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปสถติท่ีิใชไดแกคารอยละคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการบริหารระบบสารสนเทศ วิเคราะหขอมูล

โดยใชความถี่ (Frequency หรือ ‘f’) ประกอบความเรียงเชงิพรรณนา 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยเกี่ยวกับ สภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงรายเขต 3 สรุปไดดังนี้ 

 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามพบวา เปนเพศชายและเพศหญิง รอยละ 50.00 เทากัน อายุต่ํากวา 30 ป 

รอยละ 38.00 มีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป รอยละ 58.00 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 62.00 ปจจุบัน

ทําหนาท่ีเปนผูบริหาร รอยละ 20.00 และปฏบัิตหินาท่ีเปนครูผูรับผดิชอบสารสนเทศ รอยละ 80.00 

 2. สภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน 

อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(µ=3.89) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีสภาพการบริหารงานอยูในระดับมาก 5 รายการ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจาก

มากไปนอยคือ ขั้นการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ (µ=3.99) ขั้นการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ (µ=3.91) ขั้นตรวจสอบ

ขอมูล (µ=3.88) ขั้นการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ (µ=3.86) และขั้นตอนการรวบรวมขอมูล (µ=3.85) สวนปญหา

ระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับนอย (µ=2.36) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีปญหาการบริหารงานอยูในระดับนอย 

5 รายการ โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ ขั้นการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ (µ=2.44)  
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ขั้นการประมวลผลขอมูล (µ=2.39) ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล (µ=2.37) ขั้นตรวจสอบขอมูล (µ=2.35) และขั้นการจัดเก็บ

ขอมูลและสารสนเทศ (µ=2.26) โดยรายละเอยีดของแตละดานมผีลการวจัิยดังนี้ 

  2.1 ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ=3.85) เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับ

มาก 4 ขอ โดยมคีาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ มีการแตงตั้งใหบุคลากรรับผิดชอบงานรวบรวมขอมูล (µ=4.06) 

รองลงมาคือ มีการกําหนดระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลท่ีชัดเจนและเหมาะสม (µ=3.94) มีการสรางเครื่องมือในการ

รวบรวมขอมูลท่ีสอดคลองกับลักษณะของขอมูลและแหลงขอมูล (µ=3.86) และมีการกําหนดระยะเวลาในการรวบรวม

ขอมูลท่ีชัดเจนและเหมาะสม (µ=3.54) สวนปญหาระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับนอย (µ=2.37) เมื่อพิจารณา

รายขอพบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 2 ขอ ไดแก มีการสรางเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลท่ีสอดคลองกับลักษณะของ

ขอมูลและแหลงขอมูลและมีการกําหนดระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลที่ชัดเจนและเหมาะสมมีคาเฉลี่ยเทากัน 

(µ=2.40) รองลงมาคือ มีการกําหนดระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลท่ีชัดเจนและเหมาะสม (µ=2.38) และมีการแตงตั้งให

บุคลากรรับผดิชอบงานรวบรวมขอมูล (µ=2.32) 

  2.2 ขั้นการตรวจสอบขอมูล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ=3.88) เมื่อพิจารณารายขอพบวา รายการท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ ไดแก มีการตรวจสอบความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลทุกคร้ัง, มีการแตงตั้งบุคลากรท่ีมีความรูและทักษะ

เพื่อตรวจสอบขอมูลท่ีไดตามความเหมาะสม และมีการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมทุกคร้ังเพื่อใหไดขอมูลท่ีเปน

ปจจุบันตรงตามเนื้อหาและถูกตองแมนยํา (µ=3.96) รองลงมาคือ มีการกําหนดวิธีตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

(µ=3.82) และมีการตรวจสอบขอมูลซ้ําโดยการเปรียบเทียบกับขอมูลเดิม (µ=3.74) สวนปญหาระบบสารสนเทศ เมื่อพิจารณา

รายขอพบวา อยูในระดับนอย 5 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ มีการกําหนดวิธีตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูล (µ=2.42) รองลงมาคือ มีการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการรวบรวมทุกครั้งเพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจุบันตรง

ตามเนื้อหาและถูกตองแมนยําและมีการตรวจสอบขอมูลซ้ําโดยการเปรียบเทียบกับขอมูลเดิม (µ=2.36) มีการตรวจสอบ

ความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลทุกคร้ังและมีการแตงตั้งบุคลากรที่มีความรูและทักษะ เพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดตามความ

เหมาะสม (µ=2.32) 

  2.3 ขั้นการประมวลผลขอมูล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ=3.91) เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับ

มาก 4 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ มีการจัดกลุมของขอมูล แยกแยะตามลักษณะและประเภทของ

ขอมูลกอนประมวลผลทุกคร้ัง (µ=4.02) รองลงมาคือ มีการใชเคร่ืองมือท่ีใชในการประมวลผลขอมูลที่ทันสมัยและ

มีประสิทธิภาพ (µ=3.94) สามารถประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศไดครอบคลุม ครบถวน (µ=3.92) และสารสนเทศมี

ความถูกตอง แมนยํา ตอบสนองความตองการของผูใชได (µ=3.76) สวนปญหาระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับ

นอย (µ=2.39) เม่ือพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ มีการใช

เครื่องมือที่ใชในการประมวลผลขอมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (µ=2.46) รองลงมา คือ มีการจัดกลุมของขอมูล 

แยกแยะตามลักษณะและประเภทของขอมูลกอนประมวลผลทุกคร้ัง (µ=2.42) สามารถประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ

ไดครอบคลุม ครบถวน (µ=2.38) และสารสนเทศมคีวามถูกตอง แมนยํา ตอบสนองความตองการของผูใชได (µ=2.32) 

  2.4 ขั้นการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ=3.86) เมื่อพิจารณารายขอพบวา 

อยูในระดับมาก 6 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ นําขอมูลและสารสนเทศไปพัฒนาหรือปรับปรุงงาน

ดานตาง ๆ ในโรงเรยีนใหมปีระสทิธิภาพมากขึ้น (µ=4.06) รองลงมาคือ จัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศตาม
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ความเรงดวนและความสําคัญในการนําไปใช (µ=3.98) จัดสงขอมูลและสารสนเทศใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงาน

อ่ืน ๆ ไดตามความตองการและทันตามกําหนดเวลา (µ=3.88) มีการใหบริการขอมูลและสารสนเทศแกผูที่ตองการ 

(µ=3.82) มีนําเสนอขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร แสดงสถิติ วารสาร หนังสือ ปายนิเทศหรือเว็บไซต (µ=3.72) 

และประชาสัมพันธขอมูลและสารสนเทศใหกับผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง (µ=3.70) สวนปญหาระบบสารสนเทศ 

โดยภาพรวมอยูในระดับนอย (µ=2.44) เม่ือพิจารณาราขอพบวารายการท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 3 รายการ ไดแก 

ประชาสัมพันธขอมูลและสารสนเทศใหกับผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึง (µ=2.58) รองลงมาคือจัดสงขอมูลและสารสนเทศให

หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ไดตามความตองการและทันตามกําหนดเวลา (µ=2.56) และมีการใหบริการขอมูล

และสารสนเทศแกผูท่ีตองการ (µ=2.50) และมีรายการท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย 3 รายการไดแก จัดลําดับความสําคัญ

ของขอมูลและสารสนเทศตามความเรงดวนและความสําคัญในการนําไปใชและนําขอมูลและสารสนเทศไปพัฒนาหรือ

ปรับปรุงงานดานตาง ๆ ในโรงเรยีนใหมปีระสทิธิภาพมากขึ้นมีคาเฉลี่ยเทากัน (µ=2.36) และมีนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ

ในรูปแบบเอกสาร แสดงสถติ ิวารสาร หนังสือ ปายนเิทศหรือเว็บไซต (µ=2.30) 

  2.5 ขั้นตอนการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ=3.99) เม่ือพิจารณารายขอ

พบวา อยูในระดับมาก 3 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรชวยเก็บรักษาขอมูล

และสารสนเทศ (µ=4.14) รองลงมาคือ จัดใหมีแหลงการเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศไวในโรงเรียนอยางชัดเจน 

(µ=3.98) และเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ โดยการจําแนกหมวดหมูอยางเปนระบบ (µ=3.86) สวนปญหาระบบสารสนเทศ 

โดยภาพรวมอยูในระดับนอย (µ=2.26) เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับนอย 3 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับ

จากมากไปนอยคือ จัดใหมีแหลงการเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศไวในโรงเรียนอยางชัดเจน (µ=2.28) ใชเคร่ืองคอมพิวเตอร

ชวยเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศและเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ โดยการจําแนกหมวดหมูอยางเปนระบบมีคาเฉลี่ย

เทากัน (µ=2.26) 

 3. ขอเสนอแนะในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพัฒนาการศึกษา

แมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จากผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 50 คน มีผูใหขอเสนอแนะ 14 คน คิดเปนรอยละ 28.00 ไดนําเสนอตามประเด็นของผูเสนอแนะใน

แตละขัน้ตอน ดังนี้ 

 ขั้นการรวบรวมขอมูล  

  1.  ควรมกีารพัฒนาระบบระบบสัญญาณทางโทรคมนาคมใหดยีิ่งขึ้น (f = 10 คน) 

  2. ควรมกีารประชุมคณะทํางานและแตงตัง้ผูรับผดิชอบสารสนเทศโรงเรียน (f = 5 คน) 

  3. ควรวางแผนการเก็บขอมูลใหเปนระบบ (f = 5 คน) 

  4. ควรใชระบบคอมพวิเตอรชวยเปนเคร่ืองมือรวมรวมขอมูล (f = 7 คน) 

  5. ควรสํารวจแหลงขอมูล เก็บรวบรวม จัดหมวดหมู กอนประมวลผลทุกคร้ัง (f = 8 คน) 

  6. ควรจัดวางระบบขัน้ตอนในการบริหารระบบสารสนเทศใหเกดิความมั่นคงและเปนระบบมากขึ้น (f = 10 คน) 

 ขั้นการตรวจสอบขอมูล 

  1. ควรแตงตัง้กรรมการตรวจสอบขอมูล (f = 12 คน) 

  2. ควรแตงตัง้เจาหนาท่ีรับผดิชอบแกไขขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน (f = 8 คน) 
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  3. คณะครูรวมกันตรวจสอบขอมูลสารสนเทศตามเนือ้งานแตละฝายงาน (f = 10 คน) 

  4. ควรมีการแตงตั้งบุคลากรท่ีมีความรูและทักษะเพื่อตรวจสอบขอมูลและมีการตรวจสอบความนาเช่ือถือ

ของขอมูลทุกคร้ังและมกีารเปรียบเทียบกับขอมูลเดมิ (f = 6 คน) 

  5. ควรมกีารบันทึกหรือรายงานผลการตรวจสอบทุกคร้ัง (f = 5 คน) 

  6. ควรมีการตรวจสอบการใหบริการในการบริหารระบบสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ โดยอาจจะเกิดจาก

ความรวมมือระหวางฝายงานทุกฝายโดยมคีณะครูหรือบุคลากรรวมกัน (f = 5 คน) 

 ขั้นการประมวลผลขอมูล 

  1. ควรใชเคร่ืองมือการประมวลผลโดยการใชเคร่ืองมือท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยํา 

ตอบสนองความตองการของผูใชงานได (f = 10 คน) 

  2. เคร่ืองมือท่ีใชประมวลผลควรเปนเคร่ืองมือท่ีไดมาตรฐาน ตรวจสอบได มขีัน้ตอนการดําเนนิการชัดเจน (f = 5 คน) 

  3. ควรใชเคร่ืองมือประมวลผล สรุปเนือ้หาเปนขอมูลท่ีไดมาตรฐานตรวจสอบได (f = 6 คน) 

  4. ควรมกีารประสานงานวเิคราะหขอมูลรวม (f = 9 คน) 

  5. ควรรวมกันวิเคราะหจุดออนและจุดแข็ง (SWOT) ของเคร่ืองมือเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาเคร่ืองมือ

ประมวลผลตอไป (f = 10 คน) 

 ขั้นการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ 

  1. ควรมกีารนําเสนอขอมูลผานระบบสารสนเทศของโรงเรียนและผานระบบสารสนเทศเครือขาย (f = 7 คน) 

  2. ควรใชสื่อสารสนเทศเขามาชวยในการนําเสนอขอมูลที่กระชับ เขาใจงาย และครอบคลุมตอภาระงาน เชน 

คอมพวิเตอรหรือโปรเจคเตอร (f = 9 คน) 

  3. ควรจัดทําสื่อการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนพับ หรือโปรแกรมนําเสนอ (f = 10 คน) 

  4. ควรมีการวิเคราะหขอมูลท่ีไดนําเสนอท่ีประชุมรวม เพื่อตรวจทานโดยใชคอมพิวเตอรและระบบเอกสาร

จัดเก็บขอมูลนําเสนอ (f = 5 คน) 

 ขั้นการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ 

  1. มอบหมายใหครูผูรับผดิชอบจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ปลอดภัย สามารถนํามาใชไดทันเวลา (f = 5 คน) 

  2. ควรใชคอมพวิเตอรในการจัดเก็บขอมูลรวมกับการจัดทําเอกสารเปนรูปเลม (f = 10 คน) 

  3. ควรเก็บขอมูลบนฐานขอมูลระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อสะดวกในการใชขอมูล สามารถใชขอมูลในท่ี

ตาง ๆ ผานระบบอนิเตอรเน็ตได (f = 8 คน) 

  4. ควรมกีารเก็บขอมูลสารสนเทศในรูปแบบของกลุมเครือขาย (f = 12 คน) 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 สรุปผลการวจัิย 

 การวิจัยเร่ืองสภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

พัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 

สรุปไดดังนี้ 
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 1. สภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน 

อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เม่ือจําแนกเปนรายขัน้ตอน พบวา 

  1.1 ขั้นการรวบรวมขอมูล สภาพระบบสารสนเทศโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา 

อยูในระดับมาก 4 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ มีการแตงตั้งใหบุคลากรรับผิดชอบงานรวบรวม

ขอมูล รองลงมาคือ มีการกําหนดระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลท่ีชัดเจนและเหมาะสม มีการสรางเคร่ืองมือในการ

รวบรวมขอมูลท่ีสอดคลองกับลักษณะของขอมูลและแหลงขอมูล และมีการกําหนดระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลท่ี

ชัดเจนและเหมาะสม สวนปญหาระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณารายขอพบวา รายการท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด 2 ขอ ไดแก มีการสรางเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลที่สอดคลองกับลักษณะของขอมูลและแหลงขอมูล

และมีการกําหนดระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลท่ีชัดเจนและเหมาะสมมีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมาคือ มีการกําหนด

ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลท่ีชัดเจนและเหมาะสม และมกีารแตงตัง้ใหบุคลากรรับผดิชอบงานรวบรวมขอมูล  

  1.2 ขั้นการตรวจสอบขอมูล สภาพระบบสารสนเทศโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา 

รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ ไดแก มีการตรวจสอบความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลทุกคร้ัง, มีการแตงตั้งบุคลากรท่ีมี

ความรูและทักษะ เพื่อตรวจสอบขอมูลท่ีไดตามความเหมาะสม และมีการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมทุกคร้ัง

เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนปจจุบันตรงตามเนื้อหาและถูกตองแมนยํา รองลงมาคือ มีการกําหนดวิธีตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูล และมีการตรวจสอบขอมูลซ้ําโดยการเปรียบเทียบกับขอมูลเดิม สวนปญหาระบบสารสนเทศ เมื่อพิจารณารายขอ

พบวา อยูในระดับนอย 5 ขอ โดยมคีาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ มีการกําหนดวิธีตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูล รองลงมาคือ มีการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมทุกคร้ังเพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจุบันตรงตามเนื้อหาและ

ถูกตองแมนยําและมีการตรวจสอบขอมูลซ้ําโดยการเปรียบเทียบกับขอมูลเดิม มีการตรวจสอบความนาเช่ือถือของ

แหลงขอมูลทุกคร้ังและมกีารแตงตัง้บุคลากรท่ีมคีวามรูและทักษะ เพื่อตรวจสอบขอมูลท่ีไดตามความเหมาะสม  

  1.3 ขั้นการประมวลผลขอมูล สภาพระบบสารสนเทศโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายขอ

พบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ มีการจัดกลุมของขอมูล แยกแยะตาม

ลักษณะและประเภทของขอมูลกอนประมวลผลทุกคร้ัง รองลงมาคือ มีการใชเคร่ืองมือท่ีใชในการประมวลผลขอมูลท่ี

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศไดครอบคลุม ครบถวน และสารสนเทศมีความ

ถูกตอง แมนยํา ตอบสนองความตองการของผูใชได สวนปญหาระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อ

พิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ มีการใชเคร่ืองมือท่ีใชใน

การประมวลผลขอมูลท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ มีการจัดกลุมของขอมูล แยกแยะตามลักษณะและ

ประเภทของขอมูลกอนประมวลผลทุกคร้ัง สามารถประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศไดครอบคลุม ครบถวน และ

สารสนเทศมคีวามถูกตอง แมนยํา ตอบสนองความตองการของผูใชได  

  1.4 ขั้นการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ สภาพระบบสารสนเทศโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อ

พจิารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก 6 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ นําขอมูลและสารสนเทศไป

พัฒนาหรือปรับปรุงงานดานตาง ๆ ในโรงเรียนใหมปีระสทิธิภาพมากขึ้น รองลงมาคือ จัดลําดับความสําคัญของขอมูลและ

สารสนเทศตามความเรงดวนและความสําคัญในการนําไปใช จัดสงขอมูลและสารสนเทศใหหนวยงานตนสังกัดหรือ
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หนวยงานอ่ืน ๆ ไดตามความตองการและทันตามกําหนดเวลา มีการใหบริการขอมูลและสารสนเทศแกผูท่ีตองการ มี

นําเสนอขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร แสดงสถิติ วารสาร หนังสือ ปายนิเทศหรือ และประชาสัมพันธขอมูลและ

สารสนเทศใหกับผูเกี่ยวของทราบอยางท่ัวถึง สวนปญหาระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารา

ขอพบวารายการท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 3 รายการไดแก ประชาสัมพันธขอมูลและสารสนเทศใหกับผูเกี่ยวของ

ทราบอยางท่ัวถงึ รองลงมาคือจัดสงขอมูลและสารสนเทศใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ไดตามความตองการ

และทันตามกําหนดเวลา และมีการใหบริการขอมูลและสารสนเทศแกผูท่ีตองการ และมีรายการท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

นอย 3 รายการไดแก จัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศตามความเรงดวนและความสําคัญในการนําไปใช

และนําขอมูลและสารสนเทศไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานดานตาง ๆ ในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีคาเฉลี่ยเทากัน 

และมนีําเสนอขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร แสดงสถติ ิวารสาร หนังสือ ปายนเิทศหรือเว็บไซต  

  1.5 ขั้นการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ สภาพระบบสารสนเทศโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณา

รายขอพบวา อยูในระดับมาก 3 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรชวยเก็บรักษา

ขอมูลและสารสนเทศ รองลงมาคือ จัดใหมีแหลงการเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศไวในโรงเรียนอยางชัดเจน และเก็บ

รักษาขอมูลและสารสนเทศ โดยการจําแนกหมวดหมูอยางเปนระบบ สวนปญหาระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับ

นอย เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับนอย 3 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ จัดใหมีแหลงการ

เก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศไวในโรงเรียนอยางชัดเจน ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรชวยเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศและ

เก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ โดยการจําแนกหมวดหมูอยางเปนระบบมคีาเฉลี่ยเทากัน 

 2. ผลการศึกษาขอเสนอแนะพบวาในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงรายสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สรุป

ไดดังนี้ 

  2.1 ขั้นการรวบรวมขอมูล ควรมีการพัฒนาระบบระบบสัญญาณทางโทรคมนาคมใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหการจัด

วางระบบขั้นตอนในการบริหารระบบสารสนเทศใหเกิดความมั่นคงและเปนระบบมากขึ้น และควรสํารวจแหลงขอมูล เก็บ

รวบรวม จัดหมวดหมู กอนประมวลผลทุกคร้ัง มีการใชระบบคอมพิวเตอรชวยเปนเคร่ืองมือรวมรวมขอมูล จัดแบง

บุคลากร และควรมีการประชุมคณะทํางานและแตงตั้งผูรับผิดชอบสารสนเทศโรงเรียน เพื่อชวยใหวางแผนการเก็บขอมูล

ใหเปนระบบ  

  2.2 ขั้นการตรวจสอบขอมูล ควรแตงตั้งกรรมการตรวจสอบขอมูลและแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบแกไข

ขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน มีการแตงตั้งบุคลากรที่มีความรูและทักษะเพื่อตรวจสอบขอมูลและมีการตรวจสอบความ

นาเช่ือถือของขอมูลทุกคร้ังและมีการเปรียบเทียบกับขอมูลเดิม มีการบันทึกหรือรายงานผลการตรวจสอบทุกคร้ังและ

ตรวจสอบการใหบริการในงานระบบสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ โดยอาจจะเกิดจากความรวมมือระหวางฝายงานทุกฝาย

โดยมคีณะครูหรือบุคลากรรวมกัน 

  2.3 ขั้นการประมวลผลขอมูล ควรใชเคร่ืองมือการประมวลผลโดยการใชเคร่ืองมือท่ีทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยํา ตอบสนองความตองการของผูใชงานได รวมกับวิเคราะหจุดออนและจุดแข็ง (SWOT) ของ

เคร่ืองมือเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาเคร่ืองมือประมวลผลตอไป และควรมีการประสานงานวิเคราะหขอมูลรวม และ

เคร่ืองมือท่ีใชประมวลผลควรเปนเคร่ืองมือท่ีไดมาตรฐาน ตรวจสอบได มขีัน้ตอนการดําเนนิการชัดเจน  



  

2001 

 

  2.4 ขั้นการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ ควรจัดทําสื่อการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนพับ หรือ

โปรแกรมนําเสนอ ใชสื่อสารสนเทศเขามาชวยในการนําเสนอขอมูลที่กระชับ เขาใจงาย และครอบคลุมตอภาระงาน ควรมี

การนําเสนอขอมูลผานระบบสารสนเทศของโรงเรียนและผานระบบสารสนเทศเครือขาย และมีการวิเคราะหขอมูลท่ีได

นําเสนอท่ีประชุมรวม เพื่อตรวจทานโดยใชคอมพวิเตอรและระบบเอกสารจัดเก็บขอมูลนําเสนอ 

  2.5 ขั้นการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ ควรมีการเก็บขอมูลสารสนเทศในรูปแบบของกลุมเครือขายเพื่อให

โรงเรียนตาง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศไดสะดวกมากยิ่งขึ้น และใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลรวมกับ

การจัดทําเอกสารเปนรูปเลม รวมกับเก็บขอมูลบนฐานขอมูลระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อสะดวกในการใชขอมูล 

สามารถใชขอมูลในท่ีตาง ๆ ผานระบบอินเตอรเน็ตได และมอบหมายใหครูผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 

ปลอดภัย สามารถนํามาใชไดทันเวลา 
 

อภปิรายผล 

 ผลจากการวิจัยเร่ืองเร่ืองสภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงรายเขต 3 มปีระเด็นท่ีสําคัญนํามาอภปิรายผลไดดังนี้ 

 การศกึษาสภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลอง

ใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จากผลการวิจัยพบวา 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สภาพระบบสารสนเทศท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ นั่นเปน

เพราะวา สถานศกึษาท่ีมรีะบบสารสนเทศท่ีสมบูรณครบถวนเปนปจจุบัน สามารถนําสารสนเทศมาใชไดสะดวกและตรงตาม

วัตถุประสงคท่ีตองการ ซึ่งจะชวยใหสถานศึกษาสามารถดําเนินงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ยังสามารถนําสารสนเทศมาใชในการวางแผนประกอบการ

ตัดสินใจการดําเนินงานซึ่งผลวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ บรรจบพร คําจันทร (2553, หนา 117) ไดทําการศึกษารูปแบบ

การใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พบวา 

สภาพและความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 2 อยูในระดับมาก ท้ังโดยรวมและรายดาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันการใชระบบสารสนเทศของทุก

โรงเรียนไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ ตางก็มีการใชระบบสารสนเทศอยูในระดับมากเชนกัน 

ไมวาจะเปนการรับสงหนังสือราชการ การประชาสัมพันธ หรือการเผยแพรผลงานวิชาการ ตางก็ตองใชระบบอินเตอรเน็ต

เปนหลักในการทํางานทําใหสภาพการใชระบบสารสนเทศอยูในระดับมาก ถึงระดับสภาพการใชงานจะอยูระดับมาก ความ

ตองการใชระบบสารสนเทศก็ยังอยูในระดับมากเชนกัน นั่นเปนการแสดงใหเห็นวาแนวโนมของการใชระบบสารสนเทศใน

ปจจุบันมีแนวโนมมากขึ้น และแสดงวาระบบสารสนเทศมีความจําเปนมากในการทํางานในปจจุบัน และผลงานวิจัยยัง

สอดคลองกับงานวจัิยของ ชณิกรณ แกวรักษา (2554, หนา 30) ไดทําการศึกษาเร่ืองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก

และผลงานวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติกาญจน นกเดน (2554, หนา 68) ไดวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพปญหา 
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และความตองการ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือศึกษาในรายดานพบวาสวนใหญมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานการบริหาร 

วชิาการ โดยสถานศกึษา มกีารจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อนําไปจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา 

การดําเนินจัดเก็บฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องเพื่อพรอมรับ การประเมินคุณภาพภายนอก และการมีระบบการ

จัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อพรอมรับการประกัน คุณภาพภายในจากหนวยงานตนสังกัด ปญหาในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อศึกษาในรายดานพบวา สวนใหญ 

มีปญหาในดานการบริหารงบประมาณ ในการจัดหาโปรแกรมระบบขอมูลสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการใน

สถานศึกษาการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดหาดานวัสดุอุปกรณ 

เทคโนโลยีสารสนเทศทีมีคุณภาพและมาตรฐานเปนทีjยอมรับของผูใชงาน ความตองการ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อศึกษาในรายดานพบวา สวนใหญมีความ

ตองการ ในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศในดานการบริหารวิชาการ ในการดําเนินการจัดเก็บฐานขอมูลสารสนเทศอยาง

ตอเนื่อง เพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อนําไปจัดทํา รายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน การจัดการเรียนรู และการพัฒนาครูผูสอนและ

ของนักเรียน (e-training) 
 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจัิยไปใช 

  1.1 ผูบริหารควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ บุคลากรและเวลาในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

  1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรรวมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน จัดทําคูมือการ

ปฏบัิตงิาน เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย 

  1.3 ควรจัดการอบรมสัมมนาใหแกบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั้งตอไป 

  2.1 ควรศกึษาเร่ืองปจจัยท่ีสนับสนุน และปจจัยท่ีเปนอุปสรรคในการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

  2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนตาง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 

  2.3 ควรศึกษาวิธีการการบริหารระบบสารสนเทศในตางเขตพื้นที่เพื่อนําผลการวิจัยมาเทียบเคียง ผลท่ีได

คนพบนั้นอาจเปนการสนับสนุนหรือเปนแนวทางชี้แนะท่ีดีและเปนประโยชนในการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษา

ตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ อาจารยท่ีปรึกษา การศึกษาคนควาดวยตนเองท่ีใหความอนุเคราะหคอย

ชี้แนะใหคําปรึกษาคําแนะนําในการคนควาขอมูล ใหความรู และชวยตรวจทานแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนสําเร็จลุลวงไป

ดวยดี ผูศึกษาใครขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้คุณคาและประโยชนอันพึงมี จากการศึกษาคนควาดวย

ตนเองฉบับนี้ ขอมอบใหแดผูมีพระคุณทุกทานท่ีใหความชวยเหลือและใหกําลังใจ จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้

เสร็จสมบูรณ และขอมอบใหแกผูสนใจการศึกษาท้ังมวล เพื่อเปนประโยชนตอการนําไปใชในการศึกษาคนควาดวยตนเอง

ในโอกาสตอไป 
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การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

The Information Management System in Schools under the Office of Chiangrai 

Primary Educational Service Area 3 

เกวลี ศิริแสน12
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บทคัดยอ 

การศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศและเพื่อหาแนวทางการ

บริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3  

วิธีการศึกษาคร้ังนี้แบงเปน 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 6 ดาน ประชากรไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา จํานวน 

300 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 2) การหาแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม

แบบปลายเปด สถติท่ีิใชในการวเิคราะหขอมูลไดแก คารอยละ แจกแจกความถี่  

ผลการศกึษา พบวา  

1) การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติมากคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 เมื่อ

พิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีระดับปฏิบัติมากที่สุด คือ ดานการนําขอมูลไปใชมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91  คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.65 และมีระดับปฏิบัตินอยที่สุด คือ ดานการประมวลผลขอมูล คาเฉลี่ยเทากับ 3.84 คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.72  

2) แนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปรากฏผลดังนี้ 2.1 ดานการเก็บรวบรวมขอมูลสถานศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยบุคลากร
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ในสถานศึกษาและมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบอยูในระดับความถี่สูงสุด 2.2 ดานตรวจสอบขอมูล สถานศึกษา

ตรวจสอบขอมูลโดยครูผูรับผิดชอบงานอยูในระดับความถี่สูงสุด 2.3 ดานการประมวลผลขอมูล สถานศึกษาประมวลผล

โดยบุคลากรท่ีมีความชํานาญในงานท่ีรับผิดชอบอยูในระดับความถี่สูงสุด 2.4 ดานการจัดเก็บขอมูล สถานศึกษาจัดเก็บ

ขอมูลในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอรอยูในระดับความถี่สูงสุด 2.5 ดานการวิเคราะหขอมูล สถานศึกษาวิเคราะห

ขอมูลตามวัตถุประสงคการนําขอมูลไปใช อยูในระดับความถี่สูงสุด 2.6 ดานการนําขอมูลไปใช สถานศึกษานําขอมูลไปใช

ในการวางแผนการบริหารงานสถานศกึษาอยูในระดับความถี่สูงสุด   
 

คําสําคัญ: บริหารระบบสารสนเทศ  

Abstract  

 The purposes of the Independent were attended to study and propose guidelines the information 

management system in schools under the office of Chiangrai Primary Education Service Area 3. 

 The Independent study was devided into two steps. Step one was studying the information management 

system in schools by using the six-point rating scale questionnaire which was given to the 300 people consisting of 

directors and teachers who concerned with the school informations.Descriptive statistics: percentile,mean and 

standard deviation were used in data analysis.Step two was guided for the information management system of 

schools under the office of Chiangrai Primary Educational Service Area 3 by suing the open-ended 

questionnaire.Descriptive statistics:percentile and frequency were used in data analysis. 

 The results of the Independent study were as follows : 

1.  As a whole the information management system of schools under the office of Chiangrai Primary 

Educational Service Area 3 were at the high level (µ=3.84,σ =0.69) Using the data was worked the most (µ=3.91,

σ =0.65).Evaluating the data was worked less (µ=3.84,σ =0.72)  

2. The proposes guidelines of the information management system in schools under the Office of 

Chiangrai primaty Educational Service Area 3 were as follows : 

2.1 Collecting the data was cokkected by the person in charge of schools. 

2.2 Checking the data was checked by the person in charge of schools. 

2.3 Calculating the data was calculate by the expert person in charge of schools. 

2.4 Keeping the data was kept by computer progeams. 

2.5 Analyzing the data was analyze by the objects. 

2.6 Schools data used for planning the schools management. 
 

Keywords: Information Management System  
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บทนํา 

ในยุคสังคมขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT (Information Technology) เขามามีบทบาทสําคัญตอชีวิตประจําวันเปน

อยางมาก สังเกตไดจากการนําคอมพิวเตอรมาใชในสํานักงาน การจัดทําระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ในสวนภาครัฐไดมี

นโยบายสนับสนุนสงเสริมหนวยงานทางการศกึษาในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใช พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 9 มาตรา 65 ไดกําหนดแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาท่ีมุงเนนใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การติดตามตรวจสอบ และ

ประเมนิผลการใชเทคโนโลยเีพ่ือการศกึษา เพ่ือใหเกดิการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย  

ดังท่ี อรอุมา แกวสวาง (2548,หนา 5) กลาวถึงระบบขอมูลสารสนเทศเปนสิ่งจําเปน และมีบทบาทสูงตอการ

บริหารงาน ภารกิจของผูบริหารมีมากมายหลายประการท่ีจะตองปฏิบัติในเวลาเดียวกัน ทําใหไมสามารถตรวจสอบและ

ควบคุมการทํางานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยสารสนเทศเปนองคประกอบหลักในการบริหาร

การวางแผนและตัดสินใจสั่งการ สอดคลองกับ จามิกร เปยทอง  (2550, หนา 3) พบวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมิไดเปน

เพยีงสนับสนุนกระบวนการดําเนนิงานขององคกรเทานั้น แตยังเปนสวนเสริมภาพลักษณใหแกองคกรในเชิงรุกไดเชนกันท้ัง

ยังจําเปนและเปนโอกาสท่ีจะพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ

ตรงตามยุคสมัย นอกจากนี้แลว จิตติมา ฤทธ์ิเลิศ ไดพบปญหาการจัดการสารสนเทศ คือ สถานศึกษาแตละแหงมีการ

ดําเนินการจัดระบบสารสนเทศท่ีแตกตางกันและไมสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการสนับสนุน

การตัดสินใจเพ่ือการบริหารและจัดการสถานศึกษา ขาดแนวทางการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยางมี

ประสิทธิภาพทําใหสถานศึกษาไมสามารถดําเนินการตามท่ีมุงหวังไดเทาท่ีควรและตามวัตถุประสงค ขาดการวิเคราะห

ขอมูลใหเปนสารสนเทศท่ีนําไปใชประโยชนได และการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล มีการ

กระจายอยูหลายท่ีเนื่องจากมีหลายหนวยงานรวบรวมขอมูล บุคลากรมีภาระงานมาก ทําใหมีมีเวลาพอในการตรวจสอบ

ขอมูล ประมวลผลขอมูล และการเปลี่ยนแปลงขอมูลใหเปนปจจุบัน ดานการนําเสนอขอมูล ผูปฏิบัติงานไมแนใจวาจะ

นําเสนออะไร และขาดการตดิตามควบคุม และกํากับเกี่ยวกับการจัดการดานสารสนเทศ 

จากปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ังนี้เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร ตลอดจนผูมีสวน

เกี่ยวของในการพัฒนาระบบสารสนเทศใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการระบบสารสนเทศให

สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและจําเปนตอการนําขอมูลสารสนเทศมาบริหารสถานศกึษาตอไป 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 

2. เพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเพื่อหาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยดําเนินการเปนไปตามขั้นตอน

และรายละเอยีดดังนี้ 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย ผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 150 คน และครูผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ในป

การศกึษา 2557  สถานศกึษาละ 1 คน จํานวน 150 คน รวมท้ังสิ้น 300 คน 

 เครื่องมอืที่ใชในการศกึษา 

ลักษณะของเครื่องมอื 

แบงเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เร่ือง อายุ เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนง

หนาท่ีรับผดิชอบ ประสบการณในการบริหารงานโรงเรียน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ ( Check list ) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการกระบวนการบริหารระบบสารสนเทศสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา   

( Rating Scale ) ดวยวิธีการของ ลิเคิรท ( Likert’s Scale ) เรียงระดับสภาพการใชจากมากท่ีสุดไปจนถึงนอยท่ีสุด         

แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้  คือ 5 4  3 2 และ 1 

ผูบริหารและครูผูรับผิดชอบงาน

ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 

การบริหารระบบสารสนเทศของถานศึกษา 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

2. การตรวจสอบขอมูล 

3. การประมวลผลขอมูล 

4. การจัดเก็บขอมูล 

5. การคิดวิเคราะห 

6. การนําขอมูลไปใช 

 
 
 
 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Question) เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดระบบสารสนเทศ

ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3  

 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมอื 

 ผูศกึษาไดดําเนนิการสรางเคร่ืองมือตามขัน้ตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสารสนเทศและการบริหาร

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจากเอกสารบทความ ตํารา รายงานผลการวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

 2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางขอคําถามเกี่ยวกับการบริหารสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ัง 6 

ดาน คือ 1 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ดานการตรวจสอบขอมูล 3 ดานการประมวลผลขอมูล 4 ดานการจัดเก็บขอมูล 

5 ดานการวเิคราะหขอมูล 6 ดานการนําขอมูลไปใช 

3. สรางแบบสอบถามจากขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมดใหครอบคลุม การบริหารสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ เพื่อความสมบูรณของเนื้อหาและการใชภาษาท่ีถูกตอง

เหมาะสม 

4. นําแบบสอบถามฉบับท่ีปรับปรุงจากขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษา สอบถามความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง เชิงเนื้อหา ความสมบูรณและความ

ควบคุมของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเชี่ยวชาญ

พจิารณา  

 5. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชประชากรที่ใชในการศึกษา

แตมีคุณลักษณะคลายคลึงกันไดแกผูอํานวยการสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบงานสารสนเทศ จํานวน 30 คนใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 แลวนําผลการตอบแบบสอบถามไปหาคา

ความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งไดคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือท้ัง

ฉบับเทากับ 0.89 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศกึษาในคร้ังนี้ ผูศกึษาไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศกึษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา ถงึผูอํานวยการเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ประสานงานกับสถานศึกษาผานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3   เพื่อขอเก็บขอมูลโดย

ใชแบบสอบถามจํานวน 300 ฉบับ 

 3. ดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากร ซึ่งเปนผูบริหาร

สถานศกึษา ครูผูรับผดิชอบงานสารสนเทศในสถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3  

  4. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตามจํานวนประชากรและจัดหมวดหมูของ

ขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อทําการวเิคราะหขอมูล 

 5. จัดทําหนังสือขอบคุณถงึหนวยงานท่ีเกี่ยวของหลังการเก็บขอมูล 
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การวเิคราะหขอมูล 

 การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกตอง

สมบูรณแลวนําไปวเิคราะหขอมูลทางสถติดิวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป โดยมกีารวเิคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1. วเิคราะหขอมูลการศกึษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศกึษาขัน้พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3  โดยการหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. วิเคราะหขอมูลการหาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 โดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ 

 เกณฑการแปลความหมาย 

กําหนดเกณฑการแปลผลการวิเคราะหเพื่อจัดระดับคาเฉลี่ยออกเปนชวง โดยใชเกณฑของ (ธานินทร ศิลปจารุ 

2550)  

สรุปผลและอธิปรายผล 

 สรุปผลการศกึษา 

1. การศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เชยีงราย เขต 3 สามารถสรุปผลการศกึษาไดดังนี้ 

1.1 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา สถานศึกษากําหนดขอรายการการเก็บรวบรวมขอมูลการจัดทําและ

เสนอของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ บริหารการเงิน บริหารงานพัสดุ งานบัญชีอยูในระดับมาก และสถานศึกษา

กําหนดวธีิการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวธีิการสงแบบสอบถาม เอกสาร อยูในระดับนอยท่ีสุด 

1.2 ดานการตรวจสอบขอมูล พบวา สถานศึกษาตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลหลักสูตร ขอมูลการวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ขอมูลแหลงเรียนรูและสื่อนวัตกรรมทางการเรียนรู การนิเทศการศึกษาอยูในระดับ

มาก และสถานศึกษาตรวจสอบขอบเขตของขอมูลงานเอกสารธุรการ งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม สํามะโน

ผูเรียน กจิการนักเรียน ระบบควบคุมภายในอยูในระดับนอยท่ีสุด 

1.3 ดานการประมวลผลขอมูล พบวา สถานศึกษาจัดเรียบลําดับ แยกประเภท จัดแบงกลุมขอมูลการจัดทํา

และเสนอของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ บริหารการเงิน บริหารงานพัสดุ งานบัญชี โดยวิธีการใชเคร่ืองมือ

อิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลอยูในระดับมาก และสถานศึกษาจัดเรียบลําดับ แยกประเภท 

จัดแบงกลุมขอมูลการจัดทําและเสนอของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ บริหารการเงิน บริหารงานพัสดุ งานบัญชี โดย

วธีิการใชแรงงานคนเปนหลักในการประมวลผลขอมูลอยูในระดับนอยท่ีสุด 

1.4 ดานการจัดเก็บขอมูล พบวา สถานศึกษาจัดเก็บขอมูลสารสนเทศขอมูลการจัดทําและเสนอขอ

งบประมาณ จัดสรรงบประมาณ บริหารการเงิน บริหารงานพัสดุ งานบัญชี โดยวิธีการจัดเก็บเปนแฟมขอมูลในตูเอกสาร

อยูในระดับมาก และสถานศึกษาจัดเก็บขอมูลสารสนเทศขอมูลอัตรากําลัง ตําแหนงการบรรจุแตงตั้ง ทะเบียนบุคลากร 

การเลื่อนขัน้ตําแหนง ความดคีวามชอบโดยวธีิการจัดเก็บเปนแฟมขอมูลในตูเอกสารอยูในระดับนอยท่ีสุด 

1.5 ดานการวิเคราะหขอมูล พบวา สถานศึกษาวิเคราะหขอมูลตามสภาพใชงานจริงอยูในระดับมาก และ

สถานศึกษากําหนดวัตถุประสงคในการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหสามารถนําขอมูลสารสนเทศสามารถไปใชไดทันที และ 
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สถานศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยการจัดกลุมขอมูลสารสนเทศใหตรงกับความตองการการใชงานของสถานศึกษาอยูใน

ระดับนอยท่ีสุด 

1.6 ดานการนําขอมูลไปใช พบวา สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศไปใชในการตัดสินใจและการวางแผน

ปฏิบัติงานสําหรับงานดานบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก และคือสถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศไปใชในการกําหนด

นโยบาย วสิัยทัศน / พันธะกจิอยูในระดับนอยท่ีสุด 

2. การศึกษาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เชยีงราย เขต 3 สามารถสรุปผลการศกึษาไดดังนี้ 

2.1  ดานการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา สถานศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยบุคลากรในสถานศึกษาและ

มอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบอยูในระดับมากท่ีสุดและการเก็บรวบรวมจากแฟมงานของปการศึกษาท่ีผานมาอยูใน

ระดับนอยท่ีสุด 

2.2  ดานการตรวจสอบขอมูล พบวา สถานศกึษาตรวจสอบขอมูลโดยครูผูรับผิดชอบงานอยูในระดับมากท่ีสุด

และสถานศกึษาตรวจสอบขอมูลจากเอกสารรายงานอยูในระดับนอยท่ีสุด  

2.3  ดานประมวลผลขอมูล พบวา สถานศึกษาประมวลผลขอมูลโดยบุคลากรท่ีมีความชํานาญในงานท่ี

รับผดิชอบอยูในระดับมากท่ีสุดและสถานศกึษาสังเคราะหขอมูลดวยผูรับผดิชอบงานแตละดานอยูในระดับนอยท่ีสุด    

2.4 ดานการจัดเก็บขอมูล พบวา  สถานศึกษาจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร อยูในระดับ

มากที่สุดและสถานศกึษาจัดเก็บขอมูลระบบฐานขอมูล อยูในระดับนอยท่ีสุด 

2.5  ดานการวิเคราะหขอมูล พบวา สถานศึกษาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการนําขอมูลไปใชอยูใน

ระดับมากที่สุดและสถานศกึษาจัดกลุมขอมูลตามความตองการการใชงาน อยูในระดับนอยท่ีสุด 

2.6  ดานการนําขอมูลไปใช พบวา สถานศึกษานําขอมูลไปใชในการวางแผนการบริหารงานสถานศึกษาอยูใน

ระดับมากที่สุด และสถานศกึษาวเิคราะห วางแผน การพัฒนาจุดดอย พัฒนาจุดเดน อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 อภปิรายผลการศกึษา 

การศกึษาในคร้ังนี้พบประเด็นท่ีนาสนใจซึ่งสามารถนํามาอภปิรายผลไดดังนี้ 

1.  การศกึษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เชยีงราย เขต 3 

1.1 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล สถานศึกษากําหนดขอรายการการเก็บรวบรวมขอมูลการจัดทําและเสนอ

ของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ บริหารการเงิน บริหารงานพัสดุ งานบัญชีในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะวา การเก็บ

รวบรวมขอมูลตองกําหนดรายการขอมูลสารสนเทศท่ีตองจัดเก็บ มีการกําหนดขอบเขตขอมูล รายการขอมูล สอดคลอง

กับ วรีะ สุภากจิ (2539, หนา 318) พบวา การเก็บรวบรวมขอมูลตองกําหนดรายการขอมูลสารสนเทศท่ีตองจัดเก็บ มีการ

กําหนดขอบเขตขอมูล รายการขอมูล ควรมีผูรับผิดชอบท่ีแนนอน มีวิธีการจัดเก็บและสรางเคร่ืองมือใหเหมาะสมกับ

แหลงขอมูล และมีการรวบรวมขอมูลจากแหลงท้ังในและนอกสถานศึกษา และ สนอง เครือมาก (2535, หนา 41) พบวา 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจําเปนตองใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลแบบเปนทางการจึงจําเปน

จะตองออกแบบสํารวจท่ีทําเปนตารางสําเร็จรูปเอาไว เพื่อกรอกขอมูลตามชนิดท่ีตองการ เรียกวา แบบฟอรมการกรอก

ขอมูล และควรออกแบบฟอรมการเก็บขอมูลใหแยกจากกันตามลักษณะงาน 
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1.2 ดานการตรวจสอบขอมูล สถานศึกษาตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลหลักสูตร ขอมูลการวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ขอมูลแหลงเรียนรูและสื่อนวัตกรรมทางการเรียนรู การนิเทศการศึกษา ท้ังนี้เปน

เพราะวา สถานศกึษาตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลและความเปนปจจุบันและความถูกตองสมบูรณของขอมูล สอดคลอง

กับ สนอง เครือมาก (2535, หนา 41) พบวา การตรวจสอบขอมูล ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดมักจะมีความคลาดเคลื่อนอยู

เสมอจึงจําเปนตองมีการตรวจสอบเพื่อใหขอมูลมีคุณสมบัติตามความตองการมากที่สุด คือ ความถูกตอง แมนยํา เปน

ปจจุบัน และตรงตามประเภทของขอมูลท่ีตองการ  ขณะเดียวกัน วีระ สุภากิจ (2539, หนา 318) ไดกลาววา การ

ตรวจสอบขอมูล ขอมูลท่ีเก็บมาจากแหลงตองทําการตรวจสอบเพื่อใหไดขอมูลท่ีมีคุณสมบัติท่ีดี คือ มีความเปนปจจุบัน 

คือ ชวงเวลาท่ีขอมูลเกิดเหมาะสมกับเวลา และทันกับเวลาที่ใชหรือไม มีความเที่ยงตรง ตามเนื้อหาของสารสนเทศท่ี

ตองการ มีความถูกตองแมนยํา อํารุง จันทวานิช (2539, หนา 39) ไดสรุปวา การตรวจสอบ การตรวจสอบขอมูลเปน

ขั้นตอนสําคัญในการผลิตสารสนเทศ เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลไดรับการรวบรวมและบันทึกไวอยางถูกตอง ซึ่งการตรวจสอบ

ความถูกตองจะกระทําใน 3 ลักษณะ คือ การตรวจสอบความผิดพลาด การตรวจสอบความแนบนัยหรือความสอดคลอง

กัน และการตรวจสอบความสัมพันธของขอมูลเพื่อดูความถูกตองของขอมูลโดยอาศัยความสัมพันธของขอมูลเปนเกณฑ 

1.3 ดานการประมวลผลขอมูล สถานศึกษาจัดเรียบลําดับ แยกประเภท จัดแบงกลุมขอมูลการจัดทําและ

เสนอของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ บริหารการเงิน บริหารงานพัสดุ งานบัญชี โดยวิธีการใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส

หรือคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูล ท้ังนี้เปนเพราะวา การนําขอมูลมาประมวลผลใหเปนสารสนเทศนั้น  มีขั้นตอน

ในการทํางานหลายขั้นตอนประกอบกัน  เชน  การรวบรวมขอมูล  การแยกแยะขอมูลออกเปนกลุม      การตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูล การคํานวณหาคาตาง ๆ  การจัดลําดับ  และการรายงานผล สอดคลองกับ วีระ สุภากิจ (2539, 

หนา 318) ไดกลาววาการประมวลผลขอมูล เปนการนําขอมูลมาประมวลผลเปนสารสนเทศท่ีเปนสารสนเทศอยูแลว นํามา

จัดกลุม แยกแยะตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ การประมวลผลนั้นใชตั้งแตวิธีการที่ทําดวยมือ ใชเคร่ืองคิดเลข 

จนกระท่ังใชคอมพิวเตอร แนวปฏิบัติและกิจกรรมสําคัญ และอํารุง จันทวานิช (2539, หนา 39) สรุปวา การจําแนก การ

จําแนกขอมูลสามารถจําแนกได 3 ลักษณะ คือ การจําแนกขอมูลหรือแบงประเภทขอมูลเปนหมวดหมูตามคุณสมบัติของ

ขอมูลในลักษณะท่ีเหมาะสม มคีวามหมาย และเปนประโยชนแกผูใช การจําแนกขอมูลตามโครงสรางเพื่อการวางแผนการ

บริหารการศึกษาจะเปนในลักษณะของการจําแนกตามระดับชั้น การเรียงลําดับ เปนการวางโครงสรางของแฟมขอมูลวา 

จัดเรียงลําดับระเบียนขอมูลเพื่อสะดวกในการคนหาและเรียกใชขอมูล 

1.4 ดานการจัดเก็บขอมูล สถานศึกษาจัดเก็บขอมูลสารสนเทศขอมูลการจัดทําและเสนอของบประมาณ 

จัดสรรงบประมาณ บริหารการเงิน บริหารงานพัสดุ งานบัญชี โดยวิธีการจัดเก็บเปนแฟมขอมูลในตูเอกสาร ท้ังนี้เปน

เพราะวา การจัดการขอมูล (Data Management) เปนกลยุทธหนึ่งในการบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในยุคของเทคโนโลยีขาวสาร คอมพิวเตอรท่ีเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การจัดการและบริหารองคการให

ประสบความสําเร็จนั้น การตัดสินใจท่ีถูกตอง รวดเร็ว และทันตอเหตุการณถือเปนหัวใจของการทําธุรกิจในยุคปจจุบัน 

ดังนั้นการจัดการขอมูลใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตองจะชวยใหองคการอยูรอดไดในการแขงขันกับ

องคการอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลองกับ   วีระ สุภากิจ (2539, หนา 318) ไดกลาววา การจัดหนวยหรือคลังขอมูลเปนการจัดใหมี

แหลงรวมขอมูลสารสนเทศไวในหนวยงานซึ่งเรียกวา ศูนยสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้1)จัด

ใหมีสถานท่ี 2)จัดใหมีวัสดุ ครุภัณฑท่ีจําเปน เชน ตูสําหรับเก็บแฟมขอมูลสารสนเทศหรือแผนบันทึกขอมูลกรณีท่ีใช
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คอมพวิเตอรไวในหอง ในขอ 3) จัดทําระบบคนหาแฟมหรือหากเปนคอมพิวเตอรก็จัดทําระบบการคนหาขอมูลใหสามารถ

ใชกับการบริหารงานของโรงเรียน 4)จัดแสดงสารสนเทศท่ีสําคัญ แตละรอบปเปนแผนปายหรือรูปแบบอ่ืน ๆ 5)จัดทําสรุป

ขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ ๆ 6) จัดหองปฏิบัติการสําหรับนําเสนอผลงานของหนวยงาน และยังสอดคลองกับอํารุง จันทวา

นิช (2539, หนา 39) สรุปวา การจัดเก็บการจัดเก็บจะตองเก็บท้ังขอมูลพื้นฐาน และสารสนเทศท่ีผานมา การจัดกระทํา

แลว โดยเก็บไวในสื่อตาง ๆ แลวแตวาจะเปนระบบการจัดกระทําดวยมือ หรือเคร่ืองคอมพวิเตอร 

1.5 ดานการวิเคราะหขอมูล สถานศึกษาวิเคราะหขอมูลตามสภาพใชงานจริง ท้ังนี้เปนเพราะวา  การ

จัดการขอมูลดวยวิธีตาง ๆ เชน การคํานวณ การนําเสนอขอมูล เปนตน เพื่อใหไดผลลัพธตามวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลอง

กับวีระ สุภากิจ (2539, หนา 319) พบวา การวิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลและสารสนเทศ มาใชตัดสินใจในการ

จัดการหรือปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของแตละเร่ือง แตละคร้ัง ขอมูลและสารสนเทศท่ีมีลักษณะเปนปรนัย ผูบริหาร

อาจมอบหมายงานใหครูท่ีมีความเขาใจในเร่ืองดังกลาวทําการวิเคราะห สวนขอมูลสารสนเทศ ที่มีลักษณะเปนอัตนัย เชน 

ขอมูลประเภทภาษาสัญลักษณท่ีใชแทนความคิด ผูบริหารควรใหคณะบุคคลใชดุลยพินิจของคนสวนใหญในการวิเคราะห

ในขั้นการวิเคราะหขอมูลนี้ สวน สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (อางใน กิติกานต,2540) สรุปวา เปนการดําเนินการ

ในขั้นที่จะนําขอมูลสารสนเทศมาใชตัดสินใจในการบริหารจัดการหรือปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคแตละเร่ืองแตละคร้ังใน

การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเหลานี้มีวิธีท่ีดีท่ีสุด คือ ทําโดยคณะบุคคลใชดุลยพินิจของ

คนสวนใหญในการพิจารณาตัดสินใจ และวิเคราะหขอมูลโดยการจัดกลุมขอมูลสารสนเทศใหตรงตามความตองการ 

ประมวลขอมูลในภาพรวมโดยใชวธีิการทางคณิตศาสตรและทางสถติิ 

1.6 ดานการนําขอมูลไปใช สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศไปใชในการตัดสินใจและการวางแผนปฏิบัติงาน

สําหรับงานดานบริหารสถานศึกษา ท้ังนี้เปนเพราะวา ผูบริหารสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผน ซึ่งมีความจําเปน

อยางมากที่จะตองอาศัยขอมูลสารสนเทศเปนพื้นฐานในการแกปญหาในการบริหารงานเปนอยางมาก ใชในการกําหนด

นโยบาย สอดคลองกับ สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (อางใน กิติกานต,2540) กลาววา ขอมูลสารสนเทศทาง

การศึกษานั้น ผูบริหารสามารถนําไปใชประโยชนตอไปนี้ คือ ใชในการวางแผน ซึ่งมีความจําเปนอยางมากที่จะตองอาศัย

ขอมูลสารสนเทศเปนพื้นฐานในการแกปญหาในการบริหารงานเปนอยางมาก ใชในการกําหนดนโยบาย เชน หากผูบริหาร

พบวาขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยูในเกณฑต่ํา ผูบริหารก็สามารถนําขอมูลนี้ไปกําหนดนโยบาย

เพื่อปรับปรุงดานวิชาการของนักเรียนได ใชในการแกไขขอบกพรองของหนวยงาน ถาหนวยงานมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ี

ดีจะชวยใหผูบริหารมองเห็นขอบกพรองของการบริหารและสามารถนําไปปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ ไดตรงประเด็นมาก

ยิ่งขึ้น ใชในการรายงานผลและประเมนิผล ในสวนนี้ผูบริหารมักจะใชบอย เชน การรายงานความกาวหนาทางการศึกษาให

ผูบังคับบัญชาทราบ การรายงานระบบขอมูลมักจะรายงานเปนขัน้ตอนตามสายการบังคับบัญชา 

2. การศึกษาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาเชยีงราย เขต 3 

2.1 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา สถานศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยบุคลากรในสถานศึกษาและ

มอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบการเก็บรวบรวมขอมูล ท้ังนี้เปนเพราะวา บุคลากรมีความชํานาญและมีประสบการณใน

การเก็บรวบรวมขอมูลตามลักษณะงาน สอดคลองกับสนอง เครือมาก (2535, หนา 41) พบวา เคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลแบบเปนทางการจึงจําเปนจะตองออกแบบสํารวจที่ทําเปนตารางสําเร็จรูปเอาไว เพื่อกรอก
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ขอมูลตามชนิดท่ีตองการ เรียกวา แบบฟอรมการกรอกขอมูล และควรออกแบบฟอรมการเก็บขอมูลใหแยกจากกันตาม

ลักษณะงาน สวนอํารุง จันทวานิช (2539, หนา 39) กลาววา การดําเนินการเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลใหอยูในรูปแบบ

ใดรูปแบบหนึ่งเพื่อการประมวล การรวบรวมอาจไดจากการสังเกต การสัมภาษณ การสํารวจ การทดสอบ การใช

แบบสอบถาม  ตามท่ีสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (อางใน กิติกานต,2540) วาเปนแหลงตนของขอมูลพื้นฐาน

การศึกษาท่ีสําคัญอยางยิ่งในการนําขอมูลไปจัดกระทําเปนสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารการศึกษาทุกระดับหนวยงาน 

การเก็บรวบรวมขอมูลของสถานศึกษาตองพิจารณาจากแหลงขอมูล ซึ่งไดมาจากสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน

วิธีการดําเนินการ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล และบันทึกขอมูลใหอยูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อประมวลผล เชน บันทึกใน

แฟม เอกสาร บันทึกไวในคอมพวิเตอร จดบันทึกในสมุด เปนตน 

2.2  ดานการตรวจสอบขอมูล พบวา สถานศึกษาตรวจสอบโดยมอบหมายครูผู รับผิดชอบงานตาม

โครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา ท้ังนี้เปนเพราะวา การตรวจสอบโดยบุคลากรในการตรวจสอบความถูกตอง 

แมนยํา สมบูรณ ความเปนปจจุบันและไดตรวจสอบขอมูลตามลักษณะงาน สอดคลองกับสํานักงานการประถมศึกษา

แหงชาติ (อางใน กิติกานต, 2540) กลาววา การตรวจสอบขอมูล ทุกคร้ังท่ีเก็บขอมูลมาจากแหลงขอมูลจะตองนํามา

ตรวจสอบทุกคร้ัง เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีคุณสมบัติท่ีดี 3 ประการ คือ ความเปนปจจุบันของขอมูล หมายถึง ชวงเวลาท่ีขอมูล

เกดิขึ้น เมื่อใดเหมาะสมและทันกับเวลาท่ีจะใชหรือไม  มีความตรงตามเนื้อหาสารสนเทศที่ตองการสารสนเทศที่ดีจะตองมี

คุณสมบัตใินการสื่อความหมายตามวัตถุประสงคและลักษณะงาน มคีวามพอเพียงและไมเบ่ียงเบน  มีความถูกตองแมนยํา  

สารสนเทศที่มีความถูกตองแมนยําจะตองมีการบันทึกจากสภาพจริงในเวลาท่ีสํารวจ และผานกระบวนการในการจัดเก็บ

ดวยวิธีการ เคร่ืองมือท่ีถูกตองไดมาตรฐาน หากตรวจสอบแลวพบขอมูลผิดพลาดบกพรองก็ตองจัดเก็บหรือแกไขใหม 

นอกจากนี้ สนอง เครือมาก(2535, หนา 41) ไดเสนอวา ควรตรวจสอบขอมูลเพื่อความถูกตอง แมนยํา เปนปจจุบัน และ

ตรงตามประเภทของขอมูลท่ีตองการ 

2.3  ดานประมวลผลขอมูล พบวา สถานศึกษาประมวลผลโดยบุคลากรที่มีความชํานาญในงานที่รับผิดชอบ

ตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา ท้ังนี้เปนเพราะวา การประมวลผลขอมูลโดยบุคลากรนั้นเปนการนําขอมูล

มาประมวลผลเปนสารสนเทศท่ีเปนสารสนเทศอยูแลว นํามาจัดกลุม แยกแยะตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศได

ดี สอดคลองกับ วีระ สุภากิจ (2539, หนา 319) กลาววา การประมวลผลขอมูล เปนการนําขอมูลมาประมวลผลเปน

สารสนเทศที่เปนสารสนเทศอยูแลว นํามาจัดกลุม แยกแยะตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ การประมวลผลนั้นใช

ตัง้แตวธีิการท่ีทําดวยมือ ใชเคร่ืองคิดเลข จนกระท่ังใชคอมพวิเตอร  

2.4  ดานการจัดเก็บขอมูล พบวา สถานศึกษาจัดเก็บในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ท้ังนี้เปนเพราะวา 

โปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถจัดเก็บขอมูลไดจํานวนมากเพื่อใหขอมูลของหนวยงานมีความถูกตอง แมนยํา ทันสมัยและ

สะดวกตอการเรียกใชงานมากท่ีสุดรวมถงึมคีวามสะดวกในการเรียกใชขอมูล สอดคลองกับ สนอง เครือมาก (2535, หนา 

41) สรุปวา ขอมูลท่ีผานการจัดกระทําเปนสารสนเทศแลวนัน้ ควรมรีะบบการจัดอยางมรีะเบียบและสะดวกแกการนํามาใช

ไมสับสน การจัดเก็บจึงควรแยกเปนหมวดหมู จะชวยใหสะดวกแกการนําไปใชเปนอยางมาก และ วีระ สุภากิจ (2539, 

หนา 318) กลาววา จัดทําระบบคนหาแฟมหรือหากเปนคอมพิวเตอรก็จัดทําระบบการคนหาขอมูลใหสามารถใชกับการ

บริหารงานของโรงเรียน สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และสํานักงานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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       2.5 ดานการวเิคราะหขอมูล พบวา สถานศึกษาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการนําขอมูลไปใชงาน ท้ังนี้

เปนเพราะวา การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทของขอมูลในการวิเคราะหเพื่อใหใชสารสนเทศตามวัตถุประสงคการ

นําไปใชงาน สถานศึกษากําหนดวัตถุประสงคในการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหสามารถนําขอมูลสารสนเทศสามารถไปใชได

ทันที และวิเคราะหโดยการจัดกลุมขอมูลสารสนเทศใหตรงกับความตองการการใชงานของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ

สนอง เครือมาก (2535, หนา 41) กลาววา ควรตองมีการสรุปและรวบรวมปญหาอยางท่ีคลายคลึงกันเขาไวดวยกันโดย

จัดหมวดหมูของปญหาท่ีเกี่ยวของเขาดวยกัน เพื่อมิใหเกิดความซับซอนของปญหาและสะดวกแกการกําหนดแผนเพื่อ

แกไข สวนสํานักงานการประถมศกึษาแหงชาต ิ(อางองิใน กติกิานต, 2540)สรุปวา การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเหลานี้มี

วิธีท่ีดีท่ีสุด คือ ทําโดยคณะบุคคลใชดุลยพินิจของคนสวนใหญในการพิจารณาตัดสินใจ และวิเคราะหขอมูลโดยการจัด

กลุมขอมูลสารสนเทศใหตรงตามความตองการ 

       2.6 ดานการนําขอมูลไปใช พบวา สถานศึกษานําขอมูลไปใชในการวางแผนการบริหารงานสถานศึกษา ท้ังนี้

เปนเพราะวา ในการบริหารสถานศึกษานั้นมีความจําเปนอยางมากท่ีจะตองอาศัยขอมูลสารสนเทศเปนพื้นฐานในการ

แกปญหาในการบริหารงานเปนอยางมาก ใชในการกําหนดนโยบาย ใชในการแกไขขอบกพรองของหนวยงาน ถาหนวยงาน

มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีดีจะชวยใหผูบริหารมองเห็นขอบกพรองของการบริหารและสามารถนําไปปรับปรุงแกไขปญหา

ตาง ๆ ไดตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น ใชในการรายงานผลและประเมินผล สอดคลองกับ สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาต ิ

(อางใน กิติกานต, 2540) สรุปวา ระบบขอมูลสารสนเทศท่ีดีจะชวยใหผูบริหารมองเห็นขอบกพรองของการบริหารและ

สามารถนําไปปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ ไดตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น ใชในการรายงานผลและประเมินผล ในสวนนี้ผูบริหาร

มักจะใชบอย เชน การรายงานความกาวหนาทางการศึกษาใหผูบังคับบัญชาทราบ การรายงานระบบขอมูลมักจะรายงาน

เปนขั้นตอนตามสายการบังคับบัญชา สวน สนอง เครือมาก (2535, หนา 41) กลาววา การเผยแพร เปาหมายสูงสุดของ

การดําเนนิงานสารสนเทศ คือ การเผยแพรสารสนเทศใหกับผูใชในรูปแบบตาง ๆ ท้ังในเอกสารรายงาน หรือ การแสดงบน

จอภาพโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร เชนเดียวกับวีระ สุภากิจ (2539, หนา 319) กลาววา การนําขอมูลไปใช เปนการนํา

ขอมูลท่ีไดวิเคราะหแลวไปใชประกอบการตัดสินใจตามวัตถุประสงคแตละเร่ือง ในทางปฏิบัติดานการวิเคราะหขอมูลกับ

การนําขอมูลไปใช จะทําไปดวยกัน คือ เมื่อตองการใช เชน เพื่อการวางแผนก็นําขอมูลสารสนเทศท่ีตองใชเพื่อการวางแผน

มาวเิคราะหตามกระบวนการแลวนําไปใช 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาฉบับนี้ผูศึกษาไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากทานผุทาน ดร.กัมพล ไชยนันท เปนอยางสูงและ

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน ท่ีไดกรุณาตรวจสอบ พรอมท้ังชี้แนะการจัดรูปแบบการศึกษา นอกจากผูศึกษา

ไดรับความรวมมือจากผูอํานวยการสถานศึกษาและขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 เปนประชากร คอยชวยเหลือในการใหขอมูลท่ีสําคัญ จนการศึกษาฉบับนี้สําเร็จได จึงขอขอบคุณไว ณ 

โอกาสนี้  
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การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุมเครือขาย

โรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

The participatory management in Bann Hauy Krai Network Group Chiangrai Primary 

Educational Service Area Office 2 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหาร ปญหาและขอเสนอแนะการบริหารแบบมีสวนรวม ใน

กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากรที่ใชในการวิจัยใน

คร้ังนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน จํานวน 7 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 89 คน ใน

กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รวมท้ังสิ้น 96 คน 

โดยองิตามแนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวมตามแนวความคิดของโคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980)ท่ีได

จําแนกรูปแบบของการมีสวนรวมไว 4 ดานคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวม

ในผลประโยชนและการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยสรางเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลขึ้นมา 3 ตอน ตอนท่ี 1 สอบถาม

เกี่ยวกับลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 สภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

สถานศกึษา ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปญหา และขอเสนอแนะ โดยไดผลการวจัิยดังนี้ 

 ระดับการบริหารแบบมีสวนรวม ในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมพบวามีระดับการบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขั้นพบวา

ขัน้ท่ีมรีะดับ การดําเนนิการสูงสุดคือขัน้ท่ี 4การมสีวนรวมในการประเมนิผล การดําเนนิงานอยูในระดับมาก 

 ปญหาในการดําเนินงานการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขาย

โรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวาจากการศึกษาปญหาและ

ขอเสนอแนะพบวา อํานาจการตัดสินใจสวนใหญตกเปนของผูบริหารสถานศึกษาการเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ

ตางๆไมคอยเปนท่ียอมรับจากสถานศกึษา คณะทํางานสวนใหญไมคอยไดมสีวนรวมในการดําเนนิงานเทาท่ีควร 
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Abstract  

 This research aims to study the level of management problems and suggestions of participatory management in 

Bann Hauy Krai Network Group Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2. The populations in this research 

are administrators on primary School of 7 members and school board consisted of 89 people. Based on the concept 

of participatory management theory the concept of Cohen and up Hops (Cohen & Uphoff, 1980). Seamless pattern of 

participation in four areas: participation in decision making. Participation in practice. Participation in benefits and 

participation in the evaluation. By creating a tool to keep the information up to 3 Part 1: For general information 

about the characteristics of the respondents. 2: conditions principals of the schools involved. 

3: queries about the issues and recommendations. The results were following. 

 Overall, the administration has engaged in a high level. Considering that the stages are level. Action: Step 

up. 4. Participation in the evaluation. Operating at a high level. 

 Problems in the implementation of the study showed that the problems and suggestions. Most decisions 

are taken by the principals and guidelines for actions not being recognized by the Academy. Most of the work I have 

been involved in the operation as it should. Obligations with Can not perform the duties of a joint study committee to 

the full. Participation in defining the purpose of the activities of educational institutions, primarily as a custom. The 

school board does not have a role to contribute as much as they should. And the school does not participate in the 

evaluation of various aspects of the school as they should. Assessment of Education is the process itself. Make that a 

participatory management process is also not good enough. 
 

Keywords: Participation 
 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายแมบทในการจัดการศึกษา เพื่อใหเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนแนวทางดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ

สถานศกึษา ในการจัดการศึกษาใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกใน ยุคปจจุบัน ในสวนของการมีสวนรวมในการ

จัดการศกึษาพระราชบัญญัตฉิบับนี้ไดกลาวไวในหมวด 1 บทท่ัวไป วา ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 8(2) ใหสังคมมี

สวนรวมในการจัดการศกึษาและมาตราท่ี 9(6) การมสีวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคการปกครอง

สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวชิาชพี สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน จะเห็นวาความ

มุงหมาย และหลักการในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแหงการศึกษาฉบับนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความตองการให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยใหทุกฝายในสังคมไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาดังนั้น

คณะกรรมการสถานศกึษาของสถานศกึษาใหเปนไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน 

 และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรท่ีนําสาระของการปฏิรูปการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาลสูการปฏิบัติ เปนกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาในระดับ



  

2018 

 

ตางๆ ซึ่งไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนพื้นฐานในการกําหนดแผน โดยมีการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ

ธรรมชาต ิบูรณาการเช่ือมโยงเปนกระบวนการโดยรวมท่ี “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาในเร่ืองของการมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา ไดกลาวไวในวัตถุประสงคของแผน ในสวนของการพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม เพื่อเปนฐานในการ

พัฒนาคน และสรางสรรคสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู เนนการสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัด และ

สนับสนุนการจัดการศึกษารวมท้ังการระดมทรัพยากรแลการลงทุนทางการศึกษา ดวยการใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาเพื่อใหการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูเรียนสามารถ

แสวงหาความรูไดอยางหลากหลาย อยางตอเนื่องตลอดชีวิตจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ซึ่งจะกอใหเกิดสงคมแหงภูมิปญญา

และการเรียนรูตลอดชวีติ 

 การบริหารสถานศึกษาคือหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ การบริหารสถานศึกษาท่ีจะประสบ

ผลสําเร็จและไดผลดีนั้น ผูมีสวนเกี่ยวของและบุคคลทุกภาคสวน ท่ีมีสวนไดสวนเสียตองเขามามีบทบาทในการบริหาร

จัดการองคกรโดยมุงเนนในการมีสวนรวมคิด รวมทํารวมกันบริหาร ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาเปนกลไกสําคัญในการ

ขับเคลื่อนและเปนผูปฏิบัติโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตองการตามหลักสูตร พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมโลกยุคแหงการเปลี่ยนแปลงและ

สามารถแขงขันกับสังคมโลกได ตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจทางการศึกษาโดยการกระจาย

อํานาจจากการท่ีรัฐใหอํานาจในการตัดสินใจ การจัดสรรหรือการแบงอํานาจหนาที่ในการบริหารระดับสูงของรัฐบาลไปสู

หนวยงานระดับลาง ในการท่ีจะสามารถดําเนินการจัดการและการบริหารการศึกษาในลักษณะท่ีองคอํานาจหนาท่ี แก

ทองถิ่นไดรวมกันใหบริการการศึกษาแกประชาชน ทุกเพศทุกวัยท่ีอาศัยอยูในอาณาบริเวณของทองถิ่น ตาง  ๆ  มีอํานาจ

ในการดูแลกิจการหลาย ๆ ดานของตนเอง ไมใชปลอยใหรัฐบาลกลางรวมศูนยอํานาจในการจัดการแทบทุกอยางใน

ทองถิ่น และสอดคลองกับความหมายของการกระจายอํานาจทางการศึกษา ในเร่ืองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การเผยแพร สนับสนุน สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนการจัดกจิกรรมไปสูจังหวัด อําเภอ และหนวยปฏิบัติสรุปได

วา การกระจายอํานาจ หมายถึง การมอบอํานาจในการบริหารตาง ๆ จากองคกรปกครองสวนกลางใหกับชุมชนหรือ

ทองถิ่นหรือหนวยงานระดับลางรับผดิชอบ รวมท้ังดานการศึกษาผูบริหารระดับลางมีอิสระในการตัดสินใจ อันจะเกี่ยวของ

ไปจนถึง อํานาจหนาท่ี ท่ีกระจายออกไปทําใหเกิดการกํากับนิเทศติดตามจากหลาย ๆ ฝาย อันจํานํามาซึ่งความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบได 

 จะเห็นไดวาวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ เปนแผนระยะยาวถึง 15 ป คือเร่ิมใชตั้งแต พ.ศ. 2545 

จนถึง พ.ศ. 2559 เนนการจัดการศึกษาโดยมีสวนรวมของประชาชน สถานศึกษาในฐานะหนวยงานปฏิบัติ โดยผูบริหาร 

ครู บุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ตองดําเนินการใหเปนไปตามแนวนโยบาย เพื่อดําเนินการใน

การบริหารและจัดการศกึษาตามแผนการศกึษาแหงชาตเิพื่อผลในการพัฒนาสังคมไทยเปนสังคมท่ีมคีวามเขมแข็ง 

 กลุมโรงเรียนบานหวยไครประกอบไปดวยโรงเรียนท้ังหมด จํานวน 9 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหวยไคร 

โรงเรียนบานดอยชาง โรงเรียนบานแสนเจริญ โรงเรียนบานทุงพราว โรงเรียนบานหวยมะซาง โรงเรียนบานหวยขี้เหล็ก 

โรงเรียนบานหวยน้ําเย็น โรงเรียนบานผาแดงหลวง และโรงเรียนบานหวยกลา เปนโรงเรียนบนท่ีราบสูง นักเรียนท้ังหมด

เปนชาวไทยภูเขา ประกอบไปดวยชนเผาตาง ๆ ท่ีมีความแตกตางกันทางดานภาษาวัฒนธรรม ทําใหการติดตอสื่อสาร
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ระหวางโรงเรียนและชุมชนเปนไปคอนขางลําบาก จําเปนตองมีคนเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารระหวางกัน การ

ประชาสัมพันธ ถงึกจิกรรมของทางโรงเรียน ท่ีจําเปนตองขอความรวมมือจากชุมชน การตอบสนอง จงึเปนไปคอนขางนอย 

 จากสภาพดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาวาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุม

เครือขายโรงเรียนบานหวยไครสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีระดับการดําเนินงานมากนอย

เพียงใด มีปญหาและขอเสนอแนะอยางไรเพื่อนําผลของการศึกษาในคร้ังนี้ไปวางแผนปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหาร

ในสถานศกึษาใหมปีระสทิธิภาพสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวม ในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

 2. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการบริหารแบบมีสวนรวม ในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวจัิยคร้ังนี้ มวัีตถุประสงคเพ่ือศกึษาสภาพปจจุบัน ปญหา ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบ

มีสวนรวม ของโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

โดยมขีัน้ตอนการดําเนนิงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ี

ใชในการวจัิย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7 คน และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 89 คน ในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประกอบไปดวยโรงเรียนท้ังหมด จํานวน 9 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหวยไคร โรงเรียน

บานดอยชาง โรงเรียนบานแสนเจริญ โรงเรียนบานทุงพราว โรงเรียนบานหวยมะซาง โรงเรียนบานหวยขี้เหล็ก โรงเรียน

บานหวยน้ําเย็น โรงเรียนบานผาแดงหลวง และโรงเรียนบานหวยกลา รวมท้ังสิ้น 96 คน ปการศกึษา 2557 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาทฤษฎีเอกสาร ตํารา แนวคิด และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ กับการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อนํามาจัดทําเคร่ืองมือในการสอบถาม เร่ือง การบริหารแบบมีสวน

รวม ของโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 2 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม โดย อาศัยนโยบายการกระจายอํานาจทางการศกึษาของรัฐบาล โดย

อางองิถงึทฤษฎีการบริหารแบบมสีวนรวมตามแนวคิดของโคเฮ็นและอัฟออฟ(Cohen & Uphoff, 1980) 4 ข้ัน 

ข้ันที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ข้ันที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  
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ข้ันที่ 3 การมีสวนรวมในการรบัผลประโยชน  

ข้ันที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศกึษาตามขัน้ตอนดังนี้ 

1. ศกึษาทฤษฎเีอกสาร ตํารา แนวคิด และงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ กับการบริหารแบบมสีวนรวม 

2. ผูวจัิยสรางแบบสอบถามฉบับรางแบบสอบถามจากขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมด ใหครอบคลุม การบริหารแบบมี

สวนรวมตามแนวคิดของโคเฮ็นและอัฟออฟ 4 ขัน้ 

3. นําเสนออาจารยท่ีปรึกษา และอาจารย (ท่ีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใช

ภาษา  

4. นําเคร่ืองมือท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก 

4.1 ดร.ธิดาวัลย อุนกอง 

4.2 ดร.เอกชัย ผาบชัย 

4.3 นายจรัส รินเท่ียง 

ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนือ้หา (Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ 

5. นําเคร่ืองมือท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมคีา IOC เทากับ 1 

6.นําเคร่ืองมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาวจัิยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิทางการ

ศกึษา ตําแหนง ระยะเวลาในการปฏบัิตริาชการ สถานภาพ จํานวน 6 ขอ 

ตอนท่ี 2 สภาพการบริหารสถานศึกแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายโรงเรียนบาน

หวยไคร สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 2 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Summated Rating Scale) โดยใชเทคนิคการวัด

ความคดิแบบ Likert Scale ซึ่งกําหนดตัวเลือกไว 5 ระดับ และใหมีน้ําหนักคะแนนในแตละระดับโดยกําหนดเกณฑ (อางถึง

ในธานนิทร ศลิปจารุ, 2548 หนา 77) ) ดังนี้ 

5 หมายถงึ มกีารดําเนนิงานมากท่ีสุด 

4 หมายถงึ มกีารดําเนนิงานมาก 

3 หมายถงึ มกีารดําเนนิงานปานกลาง 

2 หมายถงึ มกีารดําเนนิงานนอย 

1 หมายถงึ มกีารดําเนนิงานนอยท่ีสุด 
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เกณฑการวเิคราะหผลการประเมนิ ของเบสต (Best, อางถงึใน สุภาเพ็ญ จริยะเศษฐ, 2542, หนา 122) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย   4.50  -  5.00   หมายถงึ มกีารดําเนนิงานมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย   3.51  -  4.50   หมายถงึ  มกีารดําเนนิงานมาก 

คะแนนเฉลี่ย   2.51  -  3.50   หมายถงึ  มกีารดําเนนิงานปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย   1.51  -  2.50   หมายถงึ มกีารดําเนนิงานนอย 

คะแนนเฉลี่ย   1.00  -  1.50   หมายถงึ มกีารดําเนนิงานนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหา และขอเสนอแนะในการแกปญหาเกี่ยวกับการบริหาร

แบบมสีวนรวม เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจัิยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลผูวจัิยดําเนนิการดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดตอขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงผู

บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 เพื่อขออนุญาต เก็บขอมูลจากประชากรท่ีกําหนดไว 

2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําแบบสอบถาม จํานวน 96 ฉบับ โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลดวย

ตนเองไดมาครบทุกฉบับ 

3. ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับ 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดคืนมา วเิคราะหขอมูลตามวธีิทางสถติท่ีิไดวางแผนไว 

5. นําขอมูลท่ีไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป 
 

วธีิการวเิคราะหขอมูล 

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดย

ใชสถิติในการวิเคราะหดังนี้หลังจากประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูวิจัยนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย

คอมพวิเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป โดยดําเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

 1. ตอนท่ี 1 วเิคราะหขอมูลโดยนําขอมูลท่ัวไปมาหาคารอยละ 

 2. ตอนท่ี 2 วเิคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 3. ขอมูล สภาพปจจุบัน ปญหา ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม ของโรงเรียนในกลุมเครือขาย

โรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 วิเคราะหโดยใชความถี่ และนําเสนอเปน

ความเรียง 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจัิยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา 

ตําแหนง ระยะเวลาในการปฏบัิตริาชการ สถานภาพ จํานวน 6 ขอ 
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ตอนท่ี 2 สภาพการบริหารสถานศึกแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายโรงเรียนบาน

หวยไคร สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 2 

ตอนท่ี 3 สภาพปจจุบัน ปญหา และขอเสนอแนะในการแกปญหาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม แบบ

ปลายเปด 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การวิจัยเร่ืองการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายโรงเรียนบาน

หวยไคร สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 ผูวจัิยนําประเด็นสําคัญมา อภปิรายผล ดังนี้ 

1. สภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวย

ไคร สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 อยูในระดับมาก 

2. ขั้น 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ พบวา กรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายโรงเรียนบาน

หวยไคร ในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากมีผลการมีสวนรวมในการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาใหเขากับสภาพและ

ความตองการของชุมชนและทองถิ่น อยูในระดับมาก รวมไปจนถึงการมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน การใหความเปนชอบในการใชหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนการจัดสภาพแวดลอมรวมไปจนถึง

การมสีวนรวมในการใหการสนับสนุนเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศกึษาทุกคน 

3. ขั้น 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน จาการวิเคราะหขอมูลท่ีไดนั้นจะเห็นไดวาการมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานจากกรรมการสถานศึกษายังคงมีระดับการดําเนินงานเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ประเด็นท่ีมีระดับการ

ดําเนนิการรวมกันมากท่ีสุดคือการเปดโอกาสใหบุคลากรท่ีมคีวามรูความสามารถในชุมชนเขามามีบทบาทในการใหความรู

ภายในสถานศกึษา ซึ่งเปนหัวขอท่ีสนับสนุนการบริหารแบบมสีวนรวมใหชุมชนเขามามบีทบาทภายในสถานศกึษา  

รองลงมาคือการมีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ สัมพันธกับงานวิจัยของ สหชาติ ศรีวิชัย (2554) ได

ศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและศึกษาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชนเผา

มูเซอ ในเขตบริการของโรงเรียนบานหัวฝาน ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม พบวา สภาพการมีสวน

รวมในการจัดกจิกรรมของชนเผามูเซอ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  

4. ขั้น 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ จากผลการวิจัยทําใหทราบวา

สถานศึกษายังคงมีระดับการดําเนินงานเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง การมีสวนรวมในการกําหนดตัวบุคลากรท่ีรับผิดชอบ

ในกิจกรรมตาง ๆ นั้นตัวกรรมการสถานศึกษาไดมีบทบาทเขามามีสวนรวมในดานของตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการท่ีวางเอาไว ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน และไดเขามาเปนสวนหนึ่งใน

การมีสวนรวมในการเสนอความตองการดานพื้นฐานดานสาธารณะ ไดแก บริการหรือความพึงพอใจจากสาธารณูปโภค 

โดยใชรูปแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกบคนยากจนจึงจําเปนตองมีการกําหนดการมีสวนรวมในผลประโยชนท้ัง

ในเร่ืองปริมาณ การแบงผลประโยชน และคุณภาพบริการและความพึงพอใจตลอดจนถึงการมีสวนรวมในการรับผิดชอบ

ในเร่ืองของการเปดโอกาสใหกรรมการสถานศกึษารวมหาแนวทางในการพัฒนาการศกึษาของสถานศกึษาดวย  
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5. ขั้น 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล จากผลการวิเคราะหขอมูลผลการวิจัยจะเห็นไดวาสถานศึกษามี

ระดับการดําเนนิงานเฉลี่ยอยูในระดับมาก การมีสวนรวมในการประเมินผล ท่ีกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมมากท่ีสุดคือ

การแกไขปญหาความขัดแยงของบุคลากรทางการศกึษา อันเปนผลมาจากการทํางานรวมกันหลาย ๆ ฝายยอมมีความเห็น

ท่ีไมตรงกัน การสรางความเขาใจซึ่งกันและกันนั้นจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานและทําใหเกิดประสิทธิผลมาก

ท่ีสุด รวมไปถึงการมีสวนในการติดตามกระบวนการเรียนการสอนของครู และบุคลากรทางการศึกษา พรอมท้ังรวม

อภปิรายผลขอบกพรองในการดําเนนิงานในดานตาง ๆ ของสถานศกึษา  

6. จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะพบวา อํานาจการตัดสินใจสวนใหญตกเปนของผูบริหารสถานศึกษา

การเสนอแนะแนวทางการดําเนินการตาง ๆ ไมคอยเปนท่ียอมรับจากสถานศึกษา คณะทํางานสวนใหญไมคอยไดมีสวน

รวมในการดําเนินงานเทาท่ีควรเนื่องจากภาระหนาท่ีท่ีมี จึงไมสามารถรวมกันดําเนินการตามหนาท่ีของกรรมการ

สถานศึกษาไดอยางเต็มท่ี การมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาสวนใหญแลว

เปนสถานศึกษาเปนผูกําหนดเอง โดยกรรมการสถานศึกษาไมไดมีบทบาทในการมีสวนรวมเทาท่ีควร และกรรมการ

สถานศึกษาไมมีสวนรวมในการประเมินในดานตาง ๆ ของสถานศึกษาเทาท่ีควร การประเมินตาง ๆ สถานศึกษาจะเปน

ผูดําเนินการเอง ทําใหเห็นวา กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมยังเปนไปไมดีเทาท่ีควรและขอเสนอแนะท่ีได ไดแก 

ยกระดับกรรมการสถานศึกษาใหมีบทบาทมากขึ้นสามารถเขารวมรับฟงการประชุมตาง ๆ และมีสวนรวมในการตัดสินใจ

มากขึ้น ประสานความรวมมือกับองคกรตาง ๆ ภายในทองถิ่น เพื่อยกระดับการบริหารแบบมีสวนรวมใหทุกฝายมี

ความสําคัญในหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย จัดตารางนัดหมายการประชุมเพื่อรวมวางแผนการดําเนินงานใหชัดเจนมาขึ้น

อาจจะเพิ่มความถี่ บอยในการประชุมเพื่อรวมกันประเมินในผลประโยชนจากวัตถุประสงคที่ไดวางเอาไว ทั้งในเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ เมื่อมีการประเมินกิจกรรมตาง ๆ หรือ โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จตาง ๆ ควรเชิญกรรมการ

สถานศึกษามารวมเปนสวนหนึ่งของผูประเมินดวย สถานศึกษาควรพิจารณาหาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีจะใหกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมโรงเรียนบานหวยไครสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในการ

บริหารงานรวมกับสถานศึกษามากขึ้น เชนการพิจารณาเห็นชอบผลการเรียนของผูเรียน การจัดกิจกรรมท่ีเนนให

ผูปกครองมสีวนรวม หรือการออกแบบสอบถามใหผูปกครองแสดงความคิดเห็นกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือ

แมกระท่ังกระนิเทศโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือผูปกครอง ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาตั้งแต

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เปนตน แตอยางไรก็ตามผูบริหารสถานศึกษาตองเล็งเห็น

ความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม และเขาใจหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยาง

เหมาะสมและเกดิประโยชนตอองคกรมากท่ีสดุ 
 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา”ผูศึกษามี

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ จากผลการศกึษา เพื่อมุงเนนใหเกดิประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับ ดังนี้ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ในขั้นท่ี 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีระดับการดําเนินงานอยูในระดับมาก การมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจนั้นสามารถแบงออกไดเปนสามระยะ คือ การตัดสินใจชวงตน การตัดสินใจชวงดําเนินการ และการตัดสินใจชวง
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ปฏบัิตกิาร ความสําคัญของขัน้ตอนนี้อยูท่ีการเสนอแนวทางท่ีสอดคลองกับกลยุทธเพื่อแกปญหา กับความตองการของผูท่ี

เขามามสีวนรวม 

2. ขั้นท่ี 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ควรมีการสํารวจ

เปรียบเทียบความคิดเห็นจากท้ังสองฝายคือฝายสถานศึกษาและฝายคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประโยชนในการ

พัฒนาการบริหารแบบมีสวนรวม และใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามาเปนสวนหนึ่งของการประเมินสถานศึกษาแตละ

คร้ังดวย 

3. ขั้นท่ี 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน

กลาง ในการจัดทําแผนกลยุทธตาง ๆ หรือการกําหนดทิศทางการศึกษาของ หลักสูตรทองถิ่นควรสํารวจความตองการ

ของชุมชนโดยผานกระบวนการเก็บขอมูลเพ่ือ ประเมนิผลหรือจากการ โหวตในท่ีประชุม 

4. ขัน้ท่ี 4 การมสีวนรวมในการประเมนิผล ในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ผูบริหารเขตพืน้ท่ีการศกึษา และผูบริหารสถานศกึษา ควรใหความสําคัญและเขาใจถึงหลักการการบริหารแบบ

มสีวนรวม และมทัีกษะ กระบวนการท่ีจะนําไปใชใหเกดิประโยชนกับสถานศกึษามากท่ีสุด เพราะความสําเร็จของเปาหมาย

การจัดการศึกษาจะขึ้นอยูกับความรวมมือของทุกฝายจากผูมีสวนเกี่ยวของท้ังหมดไมเฉพาะเจาะจงแตกรรมการ

สถานศกึษา และผูบริหารเพยีงฝายเดยีว 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 1. ควรมกีารศกึษากลุมประชากรท่ีเกี่ยวของการกับบริหารสถานศกึษารวมดวย เชน นักเรียน ครู และองคกร

เอกชน เพื่อขอมูลท่ีหลากหลายขึ้น 

 2. ควรมีการเก็บขอมูลเชงิสัมภาษณกลุมประชากรเพื่อใหไดขอมูลเชงิลกึมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงอยางเต็มความภาคภูมิใจไดเพราะไดรับความกรุณาอยางดียิ่ง

จาก อาจารย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ ท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองท่ีใหคําแนะนําพรอมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไข 

อาจารย ดร.กัมพล ไชยนันท กรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเองที่ชวยกรุณาแกไขจนทําใหมีความถูกตองสมบูรณ

มากยิ่งขึ้น ผูวจัิยขอขอบคุณไว ณ ท่ีนี้เปนอยางสูง 

ขอขอบคุณอาจารย ดร.ธิดาวัลย อุนกอง รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผูเกี่ยวของท่ี

ไดกรุณาตรวจแบบสอบถาม และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อการทดสอบเคร่ืองมือ และผูบริหาร

สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไครท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและ

เก็บขอมูลจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอขอบคุณ ดร.เอกชัย ผาบชัย ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 2 ท่ีไดกรุณาตรวจแบบสอบถาม และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อการทดสอบเคร่ืองมือ 

และผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไครท่ีใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามและเก็บขอมูลจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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ขอขอบคุณอาจารย นายจรัส รินเท่ียง รองผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงรายเขต 2 ท่ีไดกรุณาตรวจแบบสอบถาม และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อการทดสอบ

เคร่ืองมือ และผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไครท่ีใหความรวมมือในการ

ตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ผูวิจัยขอขอบคุณเพื่อน ๆ กัลยาณมิตรทุกทานท่ีคอยใหกําลังใจ และใหคําแนะนําติและชมตลอดมา สุดทายนี้

ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวท่ีเปนกําลังใจ  
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การบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดดสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

School Management to ASEAN Community of the Padaet school under the 

Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 
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บทคัดยอ 

 การวจัิยคร้ังนี้มวัีตถุประสงคเพื่อศกึษาการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน     อําเภอปา

แดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 การวิจัยคร้ังนี้ประชากรไดแก ครูผูสอน และ

ผูบริหารโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2      ปการศึกษา 2557 

จํานวน 99 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวจัิยพบวา  

 1. การบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  มีการบริหารสถานศึกษาสูอาเซียนโดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการบริหารบุคลากร ดานการบริหารจัดการเรียนรู และดาน

การบริหารจัดการเครือขายและชุมชนสัมพันธ  

 2. การศกึษาขอเสนอแนะพบวา ควรมกีารพัฒนาครูเพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีนเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 

คําสําคัญ : การบริหารสถานศึกษา  ประชาคมอาเซยีน  
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Abstract 

 The purposes of this research was to study about the  school management to ASEAN community of the 

Padaet school under the Chiangrai primary educational service area office 2. The people in this study were 99 

people of teachers and directors school under the Chiangrai primary educational service area office 2.  The statistics 

used in the data analysis comprised frequency, percentage, mean and standard deviation. 

 The results were as follows  

 1. The level of the school management to ASEAN community of the  Padaet school under the Chiangrai 

primary educational service area office 2 in readiness preparation to ASEAN as a whole is high.    When considering 

of in descending order of descending is administration manages, personnel administration, administration of the 

management of teaching and the administration of network and the community.  

 2. Study about the suggestion were should be more development of teacher to ASEAN. 
 

Keywords : School Management , ASEAN Community 
 

บทนํา 

 ประเทศไทยอยูในสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ โดยมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการ

เติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยตองใชโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก อาทิ การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน การขยายตัวของขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจใหมในเอเชีย 

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดานการตลาดของโลก การพัฒนาในการแขงขันทางเศรษฐกิจตองมีความสัมพันธและ      รวม

พัฒนากับประเทศเพื่อนบานและประเทศสมาชกิในอาเซยีนใหมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกดิคุณภาพท่ีย่ังยืน 

 สุวชัิย โกศัยยะวัฒน (2548, หนา 33) กลาววา ปจจุบันการศกึษากลายเปนเคร่ืองมือสําคัญประการหนึ่งในการ

สรางความสัมพันธระหวางประเทศ การดําเนินนโยบายระดับชาติและระดับนานาชาติมักมีขอกําหนดดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรม ความรวมมือดานการวิจัย การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน 

การแลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิตนักศึกษา และครู อาจารย เพื่อความกาวหนาทางวิชาการและใชทรัพยากรมนุษยรวมกัน

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนขอกําหนดในหลักการประการหนึ่งสําหรับการดําเนินการของโครงการรวมมือในแตละ

ภูมิภาค ดังเชน อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian 

Nation)  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2554, หนา 1) กลาววา อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(Association of Southeast Asian Nation) กอตัง้ขึ้นโดยมวีัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศใน

ภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สรางสรรคความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ 

การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยูดีบนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชนรวมกันของประเทศ

สมาชิกท้ัง 10 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักร
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ไทย การาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง

สหภาพเมยีนมาร และราชอาณาจักรกัมพูชา 

 กระทรวงการตางประเทศ กรมอาเซียน (2552, แผนพับประชาสัมพันธอาเซียน) กลาววา สมาคมประชาชาติ

แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nation) หรือ อาเซียน (ASEAN) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 8 

สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงคแรกเร่ิมเพื่อความมั่นคงและตอตานการปกครองระบอบคอมมิวนิสตเปนหลัก 

ตอมาความรวมมือมุงพัฒนาดานเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยมีการจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียนเพื่อกระตุนการคาภายใน

ภูมิภาค ในภายหลังไดมีการขยายความรวมมือดานการคาบริการ โดยมีการจัดทํากรอบขอตกลง  ดานการคาบริการและ

เปดเขตการลงทุนอาเซียนเพื่อดึงเงินทุนและความรวมมือภายในอาเซียน ในป พ.ศ.2546 ผูนําอาเซียนเล็งเห็นความสําคัญ

วาการรวมกลุมควรแข็งแกรงขึ้นโดยพัฒนาเปนประชาคมอาเซียน   (ASEAN Community : AC) ภายในป พ.ศ.2563 (ค.ศ.

2020) ตอมาผูนําอาเซียนไดเห็นชอบรวมกันวาควรเรงใหเกิดประชาคมอาเซียนเร็วขึ้นเปนภายในป พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) 

เพื่อการแขงขันกับภูมิภาคอ่ืนและทันตอการเปลี่ยนแปลงดานตางๆของโลก โดยประชาคมอาเซียนจะเปนชุมชนที่มีกฎบัตร

อาเซียน (ASEAN Charter) ประกอบดวย  3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน ท้ังนี้ในการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนจะทําใหมีการเคลื่อนยาย

กําลังคน นักเรียน นักศกึษา และบุคลากรทางการศกึษาเปนไปโดยสะดวกขึ้น และการเปดการคาเสรีบริการดานการศึกษา

จะสงผลใหเกดิการเคลื่อนยายองคความรู ภาษาและวัฒนธรรมระหวางกัน สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ประกอบ ดวยสมาชกิ 10 ประเทศ โดยเรียงลําดับตามการเขารวมเปนสมาชกิ ไดแก สาธารณรัฐอนิโดนเีซยี มาเลเซยี  

สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย การาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคม  นิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมยีนมาร และราชอาณาจักรกัมพูชา 

 ในการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศไทยซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน มีความ

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมกีารเตรียมความพรอมเพื่อเปดประตูสูการเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีขึ้นในป พ.ศ.2558 (ค.ศ.

2015) หนวยงานองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนมีความสําคัญอยางยิ่งในการผลักดันและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ

เขารวมเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียน องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาไปจนถึง

ระดับอุดมศึกษา นับวามีความสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะระดับประถมศึกษา เพราะเปนจุดเร่ิมตนของการเรียนรูเพื่อกาว

ไปสูในระดับในระดับมัธยมศกึษาและระดับอุดมศกึษา รวมไปถงึการเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตดวย 

 จังหวัดเชียงราย ถือเปนประตูหนาดานสูอาเซียนและเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน ถึง 2 

ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมยีนมาร เปนจังหวัดท่ีมีหลายองคกรท้ัง

ภาครัฐและเอกชนใหความสนใจโดยเฉพาะในเร่ืองเศรษฐกจิ และการศกึษา  

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดกําหนดวิสัยทัศนขององคกร คือ “ภายในป 2558 

เปนองคกรที่มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน สรางความเปนเลิศให

ผูเรียนพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน” จากวิสัยทัศนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่ง

หนวยงานตนสังกัดไดกําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดเตรียมการทุก ๆ ดานเขาสูประชาคมอาเซียน และดําเนินการเพื่อ

สนองนโยบายโดยโรงเรียนสวนใหญในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 2 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศกึษาการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2  

 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 
 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2557 ใน 11 โรงเรียน จํานวน 99 คน แยกเปนผูบริหาร จํานวน 

11 คน และครูผูสอน จํานวน 88 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 การวจัิยคร้ังนี้ใชเคร่ืองมือในการวจัิย คือ แบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

ในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามขึ้นตาม

ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดวย เพศ  อายุ  ระดับคุณวุฒิการศึกษา และ

ระยะเวลาในการปฏบัิตงิาน จํานวน 4 ขอ ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนมี

ลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนออกเปน 5 ระดับ คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด และในแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

ตัวแปรตาม  ตัวแปรอสิระ  

การบรหิารสถานศกึษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด             

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 

ประกอบดวยแนวทางหลัก 4 ดาน ไดแก 

   1.  ดานการบรหิารจัดการ 

   2. ดานการบรหิารบุคลากร 

   3. ดานบรหิารจดัการเรยีนรู 

   4. ดานการบรหิารจัดการเครือขาย และชุมชนสัมพนัธ 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

   1. เพศ 

   2. อายุ 

   3. ระดับคณุวุฒิทางการศกึษา 

   4. ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 
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ตามแนวทางหลัก 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานการบริหารบุคลากร ดานการบริหารจัดการเรียนรู และดาน

การบริหารจัดการเครือขายและชุมชนสัมพันธ จํานวน 40 ขอ เกณฑระดับการบริหารงานเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท 

(Lilert) นําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปรผลโดยใชเกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย ตอนท่ี 3 เปน

แบบสอบถามปลายเปด (Open Ended Questionnaire) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นอ่ืนๆ 

เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา สูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวจัิยคร้ังนี้ ผูวจัิยวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิดังนี้  

 1. นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช

สถติบิรรยายไดแก ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

 2. นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ระดับการบริหารสถานศกึษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปา

แดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในดานการบริหารจัดการ 4 ดาน วิเคราะหหา

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนรายขอ รายดาน  และโดยรวม 

 3. นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของ

โรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 การวิเคราะหเนื้อหา (Content 

analysis) โดยการจัดหมวดหมูขอมูล โดยการพรรณนาวเิคราะห ไดแก ความถี่ 
 

ผลการศึกษา 

  ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจัิยไดนําเสนอแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหขอมูลการบริหารสถานศกึษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

  ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน

อําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 
 

สรุปและอภิปรายผล 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง การบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปา

แดด สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 สามารถสรุปผลการวจัิยไดดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.60 มีอายุระหวาง 51-60 ป คิดเปนรอยละ 49.50 ระดับคุณวุฒิ

การศกึษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70.70  มรีะยะเวลาในการปฏบัิตงิาน 21 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 51.50 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอ ปา

แดด สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

 1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย พบวา การบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน

อําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการบริหารบุคลากร ดานการบริหารจัดการ

เรียนรู และดานบริหารจัดการเครือขายและชุมชนสัมพันธ  

 2. การบริหารสถานศกึษาสูประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการบริหารจัดการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับ

จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนมีการบูรณาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.

2551 ท่ีเนนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการจัดทําหนวยการเรียนรูอาเซียนศึกษากลุมสาระ   การเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนมกีารสงเสริมการจัดการเรียนรูเต็มศักยภาพของผูเรียน และโรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน 

พันธกจิ และแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศกึษาสูประชาคมอาเซยีน  
 3. การบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการบริหารบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับ

จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ บุคลากรมีการจัดหอง/มุมอาเซียนศึกษา เปนแหลงเรียนรูและแหลงสืบคน

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน เชน 

การจัดปายนิเทศ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน และบุคลากรมีความตระหนักและมีทัศนคติท่ีดีตอการเขาสู

ประชาคมอาเซยีน          

 4. การบริหารสถานศกึษาสูประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการบริหารจัดการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดย

เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ นักเรียนสามารถใชสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ICT ในการเรียนรู มี

การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน และจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการเรียนรู

เพื่อใหเกดิความรูความเขาใจทางวัฒนธรรมของกลุมประเทศประชาคมอาเซยีน  

 5. การบริหารสถานศกึษาสูประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการบริหารจัดการเครือขายและชุมชนสัมพันธ โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ชุมชนมีทัศนคติท่ีดีตอการเขาสู

ประชาคมอาเซียน ชุมชนไดรวมสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนสูการเปนประชาคมอาเซียนในดานตางๆ และชุมชนทราบแนว

ทางการดําเนนิงานโรงเรียนสูประชาคมอาเซยีน  

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน

อําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

 การวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา ขอเสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษา สู
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ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ของ

ผูตอบแบบสอบถามจําแนกเปนรายดานโดยเรียงจากความถี่จากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้ 

  1. ดานการบริหารจัดการ ไดแก ควรเชิญผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนเขามารวมประชุมกําหนดนโยบายท่ี

ชัดเจน และมอบหมายทุกฝายดําเนินการรวมกัน ควรจัดสรรครูชาวตางชาติหรือกลุมครูในประเทศสมาชิก ประชาคม

อาเซียนมาสอนนักเรียน หรือบุคลากรในโรงเรียน และควรสรางความตระหนักและรวมสรางทัศนะคติท่ีดี ตอการเปน

สมาชกิประชาคมอาเซยีน  

  2. ดานการบริหารบุคลากร ไดแก ควรมีการจัดอบรมเพื่อใหความรูแกบุคลากร เชน ดานภาษา วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจและอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ควรมีบุคลากรครูชาวตางชาติมาสอนภาษาอังกฤษในแตละโรงเรียน และควรมี

การพัฒนาดานการใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเพ่ือการสนทนาและใชไดจริง 
 3. ดานการบริหารจัดการเรียนรู ไดแก ควรมีการจัดทําแผนการเรียนรูและปฏิบัติการสอนท่ีหลากหลายวิธี 

ควรนําวทิยากรชาวตางชาติมาสอนภาษาอังกฤษทั้งในและนอกเวลาเรียนเพื่อใหสามารถสื่อสารได และควรใหมีการวัดผล

และประเมนิผลตามสภาพจริง 

  4. ดานการบริหารจัดการเครือขายและชุมชนสัมพันธ ไดแก ควรมีการประชาสัมพันธ เผยแพรความรู

เกี่ยวกับอาเซียนอยางท่ัวถึง ควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด

กจิกรรมตาง ๆ และควรมกีารจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเพื่อจัดตัง้เครือขายประชาคมอาเซยีน 

 การอภปิรายผล 

 ผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 มปีระเด็นการอภปิราย ดังนี้  

 จากการวจัิย พบวา การบริหารสถานศกึษาสูประชาคมอาเซยีนของโรงเรียนใน  อําเภอปาแดด สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย  ของจารุวรรณี แพรศรี

สกุล (2556, หนา 135) ท่ีศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน  โรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และเทิดพงษ ศรีวิเศษ (2557, หนา 583-597) ท่ีศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพื่อความ

พรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งแสดงใหเห็นสภาพการ

ปฏิบัติงานจริงเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาวา มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีตองบริหารและ

จัดการเพื่อความพรอม  สูประชาคมอาเซยีน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน อางถึงใน เทิดพงษ ศรีวิเศษ 

(2557, หนา 583-597)  โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะ

สรางศักยภาพใหแกสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียน จึงไดจัดทํา

เอกสารแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เปนการเตรียมความพรอมของเด็กไทย เพื่อการอยูรวมกับ

ประชาชนของประเทศตางๆ ในประชาคมอาเซยีนใน  ป 2558 และยังไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุนในเร่ืองการจัดเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซยีนอยางตอเน่ือง 

 ในเร่ืองของการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน นักรบ ระวังการณ และนฤนันท สุริยมณี  (2555, หนา 

71-85) ไดเขยีนบทความเร่ือง บทบาทของผูบริหารสถานศกึษาและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมความพรอมในการกาว

เขาสูประชาคมอาเซยีน สรุปไดวา การใหการศกึษาแกประชาชน เปนเคร่ืองมือจะสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตามตองการ
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ได และผูที่มีบทบาทสําคัญในการเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ก็คือ ผูบริหารโรงเรียน ซึ่ง

สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา 176-177) ท่ีกลาวถึงการบริหารสถานศึกษาวา ผูบริหารโรงเรียนจะตองมี

สมรรถภาพหรือศักยภาพ ความสามารถในการบริหารจัดการและความรูความเขาใจแนวทางการบริหารและการจัด

การศึกษา ผูบริหาร เปนผูนําท่ีสําคัญท่ีสุดในการขับเคลื่อนสถานศึกษา โดยใชกระบวนการทางการบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของ

องคกร โดยการรวมมือกันบริหารจัดการคุณภาพทางการศึกษาใหเกิดความพึงพอใจของทุกฝาย เพื่อประโยชนสูงสุดใน

การพัฒนาประเทศ 

 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนมีระดับมาก 2 ดาน คือ 

ดานการบริหารจัดการ และดานการบริหารบุคลากร  มีระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานบริหารจัดการเรียนรู และดาน

การบริหารจัดการเครือขายและชุมชนสัมพันธ สอดคลองกับ เทิดพงษ ศรีวิเศษ (2557, หนา 583-597) ท่ีศึกษาการ

บริหารสถานศึกษาเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ท่ีพบวา ภาพรวมสภาพในการบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก แยกเปนราย

ดานมีสภาพการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 3 ดาน คือ ดานการสงเสริมทรัพยากรในการดําเนินงาน การจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู และการนเิทศภายในสถานศกึษา อยูในระดับปานกลาง 2 ดานคือ การวางแผนพัฒนาครู และการจัดตั้ง

เครือขาย และราตรี สีงาม (2555, หนา 92-93) ท่ีศึกษาการเตรียมความพรอม สูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน

มัธยมศกึษา ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีษะเกษ พบวา มกีารดําเนินงานการเตรียมความพรอมดานนโยบายของ

ผูบริหารโรงเรียนและดานการจัดการเรียนรูระดับปฏิบัติการโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตมีบางดานที่อยูในระดับ

มาก เชน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวของกับอาเซียน สนับสนุนสงเสริมใหครูและบุคลากรในโรงเรียนได

มีโอกาสเขารับการอบรมประชุม สัมมนา ตลอดจนศึกษาดูงานการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนท้ัง

ภายในประเทศ และประเทศสมาชิกอาเซียน จากผลการศึกษาวิจัยดังกลาวขางตน จะพบวา แมผลการวิจัยในภาพรวม 

การบริหารสถานศกึษา สูประชาคมอาเซยีนของสถานศกึษาใน 

 

สภาพโดยรวมจะอยูในระดับมาก แตจากผลการวิจัย  รายดาน ยังพบวาการบริหารสถานศึกษาบางดานอยูใน  ระดับปาน

กลาง จงึเปนภาระหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา ที่ตองดําเนินการเพื่อการบริหารสถานศึกษาใหครบถวน สมบูรณ ในทุก

ดาน เพราะภาระหนาท่ีของสถานศกึษา คือ การมีบทบาทในการบริหารจัดการการศึกษาใหกับเยาวชนและประชาชนอยาง

มคุีณภาพตามมาตรฐานการศกึษาแหงชาต ิและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 

ขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเร่ือง การบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในคร้ังนี้ ทําใหผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีอาจเปนประโยชนตอการบริหาร

สถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 ดังนี้  
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 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

  1.1 ดานการบริหารจัดการ จากผลการวจัิย พบวา โรงเรียนมกีารสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักเรียน

และครูในประเทศประชาคมอาเซียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยท่ีสุด ดังนั้น ผูบริหารควรเรงดําเนินการพัฒนาและ

สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักเรียนและครูในประเทศประชาคมอาเซียน โดยมีการประชุม คณะผูบริหาร

โรงเรียนในอําเภอปาแดดเพื่อดําเนินการในเร่ืองดังกลาว เพื่อเปนการสรางประสบการณ แลกเปลี่ยนเรียนรูดานภาษา 

วัฒนธรรมและอ่ืนๆ เพื่อใหทันกับสถานการณโลกและมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงหลังจากการรวมตัวเปนประชาคม

อาเซยีนตอไป  

  1.2 ดานการบริหารบุคลากร จากผลการวิจัย พบวา บุคลากรมีการจัดตั้งเครือขาย/สมาคม/ชมรมครู

ประชาคมอาเซียนท่ีแสดงใหเห็นถึงความรวมมือดําเนินการ คาเฉลี่ยอยูในลําดับนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารควรกําหนดเปน

นโยบายใหโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สรางเครือขาย

ประชาคมอาเซยีนรวมกัน เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ และมคีณะดําเนนิการจัดกจิกรรมรวมกัน  ท้ัง 11 โรงเรียน  

  1.3 ดานการบริหารจัดการเรียนรู จากผลการวจัิย พบวา นักเรียนไดเรียนรูกับครูชาวตางชาติ คาเฉลี่ยอยูใน

ลําดับนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหมีการจางครูชาวตางชาติ หรือเชิญเปนวิทยากรมาใหความรู 

เพิ่มพูนทักษะการสื่อสารใหกับนักเรียนเพื่อเปนการสรางประสบการณ แลกเปลี่ยนเรียนรูดานภาษา วัฒนธรรมและอ่ืนๆ 

  1.4 ดานการบริหารจัดการเครือขายและชุมชนสัมพันธ จากผลการวิจัย พบวา ชุมชนมีสวนรวมในการ

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับนอยท่ีสุด 

ดังนั้น ผูบริหารควรตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของชุมชนโดยใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

และแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาและจัดกจิกรรมตางๆ เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม กับสถานศึกษาเพื่อใหเกิดเปนชุมชน

เขมแข็งตอไป 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวจัิยในครั้งตอไป  

  2.1 ควรศกึษาความคิดเห็นของนักเรียนและผูปกครอง ในการบริหารสถานศกึษา สูประชาคมอาเซยีน 

  2.2 ควรศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน ในการบริหารสถานศึกษา  สูประชาคมอาเซียน ของ

โรงเรียนสังกัดท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  2.3 ควรศกึษาแนวทางการสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีนในโรงเรียน  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก ดร.อนวัช อุนกอง อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยและ

คณาจารยจากมหาลัยพะเยาทุกทาน ท่ีไดใหความกรุณาตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง ทําใหงานวิจัยฉบับนี้มีความ

สมบูรณมากยิ่งขึ้น ผูวจัิยขอขอบพระคุณมา  ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ นายถวิล สุริยะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังวิทยา นายสุรพล ยังวัฒนา ศึกษานิเทศก 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และ ดร.ธิดาวัลย อุนกอง รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัย

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  ท่ีกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ ใหคําแนะนําและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการทํา

วจัิย ทําใหไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับงานวจัิย 
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 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในอําเภอปาแดด  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บุคลากรท่ีเกี่ยวของท่ีกรุณาใหขอมูลในการตอบแบบสอบถาม และ

ขอขอบพระคุณเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายทุกทานท่ีกรุณาใหคําแนะนํา ชวยเหลือ ประสานงานให

สําเร็จดวยด ี

 คุณคาและคุณประโยชนของงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเพื่อบูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย ตลอดจนผู

มพีระคุณทุกทานท่ีสรางพืน้ฐานการศกึษาใหแกผูวจัิยตัง้แตตนจนตราบเทาปจจุบัน 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายThe 

Development of Educational Quality of  Wat Fang Min Wittaya  

School, Rimkok sub-district Meung District Chiang Rai Province 
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บทคัดยอ 

 จุดมุงหมายในการศึกษาคร้ังนี้เพื่อศึกษาบริบท การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ศึกษาปญหาและอุปสรรคใน

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูมีสวนไดเสียในการจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบดวย 1. ผูบริหารงานท้ัง 4 

ฝาย ไดแก ผูบริหารฝายวิชาการ ผูบริหารฝายงบประมาณและบุคคล ผูบริหารฝายกิจการนักเรียน และผูบริหารงานท่ัวไป 

2. ครู 3. คณะกรรมการสถานศึกษา 4. นักเรียน จํานวน 191 คน ใชวิธีสุมอยางงาย ไดกลุมตัวอยางมีท้ังหมดจํานวน 129 

คน เคร่ืองมือท่ีใชคือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีท้ังหมด 2 ตอน สถิติที่ใช คือ เฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

จากผลการศกึษา พบวา สภาพและปญหาในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวทิยา (พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา)  ท้ัง 3 ดาน ในภาพรวม ดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอ่ืน (X�  =3.68) รองลงมา คือ ดานครู 

(X�  =3.64)  และลําดับสุดทาย ดานผูเรียน (X�  =3.48)  
 

คําสําคัญ: การพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนพระปริยัตธิรรม 
  

Abstract  

The aim of this research was to study the context of development of quality of education as well as the 

problems and obstacles of that development in the Wat Fang Min Wittaya School, in the Rimkok sub-district of the 

Mueang district of Chiang Rai province. Participants in the study were those who had a stake in the management of 

the school, including: 1) the administrators of four departments, including academic administration, bursory office, 

student affairs, and general staff; 2) teachers; 3) the school board; and 4) students. Altogether there were 191 
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participants. They were randomly sampled into a group of 129 participants. Research was conducted using 

questionnaires with 5 point rating scales, and assessed statistically according to average and standard deviation.  

 The results looked at three areas of the development of educational quality at Wat Fang Min Wittaya 

School. Overall, the area of “administrators” had a higher average score than the others (x = 3.68), followed by 

“teachers” (x = 3.64), and lastly, “students” (x = 3.48).  
 

Keywords: Quality development, Religious education 
 

บทนํา 

การจัดการศึกษาของสงฆไทย  เปนสวนหนึ่งของการใหการศึกษาของภาครัฐท่ีมีตอพระสงฆ โดยมีลักษณะแบบ

ใหเปลา ในปจจุบันการจัดการศึกษามีหลากหลาย และมีองคกรรับผิดชอบหลากหลายองคกร รวมถึงโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศึกษา ถือเปนหนวยงานหนึ่งดานการศึกษา ท่ีภาครัฐบาลสนับสนุน สงเสริม และกําหนดใหมีขึ้นตาม

ความประสงคของคณะสงฆ การจัดการศึกษาสงฆ จะตองจัดใหมีคุณภาพเชนเดียวกับการจัดการศึกษาอ่ืน แตจะมี

คุณภาพท่ีดีไดนั้นจะตองประกอบดวย องคประกอบตางๆ ท้ัง บุคลากร อาคารสถานท่ี หลักสูตรท่ีเหมาะสม การวัด

ประเมนิผล งบประมาณ และการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม  การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

ในจังหวัดเชียงราย   มีปญหาหลายประการ กลาวคือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดฝงหมิ่นวิทยาไมผานเกณฑการประเมิน

คุณภาพ ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานผลการจัดการศึกษา ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียนต่ําทุกกลุมสาระการเรียนรู และดานการบริหารจัดการศึกษา ยังขาดแผนปฏิบัติการตามขอเสนอแนะของ

ตนสังกัด ท่ีจะนําไปปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุงไปสูคุณภาพตามกลุมของสถานศึกษา และดานการจัดการเรียนการสอนท่ี

ขาดการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษายังขาดการนําผลการประเมินครูไปพัฒนาครู และครูยังจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไมมากนัก (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม,4-5) ผูวิจัยจึงเกิดคําถามการ

วจัิยวาจะพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวทิยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายไดอยางไร  โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดฝงหมิ่นวิทยา และเพื่อศึกษา

ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา เพื่อใหเปนประโยชนและนําไปประยุกตใช

ตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาบริบทโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวทิยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย 

2. เพื่อศกึษาการพัฒนาคุณภาพการศกึษาในโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวทิยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย 

3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก 

อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก ผูบริหารผูบริหารงานท้ัง 4 ฝาย ประกอบดวย ผูบริหารฝายวิชาการ ผูบริหารฝายงบประมาณ

และบุคคล ผูบริหารฝายกจิการนักเรียน และผูบริหารงานท่ัวไป ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวัด

ฝงหมิ่นวทิยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย จํานวน 191 คน 

 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารผูบริหารงานท้ัง 4 ฝาย ครู คณะกรรมการสถานศกึษา และนักเรียน โรงเรียนวัดฝง

หมิ่นวทิยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย จํานวน 129 คนโดยการเปดตาราง Krejcie และ Morgan  

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

การศกึษาเร่ือง เร่ือง การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวทิยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย มี

วธีิดําเนนิการดังนี้ ประเภทของขอมูล เปนขอมูลเชงิปริมาณลักษณะเปนแบบสอบถามท่ีผูวจัิยสรางขึ้นมาเอง โดยผานการ

หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามแลว ประกอบไปดวย 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคล ไดแก วุฒกิารศกึษา และประสบการณการทํางาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List)  

 ตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการพัฒนา คุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัตธิรรม ตามเกณฑมาตรฐาน 3 

ดาน ของพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542ไดแก ดานผูเรียน ดานผูบริหาร และดานครูผูสอน 

ตอนท่ี 2 เปนชนดิมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลเิคอรท (Likert Scale) (อางถงึใน ชัชวาลย เรืองประพันธ, 2543) 

ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

5 หมายถงึ ระดับสภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากที่สุด 

4 หมายถงึ ระดับสภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศกึษามาก 

3 หมายถงึ ระดับสภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศกึษาปานกลาง 

2 หมายถงึ ระดับสภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศกึษานอย 

1 หมายถงึ ระดับสภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศกึษานอยท่ีสุด 

จากนัน้กําหนดเกณฑในการแปลคาของคะแนนดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถงึ มสีภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศกึษามากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 หมายถงึ มสีภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศกึษามาก 

            2.50 – 3.49 หมายถึง มสีภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถงึ มสีภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศกึษานอย 

           1.00 – 1.49 หมายถงึ มสีภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอยท่ีสุด 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมอื 

 1. ศกึษาเอกสาร ตํารา วารสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา เพื่อนํามาสรางเคร่ืองมือ 
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2. สรางเคร่ืองมือใหครอบคลุมเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม โดยศกึษา

ปรับปรุงเคร่ืองมือจาก พระกฤตยา  สีจันทรเปง 

3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไข 

4. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นมาตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการหาความ

เที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) และหาคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ ดังนี้ 

4.1 หาคาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา โดยนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมนิ แลว

คํานวณหาคาดัชนคีวามสอดคลองรายขอ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยคาระหวาง 0.6 – 1.00 

4.2 การหาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (reliability)  โดยผูวจัิยไดไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุม

ตัวอยางท่ีไมใชกลุมประชากรจริง จํานวน 30 คน แลวหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ดวยวธีิหาคาสัมประสทิธ์ิ     

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ไดคาความเช่ือมั่น .98 

 5. นําแบบสอบถามท่ีหาคาความเช่ือมั่นแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรท่ีใชในการวจัิยตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวจัิยศกึษาเอกสาร สอบถาม และสังเกต เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนวัด

ฝงหมิ่นวทิยา แลวสรุปผลเปนความเรียง 

2. ผูวจัิยนําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยาง ตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมดวยตนเอง 
 

การวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม ดําเนนิการดังนี้ 

1. นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม ซึ่งครบถวนและสมบูรณทุกฉบับ 

จํานวน 129 ฉบับ 

2. นําแบบสอบถามท่ีมขีอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส 

3. วเิคราะหขอมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วุฒกิารศกึษา และประสบการณการทํางาน 

4. วเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษาโรงเรียนพระปริยัตธิรรม โดยหาคาเฉลี่ย (X̅) และคา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) เปนรายขอ รายดาน และโดยรวมแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

5. วเิคราะหขอมูลแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะสําหรับผูวจัิย นํามาจัดกลุมของคําตอบ แลว

เสนอผลวเิคราะหขอมูลเชงิบรรยาย 

การวเิคราะหขอมูลสําหรับการวจัิยคร้ังนี้ วเิคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  

สถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

 ในการวเิคราะหขอมูล ใชสถติดิังตอไปนี้ 

 1. การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha Coefficeint) 

 2. หาคาสถานภาพสวนบุคคล ใชความถี่ และรอยละ 

 3. หาคาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัตธิรรม ใชคาเฉลี่ย (X̅) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 



  

2040 

 

ผลการศึกษา 

ตอนที่ 1 ผลการศกึษาบริบทโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวทิยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย 

ประวัตโิรงเรยีนวัดฝงหมิ่นวทิยา (พระปรยิัตธิรรม แผนกสามัญศกึษา) ตัง้อยู เลขท่ี 30 หมูท่ี 6 วัดฝงหมิ่น

ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย 57100 หมายเลขโทรศัพท /โทรสาร 0 – 5371 - 7714 ไดรับ

อนุญาตจัดตั้งเปนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการปจจุบัน สังกัด

กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2545 ตาม

ใบอนุญาตเลขท่ี 12/2545 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 

ใน พ.ศ. 2546 คณะสงฆอําเภอเมืองเชยีงราย โดยการนําของหลวงพอพระครูขันติพลาธร เจาคณะอําเภอเมือง

เชียงราย ไดมองเห็นวาปจจุบันนี้เปนยุคแหงการพัฒนาการทางการศึกษา  ประกอบกับทางรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะขยาย

โอกาสทางการศกึษาพรอมกับทางกรมการศาสนามคีวามประสงคท่ีจะใหแตละเขตการปกครองของคณะสงฆแตละอําเภอ

จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาท้ังทางโลกและทางธรรมโดยการ

บวชเรียน ดวยเหตุผลดังกลาว คณะสงฆอําเภอเมืองเชียงรายจึงไดประชุมปรึกษาหารือกันในท่ีประชุมมีความเห็นควรขอ

อนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นไดรับความสนับสนุนจากคณะสงฆ และไดนําเร่ืองเขา

ปรึกษาหารือ พระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิธาน(พระเทพสิทธินายก ในปจจุบัน) เจาคณะจังหวัดเชียงราย ไดรับความ

เมตตาจากพระเดชพระคุณทาน อนุญาตใหพระมหาวิษณุรักษ วิโรธรํสี ป.ธ. 4, น.ธ.เอก,พธ.บ. เปนครูใหญ และ

ดําเนนิการขออนุญาตจัดตัง้โรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศกึษา ตอกรมการศาสนา  แลวขออนุญาตเปนสาขาของ

โรงเรียนพุทธิวงศวิทยา วัดพระแกว อําเภอเมืองเชียงรายโดยเปดทําการเรียนการสอน ณ วัดฝงหมิ่น ตําบลริมกก อําเภอ

เมือง จังหวัดเชยีงราย โดยใชช่ือวา “โรงเรยีนวัดฝงหมิ่นวทิยา” 

ปรัชญาประจําโรงเรยีน : อตฺตา สุทนฺโต  ปุริสสฺส  โชติ   

   คนท่ีฝกตนเองดแีลว  ยอมเจริญรุงเรือง 

เอกลักษณของโรงเรยีน : เปนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ  

อัตลักษณของโรงเรยีน  : รักษธรรม  น้ําคํางาม  

วัตถุประสงค   

 1. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาแกพระภิกษุ – สามเณร 

2. เพื่อพัฒนาใหพระภกิษุ-สามเณร ไดมีความรูความสามารถท้ังโลกและทางธรรม  

 3. เพื่อเสริมสรางศาสนทายาทท่ีมคุีณภาพของพระพุทธศาสนา 

 4. เพื่อชวยเหลือสนับสนุนใหผูท่ีเขามาบวชไดมโีอกาสศึกษาเลาเรียนเทาเทียมกับศาสนกิชนท่ัวไป 

 5. เพื่อเสริมสรางบุคลากรของชาตใิหมคีวามรู มคุีณธรรม สามารถพัฒนาประเทศชาตใิหเจริญได 

ประเภทของโรงเรยีน 

1. สังกัดกองศาสนศกึษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ 

2. เปนโรงเรียนสอนวชิาสามัญตามกลุมสาระการเรียนรู 8  กลุมสาระและวิชาเพิ่มเตมิโดย  เปดสอนระดับชวง 

ชัน้ท่ี 3 (ม.1 – ม.3) และชวงชั้นท่ี 4 (ม.4 – ม.6)  
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3. ใชหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการและหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนดขึ้นเอง  

สภาพการดําเนนิงานของสถานศกึษา 

วสิัยทัศน (Vision) 

มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเปนศาสนทายาทท่ีดี มทัีกษะทางดานวิชาการมีความรับผดิชอบตอตนเอง สังคม และมี

คานยิมอันพงึประสงค 

พันธกจิ (Mission) 

1. พัฒนาผูเรียนใหมคุีณธรรม จริยธรรม  

2. สงเสริมทักษะการปฏิบัตตินในสังคมใหเหมาะสมกับการเปนศาสนทายาท  

3. สงเสริมทักษะการเรียนรูดานการอาน คิด วเิคราะห เพื่อพัฒนาตามศักยภาพของผูเรียน  

4. นําเทคโนโลยี และภูมปิญญาทองถิ่น มาพัฒนากระบวนการเรียนรู  

5. ปลูกฝงใหผูเรียนนําความรู มุงทําประโยชน ตอตนเองและสังคม  

6. ปลูกฝงใหผูเรียน ภูมใิจในความเปนไทย ยดึมั่นในวถิชีวีติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย เปนประมุข  

เปาหมาย 

1. ผูเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม  

2. ผูเรียนปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับการเปนศาสนทายาทท่ีดี  

3. ผูเรียน อาน คิด วเิคราะห ตามศักยภาพของตนเองได  

4. ผูเรียน ไดพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยี และภูมปิญญาทองถิ่น  

5. ผูเรียนนําความรูไปพัฒนาทองถิ่นได  

6. ผูเรียน ภูมใิจในความเปนไทย ยดึมั่นในวถิชีีวติและการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย อันม ี

พระมหากษัตริย เปนประมุข  

คุณลักษณะอันพงึประสงค 

1. รักชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย  

2. ซื่อสัตย สุจริต  

3. มวีนิัย 

4. ใฝเรียนรู 

5. อยูอยางพอเพยีง 

6. มุงมั่นในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย 

8. มจีติสาธารณะ 
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กลยุทธระดับโรงเรยีน 

 1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 3. สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู 

 4. สงเสริมอัตลักษณของสถานศกึษาใหโดดเดน 

 5. มาตรการสงเสริม 

หลักสูตรการจัดการเรยีนการสอน 

 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ียดึนักเรียนเปนศูนยกลาง ตามเปาหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตร

การศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2544 โดยแบงออกเปน 2 ระดับชัน้ คือ ระดับชวงชั้นท่ี 3 ( มัธยมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศกึษาปท่ี 

3 ) ระดับชวงชั้นท่ี 4 ( มัธยมศึกษาปท่ี 4  – มัธยมศกึษาปท่ี 6 ) 

โครงสรางการบรหิารงาน โรงเรยีนวัดฝงหมิ่นวทิยา แบงออกเปน  4  ฝายไดแก   

1) ดานการบริหารงานวิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณและงานบุคคล 3) ดานการบริหารงานกจิการ

ผูเรียน 4) ดานการบริหารท่ัวไป 

ผูบริหารยดึหลักหารบริหาร/เทคนคิการบริหารแบบ PDCA (Plan – Do – Check – Act ) กลาวคือ มกีารวางแผน

ปฏบัิต ิตรวจสอบ ปรับปรุงการดําเนนิงานใหมปีระสทิธิภาพ และมคุีณภาพเพิ่มขึ้นท้ังวงจร ไดแก 

1. Plan(วางแผน) หมายถงึ มกีารวางแผน กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค ในการดําเนนิงาน กําหนดวธีิการและ

ขัน้ตอนในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคไวชัดเจน และใหสอดคลองกับวสิัยทัศน พันธกจิรวมถงึ

ปรัชญา หรือสิ่งอ่ืน ๆ ของโรงเรียน เชน สขีองโรงเรียน ตราของโรงเรียน 

2. Do (ปฏบัิต)ิ มกีารปฏบัิติใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว มกีารกําหนดวธิกีาร ขั้นตอน และมอบหมายงานอยาง

เปนระบบ มกีารบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐาน ใหหลักประชาธิปไตย ใหหลักแหงความมีมนุษยสัมพันธ หลักการเปน

ผูนํา ผูตามท่ีดี 

3. Check (ตรวจสอบ) มกีารตรวจสอบ ตดิตาม ประเมนิผลการทํางานทุกระยะ เพื่อใหงานเปนไปดวยความ

เรียบรอย ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะสิ่งท่ีจะเกดิการเรียนรูแกผูเรียน จะมกีารสงเสริมเปนพเิศษ 

4. Act (การปรับปรุง) มกีารมองรอบดาน หากมปีญหาใด จะรีบแกไขโดยรีบดวน มกีารปรับปรุงแผนงาน

โครงการอยูเสมอ เพื่อใหเกดิผล เปนประโยชนแกผูเรียนมากท่ีสุด 

ผูบริหารนอกจากจะยดึหลัก PDCA ในการบริหารแลว ยังนําหลักของ SBM มาเปนฐานในการปฏบัิต ิคือจัดตาม

ความตองการสถานศึกษา โดยอาศัยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เปนผูรวมพจิารณาท้ังการวางแผน (Planning) การ

ดําเนนิการ (Doing) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Action)  

อยางไรก็ตามโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวทิยาพยายามพัฒนาตนเอง โดยมุงหวังเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผล

ของผูเรียนเปนสําคัญ การบริหารโรงเรียนเปนฐาน จงึยดึรูปแบบดังนี้  

1.การบริหารแบบเพ่ือรวมวชิาชีพ หรือครูเปนสําคัญ ไดแก ใหครูใชความรู ความสามารถของตนเกดิประโยชน

แกผูเรียนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
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2.การบริหารโดยการนําของผูบริหาร หรือผูบริหารเปนสําคัญ หมายถงึ ผูบริหารเปนผูตัง้เปาหมายเชงิวเิคราะห 

มุงผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนไว แลวใหครูชวยกันนําผูเรียนไปสูเปาหมายนัน้ 

3.การบริหารโดยคณะกรรมการ ผูปกครอง หรือยดึบิดา มารดา ผูปกครอง สวนใหญตองการใหบุตรหลานมี

พืน้ฐานการเรียนรูเพื่อศกึษาตอชัน้สูงขึ้น ทางโรงเรียนจงึจัดบริหารในเชงิวชิาการตามความประสงคดังกลาว อยางไรก็ตาม 

ผูบริหารมุงหวังวา ผูเรียนทุกคนท่ีจบการโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวทิยา นอกจากจะมคีวามรูตามหลักสูตรแลว ตองมคีวามรู 

ความสามารถพเิศษตดิตัวไป เพ่ือนําไปใชชวีติประจําวันในสังคมตอไปในอนาคต ตลอดชวีติ 

ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะหสภาพและปญหาในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาในการพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนวัดฝง

หมิ่นวทิยา ตําบลรมิกก อําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย  

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพและปญหาในการพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนวัดฝงหมิ่นวทิยา 

ตําบลรมิกก อําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย โดยรวม 

รายการ สภาพการพัฒนา สภาพปญหา 

X̅ S ระดับ X̅ S ระดับ 

1. ดานผูเรียน 3.48 0.61 ปานกลาง 2.94 0.74 ปานกลาง 

2. ดานครู 3.64 0.69 มาก 3.10 0.67 ปานกลาง 

3. ดานผูบริหาร 3.68 0.78 มาก 3.68 0.78 มาก 

รวม 3.57 0.62 มาก 3.22 0.56 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 1 พบวาระดับสภาพปจจุบันการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง 

จังหวัดเชยีงราย โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 รองลงมา คือ ดานครู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดาน

ผูเรียน มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.47  

สําหรับการพิจารณาปญหาการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ คือ ดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68  รองลงมา คือ ดานครู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ 

ดานผูเรียน มคีาเฉลี่ยเทากับ 2.94  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการวจัิย 

1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาในโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม 

อยูในระดับมาก 

2. ปญหาในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มาตรฐาน

ดานครู โดยรวม อยูในระดับปานกลาง 
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อภปิรายผลการวจัิย 

จากการวิจัยเร่ืองการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ท้ัง 3 ดาน คือ ดานผูเรียน ครู และผูบริหาร 

พบวา สภาพการพัฒนาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานผูบริหาร รองลงมา คือ ดานครู ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดาน

ผูเรียน สวนสภาพปญหาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ คือ ดานผูบริหาร รองลงมา คือ ดานครู ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ 

ดานผูเรียน 

1. ดานผูบริหาร พบวาอยูในระดับมาก ท้ังดานการพัฒนา และดานปญหา โดยสถานศึกษามีหลักสูตรท่ี

เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบริหารมี

ภาวะผูนําและมคีวามสามารถในการบริหารจัดการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ ผูเรียน จึงทําให

ไมเขาใจกระบวนการบริหาร จึงทําใหผลท่ีออกมามีการพัฒนา และปญหาอยูในระดับเดียวกัน ซึ่งในความเปนจริงแลว 

หลักสูตรที่สถานศึกษาทําขึ้นมีการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษารวมจัดทําดวย จึงทําใหหลักสูตรมีความเหมาะสมกับ

ทองถิ่นและผูเรียนท่ีบวชเรียน อยูในระดับมาก ประกอบกับผูบริหาร เปนผูมีภาวะผูนํา สามารถนําคณะครูใหปฏิบัติงาน

อยางเต็มใจ และเต็มความสามารถ จึงทําใหการพัฒนาดานการบริหารอยูในระดับมาก สอดคลองกับณรงคศักดิ์ แดงสุข 

(2553:บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง สภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ีไดรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบวา สภาพการพัฒนา โดยรวม

และทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากดานท่ีมคีาเฉลี่ยมากไปนอย คือ ดานผูบริหาร ดานครูและดานผูเรียน 

2. ดานครู พบวา สภาพการพัฒนาอยูในระดับมาก และสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง โดย ครูมีคุณวุฒิ/

ความรูความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ ดานการพัฒนามีคาเฉลี่ยมากกวา ดานปญหา สวนครูมี

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการพัฒนามีคาเฉลี่ย

มากกวา ดานปญหา ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีการจัดครูเขาสอนตรงตามวิชาเอก   เนื่องจากมีการจัดครูเขา

สอนตรงตามวิชาเอก หากไดรับมอบหมายใหสอนในวิชาอ่ืนท่ีไมตรงตามความรูท่ีจบมา จะมีการสงเขารับการอบรมเพื่อ

พัฒนาความรูความสามารถ เปนไปตาม Educational Production Function Model:EPF Model, 1991 ของ IIEP UNESCO ซึ่ง

ไดกําหนดแนวคิดคุณภาพการศึกษาเชิงระบบประกอบดวย 3 มิติท่ีสัมพันธกัน คือ Input เกี่ยวของกับคุณภาพหลักสูตรครู 

Process เกี่ยวของกับคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอน การบริหาร และการจัดการOutput เกี่ยวของกับคุณภาพของ

ผลผลิต วัดในรูปของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งหากหลักสูตรมีคุณภาพ ครูสารมารถใชกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมี

คุณภาพ ก็จะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนมคุีณภาพดวยเชนกัน 

3. ดานผูเรียน พบวา อยูในระดับปานกลางท้ังดานการพัฒนา และดานปญหา โดยดานการพัฒนา และดาน

ปญหา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  รองลงมา คือ ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ

ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีใหผูเรียนมีความ

สนใจ และเขารวมในกจิกรรมของสงฆ อันเปนหนาท่ีและความรับผดิชอบหลัก ซึ่งสวนใหญจะเปนกิจกรรมของทองถิ่น เชน

งานวันสําคัญทางศาสนา โดยจะเปนกิจกรรมท่ีเนนเอกลักษณทางศาสนา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาศิริสิทธ์ิ 

วรโงน (2551) ไดศึกษาเร่ืองการจัดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุม 

5 เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 พบวาการดําเนินการดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท่ี

ดําเนินการมากคือ สงเสริมใหนักเรียนมีประสบการณตรง และมีสวนรวมในกิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมเขาคายปฏิบัติ
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ธรรม และ โกศล เพียงสา, เอื้อมพร  หลินเจริญ และ เทียมจันทร  พานิชยผลิตไชย (บทคัดยอ) ศึกษาแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตภาคเหนือตอนลาง พบวา โรงเรียนพระปริยัติธรรมมีความตองการ

จําเปนในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนเรงดวน ดานผลผลติ คือมาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีสุทรียภาพและลักษณะ

นสิัยดานศลิปะ ดนตรีและกฬีา 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวทิยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย 

 1.1 ดานผูบริหาร ควรนําความรูความสามารถท่ีไดรับจากการเขาอบรม หรือจากการพัฒนา มาพัฒนา

โรงเรียนใหไดตรงตามมาตรฐาน 

 1.2 ดานครู ควรมกีารพัฒนาครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยการเขารับการอบรมเชงิปฏบัิติการ 

อาจเขารวมกับหนวยงานอ่ืน เชน องคการปกครองสวนทองถิ่น หรือ เขตพืน้ท่ีการศึกษา 

1.3 ดานผูเรียน ควรสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิดวเิคราะหคิดสังเคราะห มี

วจิารณญาณ มีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรอง และมวีสิัยทัศน โดยอาจสอดแทรกเขาสูกระบวนการเรียนการสอนในแต

ละวชิา 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

ควรศึกษาสภาพและปญหาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยวิธีการวิจัย เก็บ

ขอมูลโดยการสัมภาษณ หรือการจัดประชุมกลุม เพื่อใหเกดิความเขาใจท่ีตรงกัน และไดขอมูลเชงิลกึ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก รศ.ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต ท่ี

ปรึกษาและคณะกรรมการทุกทาน ท่ีไดใหคําแนะนํา ปรึกษาพรอมท้ังตรวจแกไขขอบกพรองตางๆดวยความเอาใจใสเปน

อยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได รวมท้ังคณาจารยท่ีไดกรุณาสงเสริม สนับสนุนใหความรูแกผู

ศกึษาและเปนกําลังใจใหจนสําเร็จการศกึษา ผูศกึษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย ผูเชี่ยวชาญดังมีรายนามในภาคผนวกที่ไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แกไขและให

ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น รวมท้ังผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนที่ไดใหความอนุเคราะห  

อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม 

คุณคาและประโยชนอันพงึมจีากการศกึษาคนควาฉบับนี้  ผูศกึษาคนควาขออุทิศแดผูมพีระคุณทุก ๆ ทาน 
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การพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวยสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

The development of Internal Supervision of Education Opportunity Expansion 

School in Maesuai District under the office of Chiangrai Primary Educational 

Service Area  2 

เจริญศักด์ิ  ธาตุอินจนัทร19

1* และกัมพล ไชยนันท² 

Charansuk Tatinjunand1* and Kumpon Chainunt² 

บทคัดยอ 

 การศกึษาคนควาดวยตนเองคร้ังนี้ มวัีตถุประสงค เพื่อศกึษาการพัฒนางานนเิทศภายใน โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศกึษาอําเภอแมสรวย สงักัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงรายเขต 2 ประชากรท่ีใชในการศกึษา

คร้ังนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 14 คน และครูผูสอนจํานวน 130 คน ท่ีปฏิบัตงิานในปการศกึษา 2557 รวม 144 คน 

เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวขางตน นําขอมูลท่ีไดมาวเิคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 ผลการศกึษาพบวา  

 1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนางานนิเทศภายใน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย   สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

 1.1 ดานการศกึษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คือ สถานศึกษาประชุมระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุท่ี

เปนไปไดของปญหา 

  1.2 ดานการวางแผนการนิเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คือ สถานศึกษามีกระบวนการการนิเทศภายในอยางเปนระบบเพื่อบรรลุตาม

เปาหมายอยางมปีระสทิธิภาพสูงสุด 

  1.3 ดานการปฏิบัติการนิเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 คือ สถานศกึษาสรางสื่อและเคร่ืองมือในการนเิทศภายใน 
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 1.4 ดานการประเมินผลการนิเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน  เขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 คือ สถานศกึษากําหนดกจิกรรมประเมนิผลการนเิทศภายใน 

2. แนวทางการพัฒนางานนิเทศภายใน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

 2.1 แนวทางการพัฒนาดานการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการ คือ กําหนดเปาหมายการนิเทศภายในไว

อยางชัดเจน 

 2.2 แนวทางการพัฒนาดานการวางแผน คือ การวางแผนการนเิทศภายในอยางเปนระบบ 

 2.3 แนวทางการพัฒนาดานการปฏิบัติการนิเทศ คือสงเสริมสนับสนุนใหความรูแกคณะครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาการนเิทศภายใน 

2.4 แนวทางการพัฒนาดานการประเมินผล คือมีการแจงการประเมินผลการนิเทศภายในใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ

เพ่ือนําผลไปพัฒนาคร้ังตอไป 
 

คําสําคัญ: การพัฒนางานนเิทศภายใน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 
 

 

Abstract  

This Independent Study investigated the development of Internal Supervision of Education Opportunity 

Expansion School in Maesuai District under the office of Chiangrai Primary Educational Service Area 2. Population 

under study comprised 14 school administrators and 130 teachers who were in active duty at the above school in 

the 2014 academic yeartotal of 144 people.Instrument used was a questionnaire with items asking about essentials 

of the topic. Collected data were then analyzed through applications of means and standard deviation. 

 The findings were summarized as follows: 

1. The development of Internal Supervision of Education Opportunity Expansion School in Maesuai District 

under the office of Chiangrai Primary Educational Service Area 2 was overall at a high level. Most respondents 

revealed that; 

1.1 Statement of Current and Needs was the school boards should together meeting for causation of 

probably problems. 

1.2 Planning was the school had systematic of internal supervision process for efficient achievement. 

1.3  Implementation was the schoolconstructed materialsand tools tointernal supervision. 

1.4  Evaluation was setting up activities for evaluation of internal supervision.  

2. Improving of internal supervision. Most respondents revealed that the school should have; 

2.1 setup goal for internal supervision clearly. 

2.2 plannedof internal supervision systematically. 

2.3 encouraged and supported teachers to perceive of internal supervision;  



  

2049 

 

2.4 gave related personnel the results of evaluation and it should be utilized for development.     
 

Keywords: the development of Internal Supervision, Education Opportunity Expansion School, Maesuai District, 

improving of internal supervision 
 

บทนํา 

 สาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) นั้น ไดกลาวถึงคนไทยและ

การศึกษาไทยท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนคือ ภายในป พ.ศ.2561 ประเทศไทยตองมี

การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูท่ีเปนระบบ ท้ังนี้มีจุดเนนหลักอยูสามประการ อันไดแก1) คุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา การเรียนรูของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาแหลงเรียนรู 

สภาพแวดลอม หลักสูตรและเนือ้หา พัฒนาวชิาชพีครูใหเปนวิชาชีพท่ีมีคุณคา สามารถดึงดูดคนเกงดีและมีใจรักมาเปนครู

คณาจารยไดอยางย่ังยืน ภายใตระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยาง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนทุกคน ทุกเพศ  ทุกวัยมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม ในการบริหารและการจัดการศึกษา โดยเพิ่มบทบาทของผูท่ีอยู

ภายนอกระบบการศกึษาใหเขามามสีวนรวมไดมากขึ้น 

 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรูอยางเปนระบบนั้นไดกลาวถึงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเปนสําคัญ เชน การพัฒนาคุณภาพนักเรียนหรือคนไทยยุคใหม  ท่ีมีนิสัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวย

ตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  ที่เปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู  เปนวิชาชีพท่ีมีคุณคา  สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครู  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

และแหลงเรียนรูยุคใหม เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพและ

พัฒนาแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ สําหรับการศึกษาและเรียนรูทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย  

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา      เขตพื้นท่ีการศึกษา และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวน    มีระบบการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ ในยุคของการปฏิรูปการศึกษานั้น คือ

การนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งเปนกระบวนการบริหารจัดการทางดานวิชาการที่จะปฏิรูปและพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา

จากภายในโรงเรียนไดพรอมกันอยางสอดคลอง และตอเนื่อง  โดยเฉพาะดานการจัดการศึกษาของครูและการเรียนรูของ

นักเรียนใหเกดิขึ้น การนเิทศภายในโรงเรียนจะเปนฐานคิดและฐานปฏบัิตท่ีิสําคัญยิ่งในเชงิบริหารการศึกษาที่เกิดจากความ

รวมมือ รวมใจ ยดึหลักความเสมอภาคและความเปนประชาธิปไตยของทุกคน    

 กระบวนการนิเทศภายในจึงเปนกลไกของการชี้นําใหความชวยเหลือ ควบคุมกํากับและติดตามใหการปฏิรูป

การเรียนรูภายในโรงเรียนกาวไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีผูเกี่ยวของทุกคนตองคิด ทบทวนและแสวงหา

แนวทางการพัฒนาโดยใชการนิเทศภายในโรงเรียนเปนยุทธศาสตรสําคัญควบคูไปกับการปฏิรูปการเรียนรูในโรงเรียนเพื่อ

บรรลุเปาหมายสูงสุดของการจัดการศกึษาดังกลาว (สุรศักดิ์  ปาเฮ,2545, หนา 25-31) 
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 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ฉบับปรับปรุง ( 2556 ) และสถานศึกษาไดเล็งเห็น

ถึงความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนโดยไดมอบนโยบายท่ีสําคัญในการพัฒนาโรงเรียน  นั่นคือ  Chiangraime  

SMART model 2555  ซึ่งบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ท้ังผูบริหารและครูตอง

ดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย  โดยเฉพาะผูบริหารท่ีตองมีสมรรถนะในการบริหารงาน  ซึ่งเปนขอเนนย้ําวาผูบริหารตอง

กาวไกลทางวิชาการ ซึ่ง S ตัวแรกของคําวา  SMART ของผูบริหาร ยอมาจากคําวา  Supervision  ซึ่งแปลวา การนิเทศ

ภายใน  จึงสะทอนไดวาการนิเทศภายในเปนสิ่งสําคัญเปนอยางมากในการบริหารพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  และเปนตัว

กําหนดใหผูบริหารทุกโรงเรียนในสังกัดตองดําเนนิโครงการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใน

หนาท่ีของครูใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการสอนนั้นมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานมากขึ้น (สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ,2555แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Chiangrai2555 ME  SMART  

Model) 

 จุดเนนในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนนั้น เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน รวมมือกันหา

จุดที่ตองพัฒนา วางแผนแกไข ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล และนําผลท่ีไดจากการประเมินมาปรับปรุงแกไขในสวนท่ี

บกพรอง การนเิทศภายในควรมจุีดมุงหมายท่ีการพัฒนามากกวาการติดตามผล โดยนําสภาพปญหาและความตองการมา

วเิคราะหเพื่อปรับปรุงแกไขตามความตองการและความจําเปนของโรงเรียน 

 การจัดการนเิทศการศึกษาภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

ในแตละคร้ังนั้นผูบริหารและผูรับการนิเทศจะมีบทบาทท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งในการดําเนินการควบคุม กํากับและ

ดําเนินการนิเทศเชน การประสานงานการใหขอมูล และการอํานวยความสะดวกแกบุคลากรในดานตางๆการดําเนินการ

นิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ยังไมบรรลุเปาหมายโดย

พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  ปการศึกษา 2556 ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 ในระดับชัน้ประถมศกึษาปท่ี 6 แลมัธยมศกึษาปท่ี 3 ยังต่ํากวาเปาหมาย 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ปการศึกษา 2556 ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 ยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ 

เน่ืองจากบางวิชามีคะแนนเฉลี่ยนอยกวา รอยละ 50.00(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ,2555

แผนปฏบัิตกิารประจําป 2556) 

 อยางไรก็ตามถงึแมวากจิกรรมการนเิทศในโรงเรียนจะมกีารพัฒนารูปแบบกิจกรรมการนิเทศท่ีหลากหลายและ

มีการพัฒนานวัตกรรมหรือกิจกรรมมาโดยตลอดแตท้ังนี้คุณภาพการจัดการศึกษาก็ยังคงมีปญหาและอุปสรรคมากมาย 

ซึ่งการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในอยางย่ังยืนเทานั้นที่สามารถจะทําใหมีเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการปฏิรูปคุณภาพ

การศึกษาได  หัวใจของการนิเทศภายในนั้น คือ การเรียนรูของครูเพื่อใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรูท่ีทันสมัย ทันตอ

เหตุการณ จวบจนเขาใจวธีิการในการจัดการเรียนการสอนตาง ๆ ไดอยางชัดเจน  

จากสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นกับการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน และความตองการในการพัฒนา

บุคลากร ที่กลาวมา ท้ังหมดจําเปนตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุง แกไขเพื่อใหกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินไปได

อยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในเร่ืองท่ีตอบสนองความตองการในการ

พัฒนาตนเองในดานตางๆ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดกําหนดภารกิจของการนิเทศภายใน
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สถานศึกษา โดยมีขั้นตอนการดําเนินการไว 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ  (2) ขั้น

วางแผนการนิเทศ (3) ขั้นสรางสื่อเคร่ืองมือและพัฒนาวิธีการ (4) ขั้นปฏิบัติการนิเทศ (5)ขั้นประเมินผล  (สํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2542 หนา7) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากขั้นตอนการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน

จะเห็นวามีความสอดคลองกับกระบวนการตามแนวคิดของ Glickman(อางถึงใน สุทธนูศรีไสย, 2547, หนา3) ไดให

ความหมายไววาการนิเทศการศึกษาเปนหนาท่ีของทางโรงเรียนท่ีตองปรับปรุงการสอนรวมท้ังการใหความชวยเหลือ

โดยตรงกับครูการพัฒนาหลักสูตรการใหบริการเสริมวิชาการการพัฒนากลุมและใหการสนับสนุนใหครูทําวิจัยเชิง

ปฏบัิตกิารเพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงการสอนใหมปีระสทิธิภาพสูงขึ้น 

   จะเห็นวาบทบาทของผูบริหารสถานศกึษา เปนผูท่ีจะพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพและพัฒนาผูเรียนใหเกิดการ

เรียนรูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนาการ

นิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 2 ซึ่งผลการวิจัยจะไดนําขอมูลและแนวทางการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเชียงรายเขต 2 เพ่ือเปนขอมูลสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ในการวางแผนบริหารและการจัดกิจกรรมนิเทศ

ภายในโรงเรียนอันจะเปนผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและบรรลุตามจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 2 

 2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 2 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

  ประชากร 

 ประชากร คือ ผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย  จํานวน 14 คน 

และครูผูสอน จํานวน 130 คน รวมท้ังหมด 144 คน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 2   

 เครื่องมอืที่ใชในการศกึษา 

 การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาได ใชแบบสอบถาม  เปนเคร่ืองมือในการศึกษาเร่ือง  การพัฒนางานนิเทศภายใน

โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ในอําเภอแมสรวย  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 2 

 การสรางเครื่องมอื 

 1. สรางแบบสอบถามโดยมเีนือ้หาครอบคลุมวัตถุประสงคของการศกึษาท่ีกําหนดไว 
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 2. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาภาษาที่ใช และพิจารณา

ตรวจสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือตรวจความสอดคลอง (Item Objective Congrence : IOC) ของขอคําถาม มีคา IOC  

อยูระหวาง 0.67-1.00 ทุกขอ จงึสามารถนําไปใชไดทุกขอ 

 3. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ 

    4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (Tryout) เพื่อทดสอบความเท่ียง(Reliability) กับผูบริหาร

สถานศกึษาและครู ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอําเภอแมสรวยที่ใชในการศึกษาเพื่อหาความเช่ือมั่น  จํานวน 

30 คน แลววิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient)  ไดคา

สัมประสทิธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.93 

  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูศึกษาสงแบบสอบถามใหกับ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย  สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 จํานวน 144 ฉบับ 

 2. ผูศกึษาเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองจากประชากร 144 คน 

 การวเิคราะหขอมูล 

1. วเิคราะหผลการพัฒนางานนเิทศภายใน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําผลการวเิคราะหมา

เปรียบเทยีบกับเกณฑเพื่อแปรความหมาย  

2. การหาแนวทางการพัฒนางานนเิทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา วเิคราะหขอมูลโดยใชความถี่

(frequency) และรอยละ (percentage) 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2  ผูศึกษาไดศึกษาท้ังหมด 4 ดาน คือ คือดานการศึกษาสภาพ

ปจจุบันปญหาและความตองการ ดานการวางแผน ดานการปฏิบัติการนิเทศดานการประเมินผล พบวา  มีผลคาเฉลี่ย 

(𝜇= 4.08) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝜎 = 0.72) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีการดําเนินงานมาก โดยดานท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  คือ ดานการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ (𝜇= 4.15) รองลงมา คือ ดานการวางแผน 

(𝜇= 4.09) และรองลงมา คือ ดานการปฏิบัติการนิเทศ (𝜇= 4.05) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดานการประเมินผล 

(𝜇= 4.04) 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 1. การศึกษาคร้ังนี้ทําใหทราบถึงการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 2 สรุปไดดังนี้ 

   1.1 ดานการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอ แม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม พบวามีการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
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เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยขอที่มี่คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือสถานศึกษา

ประชุมระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุท่ีเปนไปไดของปญหา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือสถานศึกษากําหนดแนวทางการ

นเิทศภายในไดอยางเหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษา 

   1.2 ดานการวางแผนการนเิทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 ในภาพรวม พบวามกีารดําเนนิงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ทุกขอมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี่คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือสถานศึกษามีกระบวนการการนิเทศภายใน

อยางเปนระบบเพื่อบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือสถานศึกษากําหนด

กจิกรรมและรายละเอยีดของกจิกรรมการนเิทศภายใน  

   1.3 ดานการปฏิบัติการนิเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 ในภาพรวม พบวามกีารดําเนนิงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ทุกขอมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี่คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษาประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน

การนิเทศภายในเพื่อซักซอมความเขาใจและขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือสถานศึกษาประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปผลการ

ปฏบัิตงิานนเิทศเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  

  1.4 ดานการประเมินผลการนิเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม พบวามีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ทุกขอมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี่คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ขอ สถานศึกษากําหนดกิจกรรม

ประเมินผลการนิเทศภายใน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือสถานศึกษานําผลการประเมินการนิเทศภายในมาวิเคราะห

เปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว   

2. แนวทางการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 2 

  2.1 แนวทางการพัฒนาดานการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการพบวา ขอท่ีมีความถี่และรอยละ สูงสุด 

คือ ควรกําหนดเปาหมายการนิเทศภายในไวอยางชัดเจน สวนขอที่มีความถี่และรอยละต่ําสุด คือ ควรกําหนดรายละเอียด

การนเิทศภายใน 

  2.2 แนวทางการพัฒนาดานการวางแผนพบวา ขอท่ีมีความถี่และรอยละ สูงสุด คือ ควรมีการวางแผนการ

นิเทศภายในอยางเปนระบบ สวนขอท่ีมีความถี่และรอยละต่ําสุด คือ ควรใหมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการวางแผนการ

นเิทศภายใน  

  2.3 แนวทางการพัฒนาดานการปฏิบัติการนิเทศ พบวา ขอที่มีความถี่และรอยละ สูงสุด คือ สงเสริมสนับสนุน

ใหความรูแกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาการนิเทศภายในสวนขอท่ีมีความถี่และรอยละต่ําสุด คือ ควรมีการสราง

บรรยากาศท่ีดใีนขณะปฏบัิตกิารนเิทศภายใน  

  2.4 แนวทางการพัฒนาดานการประเมินผลพบวา ขอท่ีมีความถี่และรอยละ สูงสุด คือ ควรมีการแจงการ

ประเมินผลการนิเทศภายในใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ เพื่อนําผลไปพัฒนาคร้ังตอไปสวนขอที่มีความถี่และรอยละ ต่ําสุด คือ 

ควรมกีารประสานงานและตดิตามผล 
  



  

2054 

 

อภปิรายผลการศกึษา 

1.การศกึษาคร้ังนี้ทําใหทราบถงึการพัฒนางานนเิทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา อําเภอแมสรวย  

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชยีงรายเขต 2 ดังท่ีผูศกึษาไดนําประเด็นท่ีนาสนใจมาอภปิรายดังนี้ 

   1.1ดานการศกึษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา อําเภอแม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 ในภาพรวม คือสถานศกึษาประชุมระดมความคิด

เพื่อหาสาเหตุท่ีเปนไปไดของปญหาท้ังนี้เปนเพราะวา การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาของการนเิทศ เพื่อใหเปนแนว

ปฏบัิต ิ ขัน้ตอนในการดําเนนิงานและนําไปสูกระบวนการวางแผน ซึ่งสอดคลองกับสงัดอุทรานันท(2530, หนา 84-87)ได

พัฒนากระบวนการนเิทศการศึกษาท่ีมคีวามสอดคลองกับสภาพสังคมไทยซึ่งมี 5 ขัน้ตอนดังนี้ขัน้ท่ี 1 วางแผนการนเิทศ 

(planning-P) เปนขัน้ท่ีผูบริหารผูนเิทศและผูรับการนเิทศจะทําการประชุมปรึกษาหารือเพื่อใหไดมาซึ่งปญหาและความ

ตองการจําเปนท่ีจะตองมกีารนิเทศรวมท้ังวางแผนถงึขัน้ตอนการปฏบัิตงิานเกี่ยวกับการนเิทศท่ีจะจัดขึ้นอกีดวย อกีท้ัง 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน(2546, หนา 22-25) ไดเสนอแนะวา ผูนเิทศจะตองเปนผูมคุีณลักษณะและพฤติกรรมตางๆเพื่อ

ใชเปนแนวทางดําเนนิการนเิทศภายในโรงเรียนโดยสรุป ดังนี้ผูบริหารรวมกับผูรับการนเิทศในโรงเรียนสรางบรรยากาศใน

การนเิทศดวยการประชุมปรึกษาหารือ 

  1.2 ดานการวางแผนการนิเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม คือสถานศึกษามีกระบวนการการนิเทศภายในอยางเปนระบบเพื่อ

บรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดท้ังนี้เปนเพราะวา การวางแผนเปนกระบวนท่ีสําคัญในการเปนแนวทางใน

การพัฒนางานนิเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในเร่ืองการวางแผนการนิเทศนั้น ตองมีการประชุมปรึกษาหารือระหวาง

ผูอํานวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศกึษาเกี่ยวกับความตองการจําเปน วางแผนการนิเทศและจัดทําปฏิทินการ

นิเทศอยางเปนระบบ เพื่อใหการดําเนินการนิเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Glickman   

(1990   อางใน สงัดอุทรานันท, 2530) ท่ีกลาววา ในการวางแผนการนิเทศ เปนขั้นตอนของผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับการ

นิเทศจะทําการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อใหไดมาซึ่งปญหาและความตองการจําเปนที่จะตองมีการนิเทศรวมทั้งวางแผนถึง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศนอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สวัสดิ์  เดชกัลยา (2550 ) ไดศึกษาเร่ือง 

การดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก ผลการวิจัยพบวา การ

ดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก ดาน การวางแผนการนิเทศ 

อยูในระดับมาก 

   1.3 ดานการปฏิบัติการนิเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม คือ สถานศึกษาสรางสื่อและเคร่ืองมือในการนิเทศภายใน กลาวคือ 

สื่อในการนิเทศภายในจะชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายและนาสนใจ รวมท้ังเคร่ืองมือยัง

ชวยในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542, หนา 

31-33) ไดใหความหมายของสื่อและเคร่ืองมือของการนเิทศการศึกษาไวดังนี้  สื่อการนิเทศการศึกษา หมายถึงสิ่งท่ีชวยใน

การปฏบัิตงิานนเิทศการศกึษา เพ่ือแกไขปญหาและพจิารณาการทํางานของครู ไดแก บทเรียนดวยตนเอง สไลด วิดีโอเทป 

วิทยุเคร่ืองบันทึกเสียง เปนตนเคร่ืองมือนิเทศการศึกษา หมายถึงสิ่งท่ีใชในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู เพ่ือใหผู

นิเทศทราบท่ีมาของปญหา ความตองการ และวางแผนแกปญหาไดถูกตอง เคร่ืองมือเหลานี้ไดแกแบบทดสอบ 
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แบบสอบถาม แบบสํ ารวจ  แบบประ เมินค า  แบบสั ง เกตพฤติกรรม เปนตน  อีก ท้ั งนพ รัตน  คลี่ ดอนยอ

(http://ss530.multiply.com/journal/item/34,2551) กลาววา กระบวนการนเิทศภายในโรงเรียนจะมปีระสทิธิภาพนั้น ผูนิเทศ

จําเปนจะตองจัดเตรียมสื่อและเคร่ืองมือนิเทศใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการไปนิเทศภายในแตละคร้ัง นั่นคือ เพื่อ

ชวยใหทราบถงึคุณภาพการศกึษาสาเหตุของปญหา อันจะเปนประโยชนในการหาแนวทางแกไข สงเสริม สนับสนุน ไดตรง

ตามความเปนจริง และเพื่อเปนเคร่ืองชวยเพิ่มพูนความรูประสบการณ ทักษะและเจตคติ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง

การทํางานของครูใหมปีระสทิธิภาพ 

  1.4 ดานการประเมินผลการนิเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม คือ สถานศึกษากําหนดกิจกรรมประเมินผลการนิเทศภายในใน

การดําเนินกิจกรรมการนิเทศภายในสามารถทําใหผูนิเทศและผูรับการนิเทศไดเห็นทราบถึงผลการนิเทศภายและขอมูล

ดังกลาวเพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงตอไป ซึ่งสอดคลองกับ การศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศใน

สถานศกึษาตามแนวคิดของ Glickman  (1990)ซึ่งสามารถจัดเรียบเรียงและแบงออกเปนแนวทางปฏิบัติงานนิเทศภายในได  

ดังขอท่ี 7. การประเมินผลการนิเทศ  หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูนิเทศทําการประเมินผลการดําเนินงาน ท่ีไดดําเนินการนิเทศ

ผานไปแลววาเปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบวามีปญหาหรืออุปสรรคอยางหนึ่งอยางใด ท่ีทําให

การดําเนินงานไมไดผลก็สมควรจะตองทําการปรับปรุงแกไข ซึ่งการปรับปรุงแกไขอาจจะทําโดยการใหความรูเพิ่มเติมใน

สิ่งท่ีทําใหมอีกคร้ังหนึ่ง ในกรณีท่ีผลงานออกมายังไมถึงขั้นท่ีนาพอใจ หรือการดําเนินงานเปนไปไมไดผลตามวัตถุประสงค

ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานท้ังหมด และถาประเมินผลเกิดประสบผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไวแลว ถาหาก

ตองการจะดําเนนิการนเิทศตอไปก็สามารถทําไดเลยไมตองใหความรูเร่ืองนัน้อกี                     

2. แนวทางการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวยสังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 2 

   2.1 แนวทางการพัฒนาดานการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการพบวา คือ ควรกําหนดเปาหมายการ

นิเทศภายในไวอยางชัดเจนท้ังนี้เปนเพราะวา การกําหนดเปาหมายการนิเทศไวทําใหการดําเนินงานเปนไปตามระบบวาจะ

ดําเนินการไปในทิศทางใด การวางเปาหมายการนิเทศจะทําใหเห็นสภาพความสําเร็จวาถาตั้งเปาหมายไวและนักเรียน ครู 

ผูบริหารสถานศึกษา หรือสถานศึกษาก็ตาม จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ซึ่งสอดคลองกับกมล ภู

ประเสริฐ (2545 , หนา 13-14) ไดกลาวถงึการบริหารการนเิทศภายในสถานศึกษา คือ การจัดใหมีการดําเนินงานดังนี้การ

ทําความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในท่ีมีหลักการใหบุคลากรทุกคนรับผิดชอบในการนําสถานศึกษาไปสูมาตรฐาน

การศกึษารวมกัน ทุกคนจงึตองรวมกันคิด รวมกันทํา เพื่อใหสถานศึกษาสามารถพึ่งตนเองไดในทางวิชาการ แตละคนเปน

ผูนเิทศและเปนผูรับการนเิทศตามความสามารถเฉพาะตัวในแตละดาน  

 2.2 แนวทางการพัฒนาดานการวางแผนพบวา คือ ควรมีการวางแผนการนิเทศภายในอยางเปนระบบจากการ

ดําเนินงานดานการวางแผนจะพบวาการจะทําใหการนิเทศภายในบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองมีการ

วางแผนอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนเร่ืองการศึกษาสภาพปญหา จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในเพื่อ

ดําเนินการ วางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศ  โดยกําหนดวิธีการวางแผนเปนขั้นตอนท่ีตอเนื่องและสัมพันธกัน อีกท้ัง

สรรหาบุคคลและมอบหมายงานใหบุคลากรฝายตาง ๆ รับผิดชอบงาน ซึ่งสอดคลองกับแฮริส(Harris, 1963, pp. 14-15) 

http://ss530.multiply.com/journal/item/34
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ไดนําแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานการศึกษาโดยท่ัวๆไปมาเสนอใชกับการนิเทศการศึกษาประกอบดวย

กระบวนการหลัก 5 ประการท่ีเรียกดวยอักษรยอวา “POLCA” ดังนี้ 

 1. planning processes (P) หมายถึงการวางแผนในการปฏิบัติงานโดยคิดวาจะทําอยางไรกําหนดจุดมุงหมาย

ของงานพัฒนาวิธีดําเนินงานกําหนดงานท่ีจะดําเนินการคาดคะเนถึงผลท่ีจะไดรับจากโครงการและวางโครงการ

กระบวนการเกี่ยวกับวางแผนมีดังนี้  1) การคิด (thinking) การคิดแผนงานที่จะทําในอนาคตตามลําดับกอนหลัง 2) จัดทํา

ตารางงาน(scheduling) เพื่อใหแผนงานงายตอการปฏิบัติกําหนดวันเวลาสถานท่ีใหแนนอน  3) การทําโครงการ

(programming) เปนขั้นนําแผนงานไปปฏิบัติ 4) แผนงานที่ดีนําไปสูการคาดคะเน (forecasting) การกะประมาณการอยางดี

ยอมงายตอการท่ีจะทํานายผลการทํางานไดและ 5) ปรับปรุงการทํางานแผนการใหดีขึ้น (developing procedures) 

ตระหนักในปญหาและอุปสรรคของแผนงานท่ีเกดิขึ้นหาทางปรับปรุงแกไขใหดขีึ้น 

 2. organizing processes (O) หมายถึงการจัดโครงสรางของการดําเนินงานโดยสรางหลักเกณฑในการทํางาน

สรางความสัมพันธของงานแบงงานโดยกําหนดหนาท่ีในการปฏิบัติงานมีการประสานงานมอบหมายอํานาจใหตามหนาท่ี

และการรวบรวมทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังคนและวัสดุอุปกรณกระบวนการจัดโครงสรางมีดังนี้ 1) จัดจําแนกหนาที่ (distributing 

functions)เพ่ือมิใหงานสับสนงานซอนงานควรจําแนกลักษณะงานใหเดนชัด 2) การประสานงาน(coordinating) สรางความ

เขาใจในการทํางานรวมกันขจัดปญหาการทํางานซ้ําซอนกัน 3) ชี้แหลงขอมูลวิชาการ (resources allocating) การจัดวัสดุ

อุปกรณการสอนอํานวยความสะดวก 4) จัดใหมีความสัมพันธ (establishing relationship) มีความเปนปกแผนในหนวยงาน

การนเิทศและ 5)เปนตัวแทน (delegating) งานของศกึษานเิทศกทําหนาที่เปนตัวแทนทางการศึกษามีบทบาทเปนตัวแทนท้ัง

ในดานบริหารดานวชิาการดานวทิยากรและดานการประสานงาน 

 3. leading processes (L) หมายถึงบทบาทในฐานะผูนําที่ดําเนินการการวินิจฉัยสั่งการการคัดเลือกตัวบุคคล

การใหคําปรึกษาแนะนํากระตุนใหบุคคลทํางานลงมือปฏิบัติงานการสาธิตในการปฏิบัติงานการติดตอสื่อสารกระบวนการ

นํามีลักษณะดังนี้ 1) นําในการตัดสินใจ(decision-making) แตการตัดสินใจนั้นจะตองมาจากหมูคณะเปนสําคัญ 2) 

ขอเสนอแนะ(suggesting) ใหคําปรึกษาแนะนํา 3) แรงจูงใจ (motivation) การรักษาแรงจูงใจใหคงทนถาวรดวยการ

ตอบสนองความตองการการเขาใจกันการเอาใจใส 4) การสื่อความหมาย (communicating)การใชความสามารถในดาน

การติดตอสื่อความหมายซึ่งขึ้นอยูกับพื้นฐานการศึกษาของผูนิเทศเปนสําคัญ 5) การคิดริเร่ิม (initiating) บรรยากาศใน

การคิดริเร่ิมอยูท่ีภาวะของผูนําหากศึกษานิเทศกเปนผูมีใจกวางขวางยอมรับความคิดเห็น ของคนอ่ืนปจจัยเหลานี้จะชวย

ใหครูอยากจะคิดอยากจะเร่ิมทําอะไรแปลกๆใหมๆและ 6) การสาธิต (demonstrating)  การนําในการสาธิตคือการนํา

เผยแพรทางวชิาการ 

 4. controlling processes (C) หมายถึงการควบคุมการปฏิบัติงานดําเนินงานโดยการพิจารณามอบหมายงานให

ความสะดวกในดานตางๆพิจารณาลงโทษมีการแกไขทันทีเมื่องานผิดพลาดการใหบุคลากรออกจากงานการตักเตือนและ

การกําหนดระเบียบในการปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมมีลักษณะดังนี้ 1) ทําใหถูกตอง (taking corrective action) เมื่อ

ทราบขอบกพรองขอผิดพลาดของครูศึกษานิเทศกจะใชเทคนิคการนิเทศแกไขขอบกพรองนั้นซึ่งเปนไปเพราะครูมีความ

เช่ือถือศรัทธาในหลักการความรวมมือในดานนี้มาจากน้ําใสใจจริงมิใชจากการใชอํานาจบังคับ 2) ความเจริญงอกงาม 

(expediting) ในกรณีท่ีการกระทําถูกตองหรือการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพศึกษานิเทศกยอมชวยให

กิจการนั้นประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น 3) การกลาวโทษเปนลายลักษณอักษร (reprimanding)   การทํางานรวมกับบุคคลหลาย
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ประเภทควรยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งบุคคลบางคนยอมงายตอการแนะนําแตบางคนอาจจะตองใช

หลักการเขมงวดกวดขันจงึจะยอมเปลี่ยนแปลงแกไขหรือปรับปรุงตัวเอง 

 5. assessing processes (A) หมายถึงการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผล

การปฏิบัติงานวิจัยผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1) พิจารณาผลงาน(judging performance) ประเมินคาผลงานวาดี-เลวประการ

ใด 2) วัดผล (measuring performance) ทําการวัดผลสัมฤทธ์ิผลการปฏบัิตงิาน 

   2.3 แนวทางการพัฒนาดานการปฏิบัติการนิเทศ พบวา คือ สงเสริมสนับสนุนใหความรูแกคณะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาการนิเทศภายใน ท้ังนี้เปนเพราะวา การสนับสนุนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู

ความสามารถในการนิเทศหรือรับการนิเทศก็ตามทําใหการนิเทศภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการ

เขาใจอยางแทจริงถึงปญหา แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การแกไขปญหาตางซึ่งสอดคลองกับ Briggs and 

Justman (1952, pp. 130-141) ไดสรุปความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไว 4 ขอคือ 1) เพื่อสงเสริมความ

เจริญกาวหนาทางอาชีพ (Professional Leadership) 2) เพื่อสงเสริมความเจริญงอกงามของครู (Aid Teacher’s Growth) 3) 

เพื่อการปรับปรุงการสอนของครูใหดีขึ้น (Improvement of Teaching) และ 4) เพื่อการสงเสริมและแนะนําคณะครูและ

สงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนและประชาคม (Guiding staff and Community Relations) ดังนั้นการนิเทศการศึกษา

มีจุดมุงหมายหลักอยูท่ีการพัฒนาครูท้ังในดานวิชาการและวิชาชีพคือชวยใหครูมีความเขาใจถองแทในวัตถุประสงคของ

การจัดการศึกษาในดานหลักสูตรดานระเบียบวิธีการสอนดานการประเมินผลและการประมวลความรูเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาทางดานการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อสรางความเจริญงอกงามทางสตปิญญาใหเกดิแกผูเรียน 

   2.4 แนวทางการพัฒนาดานการประเมินผล ทั้งนี้เปนเพราะวา ควรมีการแจงการประเมินผลการนิเทศภายใน

ใหผูที่เกี่ยวของทราบ เพื่อนําผลไปพัฒนาครั้งตอไปท้ังนี้เปนเพราะวาการประเมินผลและทราบผลการดําเนินการนิเทศ

ภายในจะเปนสวนชวยในการพัฒนางานและแกไขปญหา ตลอดจนเกี่ยวขอผิดพลาดตาง ๆ ในการดําเนินการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับสุรศักดิ์ ปาเฮ  (2545, หนา 26) ใหความสําคัญของการนเิทศภายในไวดังตอไปนี้  

 1. พัฒนาคน เปนการใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อนิเทศแลวบุคลากรภายในโรงเรียนไดรับความรูและ

ความสามารถในการปฏบัิตงิาน  

 2. พัฒนางาน เปนการสรางสรรควธีิการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนใหมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 3.  ประสานสัมพันธ เปนการรวมมือ สรางความเขาใจในการทํางานรวมกัน 

 4.  สรางขวัญและกําลังใจ เปนการสรางความมั่นใจ ความสบายใจและมกํีาลังใจในการทํางาน 
 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศกึษาในคร้ังนี้ผูศกึษามขีอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใชดังนี้ 

1.1 ดานการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ ควรประชุมระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุท่ีเปนไปได

ของปญหาของการนเิทศเพ่ือกําหนดรายละเอยีดและความสําคัญของปญหา 

1.2 ดานการวางแผน ควรมีกระบวนการการนิเทศภายในอยางเปนระบบและใหมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการ

วางแผนการนเิทศภายใน 
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1.3 ดานการปฏิบัติการนิเทศควรสรางสื่อและเคร่ืองมือในการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

และควรสรางบรรยากาศท่ีดใีนขณะปฏบัิตกิารนเิทศภาย 

1.4 ดานการประเมนิผลควรกําหนดกจิกรรมประเมนิผลการนเิทศภายใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและ

ควรมกีารประสานงานและตดิตามผลอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป 

จากผลการศกึษาในคร้ังนี้ผูศกึษามขีอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไปดังนี้ 

 1. ควรมีการศึกษาในเร่ืองความคิดเห็นของครู และผูมีสวนเกี่ยวของท้ังหมดในการมีสวนรวมในการดําเนินงาน

นเิทศภายในโรงเรียน 

 2. ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการพัฒนางานนเิทศภายในของโรงเรียน 
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 ขอขอบคุณ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
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แบบสอบถามตลอดจนการใหความสะดวกในเร่ืองเอกสารตาง ๆในการทําศกึษาในคร้ังนี้ 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก และศึกษาปญหา ขอเสนอแนะในการมีสวนรวมในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยท่ี 1 ต.ทาตอน    

อ.แมอาย จ.เชียงใหมสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน โดยเก็บขอมูลจากกลุมประชากร ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง

นักเรียน จํานวน 164  คน  

 ผลการวจัิยพบวา 

 1.  ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

ทาตอน ศูนยท่ี 1 ต.ทาตอน  อ.แมอาย จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ใน 4 

ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานท่ัวไปรวม

เฉลี่ยทุกดานการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ชุมชนมีสวนรวมสูงสุด คือ ดานการ

บริหารงานท่ัวไป รองลงมาดานการบริหารงานบุคคลดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารงานวิชาการ  

ตามลําดับ 

 2. ปญหาการมสีวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทาตอนศูนยท่ี 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชยีงใหม สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 3   

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : bird7473jirapate@gmail.com 

mailto:bird7473jirapate@gmail.com


  

2061 

 

ดานการบริหารงานวิชาการ พบวาปญหา ดานบริหารงานดานวิชาการ คือ ชุมชนไมคอยเขารวมในการวางแผนจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียน การสอน และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนของ

โรงเรียน ดานการบริหารงบประมาณ พบวาปญหา คือ ชุมชนขาดการมสีวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสในการใช 
  

คําสําคัญ: การมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศกึษา  
 

Abstract  

The study Its a desire to study the involvement of the community in education small elementary school and 

problems suggestions to participateeducation development centre in thaton district court 1 district of Chiangmai 

Provinceunder the office of primary education Chiangmai 3The study population includedparentstudent, community 

leaders, basic education board, director of the school, teacher people total 164 The instrument used for data 

collectionA questionnaire The statistics used to analyze the data Includefrequency, percentage, mean and standard 

deviation. 

The results showed that 

1. Community participation in the management of small primary schoolseducation development 

Centre in thaton district court 1 under the office of primary education chiangmai 3 In 4 areas include the academic 

administration,budget management, the personnel management, the getra administration, the average of all 

participation at the moderate considering each thread foundmaximum community participationnamelythe general 

administration,the personnel management, budget management, the academic administration, respectively. 

2. Problems involved in the management of primary education in a small development of quality education 

at the center position 1 under the office of Primary education chiangmai 3 found that the administration of the 

community is not prepared to participate in the planning of the school curriculum in teaching activities. and 

monitoring the implementation of the work plan of the school.the budget shows that the problem is a lack of 

community involvement to ensure transparency in the use of school resources management and use of the school 

budget. Management found that the problem is rarely participate in community planning, education and strategic 

plan of the school Including participation in the development environment of the school. the administration found that 

the problem is a lack of community participation in monitoring the performance of the teachers. 
 

Keywords: The participation of the community in education.  
  



  

2062 

 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ, 2546 หนา 13 - 14) กลาวไว

วาการศึกษาจะกระจายอํานาจสูทองถิ่นโดยเนนเอาชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา วางแผน เสนอแนวคิด

รวมกับโรงเรียนหรือสถานศกึษา เพ่ือใหการบริหารจัดการศกึษามคีวามสอดคลองกับสภาพแวดลอม สังคม เศรษฐกิจของ

แตละทองถิ่นโดยอาศัยวทิยากรแหลงวทิยากรท่ีสําคัญในทองถิ่นนัน้เปนการสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งมีการถายทอด

ความรู ความชํานาญท่ีมีอยูในทองถิ่นมาอยูในรูปของการจัดการศึกษาใหเปนระบบโดยอาศัยสถานศึกษาในทองถิ่นเปน

ศูนยกลางการเรียนรู ดังนั้น การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษานับเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยขับเคลื่อนกลไกการ

พัฒนาประเทศอยางแทจริงจากอดตีท่ีผานมาชุมชนยังไมไดเขามามีสวนรวมเทาท่ีควร ซึ่งผลกระทบของการขาดการมีสวน

รวมของชุมชนทําใหการศึกษาเปนสิ่งท่ีแบงแยกไปจากชุมชนจึงกอใหเกิดปญหาชุมชนไมเขามามีสวนรวมในการบริหาร

โรงเรียน  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก        

ในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยท่ี 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในการจัดการศึกษาตามแนวทางการบริหารงานท้ัง 4 ดาน ตามความตองการอยาง

เหมาะสม ซึ่งสอดคลองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545    

(มาตรา 8) “การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ (1)เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน (2) ใหสังคมมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง” (มาตรา 9) “การจัดระบบโครงสรางและ

กระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลัก ดังนี้ (1) มีเอกภาพ ดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (2)มีการ

กระจายอํานาจไปสูเขตพืน้ท่ีการศกึษา สถานศกึษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา

และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา (4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู 

อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา (5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา (6) การมีสวนรวม

ของบุคลากร ครอบครับ ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันทางสังคม อ่ืน ๆ จึงถือเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษากับชุมชนจะตอง

รวมกันจัดการศกึษาใหมคุีณภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยท่ี 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 (2) เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะ การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศกึษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพการศกึษาทาตอน ศูนยท่ี 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 3 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

กลุมประชากร ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน, ครู, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,ผูปกครองนักเรียน,     

ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยท่ี 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม 

จํานวน 184 คน ผูศกึษาไดใชเคร่ืองมือในการศกึษาคนควา แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้คือ  

เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามท่ีผูวจัิยสรางขึ้นเอง จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอนดังนี้  

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ระดับการศกึษา อาชพี 

 ตอนที่ 2 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาทาตอน ศูนยท่ี 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชยีงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 

3ในดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานบริหารท่ัวไป  

ผูวจัิยใชลักษณะคําถามแบบมาตราสวน 5 ระดับ โดยใชหลักของ Likert Scale โดยกําหนดเปนตัวเลข และความหมาย คือ 

   5     หมายถงึ     มสีวนรวมในการจัดการศกึษาอยูในระดับมากท่ีสุด     

 4     หมายถงึ     มสีวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับรวมมาก     

 3     หมายถงึ     มสีวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับปานกลาง    

 2     หมายถงึ     มสีวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับนอย     

 1     หมายถงึ     มสีวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด  

 การแบงชวงคะแนนเฉลี่ย ซึ่งใชเปนเกณฑมาตรฐาน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคาคะแนนท่ีคํานวณได       

ตามขัน้ตอนท่ีระบุไวโดยเกณฑของเบสท (Best อางองิในพวงรัตน ทวรัีตน, 2538 หนา 42) ดังนี้ 

 4.51 – 5.00 หมายถงึ การมสีวนรวมในการจัดการศกึษาอยูในระดับมากท่ีสุด 

 3.51 – 4.50 หมายถงึ การมสีวนรวมในการจัดการศกึษาอยูในระดับมาก 

 2.51 – 3.50 หมายถงึ การมสีวนรวมในการจัดการศกึษาอยูในระดับปานกลาง 

 1.51 – 2.50 หมายถงึ การมสีวนรวมในการจัดการศกึษาอยูในระดับนอย 

 1.00 – 1.50 หมายถงึ การมสีวนรวมในการจัดการศกึษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยที่ 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย           

จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานบริหารท่ัวไป  

วธีิสรางเครื่องมอืที่ใชในการศกึษาคนควา  

 การสรางเคร่ืองมือแบบสอบถามการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานนโยบาย

และแผน การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานบริหารท่ัวไป เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิด

ของ Likertซึ่งผูวจัิยสรางขึ้นเอง โดยมขีัน้ตอนการสรางและพัฒนาดังนี้      
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 1. ศึกษาหลักการ รูปแบบ วิธีการสรางแบบสอบถามจากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนแนวทาง

ในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวจัิย   

 2. กําหนดกรอบและแนวคิดเพื่อสรางแบบสอบถามท่ีใชในการวจัิย    

 3. รางแบบสอบถามท่ีจะใชสําหรับการวจัิยใหสอดคลองกับนยิามศัพทท่ีกําหนดไว 

 4. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจเพื่อใหขอเสนอแนะและนํามา

ปรับปรุงแกไข ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ 3ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชเกณฑ

การตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญท่ีตอบวาเหมาะสมในดานความสมบูรณและความครอบคลุมของเนื้อหาและหาคาดัชนีความ

สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเชี่ยวชาญพจิารณา ดังนี้     

  ขอคําถามแตละขอมคีวามสอดคลองหรือไม มเีกณฑใหคะแนนดังนี้ 

   ใหคะแนน +1     เมื่อแนใจวาขอคําถามนัน้ถูกตองตรงตามวัตถุประสงค   

   ใหคะแนน  0     เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนัน้ถูกตองตรงตามวัตถุประสงค  

   ใหคะแนน           -1     เมื่อแนใจวาขอคําถามนัน้ไมถูกตองตรงตามวัตถุประสงค  

 วิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความตองการ โดยวิธีของ Rovineli&Hambleton, 1970 

pp 607-610 (อางใน สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. (2550 pp 160) 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยท่ี 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยที่ 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหมสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 2) เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะ การมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยท่ี 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย      

จ.เชยีงใหม  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 3 

 1. สภาพการมสีวนรวมของชุมชน 

1.1 การมีสวนรวมดานการบริหารวิชาการโดยภาพรวมชุมชนเขามามีสวนรวมอยูในระดับนอยเมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวาขอท่ีมสีวนรวมมากท่ีสุด คือไดใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดเครือขายและแหลงเรียนรูในชุมชนเปนอยางด ี

รองลงมา คือไดจัดหาแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน และขอท่ีมีสวนรวมนอยท่ีสุด คือไดรวมวางแผนจัดทําหลักสูตร

สถานศกึษา  

1.2 การมีสวนรวมดานการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวม ชุมชนเขามามีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง      

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีสวนรวมมากท่ีสุด คือไดรวมจัดหาสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ

โรงเรียน และรองลงมา คือไดรวมวางแผนจัดหาสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับโรงเรียน และขอท่ีมีสวนรวม

นอยท่ีสุด คือไดรวมวางแผนจัดทําคําขอตัง้งบประมาณของโรงเรียน 
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1.3 การมีสวนรวมดานการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม พบวาชุมชนเขามามีสวนรวมอยูในระดับนอย          

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีสวนรวมมากท่ีสุด คือไดรวมรับฟง รวมใหขอคิด ขอมูล ในการบริหารงานบุคคล    

ในโรงเรียน รองลงมา คือไดรวมระดมทรัพยากร ดานบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน และขอท่ีมี      

สวนรวมนอยท่ีสุด คือทานไดรวมวางแผนจัดหาครูจางสอน 

1.4 การมีสวนรวมดานการบริหารงานท่ัวไป โดยภาพรวม พบวาชุมชนเขามามีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง          

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีสวนรวมมากท่ีสุดคือไดใหความชวยเหลือในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน      

ของโรงเรียน รองลงมา คือไดเขารวมในกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชนกับโรงเรียน และขอท่ีมีสวนรวมนอยท่ีสุด คือ

ไดรวมวางแผนจัดทําธรรมนูญโรงเรียน แผนกลยุทธและแผนปฏบัิตงิานของโรงเรียน  

 2. ปญหา ขอเสนอแนะ 

 2.1 ดานการบริหารงานวชิาการ 

  ปญหา ชุมชนไมคอยเขารวมในการวางแผนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ

เรียนการสอน และตดิตามตรวจสอบการปฏบัิตงิานตามแผนงานของโรงเรียน 

  ขอเสนอแนะ สงเสริมและประชาสัมพันธใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน 

การตดิตามและตรวจสอบการปฏบัิตงิานตามแผนงาน โดยการรวมกันกําหนดแนวทางเร่ืองชวงเวลาและสถานท่ี ตลอดจน

แผนการปฏบัิตงิานท่ีชัดเจนรวมกัน 

 2.2 ดานการบริหารงบประมาณ 

  ปญหา ชุมชนขาดการมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสในการใชทรัพยากรของโรงเรียนและการ

บริหารจัดการการใชงบประมาณของโรงเรียน 

   ขอเสนอแนะ สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมโดยจัดตั้งเปนคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบการใช

ทรัพยากรของโรงเรียนในการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียน 

 2.3 ดานการบริหารงานบุคคล 

ปญหา ชุมชนขาดการมสีวนรวมในการตดิตามการปฏบัิตงิานการสอนของครู 

ขอเสนอแนะ สงเสริมใหชุมชนเขามามสีวนรวมโดยจัดตัง้เปนคณะกรรมการเพื่อตดิตาม  

การปฏบัิตงิานการสอนของครู 

2.4 ดานการบริหารงานท่ัวไป 

ปญหา ชุมชนไมคอยเขารวมในการวางแผนจัดทําแผนสถานศึกษาและแผนกลยุทธของโรงเรียน รวมท้ัง

การมสีวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมของทางสถานศกึษา 

ขอเสนอแนะ หากมีการกําหนดแผนพัฒนาหรือแผนกลยุทธ ควรประชาสัมพันธใหแกชุมชน และอธิบาย

ถงึความสําคัญของแผนพัฒนาและแผนกลยุทธวามีความสําคัญตอการพัฒนาโรงเรียนอยางไร ท้ังนี้ควรกําหนดชวงเวลาท่ี

เหมาะสมเพื่อเปดโอกาสใหแกชุมชนเขามามสีวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียน 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

จากการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยท่ี 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหม เขต 3 มปีระเด็นท่ีนํามาอภปิรายผลดังนี้ 

1. การมีสวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยท่ี 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพการศกึษาทาตอนศูนยท่ี 1 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการ

บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารงานท่ัวไป อยูในระดับปานกลาง

เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดของการมสีวนรวมในการจัดการศกึษาในแตละดาน พบวา 

 1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในดานการบริหารงานวิชาการ     

อยูในระดับนอย ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษาไมเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีบทบาทในการรวมวางแผนพัฒนางาน

วชิาการเทาท่ีควร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ทองมวน ศรีเจริญ (2552) ไดวิจัยเร่ืองปญหาและความตองการมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาพบวา ปญหา

ของการมสีวนรวมในการจัดการศกึษาในแตละดานมากท่ีสุดดังนี้ ดานปญหา ไดแก โรงเรียนไมเปดโอกาสใหชุมชนเขามามี

บทบาทในการรวมวางแผนพัฒนางานวชิาการเทาท่ีควร จงึทําใหชุมชนมสีวนรวมในการบริหารงานวชิาการ อยูในระดับนอย 

 1.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ พบวาชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในดานการบริหารงาน

งบประมาณ อยูในระดับนอย ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ชุมชนขาดการมสีวนรวมในการติดตามตรวจสอบการใชทรัพยากรของ

สถานศึกษา การบริหารจัดการการใชงบประมาณของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ วุฒิพงษ คงสิม 

(2550) ไดศกึษาวิจัย การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบวา ระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในดานการบริหารงบประมาณ อยูในระดับนอย 

 1.3 ดานการบริหารงานบุคคล พบวา ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในดานการบริหารงานบุคคล 

โดยรวมอยูในระดับนอย ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนอัตรากําลังสรรหาครูอัตราจาง

สอน รวมท้ังไมคอยไดรับโอกาสใหเขามามสีวนรวมในการจัดหาภูมปิญญาทองถิ่นมาเปนวิทยากรสอนในโรงเรียน และการ

ระดมทรัพยากรดานบุคคลในชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาเทาท่ีควร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

มหรรณพ ยะอนันต (2548) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครอง ในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา

โรงเรียนเอกชน สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของผูปกครอง      

ในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในดาน

การบริหารงานบุคคล อยูในระดับนอย 

 1.4 ดานการบริหารงานท่ัวไป พบวา ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการบริหารงานท่ัวไป ในภาพรวม

อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูปกครองไดมสีวนรวมในดานตางๆ ดังนี้ 

  1.4.1 การพัฒนาระบบและเครือขายสารสนเทศ เชน จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ 
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  1.4.2 การประชาสัมพันธการศกึษาแจงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกจิกรรมของสถานศกึษา 

  1.4.3 การทัศนศกึษา เชน รวมกับครูในการพานักเรียนไปทัศนศกึษาเรียนรูนอกสถานท่ี 

  1.4.4 การดูแลอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม เชน รวมพัฒนาสภาพแวดลอม ภายในโรงเรียน เชน 

ปรับปรุงภูมทัิศน และอาคารสถานท่ี 

  1.4.5 การใชอาคารสถานท่ีของสถานศกึษา  

  1.4.6 การดําเนนิงานกจิกรรมของนักเรียน เชน สนับสนุนกจิกรรมนักเรียนระหวางสถานศกึษากับชุมชน  

และผูปกครองมสีวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา เชนวัสดุ สื่อ ตาง ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 

 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธเนศ อุทธโยธา (2549) ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

ผูปกครองนักเรียน โรงเรียนผดุงวิทย (วัดศรีบุญเรือง) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดลําปาง ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของผูปกครองนักเรียน ในดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล การ

บริหารงานท่ัวไป เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวม

ในการจัดการศกึษาของโรงเรียนในภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังนี้ ผูวจัิยขอเสนอแนะจากผลการวจัิย ซึ่งอาจเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของ ดังนี้ 

 1. ดานวิชาการ ควรมีการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา และปรับปรุงแกไขหลักสูตรอยางเปนระบบ 

ควรวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา และการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ควรแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง

วิชาการอยางตอเนื่อง ควรมีการกํากับติดตาม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ และควรมีการผลิต

และใชสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพของผูเรียน 

 2. ดานการบริหารงบประมาณ ควรมีคณะกรรมการจากภายนอก ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

ตรวจสอบการเงิน และการบัญชีของสถานศึกษาจากภายนอก การตรวจสอบความคุมคาของการใชทรัพยากร และ

งบประมาณ และควรเปลี่ยนระบบเงินอุดหนุนรายหัวท่ีใชอยูปจจุบันไปใชระบบอุดหนุนรูปแบบท่ีเปนธรรมกับสถานศึกษา

ขนาดเล็ก  

 3. ดานการบริหารงานบุคคล ควรมีกรรมการดานการพัฒนาวินัยของบุคลากรทางการศึกษาจากภายนอก 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภายนอก มีการวางแผน

เกี่ยวกับการวิเคราะหภาระงาน และอัตรากําลังขาราชการครูและบุคคลการทางการศึกษา รวมท้ังมีคณะกรรมการ

ประเมนิความดคีวามชอบจากภายนอกรวมประเมนิกับคณะประเมนิภายใน 

 4. ดานการบริหารงานท่ัวไป ควรมีการวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนปจจุบัน 

สนับสนุนงานดานการบริหาร อาคารสถานท่ี และดานอ่ืนๆ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของสถานศึกษา รวมท้ังควรมี

คณะทํางานเพื่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและควรประสานงานเครือขายการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย และมี

สวนรวมกับทุกภาคสวนทําสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนองคความรูบูรณาการศึกษาระหวาง บาน วัด 

โรงเรียน (“บวร”) 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยาและเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ประชากรประกอบดวย คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารโรงเรียน 

รองผูอํานวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา จํานวน 75 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ 

จังหวัดพะเยา โดยแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก การวางแผน การประสานงาน การจัดหาทรัพยากร การประเมินผล  

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติท่ีใชวิเคราะห คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

และการแจกแจงความถี่  

ผลการศึกษา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก สวนปญหาและแนวทาง  

ดานการวางแผนควรเปดโอกาสใหชุมชน บุคคลภายนอก ปราชญชาวบาน หรือคติชนชาวบาน และองคกรภายนอกมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาใหมากขึ้น การมีสวนรวม ในดานการประสานงาน ควรประสานงานผูท่ีมีภูมิความรูเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่งและองคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนํามาบูรณาการในการจัดการศึกษา เพื่อเขาถึงภูมิปญญานั้นอยางแทจริงโรงเรียนควร

จัดการเรียนการสอน ในงานอาชีพตาง ๆ ท่ีเปนจุดเดนของชุมชน และควรจัดหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

โครงการ งานอาชีพตาง ๆ อยางมั่นคงและย่ังยืนควรจะมีปราชญชาวบานและเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก ผูปกครอง 

ชุมชน เปนผูรวมประเมนิผลการดําเนนิงานและการจัดการเรียนการสอน 
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Abstract  

The purpose of this study were to study the participation of the community in the education of 

Rajaprachanughoh 24 school, Phayao. for study the problems and possible involvement of the community in the 

education of Rajprachanukroh 24 school, Phayao. The sample consisted of 75 basic education school boards, the 

school administrator, the school deputy director of Rajaprachanughoh 24 school, Phayao. The tool used in this study 

was a set of questionnaire include resource allocation, evaluation and analyze data by using the computer program. 

The Statistics used in data analysis were percentage, mean , standard deviation and the frequency distribution. The 

results of the Study found that The overall was in good level. The problems and solutions that the relationship 

between the community participation Should be more relationship and corporation participate about the Education 

management for Career in Rajprachanukroh 24 school, Phayao. 
 

Keywords: the participation  community  Education Management  
 

บทนํา 

 ในสภาวะปญหาสังคมในปจจุบันท่ีประเทศไทยกําลังประสบปญหาเกี่ยวของกับเยาวชนและประชาชน สาเหตุหลัก

ของปญหา มาจากการขาดคุณภาพทางดานการศึกษา ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11         

(พ.ศ. 2555-2559) ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ และการพัฒนาคนใหมีคุณภาพนั้น 

จะตองจัดใหมีการศึกษาอยางมีคุณภาพ เพราะการศึกษาที่มีคุณภาพนั้น เปนกระบวนการพัฒนามนุษยใหมีความสมบูรณ

ในดานสติปญญา รางกาย คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และสามารถใช

ทรัพยากรอันจํากัดใหเกดิประโยชนสูงสุด  

  พีรศักดิ์ หมอนกันทา (2553, หนา 2) กลาววา การศึกษานับเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดในการสรางสรรคความ

เจริญกาวหนา ทําใหบุคคลสามารถแกไขปญหาตางๆในชวีติประจําวันโดยอยูในสังคมไดอยางมปีระสทิธิภาพ  

 การจัดกระบวนการศึกษาใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของชุมชนและสังคมนั้น จะตองใหชุมชนและสังคม

เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 หนา 

12, 14) ไดเนนใหทุกสวนของสังคมคือ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน 

องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการณ และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ มีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเปาหมายการปฏิรูปรอบสอง ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2561 ท่ีวา คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต

อยางมีคุณภาพ มุงเนนใน 3 ดาน หลักคือ1.ดานคุณภาพ ไดแก คุณภาพครู คุณภาพแหลงเรียนรู คุณภาพการศึกษา 

คุณภาพการบริหารการจัดการ แบบกระจายอํานาจ และมีธรรมภิบาล 2. ดานโอกาส ไดแก คนไทยทุกคนทุกกลุม          

ทุกประเภท ไดเขาถงึการศกึษาการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 3.ดานการมีสวนรวม ไดแก การมุงเนนการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2551) อีกท้ังคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมี 9 นโยบายท่ี

เกี่ยวของกับกระทรวงศกึษาธิการ ในนโยบายท่ี 6 ปฏรูิประบบการบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพ เนนการมีสวนรวมจาก

ทุกภาคสวนของสังคม และการกระจายตัว (การประชุมสภานติบัิญญัตแิหงชาต ิคร้ังท่ี 8/2557) 
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 การมสีวนรวมในการจัดการศกึษาของชุมชนและสังคม  เพื่อใหมคุีณภาพ ชุมชนและสังคมจะตองมีบทบาทในการ

จัดการศึกษา และเขามาเกี่ยวของ รวมวางแผน บริหารจัดการ ประสานงาน ชวยเหลือในเร่ืองของทรัพยากร ตลอดจน

ติดตามวัดและประเมินผล ท้ังนี้เพื่อใหบุตรหลานของคนในชุมชนและสังคมไดรับการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพท่ีสังคม

ตองการ   

       จากการศึกษาการประเมินตนเองและจากหนวยงานตนสังกัด ยังพบปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนยังมี

ขอจํากัดอยูหลายประการ ท่ียังเปนอุปสรรค สงผลใหการพัฒนาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร และ เด็กนักเรียนท่ีเขามาเรียนในโรงเรียน

แหงนี้เดนิทางมาไกลหลากหลายสถานท่ีซึ่งเปนเด็กท่ีอยูในชุมชนเสียเปนสวนนอย ผูวิจัยจึงอยากทราบวา ชุมชนมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา หรือไม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2 ) ท้ังในเร่ืองสภาพ ปญหาและแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา โดยไดศึกษา 4 ดาน ดวยกันคือ 1 การมีสวนรวมของชุมชนในดานการวางแผน 2. การมีสวน

รวมของชุมชนในดานการประสานงาน 3. การมีสวนรวมของชุมชนในดานการจัดหาทรัพยากร 4. การมีสวนรวมของชุมชน

ในดานการวัดผลประเมิลผล  ท้ังนี้จะไดนําความคิดเห็นท่ีไดจากการศึกษา นําไปประยุคใชและรวมกันหาแนวทางสงเสริม

ในการจัดการศึกษาสูทองถิ่น ชุมชน ใหอยูคูกับโรงเรียนในการสรางคนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคที่ดแีละเปนคนดใีนสังคมสืบไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัด

พะเยา 

2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 

๒๔ จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  

 ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญของผูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผูบริหาร รองผูอํานวยการ และครู ในการมีสวนผลักดัน และประเมิน 

ใหโรงเรียนไดดึงศักยภาพของชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจึงทําใหผูวิจัยศึกษา สภาพ ปญหาและขอเสนอแนะการ

มสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศกึษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา  
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วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาไดแก โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา โดยมี

ขัน้ตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชใน

การวจัิย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางในการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชน จํานวน 13 คน ผูบริหารโรงเรียน 1 คน 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 4 คน ครู ท้ังหมดจํานวน 62 คน รวมท้ังหมด 75 คน 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามา

จัดทําเคร่ืองมือในการสอบถาม เร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ 

จังหวัดพะเยา โดยไดทําการสังเคราะหขอมูลเนื้อหา ขององคกรและผูที่ไดศึกษานิยามไวสกัดออกมาจนไดหลักในการและ

ประเด็นหัวขอใหญท่ีมคีนพูดถงึมากท่ีสุดและนํามาสกัดเปนคําถามอกีคร้ังหนึ่ง 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศกึษาตามขัน้ตอนดังนี้ 

ความคิดเห็นของ 

1.ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 

๒๔จังหวัดพะเยา 

2.รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา 

2.ครูผูสอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔

จังหวัดพะเยา 

3.คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานของ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัด

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

-สภาพ ปญหาและขอเสนอแนะการมี

สวนรวมของชุมชนในการจัดการศกึษา

ของโรงเรียนราชกระชานุเคราะห ๒๔ 

จังหวัดพะเยา 
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1. การศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาผูวิจัยใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล คือ แบบสอบถามสภาพ ปญหาและแนวทางการมีสวนรวม การมีสวนรวม ใชสอบถามครูโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา จํานวน 75 คน แบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สถานภาพตามตําแหนง โดยใชคําถามแบบเลือกตอบ(Checklist) 

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการศึกษาสภาพ การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน         

ราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ใชคําถามที่เปนมาตรวัดแบบ Likert Scale 5 ระดับ โดยการใหคะแนนตามแบบ 

Arbitrary Weighting Method ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใหผูตอบพิจารณา

ขอความตาง ๆ วาตนเองประเมินกระบวนการมีสวนรวมของโรงเรียนในการจัดการศึกษา มากนอยเพียงใด โดยกําหนด     

การมีสวนรวมออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีของ เรนซิล ลิเคอรท (Rensis Likert) (1932, pp 1-55) ซึ่งไดกําหนดคาระดับไว

ดังนี้ 

สวน 3 แบบสอบถาม ลักษณะคําถามปลายเปด (Open-Ended) ใหผูตอบคําถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปญหาและแนวทางเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัด

พะเยา   

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย ผูวจัิยไดดําเนนิการตามขัน้ตอนดังตอไปนี้ 

1. ขั้นวิเคราะหเนื้อหา ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดจากเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการมี

สวนรวมชุมชนกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ความหมายขอบขายของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา งานวิจัย

ท่ีเกี่ยวของ และวธีิการสรางแบบสอบถาม เพื่อมาสรางแบบสอบถาม 

2. ขั้นออกแบบ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลประมวลความรูท่ีจะเปนขอบเขตและโครงสรางของแบบสอบถาม และขอ

คําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาการศกึษาคนควาดวยตัวเอง 

3. ขัน้พัฒนา มีขัน้ตอนในการดําเนนิงานดังนี้ 

 3.1 นําแบบสอบถามฉบับรางเสร็จแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อทําการตรวจความเท่ียงตรงตามโครงสราง 

และเนือ้หาหลังจากนัน้ผูวิจัยนําเสนอแบบสอบถามกลับไปแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

 3.2 นําเสนอแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารยที่ปรึกษาแลว

นําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความสบบูรณและความครองคลุมเชิงเนื้อหา 

และหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับเนื้อหา หรือคา IOC (Index of Item Objective Congruence) โดย

ผูเชี่ยวชาญพจิารณาดังนี้ 

 1) นายทอม ศรีทิพยศักดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา 

2) นายอํานวย สุขแปง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (หลายองิราษฏรบํารุง) 

3) นางพูนสุข โมกศริิ  รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา 

วิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหาโดยใชสูตรดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน, 

2540, หนา 117) แลวนํามาหาคาเฉลี่ย เลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาเปนขอคําถามที่อยูในเกณฑ

ความตรงเชงิเนือ้หาท่ีใชไดทุกขอผานเกณฑท่ีกําหนดไว และไดคา IOC เทากับ 0.98 
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4.  ขัน้ทดลองใช 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวไปทดลองใช (Try out) กับคณะกรรมการ ผูบริหาร รองผูอํานวยการ 

และครูผูสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๑ อําเภอแมแจม จํานวน 30 คน นําขอมูลท่ีไดจากการทดลองมาใช

คํานวณหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา(α-coefficient)ตาม

วิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1970, อางอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554 หนา 117) และไดคาความเช่ือมั่น (Reliability) 

เทากับ 0.97 

5.  ทําการปรับปรุงแบบสอบถามใหมคีวามสมบูรณ เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจัิยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้ 

1. บันทึกขอความถึงผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา เพื่อขอความอนุเคราะห      

ในการเก็บขอมูล 

2. ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากลุมประชากรจํานวน 75 คนซึ่งเปนคณะกรรมการโรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา 

3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตัวเองภายเวลาท่ีกําหนด และไดรับ

แบบสอบถามคืน จํานวน 69 ฉบับ จาก 75 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.00 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ กอนนําไปวเิคราะหขอมูล 

วธีิการวเิคราะหขอมูล 

ในการวเิคราะหขอมูล ผูวจัิยไดวิเคราะหขอมูล โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมีขั้นตอนดังนี้ศึกษาคร้ังนี้ ผูท่ี

ศกึษา สามารถประมวลผลขอมูลท่ีไดรวบรวมจากแบบสอบถามท้ังหมด 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาทุกฉบับ 

2. ตอนท่ี 1 วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ(Check List) วิเคราะหโดย

การแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) แลวนํามาเสนอขอมูลในรูปของตารางประกอบการ

บรรยาย 

3. ตอนท่ี 2 วิเคราะหการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating 

Scale) วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําคาเฉลี่ยมาแปลผลตามเกณฑ การแปลผล 5 

ระดับ ตามเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา 103) ดังนี้ 

4. ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

วเิคราะหขอมูลโดยใชความถี่และใชวธีิสรุปผลความคิดเห็นดวยการบรรยาย 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจัิยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยาและเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา 

ผลการวเิคราะหขอมูลนําเสนอเปน 3 ตอนดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหสภาพการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศกึษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 

๒๔ จังหวัดพะเยา 

ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหปญหาและแนวทางการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศกึษาของโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ 

จังหวัดพะเยา พบวา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา มีจํานวนตอบแบบสอบถามมากที่สุดจํานวน 57 

คน คิดเปนรอยละ 91.22 รองลงมาคือ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัด

พะเยา จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 92.30 อันดับ 3 ไดแก รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัด

พะเยา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 100 สวนอันดับสุดทายไดแกผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัด

พะเยา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 100 

ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะหสภาพการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศกึษาของโรงเรยีนราชประชานุเคราะห 

๒๔ จังหวัดพะเยา 

ในดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (x�=4.15) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ

ดานการประสานงาน (x�=4.22) รองลงมาคือดานการจัดหาทรัพยากร (x�=4.15) และดานการวางแผน (x�=4.13) สวนใน

ดานท่ีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ดานการประเมลิผล (x�=4.10 ) 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ดานการ

วางแผน ในภาพรวม อยูในระดับมาก (x�=4.13) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสวนรวมในการวิเคราะหบริบทในการจัดการศึกษาของโรงเรียน (x�=4.23) รองลงคือ มีสวนรับทราบ

ปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาของโรงเรียน (x�=4.17) มีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค

และนโยบายของโรงเรียน (x�=4.17) รวมชวยเหลือสงเสริมในการดําเนินการตามแผนงาน (x�=4.17 ) และรวมวางแผนและ
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นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษา (x�=4.17) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก มีการนําเสนอปญหาและความ

ตองการของชุมชนในการจัดการศกึษา (x�=3.94 )  

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ในดานการ

ประสานงาน ในภาพรวม อยูในระดับมาก (x�=4.22) เม่ือพิจารณารายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ี

มคีาเฉลี่ยสูงสุด คือ มกีารสนับสนุนกจิกรรมระหวางโรงเรียนและชุมชน (x�=4.39) รองลงมาคือ ชุมชนชวยประสานงานกับ

องคกรในทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน (x�=4.32) และโรงเรียนไดรับการสนับสนุนท่ีดีจากชุมชน

(x�=4.22) สวนท่ีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ชุมชนมีการประสานงานท่ีดีตอโรงเรียนและชุมชนเสียสละเวลาใหกับโรงเรียนในการ

ประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศกึษา (x�=4.13)  

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ในดานการ

จัดหาทรัพยากร ในภาพรวม อยูในระดับมาก (x�=4.15) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ        

โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ชวยเหลืออํานวยความสะดวกแหลงเรียนรูในชุมชน (x�=4.29) รองลงมาสงเสริมสนับสนุนให

นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน (x�=4.28) และ ชุมชนเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียน (x�=4.14 )   

สวนที่คาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ชุมชนมสีวนรวมในการจัดการงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน (x�=3.97 ) 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ในดานการ

ประเมินผล ในภาพรวม อยูในระดับมาก (x�=4.15) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ชวยประชาสัมพันธใหกับชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน (x�=4.19) รองลงมา รวมเปน

คณะกรรมการในการติดตามประเมิลผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียน (x�=4.16) และนําผลการประเมินการจัด

การศึกษาของโรงเรียนใหสมาชิกในชุมชนรับทราบ (x�=4.14) สวนที่คาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ใหขอเสนอแนะในการจัดการ

ทํางานของโรงเรียน (x�=4.04) 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหปญหาและแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา 

ดานการวางแผน 

ปญหาในดานการวางแผนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ขอท่ีมีความถี่มากท่ีสุดคือ ชุมชนและ

ผูปกครองยังไมคอยมีสวนรวมเกี่ยวกับการวางแผนมากเทาท่ีควร สวนใหญจะเปนตัวแทน กํานัน ผูใหญบาน รองลงมาคือ 

ปราชญชาวบาน คติชนชาวบาน ยังไมไดมีการนําเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเทาท่ีควร สวนความถี่นอยท่ีสุดคือ 

ครูผูสอนและชุมชนยังไมไดมคีวามรวมมือในการจัดทําแผนการเรียนการสอน 

สวนแนวทางในการมีสวนรวม ขอท่ีมีความถี่มากที่สุดคือ ควรใหชุมชนและองคกรภายนอกไดมีสวนรวมมากกวา

นี้ ควรใหชุมชน ผูปกครอง ไดรวมประชุม กําหนดนโยบาย และรวมกันวางแผน ควรจะมีการนําปราชญชาวบาน คติชน

ชาวบานและนักพัฒนาชุมชน รวมกันวางแผนในการจัดการศึกษา สวนขอท่ีมีความถี่นอยท่ีสุดคือ ครูและชุมชนควรมีการ

วางแผนสรางหลักสูตรในการเรียนการสอน 
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ดานการประสานงาน 

ปญหาในดานการประสานงานการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ขอท่ีมีความถี่มากท่ีสุดคือ การ

ประสานงานยังไมกระจายตัว สูชุมชนอยางแทจริง สวนใหญจะเปนตัวแทนหรือผูนําชุมชนเทานั้น รองลงมา การ

ประสานงานและประสาสัมพันธยังไมท่ัวถึง เทาท่ีควร และการประสานสวนใหญจะอยูที่ระดับ บนขององคกรแตระดับลาง

ยังถือวานอย สวนขอท่ีมคีวามถี่นอยท่ีสุดคือ โรงเรียนยังไมไดรับการประสานงานท่ีรวดเร็วจากชุมชน 

 สวนแนวทางในดานการมีสวนรวมในดานการประสานงาน ขอท่ีมีความถี่มากท่ีสุดคือ ควรประสานงานผูท่ีมี

ความรู ภูมิปญญา มาบูรณาการในการเรียนการสอน รองลงมาคือ ควรจัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธเชนงานกีฬาชุมชน

ตางๆ และ ควรมีการประชาสัมพันธในการรับนักเรียนอยางท่ัวถึง สวนขอท่ีมีความถี่นอยท่ีสุดคือ ชุมชนนาจะมีการ

จัดระบบเพื่องายในการเขาถงึ 

 ดานการจัดหาทรัพยากร 

 ปญหาในดานการจัดหาทรัพยากรการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ขอท่ีมีความถี่มากท่ีสุดคือ 

ปราชญชาวบาน เขามาจัดการเรียนการสอนนอย และยังไมครอบคลุม รองลงมา ชุมชนมีสวนรวมนอย เชน การจัดการ

เรียนการสอนไรนาสวนผสม การสานตางๆ และ ชุมชนไมมีสวนรวมในการเขียนหลักสูตรทองถิ่นในการเรียนการสอน สวน

ขอท่ีมคีวามถี่นอยท่ีสุดคือ การนําหลักสูตรทองถิ่นมาใชในกจิกรรมนอย 

 สวนแนวทางในการมีสวนรวมในดานการจัดหาทรัพยากรการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขอท่ีมี

ความถี่มากท่ีสุดคือ ควรเปดโอกาสใหปราชญชาวบาน มาบูรณาการในการเรียนการสอนใหครอบคลุม ควรสงเสริมอาชีพ 

และจัดการศกึษา อยางมั่นคงและย่ังยืน และ ควรมีความรวมมือในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น สวนขอท่ีมีความถี่นอยท่ีสุด

คือ ควรปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น 

ดานการประเมนิผล 

ปญหาในดานการประเมนิผลการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศกึษา ขอท่ีมคีวามถี่มากท่ีสุดคือ 

ชุมชน/ผูปกครอง/บุคลากรภายนอก มีสวนรวมในการประเมินนอย รองลงมาคือ การประเมินสวนใหญครูผูสอนเปนผู

ประเมนิเอง 

สวนแนวทางในการมีสวนรวมในดานการประเมินผลการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขอที่มีความถี่

มากที่สุดคือ ควรเปดโอกาสใหรวมกันประเมนิผลการดําเนนิงานดวย ควรจะนําปราชญมารวมในการประเมินการเรียนการ

สอนดวยควรมกีารประชาสัมพันธในการประเมนิงานของโรงเรียนใหท่ัวถงึดวย 

อภปิรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ผูท่ี

ศึกษาไดนําประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปรายผล ในสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับคํากลาวของ ธรสาร บัลลังกปทมา 

(2551, หนา 30) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย เขามารวมดําเนินกิจกรรมตั้งแต 

การศึกษาปญหา การวางแผนดําเนินการ การตัดสินใจ การแกไขปญหา และการประเมินรวมกัน เพื่อขับเคลื่อนให

กิจกรรมนั้นดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนากระบวนการใหความรูของเด็ก ชุมชนมีสวนอยางมาในการสงเสริม

พัฒนาเพื่อใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูสืบสานในสิ่งท่ีสังคมนั้น ๆ อยากจะใหเปน ณัฐวุฒิ หลวงธิจา (2549, หนา 13-14) 
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กลาววา ชุมชนกับโรงเรียนเปนสิ่งท่ีเกี่ยวของกันจนยากท่ีจะแยกออกจากกันไดท้ังนี้เพราะโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน 

โดยภารกจิท่ีสําคัญของโรงเรียนคือ การพัฒนาบุคลากร ผูเรียนใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ

ของสังคมและชุมชนภารกิจนี้ทําใหโรงเรียนมีบทบาทหนาที่ตอชุมชนโดยตรง เชนเดียวกับชุมชนเองก็มีหนาที่โดยตรงตอ

โรงเรียน ท้ังนี้เพราะโรงเรียนตั้งขึ้นเพ่ือชุมชน ชุมชนจึงควรมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายนโยบายและทิดทางการ

ดําเนนิงานของโรงเรียนรวมท้ังสนับสนุนโรงเรียนในดานตางๆเพื่อใหโรงเรียนสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพแตความสัมพันธของโรงเรียนกับชุมชนจะเปนไปในทิศทางใดยอมขึ้นอยูกับปจจัยประกอบหลายประการโดย

เฉพาระอยางยิ่งปจจัยเกี่ยวกับบทบาทของโรงเรียนและชุมชนท่ีปฏิบัติตอกัน ดังนั้นในกระบวนการพัฒนาของโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ไดดึงศักยภาพของชุมชนเขามารวมในการจัดการศึกษาอยางเต็มรูปแบบ พรอมท้ังเอื้อ 

ชวยเหลือในสิ่งท่ีโรงเรียนชวยเหลือชุมชนไดอยางเต็มศักยภาพ  

ดานการวางแผน  จากการศึกษาชุมชนไดมีสวนรวมมากในการวิเคราะห เพราะสภาพปจจุบัน ชุมชนรวมปรึกษา

กับฝายบริหารของโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพราะชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา 

ประกอบกับชุมชนไดมองเห็นนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ดังท่ี เสาวนิตย ชัยมุสิก (2545, 

หนา 4) กลาววา การวางแผนเปนกิจกรรม หรืองานในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีการท่ีดีท่ีสุดไวลวงหนา 

เพื่อเปนแนวทางสําหรับดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอันอาจแยกเปนองคประกอบได 3 ประการ คือ 

จะตองเปนเร่ืองเกี่ยวกับอนาคต จะตองเปนการกระทําและจะตองเปนการกระทําท่ีติดตอกันจนสําเร็จตามเปาหมาย       

ซึ่งสอดคลองกับ กิ่งทอง นันตาลิตร (2554, หนา 47-48) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนบรรพตวิทยา ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย โดยใชแบบสอบถาม พบวา การมีสวนรวม

ในดานการวางแผน การมสีวนรวมในดานการประสานงาน การมสีวนรวมในดานการจัดทรัพยากร ในภาพรวม อยูในระดับ

มาก ทั้งนี้เนื่องมาจากเครือขาย ผูนําชุมชน มีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการเรียนการสอนภาษาจีนใหกับนักเรียนใน

โรงเรียน จึงทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนทางโรงเรียนอยางเต็มศักยภาพ จากการศึกษาการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการจัดการศึกษา เปนขอสรุปอยางดีในกระบวนการนําชุมชนเขามามีสวนรวม ตั้งแตกระบวนการวางแผน เพราะ 

เปนการกําหนดทิศทางของการศกึษาของคนในชุมชน  

ดานการประสานงาน จากการศึกษาชุมชนไดมีสวนรวมมากในการวิเคราะห เพราะหัวใจของการมีสวนรวม คือ

การมีปฏิสัมพันธท่ีดี ชุมชนเกื้อกูลโรงเรียน โรงเรียนเกื้อกูลชุมชน มีระบบการประสานงานท่ีดีอยางเปนระบบและงาย       

ในการเขาถึงท้ังชุมชนและโรงเรียน อีกท้ังชุมชนเปนแรงเสริมผลักดันองคกรตางๆใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ไดใหความสําคัญกับชุมชน ผูนําชุมชนและชวยเหลือกันเปนอยางดี    

มาตลอด โดยโรงเรียนจะเปนผูคอยประสานงานตาง ๆ จากชุมชน ใหกับนักเรียน จากองคกรสูชุมชน มีการประสานงานท่ี

สะดวกรวดเร็ว กับชุมชนและผูนําชุมชน ซึ่ง สมิต สัชฌุกร (2546, หนา 11, 16-40) ใหความหมายของ การประสานงาน

คือ การจัดใหมีการทํางานท่ีสอดคลองในจังหวะเวลาเดียวกันใหเกิดผลตามวัตถุประสงค และไดกลาวถึง ขอบขายซึ่ง

ประกอบดวยองคประกอบ วัตถุประสงค ความสําคัญ หลักการ ปจจัย สิ่งท่ีตองประสาน และวิธีการประสานงาน และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ เทิดศักดิ์ จันเสวี (2549) อางใน วีรพงศ ใจกวาง (2555, หนา33) ไดศึกษา การมีสวนรวมของ

ผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตําบลจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา

ผูปกครองมีสวนรวมในเร่ืองการสื่อสารมาก อาจสรุปไดวาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ชุมชนอยูในฐานะ
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ผูใหการสนับสนุน ใหความชวยเหลือ ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสถานศึกษากําหนดขึ้น 

ซึ่งรวมท้ังการสรางความสัมพันธอันดรีะหวางสถานศกึษาและชุมชน เพื่อใหการดําเนนิงานของสถานศึกษาเปนไปอยางเกิด

ประสทิธิภาพและเกดิผลดตีอสถานศกึษา 

ดานการจัดหาทรัพยากร จากการศึกษาชุมชนไดมีสวนรวมมาก ชุมชนนับเปนแหลงเรียนรูท่ีมากไปดวย

วัฒนธรรมและประสบการณถายทอดรุนสูรุน ความงดงามนี้เองทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ ไดเห็นความสําคัญ 

โดยมีการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเขามาบูรณาการในหลักสูตร ศึกษาหาความรูตามแหลงตาง ๆ ในชุมชน ตลอดจนมี

สวนรวมในงานประเพณีตาง ๆ ท่ีชุมชนไดรองขอ และทางโรงเรียนไดรับงบประมาณสนับสนุนในกิจกรรมตาง ๆ จากองคกร

ตาง ๆ เปนอยางดี รุง แกวแดง (2546, หนา 108-109, 156-157) ไดใหคําจํากัดความของทรัพยากรไววา ทรัพยากร คือ 

“ความรู” ทุกเร่ือง ท่ีมีอยูในชุมชนรวมไปถึง “ภูมิปญญา” ก็ถือเปนทรัพยากรของชุมชน เทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีมีอยู ในชุมชน 

ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน โทรศัพท ถาสามารถนํามาใชเพื่อการเรียนรูได ก็ถือวาเปนทรัพยากร พัสดุตางๆ บุคลากรและ

เวลา ก็ถือวาเปนทรัพยากรโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน ขอมูล ขาวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศก็ถือเปนทรัพยากร 

สุดทายจงึเปนเร่ืองของ “เงนิ” หรืองบประมาณ สอดคลองกับ ณรงค อภัยใจ (2549, หนา 60) ศกึษาการมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาของชุมชน บานเมืองกื้ด อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม สําหรับการจัดสรรทรัพยากร พบวาชุมชนสวนใหญ 

มีสวนรวมชวยเหลือในดานแรงงานในการพัฒนาโรงเรียน ใหความชวยเหลือดานพัสดุ อุปกรณตาง ๆ ใหแกโรงเรียนและ

วางแผนกําหนดแนวทางในการแสวงหาพัสดุ อุปกรณ ทุนทรัพยเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ทรัพยกรนั้นในโลกนี้มี

ขีดจํากัด มิใชแคงบประมาณเอง แตรวมทุกสิ่งทุกอยาง ซึ้งเมื่อไดรับแลวจะตองใชใหเกิดประโยชนในภาพรวมสูงสุด เนน

คนหมูมาก สรางคุณคา อนุรักษ หวงแหน เพ่ือประโยชนของลูกหลายสืบไป  

การประเมินผล จากการศึกษาชุมชนไดมีสวนรวมมาก เปนกระบวนการสุดทายที่จะตอบถึงการบรรลุในกิจกรรม

เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนนั้น จากผลการศึกษา ชุมชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมิลผลท้ังในเร่ืองการจัด

การศึกษาและบุคลากร ใหขอเสนอแนะ พรอมท้ังจัดหา ปองกันรักษา อุปกรณทรัพยสินของโรงเรียน และยังชวย

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและผลการประเมินใหสมาชิกในชุมชนไดรับทราบ สงผลใหโรงเรียนราชประชา      

นุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ไดผานการประเมินจากคณะกรรมการ สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ

การศึกษารอบท่ี 3 ซึ่งสมาคมผูบริหารโรงเรียนในอเมริกัน (American Association of School Administrators : AASA)          

อางใน นาวิน วรศักดิ์มหาศาล (2549, หนา 3-4) กลาวถึงการประเมินวา การประเมิน (Evaluation) เกี่ยวของกับการ

ประเมินแผนงาน การใชทรัพยากร การติดตามผล การปฏิบัติงานของโรงเรียน และถือวากระบวนการวัดความกาวหนา

ของบุคคลหรือหนวยงานวาการปฏิบัติท่ีออกมานั้น เปนไปตามแผนหรือเปาหมายหรือวัตถุประสงคหรือไม และผลของ 

การประเมินตองรายงาน เพื่อสนับสนุนสงเสริมหาทางแกไขปรับปรุงพัฒนาองคกรตอไป กิ่งทอง นันตาลิตร (2554, หนา

28) ไดกลาวประโยชนของการประเมินผล สรุปไวดังนี้ ทําใหการพิจารณาความดีความชอบหรือการปูนบําเหน็จ           

แกผูปฏิบัติงานดําเนินไปดวยความยุติธรรม มีเหตุผล ทําใหการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การสับเปลี่ยนโยกยาย 

การลดขั้น ลดตําแหนงและการเลิกจางเปนไปอยางยุติธรรม ใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมการทํางานใหเปนไปตาม

วัตถุประสงค หรือมาตรฐานการทํางานท่ีกําหนดไว รวมท้ังเปนเคร่ืองมือตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริหารองคกรอีก

ดวย ประโยชนในการกําหนดโครงการฝกอบรมและพัฒนาผูปฏิบัติงานใหถูกตองตามความจําเปนและความตองการใน

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีแตละประเภท แตละหนาที่ ทําใหพนักงานทราบถึงผลการปฏิบัติของตนเองวาบรรลุตามเกณฑ
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หรือมาตรฐานท่ีกําหนดไวในการทํางานหรือไม รวมท้ังรูวาตนเองมีจุดเดนอยางไร และมีจุดออยอะไรบางท่ีจะตองปรับปรุง

แกไข เปนเคร่ืองจูงใจใหพนักงานในองคกร ไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจ เต็มกําลัง ความรูความสามารถ ไมตองคอย

กังวลที่จะประจบผูบังคับบัญชาดวยวิธีท่ีไมถูกตองและสามารถมั่นใจวาตนจะไดรับความยุติธรรมสงเสริมความเขาใจและ

สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบังคับบัญชากับพนักงาน ประโยชนในดานอ่ืน ๆ เชน การแนะแนว การวางแผนแนวอาชีพใหแก

พนักงาน และในกระบวนการประเมินผลนี้เอง สิ่งสําคัญคือ ตัวชี้วัดอยางหนึ่งที่โรงเรียนปฏิบัติภารกิจ หรือกิจกรรมบรรลุ

ตามเปาประสงค ท้ังนี้โดยการวางรากฐานมาจากชุมชน สูการเปนผูใหญของชุมชนท่ีดีโดยสืบสาน พัฒนา คงคุณคา 

รวมท้ังถายทอดสืบไป 
 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศกึษาเกี่ยวกับการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัด

พะเยา ซึ่งผูวจัิยมขีอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใชและการศกึษาคร้ังตอไปดังนี้ 

1. การวางแผน โรงเรียนควรใหชุมชนไดมสีวนรวมในการจัดเสวนาใหญ ทิศทางของโรงเรียนและโรงเรียนท่ีชุมชน

ตองการ ทัง้ในเร่ืองของหลักสูตร บุคลากรในโรงเรียน รวมถงึความคาดหวังของชุมชนท่ีมตีอโรงเรียน 

2. การประสานงาน โรงเรียนควรมกีารประชาสัมพันธ แจงขาวสารท้ังในเร่ืองของโรงเรียนและขาวสารท่ีเปน

เกร็ดความรู ประกอบกับจัดกจิกรรมตาง ๆ ท่ีเอือ้ความรูใหกับชุมชนในฐานะโรงเรียนคือองคกรท่ีนําความรู 

3. การจัดสรรทรัพยากร การนําปราชญชาวบาน ภูมปิญญาชาวบาน รวมท้ังใหเด็กไดมสีวนรวมเขาไปพักอาศัย

ในครองครัวตาง ๆ เพื่อสืบทอดภูมปิญญา ถายทอดเปนมรดกทางความคิด จากรุนสูรุน 

4. การประเมนิผล ควรมีการตดิตาม และแกไข สรางชุมชน ผูปกครองนักเรียนใหเขามามสีวนรวมในการ

ประเมนิ และแจงผลการประเมนิสูชุมชน 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมสีวนรวมในการจัดการศกึษา เพื่อท่ีจะไดขอมูลมากยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศกึษาของโรงเรียน ท้ังนี้จะไดนําขอมูลมาพัฒนาให

การศกึษา แบบย่ังยืน 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จและสมบูรณแบบไดดวยความกรุณาใหคําชี้แนะชี้นํา ปรับปรุงจาก          

ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยท่ีปรึกษา ซึ่งกรุณา เอาใจใส ใหกําลังใจ ใหคําปรึกษา และติดตามความกาวหนาของ

การศึกษาอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนแกไขขอบกพรอง ตาง ๆ จนทําใหการศึกษาคนควาคร้ังนี้สําเร็จลุรวงไปดวยดียิ่ง       

ผูศกึษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาส นี้ 

ขอกราบของพระคุณ นายทอม ศรีทิพยศักดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา        

ดร.อํานวย สุขแปง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (หลายอิงราษฎรบํารุง) จังหวัดพะเยา และ นางพูนสุข โมกศิร ิ        

รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ท่ีไดใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการชี้แนะ 

ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม ในคร้ังนี้ จนทําใหการศกึษาสําเร็จไปดวยดี 
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ขอกราบของพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา รอง

ผูอํานวยการ และคณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา และทุกคนในครอบครัว และเพื่อน ที่คอยให

ความชวยเหลือและเปนกําลังใจดวยดตีลอดมา ตลอดจน พระคุณบูรพคณาจารยทุกทาน ท่ีคอยใหความชวยเหลือและเอา

ใจใสดวยดตีลอดมา ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ 
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การมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานในโรงเรียนเขตอําเภอ

เวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

The Participation of sub-district municipality for the basic instructional management at 

Wiangkaen District Chiangrai Province 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

ศึกษาปญหาขอเสนอแนะ การมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขายงานบริหารโรงเรียนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครู สมาชิก

สภาเทศบาลตําบล ปการศึกษา 2557 จํานวน 223 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

(RatingScale ) นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาความถี่ผลศึกษาการมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาปญหา และขอเสนอแนะการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย พบวา การมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ลําดับท่ี 1 คือ การมีสวนรวมการบริหารงบประมาณ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ลําดับที่ 2 คือ การมีการมีสวนรวม

การบริหารงานท่ัวไป ลําดับท่ี 3 มีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ คือ การมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการ และการมีสวนรวมการ

บริหารงานบุคคล ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนปญหาในภาพรวม พบวา ขาดการประสานงานระหวางเทศบาลตําบลกับ

โรงเรียน โรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณนอยงบประมาณที่เทศบาลตําบลจัดสรรใหลาชา องคกรเชิญบุคลากรใน

โรงเรียนไปรวมกิจกรรมบอยรบกวนเวลาสอนและปญหาดานการกําจัดขยะและแหลงน้ําสะอาด ขอเสนอแนะควรมีผู

ประสานงานดานวชิาการระหวางเทศบาลตําบลกับโรงเรียนอยางจริงจัง เทศบาลตําบลควรเพิ่มงบประมาณดานการศึกษา

ใหมากขึ้น จัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวางโรงเรียนและเทศบาลตําบลและใหใหเทศบาลตําบลชวยพัฒนาทางดาน

สาธารณูปโภคพืน้ฐานในโรงเรียนใหดขีึ้น 
 

คําสําคัญ:  การมสีวนรวม  เทศบาลตําบล โรงเรียนในอําเภอเวยีงแกน เชยีงราย 
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Abstract   

The purpose of this study is to learn sub-district municipality’s cooperation for basic education  

management, problem’s suggestion of sub-district municipality’s cooperation for basic education management of 

schools in Wiangkaen District, Chiangrai Province analyzed by school network administrations. The sample study 

consisted of 223 school’s directors, teachers, and sub-district municipal councilors during the 2014 academic year. 

The instrument used in this study was a rating scale type questionnaire. The collected data were analyzed through 

the application of Percentage, Mean, Standard Deviation, and Frequency. Results of the study showed that : sub-

district municipality’s cooperation for basic education management of schools in Wiangkaen District, Chiangrai 

Province in conclusion was in high level and considered individual items shown : the first item was the highest 

average in cooperation for budget management, the second was cooperation for general management, the third 

were equal lowest average between cooperation for academic management and personnel management. The 

overall problem were lacking of coordination between sub-district municipalities and schools, limited budget 

supporting for schools, belated budget supporting for schools, too many times of invited teachers participated sub-

district municipality’s activities to have insufficiency time for teaching, the problem of waste disposal and insufficiency 

clean water sources. Suggestions were appointment academic coordinators between sub-district municipalities and 

schools pragmatically, increasing of budget supporting for schools, actuation supported relationship activities between 

sub-district municipalities and schools, and the recourse for better essential public utilities development from sub-

district municipalities. 
 

Keywords:  The Participation , sub-district municipality’s, Wiangkaen District, Chiangrai Province 
 

บทนํา 

 การศึกษาเปนเคร่ืองมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม

ของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอมทําไดสะดวกราบร่ืน ไดผลที่แนนอน

และรวดเร็วจะเห็นวาการศึกษามีความหมาย 2 มิติ คือ มิติแรกเปนการพัฒนาองคความรูในเร่ืองตาง ๆ และมิติที่สองเปน

การพัฒนาบุคคลผูศึกษาเองใหมีความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม ซึ่งท้ังสองมิติแหงความหมายนี้

แยกกันไมได ตรงกันขามจะตองควบคูกันไปเพราะเมื่อบุคคลหนึ่งมีความรู แตมีความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและ

คุณธรรมที่ไมถูกตองเหมาะสม ยอมจะนําไปสูการใชความรูในทางท่ีไมกอประโยชนตอท้ังตนเองและสวนรวมได 

(พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแนวพระราชดําริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 

2520) 

เทศบาลตําบลมหีนาท่ีบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นมีสิทธ์ิท่ี

จะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาอบรมของรัฐแตตองไมขัดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตองคํานึงการ
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บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มีบทบัญญัติไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน 

การดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม หนาท่ี เสรีภาพ 

และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนของสวนรวมและประเทศชาติ มี

ความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

เปนการศกึษาตลอดชวีติสําหรับประชาชน ใหสังคมมสีวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรู

ใหเปนไปอยางตอเนื่อง การจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักมีเอกภาพดานนโยบายและมี

ความหลากหลายในการปฏบัิต ิมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล และการบริหารท่ัวไป 

องคการบริหารสวนทองถิ่น จะตองสรางความเช่ือมั่นใหกับสังคม และใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา การสราง

กระบวนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่งการมีสวนรวมอาจมีท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการโดยมีตัวบทกฎหมายและ

ระเบยีบรับรอง และรูปแบบการแสดงออกโดยจติสํานกึของความรับผดิชอบของชุมชนในลักษณะตางๆ ตามเงื่อนไขของ 

แตละทองถิ่นนั้นๆ แนวคิดท่ีเปนอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน

ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป ดวยระบบการมีสวนรวมท่ีชุมชนมีทบบาทหลักใน

การบริหารโรงเรียนจะเปนแบบท่ีเพิ่มความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกชุมชนและผูปกครอง เพื่อใหผูรับบริการ

การศกึษามคีวามพอใจในการศกึษาท่ีจัดใหมากท่ีสุด 

ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน

เขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดตามมาตรา 39 แหง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ในการบริหารงานท้ัง 4 งาน คือ งานบริหารงานวิชาการ บริหารงาน

งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานท่ัวไปมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้เพื่อใหไดขอเท็จจริงเปนขอมูล

สําหรับผูบริหารสถานศกึษาและเทศบาลตําบลตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชยีงราย 

2. เพื่อศกึษาปญหาและขอเสนอแนะการมสีวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน

เขตอําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย  
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กรอบแนวคิด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 ประชากร ท่ีใชในการวจัิย ไดแก ผูบริหารสถานศกึษา จํานวน 20 แหง ครูโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 20 แหง 

ปการศึกษา 2557 และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 4 แหง ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย รวมประชากรท้ังสิ้น 329 

คน 

กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 20 คน และ ครู จํานวนทั้งสิ้น 155 คน 

และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล จํานวน 48 คน ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 223 คน ซึ่ง

กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie และ Morgan (สุวิมล ติรกานันท. 2548, หนา179) กลุมตัวอยางไดมาโดย

การโดยใชวธิกีารคํานวณอยางงายตามโควตา 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

1.ลักษณะของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสอบถาม 

ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงแกน ครูโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน และสมาชิกสภา

เทศบาลตําบล ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย เพื ่อทราบการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัด

การศึกษาขัน้พื้นฐานในอําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ

สํารวจรายการ (Check-List) จํานวน 3 ขอ 

 

ตัวแปรอสิระ 

ไดแก สถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม เกี่ยวกับ 

- เพศ 

- ตําแหนง  

- อายุ  

- ประสบการณทํางาน 

- ระดับการศกึษา 

 

ตัวแปรตาม 

การมสีวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน ตามขายงานบริหารโรงเรียนประถมศกึษา

ท้ัง 4 ดาน ตามขายงานบริหารโรงเรียนประถมศกึษา

ตามพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 

แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ไดแก 

1. การบริหารงานวชิาการ 

2. การบริหารงานงบประมาณ 

3. การบริหารงานบุคลากร 

4. การบริหารงานท่ัวไป 
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 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 

อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู อําเภอเวียงแกนและสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบล ในอําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย ตามกรอบแนวคิดในการบริหารงานใน 4 ดาน ดังนี้ 

1. ดานการบริหารงานวชิาการ    

2. ดานการบริหารงานบุคลากร   

3. ดานการบริหารงานกจิการนักเรียน   

4. ดานการบริหารงานธุรการ    

 โดยมลีักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ตามแนวคิดของ Likert ซึ่งกําหนดเปน 5 ระดับ คือ 

 ระดับ 5 หมายถงึ การมสีวนรวมมากท่ีสุด 

 ระดับ 4 หมายถงึ การมสีวนรวมมาก 

 ระดับ 3 หมายถงึ การมสีวนรวมปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถงึ การมสีวนรวมนอย 

 ระดับ 1 หมายถงึ การมสีวนรวมนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเวียง

แกน จังหวัดเชยีงราย 

 ขั้นตอนการสรางเครื่องมอืและการหาคุณภาพเครื่องมอื 

 ผูวจัิยไดดําเนนิการสรางเคร่ืองมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมขีัน้ตอน ดังนี้ 

1. สรางแบบสอบถามฉบับราง แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาและใหคําแนะนําในการปรับปรุง

แบบสอบถาม โดยการดําเนนิการตามขัน้ตอนดังตอไปนี้ 

   1.1 ศกึษาคนควาเอกสารและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ  

   1.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการวจัิย  

   1.3 กําหนดนยิามศัพทเฉพาะเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

   1.4 นําวัตถุประสงคศกึษาการมสีวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานในอําเภอเวยีงแกน 

จังหวัดเชยีงราย 

2. หาความเช่ือมั่น (IOC) 

     2.1 นําแบบสอบถามท่ีไดจากการปรับปรุงแกไขไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของเนือ้หา (Content Validity) และใชดัชนคีวามสอดคลอง (IOC : Index of item Objective) โดยมผีูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

          2.1.1 นายเอกราช ลือชา ผูบริหารโรงเรียนขุนขวากพทิยา ต.ทาขาม อ.เวยีงแกน จ.เชยีงราย 

          2.1.2 นายมานติยถูนาแกวรองผูอํานวยการโรงเรียนขุนขวากพทิยา ต.ทาขาม อ.เวยีงแกน จ.เชยีงราย 

          2.1.3 นางรัตนาชนิะขายหัวหนากลุมงานบริหารวชิาการ โรงเรียนขุนขวากพทิยา ต.ทาขาม อ.เวยีงแกน  

จ.เชยีงราย 

 2.2 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคาความเช่ือมั่นแลวเสนอคณะกรรมการและผูเชี่ยวชาญตรวจ โดยใช
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คาดัชนีความสอดคลองทุกขอสูงกวา 0.5 จากนั้นนําไปจัดพิมพเพื่อใชเปนแบบสอบถามที่จะใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง 

   การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจัิยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 

 1. ขอรับหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึง นายกเทศมนตรี เพื่อขอ

ความอนุเคราะหไปยังสมาชิกสภาเทศบาลตําบล อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย และถึงผูอํานวยการโรงเรียนสังกัด

อําเภอเวยีงแกน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวจัิย 

 2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

ปการศึกษา 2557 ครูโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 และสมาชิกสภา

เทศบาลตําบล อําเภอเวยีงแกน จํานวน 223 ฉบับ ไดรับคืน จํานวน 223 ฉบับ คิดเปน รอยละ 100 

 3. ผูวจัิยเขาชี้แจงการตอบแบบสอบถาม เพื่อการวจัิยกับกลุมตัวอยางท้ังเปนรายบุคคลและรายกลุม 

 4. ผูวจัิยดําเนนิการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลมาวเิคราะหตอไป 

การวเิคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากผูบริหารครูและสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบล ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ป 2557 โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 223 คน จากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูลโดย

ใชโปรแกรมวเิคราะหขอมูลทางสถติ ิมรีายละเอยีด 

 1. ขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เปนการตอบเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม นําขอมูลมาแจกแจง

ความถี่และหาคารอยละ 

2. ขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เปนการตอบเกี่ยวกับการมสีวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานในอําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย นํามาหาคาสถติติางๆ  

     2.1 วิเคราะหการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชยีงราย ระบุโดยรวมและรายดานเพื่อหาคาเฉลี่ย (x̄ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในการแปลผลความหมายของคาเฉลี่ย

กําหนดเกณฑ ดังนี้ 

     คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถงึระดับการมสีวนรวมมากท่ีสุด 

     คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถงึระดับการมสีวนรวมมาก 

     คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถงึระดับการมสีวนรวมปานกลาง 

     คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถงึระดับการมสีวนรวมนอย 

     คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถงึระดับการมสีวนรวมนอยท่ีสุด 

 3. ขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 ทําการวิเคราะหขอมูลดวยคาแจกแจงความถี่ (f) และการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) 
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 สถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวยตําแหนง เพศอายุและ ประสบการณ

การทํางานแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ( CheckList ) โดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ 

(Percentage) 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมสีวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเวียง

แกน จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู อําเภอเวียงแกนและสมาชิกสภาเทศบาลในอําเภอ

เวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย ตามกรอบแนวคิดในการบริหารงานใน 4 ดาน เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา   

( RatingScale ) 5 ระดับ ของเรนชสิลเิคอรท โดยใช คาเฉลี่ย (X) และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) 

  ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอ

เวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย โดยใชคาความถี่ (Frequency)  
 

ผลการศึกษา 

1. จากการศกึษาการมสีวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวยีงแกน  

จังหวัดเชียงรายพบวา โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (xˉ =3.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลําดับท่ี 1 คือ 

การมีสวนรวมการบริหารงบประมาณ (xˉ =3.86) ซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ลําดับที่ 2 คือ การมีสวนรวม 

การบริหารงานท่ัวไป (xˉ =3.80 ) ลําดับท่ี 3 มีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ คือ การมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการ และการมี

สวนรวมการบริหารงานบุคคล (xˉ =3.78)ซึ่งมคีาเฉลี่ยต่ําสุด 

2. จากการศกึษาปญหาและขอเสนอแนะมสีวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรียน 

เขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย พบวา ขาดการประสานงานระหวางเทศบาลตําบลกับโรงเรียน โรงเรียน

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณนอยงบประมาณท่ีเทศบาลตําบลจัดสรรใหลาชา องคกรเชิญบุคลากรในโรงเรียนไปรวม

กิจกรรมบอยรบกวนเวลาสอนและปญหาดานการกําจัดขยะและแหลงน้ําสะอาด ขอเสนอแนะควรมีผูประสานงานดาน

วิชาการระหวางเทศบาลตําบลกับโรงเรียนอยางจริงจัง เทศบาลตําบลควรเพิ่มงบประมาณดานการศึกษาใหมากขึ้น จัด

กจิกรรมสานสัมพันธระหวางโรงเรียนและเทศบาลตําบลและใหใหเทศบาลตําบลชวยพัฒนาทางดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ในโรงเรียนใหดขีึ้น 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

สรุปผล 

 จากการศกึษามสีวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชยีงราย สรุปผลการวจัิยไดดังนี้ 

1. การมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน โดย 

ภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลําดับท่ี 1 คือ การมีสวนรวมการบริหารงบประมาณ 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ลําดับท่ี 2 คือ การมีการมีสวนรวมการบริหารงานท่ัวไป ลําดับที่ 3 มีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ คือ 

การมสีวนรวมการบริหารงานวชิาการ และการมสีวนรวมการบริหารงานบุคคล ซึ่งมคีาเฉลี่ยต่ําสุด 
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2.  ปญหาและขอเสนอแนะมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนอําเภอ 

เวียงแกน จังหวัดเชียงราย พบวา ขาดการประสานงานระหวางเทศบาลตําบลกับโรงเรียน โรงเรียนไดรับการสนับสนุน

งบประมาณนอยงบประมาณท่ีเทศบาลตําบลจัดสรรใหลาชา องคกรเชิญบุคลากรในโรงเรียนไปรวมกิจกรรมบอยรบกวน

เวลาสอนและปญหาดานการกําจัดขยะและแหลงน้ําสะอาด ขอเสนอแนะควรมีผูประสานงานดานวิชาการระหวางเทศบาล

ตําบลกับโรงเรียนอยางจริงจัง เทศบาลตําบลควรเพิ่มงบประมาณดานการศึกษาใหมากขึ้น จัดกิจกรรมสานสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนและเทศบาลตําบลและใหใหเทศบาลตําบลชวยพัฒนาทางดานสาธารณูปโภคพืน้ฐานในโรงเรียนใหดขีึ้น 

อภปิรายผล 

1. จากการศกึษาการมสีวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวยีงแกน  

จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมท้ัง 4 ดานอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะคณะผูบริหารเทศบาลและคณะสมาชิกเทศบาล

สวนใหญเขาใจในเห็นความสําคัญในการพัฒนาการศึกษา ท้ังนี้เปนเพราะปจจุบันคณะผูบริหารเทศบาลและคณะสมาชิก

เทศบาลสวนใหญมีวุฒิการศึกษาท่ีสูง สงผลใหมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองตามท่ีรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติเทศบาลกําหนดไวท่ีสนับสนุนใหเทศบาลตําบลใหมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลในการทํางานที่ตองการสนับสนุนใหโรงเรียนจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ตลอดจน 

คณะผูบริหารเทศบาลและคณะสมาชิกเทศบาลเปนคนในพื้นท่ีจึงทําใหทราบบริบทของโรงเรียนเปนอยางดีสอดคลองกับ

สมเจต วิลัยสูงเนิน (2551,หนา 117-120) ศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวน

ตําบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาจากองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ กลาง และเล็ก ใชแบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง เ พื่อสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ 

ดานบุคลากร  ดานงบประมาณ ดานบริหารงานท่ัวไป พบวา องคการบริหารสวนตําบลท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของพิชิตสุขเกษม (2548, บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีดํารงตําแหนงในป พ.ศ. 2547 

พบวา การมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในการบริหารงานการจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก แตพบวาแตกตางจากงานวิจัยของเอกราช พรหมพิบูลย (2549, หนา 91-95) ศึกษาสภาพการรับรูและการมี

สวนรวมจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามุกดาหาร ศึกษาจาก คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ไดแก นายกบริหารสวนตําบล 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการโรงเรียน โดยใชแบบสอบถามเพื่อ

วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นการรับรูและการมีสวนรวมของบุคลากรพบวา คณะกรรมการบริหารสวนตําบลและ

ผูอํานวยการโรงเรียนมีความคิดเห็นตอสภาการรับรูและการมีสวนรวมจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลใน

โรงเรียนท่ีจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานนอยมาก 

เม่ือพจิารณาเปนรายดาน อภปิรายไดดังนี้ 

1.1 การมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการ ผลการการศึกษาการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัด 

การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายพบวาอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้เพราะงานวิชาการ

ถือวาเปนงานหลักของสถานศึกษา โดยทางเทศบาลตําบลไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยใหความเห็นชอบใน

แผนปฏิบัติการประจําป มีการเสนอความคิดในการแกปญหานักเรียน พรอมทั้งยังจัดหาสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
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ใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและครู ซึ่งสอดคลองกับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา

ดานวิชาการ ตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 ท่ีกลาววา ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายใน

ชุมชน เพื่อใหชุมชนมจัีดการศกึษาอบรม มกีารแสวงหาความรูขอมูลขาวสาร รูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ 

เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณพัฒนาระหวางชุมชน 

1.2 การมีสวนรวมการบริหารงบประมาณ ผลการการศึกษาการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัด 

การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายพบวาอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะทางเทศบาล

ตําบลไดมีการสนับสนุนงบประมาณในโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และงบประมาณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ

อาท ิเชน งานกฬีาส ีกจิกรรมวันแมแหงชาต ิกจิกรรมวันเด็ก เปนตน ใหกับทางโรงเรียนทุกปการศกึษา 

1.3 การมีสวนรวมการบริหารงานบุคคล ผลการการศึกษาการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัด 

การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายพบวาอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะทางเทศบาล

ตําบลไดใหการยอมรับความรูความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรมีการ

ประชาสัมพันธใหครูและบุคลากรในสถานศกึษาเขารวมการอบรมเกี่ยวกับภูมปิญญาในทองถิ่นเสมอ ๆ 

1.4 การมีสวนรวมการบริหารงานท่ัวไป ผลการการศึกษาการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายพบวาอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะงานบริหารท่ัวไป 

ประกอบดวยงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานกิจการนักเรียน การบริหารงานอาคารสถานที่ การเทศบาลตําบลไดเขาไป

มีสวนรวมในการจัดหาทุนการศึกษา เสนอแนะการใชประโยชนจากอาคารสถานท่ีภายในทองถิ่น การดูแลบํารุงซอมแซม

สถานศกึษา รวมไปถงึมกีารบริการรถมาเก็บขยะภายในโรงเรียน 

2. ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน

เขตอําเภอเวียงแกน พบวาประเด็นยอยแตละดานยังเปนปญหาท่ีทุกฝายจะตองใหความสนใจ ซึ่งในดานการมี 

สวนรวมบริหารงบประมาณมปีญหาสูงสุด รองลงมาคือดานการมสีวนรวมบริหารงานวชิาการ บริหารงานท่ัวไป และการมี

สวนรวมบริหารงานบุคคลตามลําดับ  

    เมื่อพจิารณาเปนรายดาน อภปิรายไดดังนี้ 

   2.1 การมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการ ผลการการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของ 

เทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย พบวายังมีปญหาในดาน  

ขาดการประสานงานระหวางเทศบาลตําบลกับโรงเรียน เปนผลใหเทศบาลตําบลไมมีบทบาทเทาท่ีควร ขาดอุปกรณ สื่อ 

การเรียนการสอนที่ทันสมัย อาจเปนเพราะแตละฝายยังขาดการสื่อสารกัน และดวยลักษณะภูมิประเทศของ

อําเภอเวียงแกนมีลักษณะเปนภูเขา ทุรกันดานและโรงเรียนแตละแหงอยูหางไกลกัน ทําใหการติดตอสื่อสารกันทําได

ยากลําบาก เทศบาลตําบลยังขาดขอมูลขาวสารในการแจงความเคลื่อนไหวของโรงเรียนและบางโรงเรียนยังขาดความ

ชํานาญในการขอความรวมมือจากทางเทศบาลตลอดจนทางเทศบาลตําบลยังไมมีนโยบายในการสนับสนุนดานวัสดุ

อุปกรณเพื่อการศึกษาท่ีชัดเจนในสวนของแนวทางแกปญหาการมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการ ไดมีขอเสนอแนะวา
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เทศบาลตําบลควรวางแผนนโยบายในการจัดหาสื่ออุปกรณ สื่อ การเรียนการสอนท่ีทันสมัยใหกับโรงเรียนอยางชัดเจน

ควรมีผูประสานงานดานวิชาการระหวางเทศบาลตําบลกับโรงเรียนอยางจริงจังและควรสํารวจความตองการของ

สถานศึกษาดาน สื่อการเรียนการสอน ซึ่งผูวิจัยเห็นวาโรงเรียนและเทศบาลตําบลควรประสานงานกันอยางใกลชิด โดย

การเขารวมประชุม รวมกจิกรรมทําใหไดรับรูขาวสารซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง 

2.2 การมีสวนรวมการบริหารงานงบประมาณ ผลการการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวม 

ของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย พบวายังมีปญหาในดาน

โรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณนอยงบประมาณท่ีเทศบาลตําบลจัดสรรใหลาชา และไมมีโครงการท่ีเปนรูปธรรม

ในการสงเสริมการศึกษา ท้ังนี้อาจเปนเพราะทางเทศบาลตําบลไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอกับการใชจายของ

เทศบาลตําบลสงผลทําใหมีขอจํากัดในการสนับสนุนงบประมาณใหกับทางโรงเรียน และยังไมมีการกําหนดโครงการท่ีจะ

ชวยสนับสนุนโรงเรียนอยางชัดเจน สวนท่ีจัดสรรไดลาชานั้นทางผูวิจัยเห็นวา งานการเงินและงานพัสดุในการเบิกจายแต

ละคร้ังตองมีการแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบตามระเบียบ กฎหมายขอบังคับ จึงตองมีการตรวจสอบหลายขั้นตอนทําให

เกิดความลาชา ในสวนของแนวทางแกปญหาการมีสวนรวมการบริหารงานงบประมาณนั้น ไดมีขอเสนอแนะวาทาง

เทศบาลควรเพิ่มงบประมาณดานการศึกษาใหมากขึ้น ทางผูวิจัยเห็นวาทางเทศบาลตําบลความจัดหาแหลง ระดมทุน

เพิ่มเตมิเพื่อมาชวยพัฒนาดานการศกึษาใหดขีึ้น 

2.3 การมสีวนรวมการบริหารงานบุคคล ผลการการศกึษาปญหาและขอเสนอแนะการมสีวนรวมของเทศบาล 

ตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย พบวาปญหาในดานนี้มีนอยท่ีสุด คือ 

ทางเทศบาลตําบลไดจัดกิจกรรมตาง ๆ และไดเชิญคณะครูเขารวมดําเนินงานทําใหสงผลตอการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน อาจเปนเพราะงานบางดานทางบุคลากรในเทศบาลตําบลยังขาดความรูความชํานาญจึงขอความ

รวมมือจากทางโรงเรียน ในสวนของแนวทางแกปญหาการมีสวนรวมการบริหารงานบุคคลนั้น ทางผูวิจัยเห็นวาควรสราง

ความเขาใจในบทบาทของแตละฝายมากขึ้นเพื่อสรางความสัมพันธท่ีด ี

2.4 การมีสวนรวมการบริหารงานท่ัวไปบุคคล ผลการการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของ

เทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย พบวามีปญหาในดานกําจัด

ขยะ และแหลงน้ําสะอาด อาจเปนเพราะทางเทศบาลตําบลไดใหบริการในการขนยายขยะภายในโรงเรียนยังไมท่ัวถึงและ

ลาชา ประกอบกับอําเภอเวยีงแกนมท่ีีตัง้อยูบนภูเขาทําใหในฤดูแลง ขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใชในการอุปโภคบริโภค ในสวนของ

แนวทางแกปญหาการมีสวนรวมการบริหารงานท่ัวไปนั้น ไดมีขอเสนอแนะวาเทศบาลตําบลชวยพัฒนาทางดาน

สาธารณูปโภคพืน้ฐานในโรงเรียนใหดขีึ้น อาจชวยโดยวธีิการชวยดูแล ซอมแซม ระบบน้ําภายในโรงเรียนใหดขีึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช 

 ผลการวิจัยในคร้ังนี้ แมจะพบวา การมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขต

อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมจะอยูในระดับมาก และแตดานอยูในระดับมากทุกขอ แตก็ยังพบวาประเด็น

ยอยแตละดานยังเปนปญหาท่ีทุกฝายจะตองใหความสนใจ เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศ ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการมี

สวนรวมในการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานและ ศกึษาปญหาขอเสนอแนะระหวางเทศบาลตําบลและโรงเรียน ดังนี้  
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1. ผูบริหารสถานศึกษา ครู และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลควรสรรหาวิทยากรภายนอกมาใหบริการทางวิชาการ

แกโรงเรียน 

 2. ผูบริหารสถานศกึษา ครู และสมาชกิสภาเทศบาลตําบลควรจัดหารายไดหรือระดมทุนใหแกโรงเรียน เพื่อใชใน

การบริหารจัดการศกึษาใหแกนักเรียน  

3. ผูบริหารสถานศึกษา ครู และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลควรมีสวนรวมในการนิเทศกํากับ ติดตามและควบคุม

บุคลากรใหปฏบัิตงิานอยางเต็มความสามารถและเต็มเวลา 

4. ผูบริหารสถานศึกษา ครู และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลควรประสานงานการจัดการศึกษาท้ังภาครัฐและ

เอกชนรวมกัน 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 1. ควรมกีารศกึษาการมสีวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรียนเขตอําเภออ่ืนๆ 

 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชียงราย สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.พงษกร 

หงษกราย ซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส

เปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 

ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณผอ.เอกราช ลือชา ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนขุนขวากพิทยา นายมานิตย ถูนาแกว 

รองผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการพิเศษ โรงเรียนขุนขวากพิทยา และนางรัตนา ชินะขาย ครูชํานาญการพิเศษหัวหนา

กลุมงานบริหารวิชาการโรงเรียน ขุนขวากพิทยา ท่ีไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไข

ตรวจสอบเคร่ืองมือ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ท่ีใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควา

คร้ังนี้สมบูรณและมคุีณคา 

ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร บุคลากร และผูท่ีเกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียง

แกน จังหวัดเชยีงราย ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการเก็บขอมูลและ

ตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยด ี
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การมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลิกสงัฆมณฑลเชียงใหม 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑล

เชียงใหม ประชากรท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย ครูโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม ท้ังหมด 7 โรงเรียนไดแก

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม โรงเรียนศีลวี โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ โรงเรียนอรุโณทัย ลําปาง โรงเรียนศิริมาตยเทว ี

โรงเรียนเทพพิทักษวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา เปนจํานวน 330 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถาม จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงาน

บุคคล ดานการบริหารงานท่ัวไป สถิติท่ีใชในการวิจัยคือ คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม          

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
  

คําสําคัญ: การมสีวนรวม ผูชวยผูบริหาร  
 

Abstract  

 The purpose of this independent study was to find the outcome of participation of vice-administrator in 

catholic school, Chainmail diocese. The samples were 330 teachers from 7 catholic schools which were Chiang Mai 

Secred Heart School; Silravee School, Nuchanat Anusorn School; Arunothai Lumpang School, Srimadthevi School, 

Theppitak Withaya School, and Santi Withaya School. Research tool was the 4 aspects questionnaire which composed 

of knowledge administration, financial administration, personnel administration, general administration. Statistics of this 

research were percentage, means and standard deviation. 

 The results of this research were that the participation of the vice - administrator in catholic school was in 

high level. Considered by each aspect, general administration was the highest followed by knowledge administration, 

financial administration and personnel administration. 
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บทนํา 

โลกยุคปจจุบัน มกีารเปลี่ยนแปลง และพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ทุกยุคทุกสมัยเปลี่ยนไป ในทามกลางสิ่งท่ีทาทาย

ใหม ๆ ซึ่งสิ่งท่ีไมสามารถปรับตัวได จะถูกละเลยใหอยูขางหลังเสื่อมโทรมหรือในท่ีสุดก็หมดความหมายไปอยางรวดเร็ว 

การศึกษาก็เชนเดียวกัน เปนไปตามกฎเกณฑดังกลาวนี้ ถาโลกกาวหนา แตการศึกษาไมทันกับโลก การพัฒนา จะไมเกิด

ประโยชนอยางเต็มท่ี ทําใหการยอมรับความสําคัญของการศกึษา นอยลงไปดวย เพราะไมสนองความตองการท่ีเปลี่ยนไป  

การศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และจําเปนที่สุดของการดําเนินชีวิตของมนุษย และ

เปนหัวใจของการพัฒนาประเทศในทุกดาน ท้ังในปจจุบัน และในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน ทามกลาง

อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกท้ังดานเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การคา การเมือง สังคม และ

วัฒนธรรม ยอมสงผลกระทบตอสังคมไทย การศึกษาจึงจะชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในทุกมิติ ตลอด ดังนั้น การศึกษาจึง

จําเปน และทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันท่ีจะมีโอกาสไดรับการศึกษา ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542 

มาตราที่ 42 วรรคแรก ไดกลาววา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐตองจัดให

ท่ัวถึง อยางมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ซึ่งความสําคัญของรัฐธรรมนูญนี้ เนนไปที่คุณภาพ การจัดการศึกษา จึงทําให

เกิดมีกฎหมายหลักในดานการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย โดยกําหนดใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็น และใหขอมูล พระราชบัญญัติการศึกษาในมาตรา 6 ก็ไดเนนการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังกายใจ 

สตปิญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต สามารถอยูกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและใน

มาตราที่ 8 ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตโดยใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการการศึกษา ใหดําเนินไปตามเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และในหมวด 4 วาดวยเร่ือง แนวการจัดการศึกษา ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการ

ปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการจัดใหนักเรียนเปนศูนยกลางของ การเรียนการสอน ในมาตรา 22 ท่ีไดเนนวา “ผูเรียนมี

ความสําคัญที่สุด”ซึ่งการจัดการศึกษาท่ียึดตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จะไมประสบ

ความสําเร็จ และเกดิผลได ถาหากไมมกีารบริหารจัดการศกึษาท่ีมคุีณภาพ 

หลักการบริหารแบบมีสวนรวม ถือวาเปนหลักการสําคัญอันหนึ่ง ที่จะทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ เปนการ

บรหิารจัดการซึ่งถือวาไดดําเนนิตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายแมของการปฏรูิปการศกึษาท้ังระบบ โดยมจุีดมุงหมายเพื่อกระจายอํานาจการบริหาร และการ

จัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาใหมากท่ีสุด การบริหารแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบหนึ่งของการกระจายอํานาจทาง

การศึกษา และลดการควบคุมโรงเรียนจากสวนกลาง โดยใหความสําคัญกับคณะกรรมการโรงเรียน มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการโรงเรียนใหมอีํานาจหนาท่ีในการตัดสนิใจเร่ืองตาง ๆ ของโรงเรียน ดังนั้น ผูมีอํานาจในการตัดสินใจในระดับ

โรงเรียนจงึไมใชมแีตผูบริหารเทานัน้ แตยังมตัีวแทนจากผูชวยผูบริหาร คณะครู และผูปกครองรวมดวย 

โรงเรียนคาทอลกิ สังฆมณฑลเชยีงใหมในปจจุบัน ไดมกีารบริหารโรงเรียนโดยมีบาทหลวงและนักบวช เปนผูดูแล 

และตามที่ฝายการศกึษาสังฆมณฑลเชยีงใหม กําหนดคือ คุณธรรม จริยธรรม และวชิาการ ท่ีสงเสริมใหมีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง ท้ังในดานความคิด สติปญญา และจิตใจในการบริหารโรงเรียนที่เปนไปอยางเปนขั้นตอน และไดรับความรวมมือ
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จากทุก ๆ ฝาย ไดแก ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนเปนตน แตเนื่องจากโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม          

มีโครงสรางการบริหารท่ีเนนการมีสวนรวม (participation) และความรวมมือ (cooperation) และไมไดเนนการบริหารแบบ

สั่งการแบบทางเดียว (one way communication) เปนแบบสองทาง (two way communication) ระหวางผูบริหารกับบุคลากร 

โดยมีความเขาใจกันมากขึ้น ถึงแมในบางโรงเรียนผูบริหารท่ีพึงเขารับตําแหนงใหม จะไมมีประสบการณแตก็สามารถ

บริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเนื่องจากมาจากโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหมมีการบริหารโรงเรียนท่ีเปน

ระบบ โดยมีฝายการศึกษาสังฆมณฑลเชียงใหมใหนโยบาย วางแผน ติดตามและประเมินผลโดยตลอด ทําใหผูบริหารมี

แนวทางในการบริหารโรงเรียนท่ีชัดเจน และเปนระบบ จากการศึกษาถึงสภาพปญหาของโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑล

เชยีงใหมในปจจุบันมดีังนี้ 

1. ปญหาดานวาระในการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ท่ีทําใหการกําหนดแผนงานและโครงการไมตอเนื่อง 

เนื่องจากเปนนโยบายของฝายการศึกษา สังฆมณฑลเชียงใหมท่ีจะจัดใหการดําเนินการบริหารในโรงเรียน โดยเฉพาะ

ผูบริหารโรงเรียน ใหมีวาระในการบริหารอยางนอย 3 ปและในชวงเวลาการเปลี่ยนวาระจะเกิดชองวางท่ีไมมีผูบริหาร

ประจําทําใหงานของโรงเรียนดําเนนิไปไมราบร่ืนเทาท่ีควร 

2. ปญหาในดานการบริหารงานวิชาการ เนื่องมาจากการวาระในการดํารงตําแหนงของผูบริหารท่ีไมตอเนื่อง     

ทําใหการบริหารวิชาการไมตอเน่ืองติดขัดและมีการเปลี่ยนนโยบายของผูบริหาร หรือเกิดจากภาระงานของผูบริหาร

โรงเรียนขนาดใหญ มีมากกวาโรงเรียนขนาดเล็กจึงไมสามารถเขาไปกํากับดูแลในงานดานวิชาการไดเทาท่ีควร ตางจาก

โรงเรียนของรัฐบาลท่ีมีกฎระเบียบใหรองผูอํานวยการปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอํานวยการได แตในโรงเรียนเอกชน ไมมี

กฎระเบียบนี้กําหนดไว ทุกอยางตองผานผูอํานวยการและโดยเฉพาะงานตรวจเอกสาร ซึ่งมีจํานวนมาก จึงตองพิจารณา

ในเร่ืองขนาดโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญ ท่ีจะชี้ใหเห็นวา ผูบริหารจะเขาไปมีสวนรวมในงานวิชาการไดมากนอยแคไหน และ

แตงตัง้มอบหมายใหครูรับหนาท่ีผูชวยผูบริหารโดยเฉพาะงานดานวชิาการและงานฝายตาง ๆ ของโรงเรียน  

3. ปญหาในดานการใหความสําคัญ และความเขาใจในหลักการบริหารโดยใชการมีสวนรวมในโรงเรียนคาทอลิก

สังฆมณฑลเชียงใหมซึ่งในภาพรวมของบริหารในโรงเรียนคาทอลิก มีหลักการบริหารท่ีดี และมีคุณภาพและเปนไปตาม

หลักการบริหารการบริหารแบบมีสวนรวม แตในทางปฏิบัติ โรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหมไมไดเจาะจงวา 

โรงเรียนคาทอลิกมีหลักการบริหารอยางไร หรือนําหลักการบริหารอะไรมาเปนแนวทางการบริหาร ซึ่งจะสงผลตอ 

คุณภาพการศึกษาท่ีเกิดขึ้น เพราะตองอาศัยการบริหารท่ีดี นําไปสูผลผลิตตรงตามเปาหมาย และเกณฑ ซึ่งผูมีสวน

เกี่ยวของรวมกันกําหนดขึ้น ทําใหเกิดความพึงพอใจ และมั่นใจตอครู นักเรียน ผูปกครอง และดวยเหตุจึงจําเปนท่ีจะตอง

ใหความสําคัญกับทุก ๆ ฝายเพ่ือท่ีจะทําความเขาใจในหลักการบริหารแบบมสีวนรวมใหมากขึ้น 

 จากคํากลาวขางตน ทําใหเห็นวาโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหมแมจะมีการบริหารโรงเรียนอยางเปน

ระบบ โดยการดูแลของฝายการศึกษา สังฆมณฑลเชียงใหมแตก็ยังพบปญหาในเร่ืองของวาระการดํารงตําแหนงของ

ผูบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลง ปญหาในดานของผูบริหารในการพัฒนาความรูดานวิชาการของผูบริหาร ท่ีผูบริหารจําเปน

จะตองศึกษาเพิ่มเติมใหกับตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความเปนผูนํา และผูบริหารท่ีมีคุณภาพ และปญหาในการนํา

หลักการแบบมีสวนรวมมาใชโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเร่ือง การมี

สวนรวมของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหมเพื่อนําขอมูลท่ีไดไปใชในการพัฒนาโรงเรียนคาทอลิก

สังฆมณฑลเชยีงใหมตอไป 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาการมสีวนรวมของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลกิสังฆมณฑลเชยีงใหม 

2. เพื่อศกึษาปญหาในการมสีวนรวมของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลกิสังฆมณฑลเชยีงใหม 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  
  

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

กําหนดประชากรจากครูสังกัดฝาย ๆ ตางในโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2557 

จํานวน 330 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง วิเคราะหโดยหาคาความถี่

รอยละ คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การมีสวนของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหมโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก ดานการ

บริหารงานวชิาการ พบวา การกําหนดโครงสรางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษามีความชัดเจน ดานการบริหารงาน

งบประมาณ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามท่ีไดรับการจัดสรรตามโครงการตาง ๆ ดานการบริหารงานบุคคล  

มีการเสนอจัดอัตรากําลังบุคลากรตามสายงานและสาขาวิชาท่ีวิชาการตองการใหผูอํานวยการพิจารณาดานการบริหาร

ท่ัวไป มีการศึกษาชุมชนท่ีตั้งอยูโดยละเอียด ในดานโครงสรางวัฒนธรรมประเพณี อาชีพสภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากร  

สภาพปญหา เลือกบุคคลในชุมชน เพื่อเสนอแตงตัง้เปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

1. แนวคิดและทฤษฎกีารบริหาร

แบบมสีวนรวม 

2. การมสีวนรวมของผูชวย

ผูบริหารในการบริหาร

สถานศกึษา 

3.ประวัตคิวามเปนมา 

ของโรงเรียนคาทอลกิ  

สังฆมณฑลเชยีงใหม 

4. การมสีวนรวมในการจัด

การศกึษา 4 ดาน 

งานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

 

การมสีวนรวมในการจัด

การศกึษา 4 ดาน ไดแก 

1) ดานการบริหารงานวชิาการ 

2) ดานการบริหารงาน

งบประมาณ 

3) ดานการบริหารงานบุคคล 

4) ดานการบริหารงานบริหาร

ท่ัวไป 

5) ปญหาการมสีวนรวม 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนของผูชวยผูบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาเนื่องจากวา       

ในปจจุบันไดมกีารปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของครู และการ

บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปมากโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนท่ีจะมีท้ังปริมาณและคุณภาพซึ่งผูบริหารจําเปน

อยางยิ่งท่ีจะตองใหบุคคลท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษา นอกจากนี้แลวการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งการท่ีผูบริหาร

เปดโอกาสใหผูชวยผูบริหาร (ครู) เขามามีสวนรวมในการบริหารจะชวยใหผูบริหารไดรับขอมูลขาวสารจากหลายดาน      

เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจและวางแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา สอดคลองกับคํากลาวของประยูร ศรีประสาธน 

(2536, หนา 252-243) ไดกลาวถึงการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมการตัดสินใจ โดยเสนอแนวคิดไววาบทบาทและ

ขอบเขตของการมีสวนรวมในการตัดสินใจของบุคลากร ผูบริหารควรใชวิจารณญาณพิจารณาวาเร่ืองท่ีจะดําเนินการ

ตัดสินใจควรใหบุคลากรมีสวนรวมกระบวนการตัดสินใจนั้นเกี่ยวของกับบุคลากรผูใดมีความชํานาญในเร่ืองนั้น ๆ การมี

สวนรวมในการตัดสนิใจควรใหบุคลากรมสีวนรวมตัง้แตตนจะทําใหเกดิผลดแีละสามารถดําเนนิการไดถูกตองตรงประเด็น  

1.  ดานการบริหารงานวชิาการ 

การมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ดานการบริหารงานวิชาการ       

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ไดใหความสําคัญกับงานวิชาการ

เปนลําดับตนเพราะเปนหัวใจหลักในการบริหารสถานศึกษามีการจัดวางระบบการดําเนินงานดานการเรียนการสอนใหครู 

ดําเนินการใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย หลักการ และโครงสรางหลักสูตรมีการนิเทศการสอนและประสานงานกับหัวหนา

กลุมสาระการเรียนรูในดานการสอน การวัดผลและการประเมินผล ตลอดจนจัดใหมีการบริการทางดานหองสมุด และ

โสตทัศนูปกรณแหลงความรูแกนักเรียนและครูอยางท่ัวถึงซึ่งสอดคลองกับ วินัย ดิสดง ซึ่งทําวิจัยเร่ือง การบริหาร

โรงเรียน แบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณภาพและการศึกษาและพัฒนาผลงานทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

ผลการวิจัยพบวา ผลการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพดวยยุทธศาสตรครูชวยครูมีสวนรวมในการบริหาร จากการ

ประเมนิความคิดเห็นของครู – อาจารย หลังดําเนนิการโดยภาพรวมมคีาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ผลการปฏบัิตอิยูในระดับมาก 

2.  ดานการบริหารงานงบประมาณ 

 การมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ดานการบริหารงานงบประมาณ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ไดใหผูชวยผูบริหารท่ีได

รับผิดชอบไดปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามท่ีไดรับการ

จัดสรรตามโครงการตาง ๆ และผูชวยผูบริหารยังชวยในการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน และทําใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ เนียมสวัสดิ์ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอเมืองพัทลุง พบวา ระดับการมีสวนรวม       

ในการจัดการศกึษาของคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ครู) ในการบริหารงบประมาณ อยูในระดับมาก  

3. ดานการบริหารงานบุคคล 

การมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ดานการบริหารงานบุคคล        

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูชวยผูบริหารมีการเสนออัตรากําลังบุคลากรตามสายงานและสาขาวิชา

ท่ีวิชาการตองการใหผูบริหารพิจาณา สรรหา ทดสอบและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีโรงเรียนตองการ

ควบคุม กํากับ ติดตาม มีการนิเทศบุคลากรติดตาม ดูแล เอาใจใสดานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากร ใหถูกตองตาม
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คูมือครูหากพบขอบกพรองใหเรียกครูมาตักเตือน แนะนําสั่งสอน หรือ คาดโทษ ลงโทษ ตามแตกรณีซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วีระศักดิ์ เนียมสวัสดิ์ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครู) โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอเมืองพัทลุง พบวา ระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการบริหารงานบุคคล อยูในระดับมาก 

4.  ดานการบริหารงานท่ัวไป 

 การมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ดานการบริหารงานท่ัวไป        

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะดานการบริหารงานท่ัวไปเปนงานที่เกี่ยวของการจัดระบบบริหารองคการ 

ใหบริการงานบริหารอ่ืน ๆ บรรลุตามผล ตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการ

ประสานสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบมุงพัฒนาสถานศึกษาใหใช

นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและจัดการของสถานศึกษา ศึกษาชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู

โดยละเอียด ในดานโครงสรางทางวัฒนธรรม ประเพณี อาชีพสภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากร สภาพปญหา เจตคติ และความ

เช่ือถือตาง ๆ เพื่อใหโรงเรียนกับชุมชนวางแผนปฏิบัติงานดานนี้อยางมีประสิทธิภาพเลือกบุคคลในชุมชน เพื่อเสนอให

แตงตัง้เปนคณะกรรมบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง สงเสริมใหคณะกรรมการฯ ไดแสดงบทบาท

ในการสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนใหมากที่สุด โดยใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของซึ่ง สอดคลองกับนเรศ 

ยุนประสงค (2540, บทคัดยอ) ทําการศึกษาใหครูมีสวนรวมตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี พบวา งานกิจการนักเรียนและงานความสัมพันธชุมชนใชลักษณะการตัดสินใจ 

ขอท่ี 5 อยูในระดับมาก คือ ผูบริหารรวมปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชาแลวรวมกันตัดสนิใจ ในการบริหารท่ัวไปท่ีเกี่ยวของ

กับการจัดระบบบริหารองคการ ใหบริการบริหารอ่ืน ๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมี

บทบาทหลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนา

สถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา         

ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได

ตลอดจน การมสีวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคการท่ีเกี่ยวของ  

ดังนั้น การมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารมีความสําคัญเพราะจะทําใหงานประจํามีความตอเนื่องถึงแมหลักในการ

บริหารจะเปลี่ยนไปตามการนําตามวาระของผูบริหารท่ีเขาดํารงตําแหนง จากขอมูลในการวิจัยท่ีสอบถามจากครูซึ่งเปน

ผูรวมงานโดยตรงกับผูชวยผูบริหารมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากซึ่งแสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมของผูชวยผูบริหาร             

มคีวามสําคัญอยางยิ่งท่ีจะนําพาสถานศกึษาใหประสบความสําเร็จไปควบคูกับการบริหารของผูบริหาร 
 

ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา การมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารในดานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก          

มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตอไป คือผูชวยผูบริหารควรมีการสนับสนุน และสงเสริมใหมีการประสานงานวิชาการ        

ในโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียยงใหมใหมากขึ้น เชนเปดโอกาสใหครูท่ีทํางานวิชาการของโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยน 

เสนอความคดิรวมกัน ชวยแกปญหา หาจุดแข็งจุดออน เพื่อนํามาปรับใชตามบริบทของแตละโรงเรียน 
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2. จากผลการวิจัยท่ีพบวา การมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารในดานการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก           

มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตอไป คือผูชวยผูบริหาร มีการจัดอบรม สัมมนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการอบรม

เชิงปฏิบัติการเพื่อใหบุคลาการมีความพรอมมีศักยภาพ และความเช่ือมั่นในการทําหนาท่ีของตน เปนการสรางความรูสึก

วาเปนสวนหนึ่ง ในการพัฒนาโรงเรียน และยังเปนเจาขององคการรวมกัน ซึ่งสงผลใหเกดิการพัฒนาท่ีเขมแข็งย่ังยืนตอไป 

3. จากผลการวิจัยที่พบวา การมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารในดานการบริหารงานทั่วไปอยูในระดับมาก          

มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตอไป คือผูชวยผูบริหาร ควรมีมาตรฐานในการบริหารงานท่ีชัดเจนมากขึ้น เปนตน การมี

ระบบการจัดการเอกสารท่ีดี มีสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน สามารถนํามาใชเปนฐานขอมูลในการตัดสินใจได มีการรายงาน

ความกาวหนาของการดําเนนิงาน ใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับทราบ และตดิตามผลไดอยางสม่ําเสมอ 

ทําใหเกดิความพรอมท่ีจะพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ  

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

ตามท่ีผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะท่ัวไปท่ีกลาวมาแลวขางตน เพื่อใหงานวิจัยเปนประโยชนในการศึกษาคนควาตอ

ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร นักวชิาการ และผูท่ีสนใจ จงึมขีอเสนอแนะเพื่อการวจัิยคร้ังตอไป ดังนี้ 

1. ควรมีการเปรียบเทียบการบริหารแบบ การมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนฆราวาส หรือโรงเรียน

ของคณะนักบวชอ่ืน ๆ กับโรงเรียนคาทอลกิ สังฆมณฑลเชยีงใหม 

2. ควรมกีารเปรียบเทียบ เร่ืองภาวะผูนําในโรงเรียนเอกชนท่ัวไป กับโรงเรียนเอกชนคาทอลกิ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยการมีสวนของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม ฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีดวย

ความอนุเคราะหจาก ดร.น้ําฝน กันมา อาจารยท่ีปรึกษาที่ไดใหคําแนะนํา ตรวจทานตลอดจนตรวจสอบขอบกพรองตาง ๆ

ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีไดตรวจสอบเคร่ืองมือใหคําปรึกษาดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน ตลอดจนผูท่ีไมไดเอยนาม 

จนการวจัิยเรียบรอยสมบูรณ ผูวจัิยจงึกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  
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การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

Parents' Participations of Kindergarten Students Development under the Local 

Center Schools in Phan District, Chiangrai Province 

อรอนงค จันทรกาวี6
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมและศึกษาแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการ

พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประชากร คือ 

ผูปกครองของเด็กนักเรียนท่ีกําลังศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย จํานวน 334  คน  เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับ

ปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย    ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1  เปนแบบ

สํารวจรายการ ตอนท่ี 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคาและตอนท่ี 3 เปนแบบคําถามปลายเปด  วิเคราะหขอมูลโดยใช

ความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย   โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การมีสวนรวม

ในการพัฒนาดานสังคม มีคาเฉลี่ยมากสูงสุด รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการพัฒนาดานอารมณ  จิตใจ และการมี

สวนรวมในการพัฒนาดานรางกายตามลําดับ สวนการมีสวนรวมในการพัฒนาดานสติปญญา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวน

แนวทางการพัฒนาท่ีมีความถี่สูงสุด  พบวา โรงเรียนควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ และมีการเผยแพร เกี่ยวกับการ

ดําเนินงานของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  เพื่อเปนการพัฒนา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพิ่มระดับ

การศกึษาของผูท่ีกําลัง 

ศึกษาระดับปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพในการเรียนรูใหสูงขึ้น และเปนการสงเสริมความรวมมือการมีสวนรวมของ

ผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนใหมปีระสทิธิภาพและสูงขึ้นตอไป 
 

คําสําคัญ:  การมสีวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย 
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Abstract  

 The purposes of this research were to study the participations and proposed guidelines to improve 

kindergarten students under the Local Center Schools in Phan Disrtict, Chigngrai Province. The people used in the 

research were 334, parents of kindergarten students. The collection data tools were questionnaire; consisted of 

check list, rating scale and open – ended. The statistics used for data analysis were frequency, percentile, mean and 

standard deviation. 

 The results of the research were presented as follows. The parents’ participations for improvement 

kindergarten students was at high level. The items were ordered by the highest level as social participation 

development, psychology participation development and physical participation development. The intellectual 

participation development was at the lowest level. The guidelines to improve proposed that the school should be 

always presented by school public relations about the results of schools workings. This is the way to improve the 

qualifications of kindergarten students and support the parents’ participations in the future. 
 

Keywords:   Parents' Participations of Kindergarten Students 
 

บทนํา 

เด็กแรกเกดิถงึ 5 ป เปนชวงวัยท่ีสําคัญท่ีสุดของการเจริญเตบิโตท้ังรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 

โดยเฉพาะดานสมองซึ่งเติบโตถึงรอยละ 80 ของผูใหญ เปนวัยท่ีสําคัญและเหมาะสมท่ีสุดในการปูพื้นฐาน เพื่อ ยกระดับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเปนการ สงเสริมพัฒนาการเด็กในชวงวัยนี้อยางถูกตองและเหมาะสม ยอมนําไปสูคุณภาพ

ของผูใหญที่จะเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาของประเทศชาติในอนาคต การอบรมเลี้ยงดูแกเด็กปฐมวัยมีความสําคัญ

อยางมาก  เนื่องจากเด็กวัยนี้ตองการเรียนรูในสิ่งแวดลอมรอบๆตัว  ผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 จากบิดา มารดา คนรอบ

ขาง และสิ่งแวดลอม  ซึ่งจะสงผลใหใหเกิดพัฒนาการท่ีเปนรากฐานของบุคลิกภาพ  อุปนิสัยและการเจริญเติบโตท้ังทาง

รางกายและจติใจ สมอง สติปญญา ความสามารถ  เฉลียวฉลาด คิดเปน ทําเปน และมีความสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิตรอด

และเตบิโตไดก็ดวยการพึ่งพาพอแม และผูใหญท่ีชวยเลี้ยงดู ปกปองจากอันตราย หากผูใหญใหความรักเอาใจใสใกลชดิ   

อบรมเลี้ยงดูโดยเขาใจเด็กพรอมจะตอบสนองความตองการพื้นฐานท่ีเปลี่ยนไปตามวัยอยางเหมาะสมใหสมดุลกันท้ังดาน

รางกาย  อารมณ จติใจ  สังคม และสติปญญา แลวเด็กจะเติบโตแข็งแรง แจมใส มีความมั่นคงทางใจ รูภาษา ใฝรู และใฝ

ดี พรอมท่ีจะพัฒนาตนเองในขั้นตอไปใหเปนคนเกง คนดีอยูในสังคมไดอยางเปนสุข โรงเรียนตองสื่อความเขาใจใหกับพอ 

แม ผูปกครอง ชุมชน และสังคมไทยไดทราบวาการเรียนรูสามารถเกิดขึ้นไดทุกทีและตลอดเวลาการเรียนรูจากบานและ

โรงเรียนจะสรางพลังการเรียนรูท้ังทางดานสติปญญาและอารมณควบคูกันไป  โดยเฉพาะการมีสวนรวมของพอ แม 

ผูปกครอง ชุมชนในการจัดและพัฒนาการศกึษา (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต,ิ2544,คํานํา) การจัดการ 

ศึกษาปฐมวัยเปนการศึกษาท่ีเนนการสงเสริมพัฒนาการ รวมท้ังการสรางเสริมการเรียนรูซึ่งหมายความวา การจัดการ

ศึกษาตองเปนความตอเนื่องจากบานสูโรงเรียนและโรงเรียนอยูบาน การรวมมือระหวางบานและโรงเรียนจึงมีความหมาย

วาครอบครัวเสมือนงานการศกึษา เพราะครอบครัวเปนแหลงสถานศกึษาแรกของคนพอแมคือครูคนแรกของลูก    
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ดังนั้นจะเห็นวาผูปกครอง มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาในระดับนี้ และหากผูปกครองมีสวนรวมใน

การจัดการศกึษามาก ก็ยอมทําใหผูเรียนไดพัฒนาไปตามศักยภาพไดอยางเต็มที่ ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวม

ของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยในดานตางๆ เพื่อนําผลจากการศึกษา ไปพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาลสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนเอง รวมท้ังเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาท่ี 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยใหไดมาตรฐานมาก

ยิ่งขึ้นไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย  
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวจัิยเร่ือง การมสีวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนการวิจัยเชิงบรรยาย  มีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ กําหนดกลุม

ประชากร การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 

  ไดแก ผูปกครองของเด็กนักเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน 

จังหวัดเชยีงราย  ปการศกึษา 2557  รวมท้ังสิ้น 334 คน 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อ

นํามาจัดทําเคร่ืองมือในการสอบถาม เร่ืองการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในดานรางกาย  ดานอารมณ จิตใจ  ดานสังคม และดาน

สติปญญา โดยใชแนวคิดของอคิน รพีพัฒน (อางถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545, หนา 7-9)ในการมีสวนรวมในการรวม

คิด  รวมตัดสนิใจ  รวมลงมือการปฏบัิต ิ รวมประเมนิผล  และรวมรับประโยชน 

ผูศกึษาดําเนนิการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาตามขัน้ตอนดังนี้ 

1. ศกึษาคนควาเอกสาร ตํารา หลักการ ทฤษฎ ีแบบสอบถามในวทิยานพินธและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

การมสีวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย 

 2.   สรางเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล  โดยการพัฒนาและการสรางแบบสอบถามจากแนวคิดของ 

อคิน รพพีัฒน (อางถงึใน ยุพาพร รูปงาม, 2545, หนา 7-9) ในการมสีวนรวมในการรวมคิด  รวมตัดสินใจ  รวมลงมือการ

ปฏบัิต ิ รวมประเมนิผล  และรวมรับประโยชน 
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  3.  นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ 

 4.  นําเคร่ืองมือท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก 

  4.1   นายวรัีตน   สานุมติร 

4.2  นายจํานงค  ตุยชัยตา 

4.3  นายสมศาสตร   เรือนแกว 

 ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนือ้หา (Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ 

5.  นําเคร่ืองมือท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOCโดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha – coefficient ) 

ของครอนบาค (Cronbach) เทากับ 0.87 

 6.  นําเคร่ืองมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวจัิย 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนา

ผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย  แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศกึษา และอาชพี จํานวน 4 ขอ  

 ตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  เปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)  ชนิดกําหนด

คําตอบเปนขอความ 5 ระดับ ในดานรางกาย  ดานอารมณ จิตใจ  ดานสังคม และดานสติปญญา จํานวน 35 ขอ เกณฑ

ระดับความพงึพอใจเปน 5 ระดับ ตามวธีิของลเิคิรท (Lilert)  

 นําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผลโดยใชเกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย  

(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 100)  

 ตอนท่ี 3 เปนคําถามแบบปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจัิยเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมขีัน้ตอนดังนี้ 

1. ผูวจัิยเสนอขอหนังสือจากผูอํานวยการสํานักงานวทิยาเขตเชยีงราย  มหาวทิยาลัยพะเยา ถงึ 

ผูอํานวยการ/หัวหนาสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อ

ขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถามกับกลุมประชากร 

       2.  ผูวจัิยนําหนังสือจากผูอํานวยการสํานักงานวทิยาเขตเชยีงราย มหาวทิยาลัยพะเยา นําแบบสอบถาม

ถึงผูปกครองถึงผูอํานวยการ/หัวหนาสถานศึกษา และขอความอนุเคราะหจากครูประจําชั้นใหแจกแบบสอบถามถึง

ผูปกครอง โดยกําหนดวัน สงแบบสอบถามคืน      

      3.  การเก็บแบบสอบถามคืนผูวจัิยไปขอรับแบบสอบถามคืนท่ีครูประจําชัน้แตละสถานศกึษาดวยตนเอง  

4.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองในการ

ตอบแบบสอบถาม  สงไป 334 ฉบับ ไดรับกลับคืนมา 334 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  
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5. นําขอมูลท่ีไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป 

วธีิการวเิคราะหขอมูล 

 การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการ

วจัิยโดยใชสถติใินการวเิคราะหดังนี้ 

1.วเิคราะหสถติเิชงิบรรยาย 

ขอมูลสวนท่ี 1   เปนขอมูลท่ัวไปของประชากร สถติท่ีิใชในการวเิคราะห คือ คารอยละ  

(Percent) 

      ขอมูลสวนท่ี 2  การมสีวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียน 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) 

      ขอมูลสวนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆการมสีวนรวมของผูปกครองในการพัฒนา 

ผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนคําถามปลายเปด ใช

การวเิคราะหเนือ้หา (Content Analysis) จากแบบสอบถามท่ีไดรับ 

1. สถติท่ีิใชหาคุณภาพของเคร่ืองมือหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสทิธ์ิ 

แอลฟา (Alpha – coefficient ) ของครอนบาค (Cronbach) 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย พบวา 

            การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย   โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การมีสวนรวมในการพัฒนาดาน

สังคม มีคาเฉลี่ยมากสูงสุด รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการพัฒนาดานอารมณ  จิตใจ และการมีสวนรวมในการ

พัฒนาดานรางกายตามลําดับ สวนการมสีวนรวมในการพัฒนาดานสตปิญญา มคีาเฉลี่ยต่ําสุด 

1.1  การมสีวนรวมในการพัฒนาดานรางกาย 

 การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาดานรางกาย ของผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา สวนใหญ มีการมีสวน

รวมในการพัฒนาดานรางกาย อยูในระดับ มาก  ขอท่ีอยูในระดับ นอย ไดแก ผูปกครองมีสวนรวมในการประกอบอาหาร

ในโรงเรียน และผูปกครองมสีวนรวมในการเปนคณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวันของโรงเรียน   

 1.2  การมสีวนรวมในการพัฒนาดานอารมณ  จติใจ 

 การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาดานอารมณ จิตใจ ของผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา สวนใหญมีสวน

รวมในการพัฒนาดานอารมณ  จิตใจ  อยูในระดับ มาก  ขอท่ีอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก ผูปกครองมีสวนรวมในการ

ผลติ  
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จัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนและจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

ของโรงเรียนท่ีเอือ้ตอการเรียนรู   

 1.3  การมสีวนรวมในการพัฒนาดานสังคม 

 การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาดานสังคม ของผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา สวนใหญ  มีการมีสวน

รวมในการพัฒนาดานสังคมอยูในระดับ มาก  ขอท่ีอยูในระดับ ปานกลาง ไดแก ผูปกครองมสีวนรวมในการเปนเครือขาย 

การเรียนรู  โดยการจัดบรรยากาศภายในบานใหเอื้อตอการเรียนรู   และผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินกิจกรรม 

โครงการของโรงเรียน   

1.4  การมสีวนรวมในการพัฒนาดานสตปิญญา 

การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาดานสติปญญา ของผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวา สวนใหญ     

มีการมีสวนรวมในการพัฒนาดานสังคมอยูในระดับ ปานกลาง ขอที่อยูในระดับ มาก ไดแก ผูปกครองมีสวนรวมในการ

สงเสริมพาเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี ผูปกครองมีสวนรวมในการสงเสริมใหเด็กสรางสรรคผลงานดวยตนเองเชนการ

วาดภาพ ระบายส ีการปน การปะ ตดิ ฯลฯ และผูปกครองมสีวนรวมในการสงเสริมใหเด็กใชประสาทสัมผัสท้ัง 5   

 2. แนวทางการพัฒนามสีวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชยีงรายแนวทางการพัฒนา   

1. โรงเรียนควรจัดกจิกรรมประชาสัมพันธ และมกีารเผยแพร เกี่ยวกับการดําเนนิงานของโรงเรียนอยาง 

สม่ําเสมอและตอเนื่อง  

2. โรงเรียนควรจัดใหมกีารประชุมชี้แจง ขาวสาร และขอความรวมมือจากผูปกครอง อยางนอยปการศกึษาละ 

2 คร้ัง   

3. โรงเรียนควรจัดใหมกีารปฐมนเิทศ กอนเปดภาคเรียน  

4. โรงเรียนควรจัดใหมกีารกําหนด หรือตารางการปฏบัิตงิานตางๆของ โรงเรียนไวลวงหนา เชนตารางการ 

ประชุมประจําเดือน ตารางการจัดทําโครงการ/กจิกรรม และตารางการออกเยี่ยมบานนักเรียน   

5. โรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูปกครอง มสีวนรวมในการสนับสนุนเปนคณะกรรมการ ในการดําเนนิโครงการ/ 

กจิกรรม และรวมถงึการประเมนิโครงการ/กิจกรรมงานวชิาการตางๆ  

   6.   โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเปดบานวชิาการ เปนประจําตอเนื่องทุกป   

  7.   โรงเรียนควรสรางกลุมเครือขาย ภาคี จากหนวยงานตางๆ เชน บาน  วัด  โรงเรียน สถานอีนามัย  

โรงพยาบาล สถานตีํารวจ ฯลฯ   

   8.   โรงเรียนควรจัดทําโครงการ/กจิกรรม  ท่ีเนนการมสีวนรวมของผูปกครอง 

   9.   โรงเรียนควรจัดใหมกีารระดมทรัพยากร ท่ีมอียูในทองถิ่น หรือชุมชน   

  10.  โรงเรียนควรจัดใหมผีูเชี่ยวชาญ หรือผูท่ีมคีวามรู ความสามารถ  ในดานตางๆ มาเปนวิทยากรพเิศษ ในการ

ถายทอดความรูใหกับผูเรียน   
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  11.  โรงเรียนควรกระจายอํานาจ  โดยเพิ่มระดับการมสีวนรวมของผูปกครอง จากระดับใหขอมูล ขาวสาร รับฟง

ความคดิเห็น เขามามบีทบาท สรางความรวมมือ จนถงึระดับเสริมอํานาจ  

อภปิรายผลการวจัิย 

จากการศกึษาคนควาผูศกึษามปีระเด็นท่ีนาสนใจดังนี้ 

1. การมสีวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย   โดยภาพรวม อยูในระดับ มาก และ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การมีสวนรวมในการ

พัฒนาดานสติปญญา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ท่ีปรากฏผลเชนนี้ อาจเปนเพราะผูปกครองสวนใหญ อยู

ในชวงวัยทํางาน  ไมมีเวลาในการเขารวมกิจกรรม ไมมีความรู  ไมมีความมั่นใจและขาดทักษะในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ซึ่ง

ผูปกครองสวนใหญมวุีฒกิารศกึษาอยูในระดับประถมศึกษา  สอดคลองกับ กรองกาญจน เชิญชัยวชิรากุล (2550) ศึกษา

การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในกลุมสมาคมสหศึกษาสัมพันธ คือ ดานการ

ติดตอสัมพันธ ดานการเลี้ยงดู ดานการเรียนของเด็กท่ีบาน ดานความรวมมือกับชุมชน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ

และ พบวา ผูปกครองไมมีเวลาพอในการอบรมเลี้ยงดู ไมมีเวลาในการเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนและไดรับขาวสารทาง

โรงเรียนนอย ควรเพิ่มวิธีในการสื่อสารท่ีหลากหลายและสงขาวสารใหผูปกครองรับทราบสม่ําเสมอจัดใหมีการพบปะ

พูดคุยระหวางผูปกครองกับครูประจําชั้น  ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูปกครองขาดความรู ความเขาใจในการพัฒนาเด็ก 

โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดถึง 5 ป ซึ่งเปนชวงวัยท่ีสําคัญท่ีสุดของการเจริญเติบโตท้ังรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

สติปญญา การอบรมเลี้ยงดูแกเด็กปฐมวัยมีความสําคัญอยางมาก  เนื่องจากเด็กวัยนี้ตองการเรียนรูในสิ่งแวดลอม

รอบๆตัว  ผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 จากบิดา มารดา คนรอบขาง และสิ่งแวดลอม  ซึ่งจะสงผลใหใหเกิดพัฒนาการท่ีเปน

รากฐานของบุคลิกภาพ  อุปนิสัยและการเจริญเติบโตท้ังทางรางกายและจิตใจ สมอง สติปญญา ความสามารถ  เฉลียว

ฉลาด คิดเปน ทําเปน และมคีวามสุข  เด็กปฐมวัยจะมชีวีติรอดและเตบิโตไดก็ดวยการพึ่งพาพอแม และผูใหญท่ีชวยเลี้ยงดู 

ปกปองจากอันตราย หากผูใหญใหความรักเอาใจใสใกลชดิ  อบรมเลี้ยงดูโดยเขาใจเด็กพรอมจะตอบสนองความตองการ 
พื้นฐานที่เปลี่ยนไปตามวัยอยางเหมาะสมใหสมดุลกันท้ังดานรางกาย  อารมณ จิตใจ  สังคม และสติปญญา แลวเด็กจะ

เตบิโตแข็งแรง แจมใส มคีวามมั่นคงทางใจ รูภาษา ใฝรู และใฝด ีพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองในขั้นตอไปใหเปนคนเกง คนดีอยู

ในสังคมไดอยางเปนสุข  ดังนัน้ ผูปกครอง ซึ่งเปนผูใกลชดิกับเด็กมากท่ีสุด จะตองสรางใหเด็กเปนบุคคลท่ีมีความสามารถ

ในการดําเนินชีวิตไดอยางเปนสุข เด็กจะเจริญเติบโตไดมากนอยเพียงใด อยูท่ีบทบาทของพอแมผูปกครอง เปนสําคัญ 

ถึงแมเด็กจะเขาโรงเรียนแลวก็ตาม แตบานก็ยังคงเปนสิ่งแวดลอมสําคัญท่ีมีอิทธิพลยิ่งตอเด็ก จากการประชุมขอ

ผูเชี่ยวชาญที่มหาวทิยาลัยอลินิอยส ซึ่งองคการยูเนสโกจัดขึ้น พบวา ศูนยกลางท่ีพัฒนาการเด็กท้ังทางรางกาย สมองและ 
สตปิญญานัน้ ไดแก ครอบครัว ถาหากครอบครัวใหความอบอุน และสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กไดอยางถูกตอง อนาคตของ

เด็กก็แจมใส และมผีลตอทัศนคตขิองเด็กดวย 

        เม่ือพิจารณารายขอของแตละดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดของแตละดาน ไดแก   1.ผูปกครองมีสวนรวมใน

การประกอบอาหารในโรงเรียน 2.ผูปกครองมีสวนรวมในการผลิต จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม 3.ผูปกครองมี

สวนรวมในการเปนเครือขายการเรียนรู  โดยการจัดบรรยากาศภายในบานใหเอื้อตอการเรียนรู 4.ผูปกครองมีสวนรวมใน
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การสนับสนุนเปนคณะกรรมการ บริหารจัดการในการแขงขันทักษะวิชาการ  อาจเปนเพราะผูปกครองสวนใหญ มีความรู

นอย ไมมคีวามมั่นใจในการตัดสนิใจ และมอีาชพีรับจาง/ลูกจาง   จงึไมมเีวลาเขารวมกจิกรรมกับทางโรงเรียน สอดคลอง 

กับงานวิจัยของ วารี กติกา (2540) ท่ีไดศึกษา เกี่ยวกับการรับรูและแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการ

จัดอนุบาลศึกษาโรงเรียนเอกชน อําเภอเมืองเชียงใหม พบวา ผูปกครองนักเรียนสวนใหญสามารถมีสวนรวมในการจัด

อนุบาลศกึษาท้ัง 6 ดาน และสามารถมสีวนรวมระดับ มาก คือ ทุกคร้ังในดานการเลี้ยงดู การเรียนรูของเด็กที่บาน สวนใน

ดานการติดตอสื่อสาร การอาสาสมัคร การมีสวนรวมในการการตัดสินใจ และการสรางความรวมมือกับชุมชน สามารถมี

สวนรวมในระดับปานกลาง คือการเขารวมไดเปนบางคร้ัง และสอดคลองกับงานวจัิยของ จันรอล   เงินคํา (2543) ทําการ

วิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาของโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ การประถมศึกษาอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบวา สภาพการมีสวนรวมผูปกครองในการจัด

การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ดานการจัดกิจกรรมและประสบการณ ผูปกครองสวนใหญ มีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรูภายนอกหองเรียน การอบรมและพัฒนา

นักเรียนรวมกับทางโรงเรียน  ในขณะท่ีผูปกครองสวนนอยท่ีสามารถมีสวนรวมในฐานะเปนวิทยากรพิเศษ   สวนดานการ

จัดสภาพแวดลอม  ผูปกครองสวนใหญมสีวนรวมโดยการจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียนตลอดจนการ

จัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน โดยใชวิธีการบริจาคเงิน สําหรับดานการประสานสัมพันธ ผูปกครองสวนใหญใช

วิธีการติดตอสื่อสาร โดยการพบปะพูดคุยดวยตนเอง ใหความรวมมือสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน สนับสนุน

กิจกรรมของโรงเรียน และรับบริการจากทางโรงเรียน นอกจากนี้ในดานการบริการ ผูปกครองเกือบท้ังหมดมีสวนรวมใน

การดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกนักเรียน การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของนักเรียน และการจัดบริการอาหารสําหรับ

เด็ก ในสวนของปญหาการมสีวนรวมในการจัดการศกึษา พบวา สวนใหญมีสาเหตุมาจากผูปกครองไมมีเวลาเพราะตองไป

ประกอบอาชีพ ไมมีความรูความสามารถ และฐานะยากจน สําหรับขอเสนอแนะนั้น ทางโรงเรียนควรใหครูประจําชั้น ได

พบปะผูปกครองเพื่อสอบถามปญหาเกี่ยวกับเด็กและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกันเปนประจํา 

จัดอบรมชี้แจงและใหความรูแกผูปกครองเกี่ยวกับการมสีวนรวมในการจัดการศกึษาระดับประถมศกึษา ประชาสัมพันธ 
ขอมูลขาวสารโดยวิธีการตางๆใหผูปกครองทราบอยางชัดเจนและเปนระยะ และจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูปกครองมี

สวนรวมมากขึ้น เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ นงรัตน  ศรีพรหม (2544: 21-24) ทําการวิจัยเร่ือง โรงเรียนกับการมีสวน

รวมในการจัดการศกึษาของผูปกครองและชุมชนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร พบวา โรงเรียน ควรเปด

โอกาสใหผูปกครอง ชุมชน เขามามี สวนรวมในการจัดการศึกษา และมีกิจกรรม หลากหลายท่ีโรงเรียนสามารถจัดให

ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ศึกษาได เชน จัดทําธรรมนูญ แผนพัฒนา โรงเรียน จัดหา

ทุนการศึกษา การพัฒนาอาคาร สถานท่ีสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และการจัดกิจกรรมดานสุขภาพ

อนามัย เชน การจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม และ การกีฬา ขอเสนอแนะคณะกรรมการและครู ควรประชาสัมพันธใน

สวนตาง ๆ ใหผูปกครอง ไดรับทราบและเกิดการมีสวนรวมระหวางครู ผูปกครอง ภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนา ดาน

บริหารงานวชิาการ  

2. แนวทางการพัฒนา  การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีแนวทางการพัฒนาท่ีมีความถี่สูงสุด ดังนี้ โรงเรียนควรจัดกิจกรรม
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ประชาสัมพันธ และมกีารเผยแพร เกี่ยวกับการดําเนนิงานของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยการประชาสัมพันธ

ผานสื่อตางๆ ซึ่งสามารถจัดทําไดหลายรูปแบบ เชน การจัดทําเอกสาร แผนพับ  วิทยุชุมชน หรือการใหขอมูลผานเว็บไซต

ของโรงเรียนเปนตน ดังท่ี คชา  ชั้นไพบูลย (2545 : 12) กลาวถึงแนวทางท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรม คือ การติดตอสื่อสาร นับวาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานจะประสบความสําเร็จ

หรือไมประสบความสําเร็จ ขึ้นอยูกับการติดตอสื่อสาร มีหลายวิธี เชนการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปน

ทางการ การติดตออยางเปนทางการนั้นตองมีขั้นตอนการพัฒนา ตองอาศัยบุคคลหลายๆฝาย รวมมือกันและท่ีสําคัญ

ที่สุด คือ การมสีวนรวมระหวางกัน 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการศกึษา พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําสุดของแตละดาน ไดแก   1.ผูปกครองมีสวนรวมในการประกอบอาหาร

ในโรงเรียน 2.ผูปกครองมีสวนรวมในการผลิต จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม 3.ผูปกครองมีสวนรวมในการเปน

เครือขายการเรียนรู  โดยการจัดบรรยากาศภายในบานใหเอื้อตอการเรียนรู 4.ผูปกครองมีสวนรวมในการสนับสนุนเปน

คณะกรรมการ บริหารจัดการในการแขงขันทักษะวชิาการ  ดังนัน้จงึมขีอเสนอแนะ ดังนี้ 

โรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามาสวนรวมในการจัดกจิกรรมตางๆของโรงเรยีน ใหมากขึ้น เพื่อ

สงเสริมพัฒนาการของเด็ก  ความรวมมือของผูปกครองเปนการสนับสนุนใหลูกเห็นวาพอแมและครูมคีวามเปนอันหนึ่งอัน

เดยีวกัน การเรียนรูท่ีโรงเรียนและท่ีบานสอดคลอง สนับสนุนซึ่งกันและกัน อกีท้ังผูปกครองยังสามารถจัดสิ่งแวดลอมท่ี

เอือ้ตอการเรียนรูของเด็กได นอกจากนี้การท่ีผูปกครองไปรวมกิจกรรมตางๆท่ีโรงเรียนจัดขึ้น เชนการเปนวทิยากร 

อาสาสมัคร การใหขอมูลของลูก การรวมประเมนิความกาวหนาพัฒนาการของลูก การสื่อสารจากบานสูโรงเรียนทําให

เกดิการสื่อสารสองทาง ซึ่งการตดิตอสื่อสารนี้ไมควรเกดิขึ้นเมื่อมเีหตุการณท่ีเปนปญหาเทานัน้ แตควรไดสื่อสารใหครู

ไดรับทราบถงึสิ่งท่ีเกดิขึ้นท่ีบาน พัฒนาการของเด็ก ความสนใจของเด็ก ความรูสกึของเด็กเกี่ยวกับครู โรงเรียน กิจกรรม 

และการเรียนรูควบคูไปดวย รวมถงึขอเสนอแนะตางๆ เชน แหลงเรียนรู สื่อท่ีนาสนใจ  

 ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

1.  ศึกษาสภาพปญหาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

2.  ศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย  
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กิตติกรรมประกาศ 

 การศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดดีวยความกรุณาอยางยิ่งจาก รองศาสตราจารย  

ดร. สุชาติ  ลี้ตระกูล ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไข ขอบกพรอง

ดวยความเอาใจใสยิ่ง จนการศกึษาคนควาดวยตนเองสําเร็จ สมบูรณได ผูศกึษาขอกราบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ท่ีนี้ 

   ขอขอบพระคุณ นายวีรัตน  สานุมิตร  ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต  2  นายจํานงค  ตุยชัยตา ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานปาหัด ปาแขม ตําบลปาหุง  

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  นายสมศาสตร   เรือนแกว ตําแหนงผูอํานวยการ

โรงเรียน 

บานศาลา ตําบลปาหุง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  ที่กรุณาใหคําแนะนํา 

แกไข และตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาคนควา จนทําใหการศกึษาคนควาคร้ังนี้สมบูรณและมคุีณคา 

   ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ท่ีได

ใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลและขอขอบพระคุณผูปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนใน 

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ทุกทาน  ท่ีใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการตอบ

แบบสอบถาม 

คุณคาและประโยชนอันพงึมจีากการศกึษาคนควาฉบับนี้  ผูวจัิยขอมอบและอุทิศแดผูมพีระคุณทุกๆทาน 
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การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศยั อาํเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 

The Participation of Associate Network in Education Development of non-formal 

Education Centre in Mealao District, Chiangrai Province 

สุรเกียรติ อําพันธ81* และเทอดชาติ ชัยพงษ92 

Surakiet Ampun1* and Thoetchat Chaiphong2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวม และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการมีสวนรวม

ของภาคเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ประชากร 

ไดแก บุคลากรศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 10 คน และบุคลากรจากภาคีเครือขายของ

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จํานวน 144 คน รวมท้ังสิ้น 154 คน เครื่องมือไดแก

แบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คารอยละ คาความถี่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจัิยพบวา 

 1. การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษาของศูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อําเภอแมลาว จังหวัดเชยีงราย ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

              2. ปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษาของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย อําเภอแมลาว จังหวัดชียงราย พบวา ดานที่มีปญหาและขอเสนอแนะมากที่สุด คือ ดาน

การวางแผน การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการสนับสนุนทรัพยากรและการจัดทําหลักสูตรกับโรงเรียนยังไมเพียงพอ

ตอความตองการและความจําเปน รวมถึงการมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาใหตรงกับความตองการยัง

ไมมากเทาท่ีควร ขอเสนอแนะ ภาคีเครือขายควรมีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ และการมีสวนรวมใน

การจัดทําหลักสูตรใหมากยิ่งขึ้น 
 

คําสําคัญ: การมสีวนรวม 
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Abstract  

The purpose of this study was to study the participating and problem and suggestion in participation of 

associate network in education development of non-formal and Informal education centre in Mealao District, 

Chiangrai Province. The populations were 10 personnel in non-formal and Informal education centre and 144 

personnel of associate network in education development of non-formal and Informal education centre in Mealao 

District. The tools used in collecting data were five-rating scales questionnaires. The data were analyzed by using 

descriptive statistics, mean, percentage, frequency and standard deviation. It found out that: 

  1. The overall aspect of the participation and problem and suggestion in participation of associate network 

in education development of non-formal and Informal education centre in Mealao District, Chiangrai Province was at 

a high level. 

 2. The problem and suggestion the participation and problem and suggestion in participation of associate 

network in education development of non-formal and Informal education centre in Mealao District, Chiangrai Province 

were found that the highest problem and suggestion was a planning; the participation of associate network in 

resource supporting and doing the curriculum with school not enough for need and necessity, include the associate 

network rarely participate to support resource for development. The suggestion was the associate network should 

participate to support enough resource and participate in doing curriculum with school. 
 

Keywords: Personnel Administration 
 

บทนํา 

ในโลกยุคโลกาวิวัฒนท่ีประเทศตางๆ ท่ัวโลกสามารถติดตอกันไดอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพึ่งตนเองและความมั่นคงประเทศไทยจําเปนตองเร่ิมเสริมสราง

สมรรถนะประชากรของประเทศใหมีคุณภาพ ใหสามารถดํารงชีพในสังคมและเปนกําลังสําคัญในการนําพาประเทศให

สามารถอยูในสังคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี พัฒนาการของประเทศที่พัฒนาแลวไดชี้ใหเห็นวาระดับการศึกษาของประชากร

มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรวัยแรงงาน ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิฉบับท่ี 8 ( พิพัฒน  วิเชียรสุวรรณ, ม.ป.ป., หนา 72 – 73) จึงไดปรับแนวคิดการพัฒนาจากเดิมที่เนนการพัฒนา

เศรษฐกิจเปนจุดเนนหลักของการพัฒนาเพียงอยางเดียว มาเปนการเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพราะคนเปน

ปจจัยชี้ขาดความสําเร็จของการพัฒนาในทุกเร่ือง โดยการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเพียงเคร่ืองมือยางหนึ่งท่ีจะชวยใหคนมี

ความสุขและมคุีณภาพชวีติท่ีดขีึ้นเทานัน้ ไมใชเปนเปาหมายสุดทายของการพัฒนาอกีตอไป 

 ในการเสริมสรางศักยภาพของคนท้ังในดานรางกาย จิตใจ และสติปญญาใหมีสุขภาพแข็งแรง มีความรู

ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจ 

สังคม และการปกครอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 ( บริษัท สํานักพิมพพัฒนาหลักสูตร จํากัด, 

ม.ป.ป., หนา 11) ไดดําเนินการตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ในดานแนวคิดท่ียึดคนเปน
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ศูนยกลางของการพัฒนา ในทุกมิติอยางเปนสัดสวนและใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุลท้ัง ดานตัวตน สังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในความรับผิดชอบ ของสํานักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปนการศึกษาอีกลักษณะหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิตที่มีบทบาทสําคัญ

ในการพัฒนาประเทศและหากพิจารณาในแงของจํานวนประชากรกลุมเปาหมายก็สามารถกลาวไดวา เปนการศึกษาท่ีมี

บทบาทสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาคุณภาพของประชากรและการพัฒนาของประเทศ โดยเหตุที่ประชากรกลุมเปาหมายของ

การศึกษานอกโรงเรียน คือ ประชากรกลุมใหญของประเทศ ซึ่งอยูนอกระบบโรงเรียน ประชากรกลุมนี้สวนใหญเปน

ประชากรวัยแรงงาน (อายุระหวาง 15 – 59 ป) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในความรับรูและความ

เขาใจท่ียอมรับ รวมกันขอผูปฏิบัติงาน คือการศึกษาที่จัดในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมี

วัตถุประสงคเพื่อเติมเต็มหรือชดเชยโอกาสทางการศึกษาในระบบ รวมท้ังการเช่ือมประสานและสานตอโอกาสการเรียนรู

ตลอดชีวิตใหกับประชาชน โดยจัดกิจกรรมการศึกษา 4 ประเภท คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ

อาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย ซึ่งมีนโยบายแนวทางและ

จุดเนนในการศึกษาท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

การพัฒนาการศึกษาของชาติ ปญหาและความตองการและความสนใจในการเรียนรูของกลุมเปาหมายท้ังระดับชุมชน 

กลุมบุคคลและปจจัยบุคคล ในสวนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว ไดจัดตั้งศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจําตําบล (กศน.ตําบล) หรือ ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบล (ศรช.) และ

ครูศูนยการเรียนรูชุมชน (ครู ศรช.) อยูทุกตําบลในเขตพื้นท่ีอําเภอแมลาว รวมท้ังสิ้น 5 ตําบล และไดจัดการศึกษาใหกับ

นักศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลทุกตําบลอยางท่ัวถึง โดยท่ีเขาถึงความตองการ

ของประชาชนในพื้นท่ีอยางแทจริงภายใตกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ใหมีความยึดหยุน 

คลองตัวตอบสนองความตองการการเรียนรูตามวิถีชีวิตของผูเรียน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนโดยเนน

การจัดสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพชีวิต และความตองการของกลุมเปาหมายประชากรวัยแรงงาน การจัดการ

ศึกษาตามหลักสูตรนี้ ไดมีการปรับใหเขากับความเหมาะสมของสภาพและความตองการชุมชน กลุมเปาหมายของแตละ

ทองถิ่น โดยเนนการแสวงหาความรวมมือจากภาคีเครือขายและการมีสวนรวมของผูสอน ผูเรียนและชุมนนั้น ๆ ตลอดจน

สงเสริมให มีการใชเทคนิควิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมีความเหมาะสมสําหรับผูเรียน โดยมีครูอาสาสมัคร

การศึกษานอกโรงเรียนอยูประจําศูนย เพื่อปฏิบัติหนาท่ีใหการศึกษาแกชุมชน ตลอดจนประสานงานหนวยงาน องคกร 

ชุมชน สงเสริมกระตุนใหเกิดการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ ในสวนของการสงเสริมอาชีพเพื่อใหคนในชุมชนมีรายไดมากขึ้น 

หรือลดรายจายอันเปนปจจัยสําคัญสวนหนึ่งในการนําไปสูการพัฒนาอ่ืน ๆ ในการจัดการศึกษาแกคนในชุมชนจึงตอง

เขาใจสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ของหมูบาน ลักษณะผูนําทองถิ่น ชาวบาน คานิยม ความเช่ือ 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ตลอดจนสภาพปญหาตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยใหแกคนในชุมชนการทําใหประชาชนในชุมชนเกิด การเรียนรูความตระหนักท่ีจะรวมกันแกไข

ปญหาของชุมชน ดวยความรวมมือ รวมใจเกดิความเอือ้อาทรตอกันและความมั่นใจในการพึ่งตนเองอันจะสงผลใหเกิดการ

พัฒนาท่ีย่ังยืนตอมาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว ไดทํางานรวมกับชุมชนและภาคี

เครือขาย ซึ่งในสวนของการสรางภาคีเครือขาย มุงการเสริมสรางพลังภาคีเครือขายการศึกษา หวังใชเปนกลไกการ

ประสานพลังขับเคลื่อนนโยบายการศกึษา สูประชาชนไดถงึเปาหมายท้ังนี้ เพื่อพัฒนาระบบและศักยภาพของภาคีเครือขาย
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การศึกษา ใหมีความรู และสมรรถนะในการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือในการจัดการดานการศึกษาใหประชาชน

สามารถพึ่งตนเองไดจะสามารถเสริมสรางพลังภาคีเครือขายทางการศกึษา และเกดิการผสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายดาน

การศกึษาสูประชาชน โดยไดเนนการใหแนวคิด และแนวทางการพัฒนาของภาคีเครือขายการศึกษาในการสรางการศึกษา

และการควบคุมการศึกษา รวมท้ัง การเขาถึงหลักประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจะเกิดแรงผลักดันใหเกิดนโยบายการ

ประสานงาน ประสานความรวมมือ ของภาคีเครือขายการศึกษาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหมีการ

ทํางานรวมกันมากขึ้น มคีวามเขมแข็ง บนพืน้ฐาน การยอมรับ การเขาใจในประโยชนจากจุดแข็งท่ีแตกตางกัน ซึ่งเครือขาย

การเรียนรูจึงมีความสัมพันธในการประสานแหลงความรูตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อรับและสงหรือถายทอดความรูประเภท

ตางๆ ไปยังประชาชนไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา โดยท่ีภาคีเครือขายมีเปาหมายรวมกันท่ีจะพัฒนาการศึกษาของ

ประชาชนใหดีขึ้น ซึ่งหลักการดังกลาวสอดคลองกับแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ซึ่งจะทําใหประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการจัดการศกึษา และพึ่งตนเองดานการศกึษาตอไป  

ดังนัน้ผูศกึษาจงึไดศกึษา การมสีวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการศึกษาคร้ังนี้จะนําไปสูการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อใหสอดคลอง

กับปญหาและความตองการของผูเรียน ผูสอนและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย นอกจากนี้ยังเปนการรวบรวมขอมูลท่ีเปน

ประโยชน ซึ่งเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอแมลาวอันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการทํางานรวมกันของภาคีเครือขายตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอแมลาว จังหวัดเชยีงราย 

2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของภาคเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชยีงราย 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  

    

 

 

 

 

 

 

 

               การมสีวนรวม 

- แนวคดิเกี่ยวกับการจัดการศกึษาของ

ประเทศไทย  

- แนวคดิเกี่ยวกับการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย 

- แนวคิดการจัดการศกึษาแบบมสีวนรวม 

- แนวคดิการจัดการศกึษาของภาคีเครือขาย 
 

 

การมสีวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนา

การศกึษาของศูนย  การศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศัย อําเภอแมลาว 

จังหวัดเชยีงราย คือ  

1)  ดานการวางแผน 

2) ดานการประสานงาน 

3) ดานความรวมมือ 

4) ดานการทํางานรวมกัน 

5) ดานการประเมนิผล 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

ในกาวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนา

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้ประชากร 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชศึกษา คร้ังนี้ ไดแก บุคลากรของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแม

ลาว ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จํานวน 1 คน ครู

อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 2 คน ครูศูนยการเรียนชุมชน จํานวน 1 คน ครู กศน.ตําบล จํานวน 5 คน 

เจาหนาที่หองสมุดประชาชน จํานวน 1 คน  และบุคลากรจากภาคีเครือขายของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จํานวน 144 คน รวมท้ังสิ้น 154 คน  

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมขีัน้ตอนและการดําเนนิการดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสารแนวคิด หลักการและการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของภาคเครือขายในการพัฒนา

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอ เพื่อเปนฐานในการสรางเคร่ืองมือ 

 2. สรางเคร่ืองมือในการรวบรวม 

3. นําแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อขอขอเสนอแนะ 

4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษา 

5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบอกีคร้ัง 

6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความถูกตองของ

เนื้อหา (Content) โดยใชเทคนิค IOC นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากลั่นกรองจาก

อาจารยที่ปรึกษาแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และหาคาดัชนีความ

สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเชี่ยวชาญพจิารณาตามเกณฑดังนี้ 

       ใหคะแนน    1  เมื่อแนใจขอคําถามนัน้ มเีนือ้หาตรงตามการมสีวนรวม 

ใหคะแนน    0 เมื่อไมแนใจขอคําถามนัน้ มเีนื้อหาตรงตามการมสีวนรวม 

ใหคะแนน  -1  เมื่อแนใจขอคําถามนัน้ มเีนือ้หาไมตรงตามการมสีวนรวม 

การวเิคราะหดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับหลักการโดยใชสูตรดังนี้ (พวงรัตน ทวรัีตน, 2540, หนา 

117) 

สูตร  

เมื่อIOC   แทนคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความตองการ 

R∑  แทน ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญ 

Ν  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

Ν
∑

=
RIOC
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โดยการหาคาดัชนคีวามสอดคลอง IOC ซึ่งขอคําถามท่ีใชไดนั้นตองมคีาดัชนีความสอดคลองเทากับหรือมากกวา 0.50 ผล

การวเิคราะห พบวา ขอคําถามมคีาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of consistency) อยูระหวาง 0.67ถงึ 1 ซึ่งถือวาทุก

ขอผานเกณฑการคัดเลือก 

7. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับบุคคลท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับประชากร จํานวน 30 คน ใน

หนวยงานราชการ ของอําเภอแมลาวเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

8. นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาดวยสูตร

ของ ครอนบาค(Cronbach. 1990 : 202 – 204) ที่เรียกวาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) พบวา แบบสอบถามมีคา

ความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.9090 

9. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอนไดแก 

ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนท่ี 2 สอบถามการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชยีงราย จํานวน5ดาน คือ 1) ดานการวางแผน2) ดานการประสานงาน3) ดานความรวมมือ 

4) ดานการทํางานรวมกัน 5) ดานการประเมินผล ลักษณะแบบสอบถามเปน มาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 

ระดับ ของ Likert (Best&Kahn, 1993, pp 246-250) 5 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถงึ มสีวนรวมมากท่ีสุด 

  ระดับ 4 หมายถงึ มสีวนรวมมาก 

  ระดับ 3 หมายถงึ มสีวนรวมปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถงึมสีวนรวมนอย 

  ระดับ 1 หมายถงึ มสีวนรวมนอยท่ีสุด 

             เกณฑการวเิคราะหผลการประเมนิดังนี้ 

 คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถงึ   มสีวนรวมมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถงึ   มสีวนรวมมาก 

 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถงึ   มสีวนรวมปานกลาง  

 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถงึ   มสีวนรวมนอย  

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถงึ   มสีวนรวมนอยท่ีสุด 

  ตอนท่ี 3 สอบถามปญหาและขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชยีงรายเปนแบบปลายเปด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศกึษาไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1. ผูศึกษาขอหนังสือจาก มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายถึงผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว ทองถิ่นอําเภอแมลาว พัฒนาการอําเภอแมลาว สาธารณสุขอําเภอแมลาว 

นายกเทศมนตรีตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล และกํานันตําบล เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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2. ผูศึกษานําแบบสอบถามไปมอบใหผูใหขอมูลโดยตรง พรอมท้ังชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือ การ

ตอบแบบสอบถามไดรับแบบสอบถามคืน 154 ฉบับครบทุกฉบับ 

3. นําแบบสอบถามท่ีไดคืน มาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบกอนนําไปวเิคราะหขอมูล 

4. ผูศกึษานําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาทําการวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล 

การศกึษาคร้ังนี้ ผูศกึษาวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิในการวเิคราะหดังนี้ 

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชความถี่รอยละและนําเสนอในรูปตารางประกอบการ

บรรยาย 

2. การมสีวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว 

จังหวัดเชยีงราย วเิคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย (µ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)โดย 

   μ = 
N

X∑  

เมื่อ μ แทนคาเฉลี่ยประชากร 

ΣX แทนผลบวกของขอมูลท้ังหมดในประชากร 

Nแทนจํานวนขอมูลท้ังหมดของประชากร 

σ  = 
22











− ∑∑

N
X

N
X

 

เมื่อ σ  แทนสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร 

  ∑X แทนผลบวกของขอมูลท้ังหมดในประชากร 

  Nแทนจํานวนประชากรท้ังหมด 

 มเีกณฑการแปลความหมายดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถงึ  มสีวนรวมมากท่ีสุด    

   คะแนนเฉลี่ย3.51 - 4.50  หมายถงึ  มสีวนรวมมาก   

   คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถงึ  มสีวนรวมปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถงึ  มสีวนรวมนอย   

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถงึ  มสีวนรวมนอยท่ีสุด 

 3. ปญหาและขอเสนอแนะวเิคราะหโดยใชการวเิคราะหเชงิเนือ้หา (Content Analysis) และบรรยายเชงิพรรณนา 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวเิคราะหขอมูลในการวิจัยเร่ือง การมสีวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษาของศูนย

การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชยีงราย 
ผูวจัิยไดนําเสนอเปน 2 ตอนดังนี้ 
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ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลการมสีวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชยีงราย 
ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหขอมูลศกึษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการ

พัฒนาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชยีงราย 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษาของศูนย

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชยีงราย ผูวจัิยไดนําเสนอเปน 2 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชยีงราย 

ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย พบวา การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ท้ัง 5 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก (µ = 3.87) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานการทํางานรวมกัน อยูในระดับมาก (µ = 4.45) รองลงมา

ไดแก ดานการประสานงาน อยูในระดับมาก (µ = 4.08) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแกดานการวางแผน อยูในระดับ

ปานกลาง (µ = 3.29) 

ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหขอมูลศกึษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการ

พัฒนาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชยีงราย 

ผลการวิเคราะหขอมูลศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนา

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชยีงราย พบวา  

1) ในดานการวางแผน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดมีสวนรวม ในการกําหนดเปาหมายของการวางแผน 

กําหนดแนวทางในการทํางาน จัดทําแผนชุมชน และจัดทําแผนงานใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันของชุมชนในการพัฒนา

การศึกษา และยังขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณท่ีใชในการวางแผน และจัดทําหลักสูตรระหวางทองถิ่นกับสถานศึกษา 

รวมกับศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว  

2)ดานการประสานงาน ภาคีเครือขายใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการทํางาน รวมทั้งชวยเหลือประสานงาน

ระหวางหนวยงานกับชุมชน และ ประสานงานการประชุมผูนําชุมชน เปนอยางดี สวนกําหนดรูปแบบการประสานงาน ท่ีมี

ตอศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว ยังไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควร  

3)ดานความรวมมือ ภาคีเครือขายใหความรวมมือในการทําประโยชนตอชุมชน เปนอยางดี และยังขาดการเขา

รวมประชุมเพื่อรับทราบการรายงานผลการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 

รวมถึงการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการแกไขปญหาการเรียนการสอน และ จัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอน เชน 

โทรทัศน วซีดี ีคอมพวิเตอร จานดาวเทียม ตอศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว  

4)ดานการทํางานรวมกัน ภาคีเครือขายไดใหความสําคัญในการเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไดตรงตอเวลา และให

กําลังใจเพื่อนรวมงานเมื่อเกดิความทอแท รวมถงึทํากจิกรรมคลายเครียดเมื่อเกดิความลาในการทํางาน  
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5)ดานการประเมินผล ภาคีเครือขายใหความรวมมือในการติดตามผลการวางแผน โดยรักษามาตรฐานการ

ปฏบัิตงิาน  

6)ดานรวมมือกับผูประสานงานในการทํางาน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

แมลาว เปนอยางดี 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

จากสรุปผลการวิจัยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชยีงราย มปีระเด็นท่ีนํามาอภปิราย ดังนี้  

1. ผลการวิจัยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย พบวา บุคลากรศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว และ 

ภาคเีครือขายอําเภอแมลาว มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับการมสีวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานการทํางานรวมกัน มีสภาพสูงสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอแมลาว และ ภาคีเครือขายอําเภอแมลาวเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการสงเสริมประสิทธิภาพของการจัด

การศึกษารวมกันภายในชุมชน จึงตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาดานตางๆภายใน

ชุมชน ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากทุกหนวยงาน ดังนั้น การจะพัฒนาการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จงึจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากภาคเครือขายเพื่อใหการพัฒนาการศึกษาอยาง

มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และมีการพัฒนาอยูสม่ําเสมอ สอดคลองกับแนวคิดของ ธนา ประมุขกุล (วารสารสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ปท่ี 24 ฉบับท่ี 3 กค-กย 2544) กลาววา การเช่ือมโยงในลักษณะของเครือขาย ไมได

หมายถึงการจัดการใหคนมาน่ัง “รวมกัน”เพ่ือพูดคุยสนทนากันเฉย ๆ โดยไมได “รวมกัน” ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปรียบเหมือน

การเอากอนอิฐมากองรวมกัน ยอมไมเกิดประโยชนแตอยางใด การเช่ือมโยงเขาหากันจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือเอาอิฐแตละกอน

มากอกันเปนกําแพงโดยการประสานอิฐแตละกอนเขากันอยางเปนระบบ และก็ไมใชเปนแคการรวมกลุมของสมาชิกท่ีมี

ความสนใจรวมกันเพยีงเพื่อพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเทานั้น แตจะตองพัฒนาไปสูระดับของการลงมือทํา

กิจกรรมรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันดวย และไมใชการรวบรวมรายช่ือบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันไวในมือ

เพื่อสะดวกแกการติดตอ การมอบหมายใหสมาชิกแตละคนหาสมาชิกเพิ่มขึ้น ยิ่งไดรายช่ือมามากก็ยิ่งทําใหเครือขายใหญ

ขึ้น การกระทําเชนนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใสอิฐใหโตขึ้นเพื่อจะไดบรรจุอิฐไดมากขึ้น แตกองอิฐในถุงก็ยังวาง

ระเกะระกะขาดการเช่ือมโยงประสานกันอยางเปนระบบ ดังนั้น เครือขายตองมีการจัดระบบใหกลุมบุคคลหรือองคกรท่ี

เปนสมาชิกดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน เพื่อนําไปสูจุดหมายที่เห็นพองตองกัน ซึ่งอาจเปนกิจกรรมเฉพาะกิจตาม

ความจําเปน เมื่อภารกจิบรรลุเปาหมายแลว เครือขายก็อาจยุบสลายไป แตถามีความจําเปนหรือมีภารกิจใหมอาจกลับมา

รวมตัวกันไดใหม หรือจะเปนเครือขายท่ีดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องระยะยาวก็ได การรวมตัวเปนเครือขายในลักษณะ

การแลกเปลี่ยน ตองสกัดเอาสวนดีหรือ จุดแข็งของแตละฝายมาเรียนรูและสนับสนุนกันและกัน เปนการผนึกกําลัง 

(synergy) ในลักษณะท่ีมากกวา 1+1 = 2 แตตองเปน 1+1 > 2 เรียกวาเปน “พลังทวีคูณ” ผลลัพธที่ไดจากการทํางานเปน

เครือขายตองดกีวาผลรวมท่ีเกดิจากการปลอยใหตางคนตางทําแลวนําผลลัพธของแตละคนมารวมกัน  
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากผลการศกึษาคนควาเกี่ยวกับการมสีวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชยีงราย ผูศกึษาขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. ผูอํานวยการศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาวควรหาวธีิการดําเนนิงาน  

กําหนดเปาหมายในการวางแผนเพื่อรวมกันทํางานกับภาคีเรือขายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรใหมีการสนับสนุน สื่อ 

วัสดุอุปกรณ ตาง ๆ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนและใหการสนับสนุนการพัฒนาศูนยการเรียนชุมชนใหมคุีณภาพดขีึ้น 

  2. ภาคีเครือขายควรเขารวมจัดทําหลักสูตรทองถิ่นกับสถานศึกษาและควรใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และควรจัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่แทนผูบริหารเพื่อการติดตอสื่อสารงานดานตาง ๆ ได

สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ควรคิดตามผล เพื่อประเมนิผลการทํางานรวมกันท้ังกระบวนการและรายบุคคล 

ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาการแกไขปญหาดานการวางแผน ดานการประสานงาน และดานวามรวมมือของภาคีเครือขายท่ีมี

ตอการพัฒนาศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดเนื่องจากไดรับความอนุเคราะหจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ 

อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา ชี้ แนวทาง ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเต็มใจและหวังดีตลอดมา จนทําใหการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังนี้เสร็จสมบูรณ   

ผูศกึษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทาน ท่ี

ใหความรูอันทรงคุณคาแกผูทําการศกึษาคนควาดวยตนเอง 

ขอขอบคุณ นายทีระ นามสุโพธิ์ ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

แมลาว นางพรมาดา วงคหวัน ศึกษานิเทศกสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

เชียงราย และนายอนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ) ชี้แนะแนวทาง ขอบกพรองตาง ๆ 

ในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังนี้ไปไดดวยดี 

ขอขอบคุณบุคลากรศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว และบุคลากร

หนวยงานภาครเครือขาย ทุกทาน ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ท่ีใหความชวยเหลือและใหความรวมมือในการเก็บขอมูลให

สําเร็จลุลวงไปดวยดี ตลอดจนพี่ ๆ เพื่อน ๆ และนอง ๆ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาท่ีมีสวนชวยเสริมสรางกําลังใจ จนทํา

ใหการจัดทําการศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณไปดวยดี 

 ทายสุดนี้ ผูจัดทําขอนอมรําลึกถึงพระคุณของบิดา-มารดา ผูใหกําเนิด ครู-อาจารยท่ีไดอบรมสั่งสอน  และ

สมาชกิในครอบครัวทุกคนท่ีสนับสนุนและใหกําลังใจจนทําใหผูจัดทําประสบความสําเร็จในการศกึษาดวยดตีลอดมา 
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การมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อาํเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

The Education Management of the School Committee in Extend School, Vavee 

Sub-district, Maesuay District, Chiangrai Province 

บัณฑิต วุยแพ10

1* และพงษกร หงษกราย11

2 

Bundit Wuiphae1* and Pongsakorn Hongkrai2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง 

ตําบลวาว ีอําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย จํานวน 75 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จํานวน 75 ชุด วิเคราะห

ขอมูลโดยความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล จัดอันดับ และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ผลการวจัิยพบวา  

 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาขนาดกลางท้ัง 4 ดาน ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก ผานเกณฑการประเมินที่กําหนดไว โดยเรียงตามลําดับ 

คือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงานวชิาการ และดานการบริหารงบประมาณ 

 ปญหาอุปสรรค พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมมีความรูดานการบริหารงานวิชาการ มีสวนรวมใน

การจัดสรรงบประมาณและการบริหารงานบุคคลนอย และรับรูการบริหารงานท่ัวไปเพียงบางเร่ืองเทานั้น ขอเสนอแนะ พบวา 

ควรจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของชุมชน และควรแจงใหท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารงบประมาณ การแจงผลการรายงานการบริหารงานท่ัวไป ควรมีสวนรวมในการจัดทําแผน

งบประมาณ การตรวจสอบการบริหารงานบุคคล การประชาสัมพันธและเสริมสรางการมสีวนรวมกับชุมชน  
 

คําสําคัญ : การจัดการศกึษาแบบมสีวนรวม/โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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Abstract  

 The purpose of this independent study was to examine participation, problems and suggestion towards the 

education management of the school committee in extend school, Vavee sub-district, Maesuay district, Chiangrai 

province. Data were collected from 75 people through the questionnaires and analysis by using the descriptive 

statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation. 

 The findings was as follows; The education management participation of the school committee in extend 

school in overall was at high level consisting of 4 aspects as follows :  personal management, general administration, 

academic affair management and Budgeting management. 

 The problems of education management participation were the school committee in extend school lack of 

knowledge of academic affair management, budgeting management, personal management and general administration in their 

roles and duties. The suggestion were supporting and training in their roles and duties of the school committee, 

making them to participate and knowing information of education management, education development, budgeting 

management report, general administration report, personal management report, public relation, and more 

cooperation with community. 
 

Keywords : Education Management Participation /Extend School 
 

บทนํา 

 ในการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 นั้นไดตระหนักถึงสถานการณและความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ท่ี

เปนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอประเทศไทยท้ังเชิงบวกและลบดังนั้นจึงจําเปนตองกําหนดทิศทางการ

บริหารจัดการประเทศภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนการใชจุดแข็ง

และศักยภาพท่ีมีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกจิภายในประเทศท่ีเนนการเสริมสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตภาค

เกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะเดียวกัน จําเปนตองปรับตัวในการเช่ือมโยงกับ

ระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เพื่อสามารถใชโอกาสท่ีเกิดขึ้น

และเพิ่มภูมิคุมกันของทุนท่ีมีอยูในสังคมไทยไดอยางเหมาะสม พรอมกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 

ขณะเดียวกัน จําเปนตองสรางความพรอมสําหรับเช่ือมโยงดานกายภาพท้ังโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ควบคู

กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรู การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด

สรางสรรค ใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน โดยนําทุน

ของประเทศที่มีศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมท้ังเสริมสรางใหแข็งแกรงเพื่อเปนรากฐาน

การพัฒนาประเทศท่ีสําคัญไดแก การเสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับการ 
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พัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความ

เสี่ยง และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง มโีอกาสเขาถงึทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

อยางเปนธรรม สําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน)มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให

เขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค ใหความสําคัญกับการปรับโครงสราง

การคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม และมีการเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในสวนการเสริมสรางทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงดานอาหาร การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตร มุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสราง

ภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลกขณะเดียวกัน 

จําเปนตองมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการและ

ขาราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พัฒนาระบบ

และกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมีสวนรวม สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาส

เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและสรางความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับปลูกจิตสํานึก 

คานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกประชาชนทุกกลุมและเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. 2542 ซึ่งมีสาระสําคัญท่ีกอใหเกิดการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาเปนอยางมากไดระบุไวในหมวดท่ี 5 วาดวยการ

บริหารและจัดการศึกษาโดยเฉพาะในมาตรา 39 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด

การศึกษาท้ังในดานงานวิชาการ ดานงบประมาณ การบริหารบุคลากรและการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและ

สํานักงานการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงโดยท่ีหลักเกณฑและวิธีการกระจาย

อํานาจดังกลาวใหเปนไปตามกฎกระทรวง นอกจากนี้ในมาตรา 40 ยังกําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

แตละสถานศกึษาทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกจิการของสถานศกึษา  

 จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชา

ติ, 2546) ที่กลาวมานั้นถือวาองคประกอบท่ีสําคัญในการบริหารงานของรัฐซึ่งก็คือ การเนนบทบาทของคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีสวนรวมในการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐานท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมนิผลการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 โรงเรียนในฐานะองคกรของรัฐเปนหนวยงานทางการศกึษาท่ีเล็กท่ีสุดแตมีความสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อน

การศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 

(พ.ศ. 2555–2559) จึงจําเปนตองมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติท่ีเนนใหเกิดการบริหารท่ีดีภายในสถานศึกษาและเกิด

ประสทิธิภาพท่ีดใีนการบริหารสถานศกึษาและแนวทางท่ีดนีัน้ก็คือ การใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาเปนสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการโรงเรียนซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนคณะบุคคลท่ีมี

ความสําคัญท่ีจะทําหนาท่ี กํากับและสงเสริมกิจการของสถานศึกษาในฐานะท่ีเปนองคกรอยางเปนทางการท่ีจะมีสวน

รวมกับชุมชนในการจัดการศกึษาใหแกเด็ก และเยาวชนท่ีเปนสมาชกิของชุมชน ดังนัน้การมสีวนรวมของคณะกรรมการ 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นนับเปนสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาเปนอยางมากเพราะคณะกรรมการสถานศึกษามา

จากตัวแทนจากทุกภาคสวนท่ีจะเขามามีสวนรวมเพื่อเปนแรงขับเคลื่อนสงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนนัน้เกดิประโยชนสูงสุด 

 แมแตโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีตั้งอยูในเขดพื้นท่ีตําบลวาวี อําเภอแมสรวย ก็เชนกันท่ีจําเปนตอง

จัดการศึกษาใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

โดยจัดการศึกษาใหมีสวนรวมจากชุมชนผูปกครอง และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตามระเบียบวาดวยคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแมวาจะเปนชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ มีความตางทางดานภาษา เช้ือชาติ ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ และการดํารงชวีติ 

 ดังเชนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาขนาดกลาง ท่ีตั้งอยูในเขตตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

มีลักษณะที่ตั้งของโรงเรียนเปนพื้นท่ีภูเขาและมีชนกลุมนอยอาศัยอยูซึ่งมีบริบทท่ีแตกตางจากพื้นท่ีราบ คือ มีความ

หลากหลายทางชาติพันธุของนักเรียนผูปกครองและชุมชนโดยรอบ อีกท้ังนักเรียนท่ีเรียนอยูในโรงเรียนนั้นเปนเด็กท่ีดอย

โอกาสทางการศึกษาดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ตามบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ในงานท้ัง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดาน

งบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารท่ัวไป เพื่อทราบระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวาเปนไปตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีไดระบุไวใน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มากนอยเพียงใด รวมไปถึงการทราบถึงปญหา

และขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในดําเนินงานและการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา และนํา

ขอมูลท่ีไดไปใชในการการวางแผนการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการปฏิบัติ

หนาท่ีตามบทบาทท่ีไดรับผดิชอบไดอยางเต็มศักยภาพและเกดิความรวมมือในการจัดการศึกษาระหวางโรงเรียนและชุมชน 

ซึ่งจะสงผลถงึการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางตําบลวาวี อําเภอ แมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เชียงรายเขต 2 ใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองและตอบสนองความตองการของชุมชน

อยางแทจริง 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา โรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศกึษาขนาดกลาง ตําบลวาว ีอําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย 

2. เพ่ือศกึษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ

จัดการศกึษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาขนาดกลาง ตําบลวาว ีอําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย 

 

 

 



  

2131 

 

กรอบแนวคิด  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศกึษาขนาดกลางตําบลวาว ีอําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย มวีธีิดําเนนิการศกึษาตามลําดับดังนี้  

   ประชากรที่ใชในการศกึษาครั้งนี้ ประกอบไปดวย  

ประชากรท่ีใช ในการวิ จัย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีดํารงตําแหนงตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปการศึกษา2557 ในโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง 

ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานทุงพราว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) โรงเรียนโปง

กลางน้ําประชาสรรค โรงเรียนบานดอยชาง โรงเรียนบานหวยน้ําเย็น และโรงเรียนบานหวยไคร โรงเรียนละ 15 คนรวม

จํานวน 75 คน   

การพัฒนาและการสรางเครื่องมอื 

ผูวจัิยไดสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย โดยมขีัน้ตอนการสรางดังนี้ 

1. ศกึษาหนังสือ ตํารา บทความ และงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ จากหองสมุดของสถาบันการศึกษาตางๆ และเว็บไซต

เกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม การบริหารงานในสถานศึกษา ความสัมพันธระหวางบทบาทหนาที่ของสถานศึกษากับ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

2. นําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อนํามาออกแบบสอบถาม เพื่อใหครอบคลุมคําถาม วัตถุประสงค 

และกรอบแนวคิดในการวจัิย ดังนี้ 

ตัวแปรตน 

1.  คณะกรรมการสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน  

2. การจัดการศึกษา 4 ดาน 

2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ  

2.2 ดานการบริหารงาน

งบประมาณ  

2.3 ดานการบริหารงานบุคคล  

2.4 ดานการบริหารงานท่ัวไป 

 

ตัวแปรตาม 

การมสีวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศกึษา   ขั้น

พืน้ฐานในการจัดการศกึษา 

โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาขนาดกลาง  

ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชยีงราย 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ผูแทน และประสบการณการ

เปนคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ตอนท่ี 2 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดาน

การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป  

ตอนท่ี 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการมสีวนรวมในการจัดการศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ ดาน

การบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป เปนคําถามปลายเปด 

ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑของ 

Likert (Likert’s Rating Scale) (อางองิจาก พสิณุ ฟองศรี. 2550: 242) คือ 

ระดับ 5  หมายถงึ  มสีวนรวมในระดับมากท่ีสุด    ใหน้ําหนักคะแนน 5 

ระดับ 4  หมายถงึ  มสีวนรวมในระดับมาก   ใหน้ําหนักคะแนน 4 

ระดับ 3  หมายถงึ  มสีวนรวมในระดับปานกลาง  ใหน้ําหนักคะแนน 3 

ระดับ 2  หมายถงึ  มสีวนรวมในระดับนอย  ใหน้ําหนักคะแนน 2 

ระดับ 1  หมายถงึ  มสีวนรวมในระดับนอยท่ีสุด ใหน้ําหนักคะแนน 1 

3. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบและปรับแกตามคําแนะนําเพื่อความสมบูรณ

ของเนือ้หา รวมท้ังการใชภาษาท่ีเหมาะสม ไดแก 

4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลว เสนอตอผูเชี่ยวชาญอีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ดวยการหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ไดแก 

คาความสอดคลองระหวางขอถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหาหรือดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of item Objective 

Congruence) พรอมท้ังปรับปรุงขอคําถามท่ีคัดเลือกไวตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองเกิน 

0.50 ทุกขอ แสดงวาเปนท่ียอมรับและสามารถนําไปใชได 

5. นําขอคิดเห็นและคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปดําเนนิการแกไขขอคําถามกอนนําไปทดลองใช (Try Out) 

6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปตรวจสอบคุณภาพ โดยนําไปทดลองใชกับกลุมทดลองท่ีไมใชประชากรท่ี

ใชในการวิจัย จํานวน 30 คน และนํามาวิเคราะหขอมูลหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient – α) ดวยเคร่ือง

คอมพวิเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งแสดงความสัมพันธของคําตอบจากแบบสอบถาม โดย คาที่ไดอยูระหวาง 0 ถึง 

1 และมีคา ≥ 0.50 แสดงวา คําตอบของแบบสอบถามมีคาความสัมพันธและมีความนาเช่ือถือ จึงสามารถนําไปใชได  

(พสิณุ ฟองศรี. 2550 : 287) ผลการวเิคราะหไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เทากับ .95   

7. นําแบบสอบถาม ไปใชกับกลุมประชากรจริง 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการคนควาแบบอสิระ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ผูแทน และประสบการณการ

เปนคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ตอนท่ี 2 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดาน

การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป 
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ตอนท่ี 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการมสีวนรวมในการจัดการศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ ดาน

การบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวจัิยดําเนนิการดังนี้ 

1. ผูวิจัยไดจัดทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม  

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความรวมมือในการกรอก

รายละเอยีดในแบบสอบถาม 

3. ผูวิจัยขอรับแบบสอบถามคืนตามวันเวลาท่ีกําหนด โดยไดแบบสอบถามคืนครบ ตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของขอมูลท้ังหมดและลงรหัสแบบสอบถามเพื่อนําไปวเิคราะหขอมูลตอไป 

4. นําแบบสอบถามท้ังหมดมาพิจารณาคัดเลือกความถูกตอง ครบถวนสมบูรณในการกรอกแบบสอบถาม 

บันทึก และวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับสถิติที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (µ) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และการบรรยาย 

5. ผูรายงานไดกําหนดเกณฑในการวเิคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best.1981: p.182) มรีายละเอยีด ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49   แสดงวา มสีวนรวมในระดับนอยท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  แสดงวา มสีวนรวมในระดับนอย  

 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  แสดงวา มสีวนรวมในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  แสดงวา มสีวนรวมในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  แสดงวา มสีวนรวมในระดับมากท่ีสุด 

วธีิการวเิคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย ความถี่ 

(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (µ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (σ) (พิสณุ ฟองศรี, 2550, หนา 270-272) เพื่อ

การวเิคราะห ดังนี้  

1.  ขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ผูแทน และประสบการณการเปน

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สถติท่ีิใช คือ ความถี่ และรอยละ   

2.  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการ

บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป สถติท่ีิใช คือ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

3.  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ ดานการ

บริหารงานงบประมาณ ดานการบรหิารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป เปนคําถามปลายเปด สถติท่ีิใช คือ รอยละ  
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ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศกึษาขนาดกลาง ตําบลวาว ีอําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย สรุปไดดังนี้ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยูในชวง 40-49 ป ระดับการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตรี สวนใหญเปนผูทรงคุณวุฒ ิมปีระสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 4-8 ป 

 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก ผานเกณฑการ

ประเมินท่ีกําหนดไว เม่ือพิจารณาแตละดาน พบวา ดานการบริหารงานบุคคล มสีวนรวมในระดับสูงสุด คือ มีสวนรวมใน

ระดับมาก รองลงมาคือ ดานการการบริหารงานท่ัวไป  ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงบประมาณ มีสวน

รวมในระดับมาก ตามลําดับ 

 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ขอท่ีมี

สวนรวมสูงท่ีสุด คือ การเขารวมประชุม กําหนดนโยบาย และจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาประจําปของสถานศึกษา มีสวน

รวมในระดับมาก และขอท่ีมีสวนรวมนอยท่ีสุด คือ กํากับ ติดตาม การดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจําปดานวิชาการ

ของสถานศกึษา มสีวนรวมในระดับปานกลาง 

 ดานการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ขอท่ีมีสวน

รวมสูงที่สุด คือ มสีวนรวมประชุมและจัดทําแผนใชงบประมาณของสถานศึกษาในระดับมาก และขอที่มีสวนรวมนอยที่สุด 

คือ ชี้แจงและรายงานผลการดําเนนิงานดานงบประมาณแกสาธารณชน มสีวนรวมในระดับปานกลาง  

 ดานการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับ เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ขอที่มีสวนรวมสูง

ท่ีสุด คือ มีสวนรวมสงเสริมและสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานอ่ืนในการจัดการศึกษาใน

ระดับมากท่ีสุด และขอที่มีสวนรวมนอยที่สุด คือ รวมพิจารณาจัดหาวิทยากรภายนอกตามความตองการของสถานศึกษา 

มสีวนรวมในระดับมาก  

 ดานการบริหารงานท่ัวไป ในภาพรวมมสีวนรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ขอที่มีสวนรวม

สูงท่ีสุด คือ มีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมและโครงการตางๆ ของสถานศึกษา เชน สหกรณ อาหารกลางวัน สุขภาพอนามัย 

กีฬา ศาสนา ประชาธิปไตย เปนตน และมีสวนรวมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและรวมแกไขพฤติกรรมท่ีไม

เหมาะสมของนักเรียนในระดับมากท่ีสุด และขอที่มีสวนรวมนอยที่สุด คือ ใหความเห็นชอบแผนการยุบ เลิก หรือรวม

สถานศกึษา มสีวนรวมในระดับปานกลาง  

 ปญหา อุปสรรค ในการจัดการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย พบวา ดานการบริหารงานวิชาการ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมมีความรูดานการ

จัดการวิชาการท่ีดี และไมไดรับการอบรมดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ คือ คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมนอยและไมรูหลักการในการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา ดานการการบริหารงาน

บุคคล คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมดานการบริหารงานบุคคลนอย และดานการบริหารงานท่ัวไป 

คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับรูการบริหารงานท่ัวไปเพียงบางเร่ืองเทานั้น เชน การระดมทรัพยากรทาง

การศกึษา 



  

2135 

 

 ขอเสนอแนะในการจัดการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย พบวา ดานการบริหารงานวิชาการ คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจัดหาขอมูลและความ

ตองการของชุมชน และผูบริหารสถานศกึษาและผูแทนคณะครู ควรแจงใหท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาทราบการ 

ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารงบประมาณ คือ คณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ควรมีสิทธิในการจัดทําแผนงบประมาณรวมกับผูบริหารและคณะครู และผูบริหารสถานศึกษาและ

ผูแทนคณะครู ควรแจงใหท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาทราบและรับรูดานการบริหารงบประมาณของสถานศกึษา  

ดานการการบริหารงานบุคคล คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีสิทธิในการตรวจสอบการบริหารงาน

บุคคลของสถานศึกษา รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา และดานการการบริหารงานท่ัวไป คือ

สถานศึกษาควรแจงการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาใหท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และมี

สวนรวมในการประชาสัมพันธและเสริมสรางการมสีวนรวมกับชุมชนตอไป 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากการสรุปผลการวจัิยดังกลาวขางตน สามารถนํามาอภปิรายผลได ดังนี้ 

 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก ผานเกณฑการ

ประเมินท่ีกําหนดไว เม่ือพิจารณาแตละดาน พบวา ดานการบริหารงานบุคคล มสีวนรวมในระดับสูงสุด คือ มีสวนรวมใน

ระดับมาก รองลงมาคือ ดานการการบริหารงานท่ัวไป  ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงบประมาณ มีสวน

รวมในระดับมาก ตามลําดับ ท้ังนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนองคกรคณะบุคคลท่ีทํางานรวมกับ

สถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีความเข็มแข็ง สามารถบริหารจัดการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่น 

และผูเรียนได นอกจากนี้ความหลากหลายของบุคคลท่ีเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังเอื้อตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การประชาสัมพันธ การสรางความเขาใจอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน ดังท่ีพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหผูปกครอง ชุมชน เอกชน มีสวน

รวมในการจัดการศึกษา เพื่อมีสวนผลักดันใหการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผล

การศึกษานี้สอดคลองกับผลการศึกษาของขวัญชนะ กิจนุกร (2555) พบวา โดยภาพรวมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวามีสวนรวมดานการบริหารงานบุคคลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการบริหารวิชาการ ดาน

บริหารท่ัวไป และดานบริหารงบประมาณ ตามลําดับ และผลการศกึษาของปรียา พลายพงษา (2556) พบวา โดยภาพรวม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา หนองตากยา อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรีมสีวนรวมในระดับมาก 

 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก โดยมีสวนรวมสูงที่สุด คือ การเขารวม

ประชุม กําหนดนโยบาย และจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาประจําปของสถานศึกษา มีสวนรวมในระดับมาก ดังท่ี

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหคณะกรรมการ

สถานศกึษา เปนผูมบีทบาทสําคัญในการปฏรูิปการศกึษาใหบรรลุเปาหมาย โดยคณะกรรมการสถานศกึษาจะตองเปนผูมี 
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ความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และมีสวนผลักดันใหการมีสวนรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในดานการ

จัดการเรียนการสอน สถานศึกษาจะตองรวมกับภาคเอกชน เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและจัดกระบวนการเรียนรู

ในชุมชน เพื่อใหชุมชนมกีารจัดการศกึษา ใชภูมปิญญาและวทิยาการตาง ๆ เปดโอกาสใหชุมชนมสีวนรวมประชุม กําหนด 

นโยบาย จัดทําแผนการศึกษา รวมถึงจัดสถานประกอบการเปนแหลงเรียนรู สงเสริมเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น รวมถึง

จัดทําหลักสูตรทองถิ่นประสานกับวิทยาการสมัยใหม ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวไดสอดคลองกับผลการศึกษาของปรียา 

พลายพงษา (2556) พบวาดานวชิาการ มสีวนรวมในระดับมาก ไดแก คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมโีอกาสเขารว 

ประชุมเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมวชิาการในสถานศกึษา และผลการศกึษาของอตภิรณ ศรีนันทา (2555) พบวา การมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภองาว จังหวัดลําปาง ดานบริหารงาน

วชิาการ อยูในระดับมาก 

 ดานการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก โดยมีสวนรวมสูงท่ีสุด คือ มีสวนรวมประชุม

และจัดทําแผนใชงบประมาณของสถานศึกษาในระดับมาก ซึ่งกิจกรรมหนึ่งท่ีสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาและชุมชน 

คือ การระดมทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสรางความเข็มแข็งใหกับโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมประชุมและจัดทํา

แผนใชงบประมาณของสถานศึกษา ทําใหการบริหารงานงบประมาณมีความ โปรงใส ตรวจสอบได นอกจากนี้การจัดหา

รายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นตอผูเรียน สอดคลองกับผล

การศึกษาของปรียา พลายพงษา (2556) พบวา ดานงบประมาณ มีสวนรวมในระดับมาก ไดแก มีสวนรวมในการระดม

ทรัพยากรตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมกําหนดแนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณอยาง

โปรงใส และมีสวนชวยบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือกิจกรรมของสถานศึกษา และผลการศึกษาของประพนธ กระแสรพันธุ 

(2554) พบว าการมีสวนรวมในกลุมงานบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก การมีสวนรวมจัดหา

งบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา โดยระดมจากประชาชน การมีสวนรวมเปนกรรมการควบคุมการกอสรางของ

สถานศกึษา และการมสีวนรวมตดิตามและรายงานการใชงบประมาณในสถานศกึษา 

 ดานการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมมสีวนรวมในระดับมาก โดยมีสวนรวมสูงท่ีสุด คือ มีสวนรวมสงเสริมและ

สรางความสัมพันธอันดรีะหวางสถานศกึษา ชุมชน และหนวยงานอ่ืนในการจัดการศกึษาในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับผล 

การศกึษาของปรียา พลายพงษา (2556) พบวา ดานการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก มีโอกาสพบปะ

พูดคุยกับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอยางไมเปนทางการ มีสวนรวมในการประชาสัมพันธและรับฟงความ

คิดเห็นของชุมชนในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา และสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจใหแกครู 

บุคลากรทางการศึกษา และสอดคลองกับผลการศึกษาประพนธ กระแสรพันธุ (2554) พบวากลุมงานบริหารบุคคล โดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา การมีสวนรวมวางแผนการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา การรวมใหขอเสนอแนะ

ในการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากรในสถานศึกษา และการมีสวนรวมใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบุคลากรให

ปฏบัิตงิานในสวนตาง ๆ ของสถานศกึษา 

 ดานการบริหารงานท่ัวไป ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก โดยมีสวนรวมสูงท่ีสุด คือ มีสวนรวมสนับสนุน

กิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของสถานศึกษา เชน สหกรณ อาหารกลางวัน สุขภาพอนามัย กีฬา ศาสนา ประชาธิปไตย เปน

ตน และมีสวนรวมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและรวมแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียนในระดับมาก
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ท่ีสุด บทบาทสําคัญอีกประการหนึ่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ชวยประสานงานและประชาสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนกับชุมชนและผูปกครอง การสงเสริมความเขมแข็งในชุมชนและสรางความสัมพันธกับสถาบันอ่ืน ๆ ใน

ชุมชนและทองถิ่น ซึ่งกอใหเกิดความรวมมือและความเขาใจอันดีตอกันทุกฝาย และภาพลักษณะท่ีดีตอสถานศึกษา 

สอดคลองกับผลการศึกษาปรียา พลายพงษา (2556) พบวาดานบริหารงานท่ัวไป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา 

สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนและทองถิ่น และผลการศึกษาของ

ประพนธ กระแสรพันธุ (2554) พบวา การมีสวนรวมกลุมงานบริหารท่ัวไป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา การมีสวน

รวมระดมความรวมมือในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษารวมท้ังการจัดหาทุนการศึกษาใหสถานศึกษา การมีสวนรวมพัฒนา

ใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และรวมแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียนในสถานศึกษาและการให

คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนการดําเนนิงานในการพัฒนาสถานศกึษา 

 ปญหา อุปสรรค ในการจัดการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความรูดานการบริหารวิชาการท่ีดี และไมเคย

ไดรับการอบรมดานการบริหารวิชาการ มีสวนรวมนอยและไมเคยรูหลักการในการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา มี

สวนรวมดานการบริหารงานบุคคลนอย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับรูงานบริหารท่ัวไปเพียงบางเร่ือง

เทานั้น เชน การระดมทรัพยากรทางการศึกษา อาจจะเปนเพราะวา คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญมีอาชีพ

เกษตรกร มีภาระงานมาก จึงขาดความเอาใจใสในบทบาทหนาท่ี และไมมีความรูดานการจัดการศึกษาอยางเพียงพอ ทํา

ใหพบปญหาตางๆ ขึ้น ซึ่งผลการศกึษานี้สอดคลองกับผลการศกึษาของอตภิรณ ศรีนันทา (2555) พบวา สภาพปญหาของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน คือ คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานไมทราบบทบาทและหนาท่ีของตนเอง ไมมี

ความรูในเร่ืองงานดานตาง ๆ ควรใหความรูในเร่ืองงานดานตาง ๆ แกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกอนการ

ปฏิบัติหนาท่ี  ขาดความเอาใจใสในงาน ไมมีเวลาเพราะตองหาเลี้ยงครอบครัว ควรใหคาตอบแทนคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ตลอดจนสรางความตระหนัก และหาแนวรวมในการ

ทํางาน และผลการศึกษาของยัน แกวบุญมา (2554) พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรูดานวิชาการไม

เพยีงพอ และไมคอยเขารวมประชุม ตดิตามงานของสถานศกึษา 

 ขอเสนอแนะในการจัดการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย พบวา ควรจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของชุมชน และสถานศึกษาควรแจงใหท่ีประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาทราบการดําเนินการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีสวนรวมในการจัดทําแผนงบประมาณรวมกับผูบริหารและคณะครู และสถานศึกาษาควรแจง

ใหที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบและรับรูดานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา รวมท้ังการ

พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา และควรแจงผลการรายงานการบริหารงานท่ัวไปของสถานศึกษาใหท่ีประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และควรใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการประชาสัมพันธและ

เสริมสรางการมีสวนรวมกับชุมชนตอไป สอดคลองกับผลการศึกษาของเดนมหาชัย นันธิษา (2557) พบวา สถานศึกษา

ควรนําผลการนิเทศของคณะกรรมการสถานศึกษาไปใชในการปรับปรุงดานการเรียนการสอน ควรมีการประชุมและผาน

ความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคร้ังในการจัดครูเขาชั้นเรียน และควรแจงผลการประเมินใชหลักสูตร
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ใหคณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ ผลการศึกษาของสุรัส ภูวงษา (2556) ขอเสนอแนะของผูบริหารและครู คือ ควร

จัดการอบรมสัมมนาใหคณะกรรมสถานศึกษามีความรูความสามารถเร่ืองเทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารโรงเรียน การ

จัดสรรงบประมาณควรขึ้นอยูกับความคิดเห็นของผูบริหารเปนสวนใหญ ควรประสานงาน ความรวมมือระหวางหนวยงาน 

ภาครัฐ และเอกชนในการสนับสนุนทรัพยากรใหกับสถานศึกษา ควรจัดใหมีการประชุมพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา

ใหรูจักบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงาน และผลการศึกษาของขวัญชนะ กิจนุกร (2555) พบวา ควรมีแผนงานในการ

สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานดานวิชาการอยางตอเนื่อง ควรมีการ

วางแผนการใชงบประมาณท่ีสอดคลองกับสภาพการบริหารงานโรงเรียนในปจจุบันท่ีโปรงใสและตรวจสอบได ควรมี

แผนงานเพ่ือประชาสัมพันธใหชุมชนและผูเกี่ยวของไดทราบถึงความสําคัญในการดําเนินงานของโรงเรียน เพื่อใหชุมชนเขา

มามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน ใหสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีการวางแผนงบประมาณ

รวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับคณะกรรมการสถานศึกษขึ้นพื้นฐาน ควรมีแผนงานเพื่อประชาสัมพันธให

ชุมชนและผูที่เกี่ยวของไดทราบถงึความสําคัญในการดําเนนิงานดานการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน เพื่อใหชุมชนเขามา

มสีวนรวมในการวางแผนดานกําลังในการบริหารงานของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและควรสงเสริมใหชุมชนเขามามี

สวนรวมในการวางแผนและการดําเนนิการตามโครงการตาง ๆ ของโรงเรียน 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศกึษา  

 จากผลการวจัิยดังกลาวขางตน ผูวจัิยไดพบขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. ดานการบริหารงานวิชาการ ควรสรางแนวทางการมีสวนรวมในการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําปดานวิชาการของสถานศึกษา และใหควรรูดานการบริหารงานวิชาการเพื่อสรางความเขาใจอันดี

ระหวางสถานศกึษาและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

 2. ดานการบริหารงบประมาณ ควรชี้แจงและรายงานผลการดําเนินงานดานงบประมาณแกสาธารณชน และ

ควรสรางการมสีวนรวมในการระดมทรัพยากรทางการศกึษา เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

 3. ดานการบริหารงานบุคคล ควรสรางการมีสวนรวมจัดหาวิทยากรภายนอกตามความตองการของ

สถานศกึษาโดยใหคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมสีวนรวมในการประชุม เสนอแนะ รับรู และประชาสัมพันธในงาน

ดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งปราชญชาวบาน ภูมปิญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรูชุมชน 

 4. ดานการบริหารงานท่ัวไป คือ ควรสรางความเขาใจอันดีและสรางการมีสวนรวมดานการบริหารงานท่ัวไป

ของสถานศึกษา โดยการใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับรูขอมูล เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น รับรู 

ประชาสัมพันธ มกีารกํากับติดตามการดําเนินงานในดานตางๆ ดวยความโปรงใส เพื่อเผยแพรและสรางภาพลักษณท่ีดีตอ

ชุมชน 
   

 ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป  

 1. ควรศึกษาแนวทางพัฒนาการมีสวนรวมดานการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศกึษา 
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 2. ควรศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการของ

สถานศกึษา  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศกึษาคนควาดวยตนเองเร่ือง “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” ฉบับนี้สําเร็จดวยดีโดยไดรับ

ความกรุณา ความชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํา พรอมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ขอบกพรองตางๆ จาก ดร.พงษ

กร หงษกราย อาจารยท่ีปรึกษา และนายเทียรชัย ขันธะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยน้ําเย็น นายคํานงึ ยาคองโก  

ผูอํานวยการโรงเรียนแมมอญวิทยา และนายสมศักดิ์ ลีหัวสระ ครูวิทยฐานะ ชํานาญการ โรงเรียนทุงพราว ซึ่งเปน

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ จนทําใหการศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ซึ่งตองกราบขอบพระคุณ

เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบคุณผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบาน ทุงพราว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) 

โรงเรียนโปงกลางน้ํา โรงเรียนบานดอยชาง โรงเรียนหวยน้ําเย็น และโรงเรียนหวยไคร ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัด

เชยีงราย ท่ีใหการอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมและเกี่ยวของในการศึกษาคนควาดวย

ตนเองฉบับนี้   

 ขอขอบพระคุณบิดา มารดาและสมาชิกในครอบครัวที่คอยสนับสนุนและเปนกําลังใจใหดวยดีเสมอมา จน

การศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 

 คุณคาและประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอมอบใหแดบิดา มารดา ผูใหชีวิต 

ตลอดจนคณาจารยผูท่ีใหการศกึษาอบรมสั่งสอนใหมคีวามรูอันทรงคุณคาตลอดจนผูมสีวนเกี่ยวของทุกทาน 
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การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

The participation management for principles of Good Governance in a small school 

of basic education school committees under Chiangrai primary educational service 

area office 2 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยกลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 265 คน ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมดาน

การบริหารงานงบประมาณอยูในระดับมากซึ่งเปนคาเฉลี่ยสูงสุด ปญหาดานวิชาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ ครูในโรงเรียนมีไม

เพยีงพอและนักเรียนมจํีานวนลดลง สําหรับขอเสนอแนะคือ ควรเพิ่มจํานวนครูใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนในโรงเรียน 
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Abstract 

 The purposes of this research were to study the participation management and the problem and suggestion 

to the participation management for principles of Good Governance in a small school of basic education school 

committees under Chiangrai primary educational service area office 2. Samples group used in research is the Council 

of basic education 265 persons. The results showed that participation in the administrative budget management 

which is the highest average, academic management problems are the most common. There are not enough 

teachers and students has decreased. For feedback is should increase the number of teachers to the number of 

students in the school. 
 

Key words: Participation, educational management, Principles of Good Governance  
 

บทนํา 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 มาตรา 26 ไดกําหนด

บทบาทอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไววาใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจ

หนาที่การบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษามีอํานาจหนาท่ีในการ กํากับ 

ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบขอบังคับหลักเกณฑและวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ.

และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษากําหนด เสนอความคิดเห็นตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของขาราชการครูและ

บุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติ

ไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย จากบทบาทหนาท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 

2547 มาตรา 26 ไดระบุบทบาทหนาท่ีไวอยางชัดเจนและตองการใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขามามีสวน

รวมในการจัดการศึกษาอยางแทจริง ซึ่งไดใชหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ประการ โดยหลักนิติธรรมไดบริหารงานตาม                     

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดานหลักคุณธรรมไดบริหารงานอยางมีศีลธรรม สรางความยุติธรรม ปลอดจากการทาผิด

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ดานหลักความโปรงใสไดบริหารงานในโครงสรางการบริหารงาน ท้ัง 4 ดาน คือ ดาน

การบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานบริหารท่ัวไป 

โดยมีการควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบได ดานหลักความมีสวนรวมไดบริหารงานอยางมีสวนรวมในการบริหารและ

การตัดสินใจท้ังครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา บุคคลในชุมชน รวมท้ังหนวยงานภาครัฐและ

หนวยงานภาคเอกชน(คณะกรรมการขาราชการครู, 2541) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาจะเห็นวา การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลัก                

ธรรมาภิบาลมีความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่ง ในการจัดการศึกษา  ท่ีสงเสริมใหสังคมมีสวนรวมตามหลัก                    

ธรรมาภิบาล และตอบสนองความตองการของชุมชน ในทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ผูวจัิยจงึสนใจที่จะศกึษาความรวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
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บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 

เปนอยางไร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 2 มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกันหรือไม มีปญหาและขอเสนอแนะ

อยางไร ท้ังนี้เพื่อจะนําผลท่ีไดไปประกอบการวางแผนพัฒนาการศกึษาและสงเสริมสนับสนุนใหคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานไดปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มตามศักยภาพท่ีตนเองมีอยูและสรางความเขาใจอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชนเพื่อ

ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีกําหนด สอดคลองและตอบสนองกับความตองการของชุมชนตามแนวทางการปฏิรูป

การศกึษาตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

 2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน

ตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใช

ในการวเิคราะหขอมูล 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

             ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 จํานวน 94 โรงเรียน รวมท้ังสิ้นจํานวน 846 คน 

      กลุมตัวอยาง 

             กลุมตัวอยาง ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน ท่ีระดับความ

เช่ือมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 265 คน 

 เครื่องมอืการวจัิย 

 การศึกษาในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี

การสรางแบบสอบถามดังนี้ 

1. ศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีศกึษา แลวกําหนดวัตถุประสงคท่ีตองการ 

ศกึษา 

        2. สรางแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 
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           ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามชนดิเลือกตอบ (Check list) 

           ตอนท่ี 2 เปน แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร

มาภิบาลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 2 ซึ่งครอบคลุมขอบขายงาน การบริหารงานโรงเรียน 4 งานตามหลักธรรมาภิบาล มีลักษณะเปนแบบมาตร

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ตามวธีิการ ของ Likert  

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ มลีักษณะเปนปลายเปด 

  3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวไปหาคุณภาพของแบบสอบถามตอไป 

           การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูวจัิยไดดําเนนิการตามขัน้ตอนดังนี้ 

    3.1 ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีสรางไว 

    3.2 หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จ เสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความ

เห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาปรับปรุง แกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน  

                3.1.1 นายอนิสอน กันนา     

 3.1.2 นายกติตศัิกดิ์ อัครศริิธีกุล   

 3.1.3 นายประเสริฐ ทุนชงิชัย    

  3.3 แลวนําแบบสอบถามตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาซึ่งคํานวณไดจากความสอดคลองระหวาง

ประเด็นท่ีตองการวัดกับขอคําถามท่ีสรางขึ้น ดัชนีท่ีใชแสดงคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item 

Objective Congruence Index : IOC) โดยผูเชี่ยวชาญจะตองประเมินดวยคะแนนสามระดับไดแก คะแนนระดับ 1 หมายถึงมี

ความสอดคลอง 0 หมายถึง ไมแนใจ คะแนนระดับ -1 หมายถึงไมสอดคลอง สูตรท่ีใชคํานวณดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item Objective Congruence Index : IOC) ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ของขอคําถามกับวัตถุประสงค ไดคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00        

  3.4 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อใชแจกกลุมตัวอยางจริงในการวจัิยตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจัิยเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมขีัน้ตอนดังนี้ 

 1. ติดตอขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขออนุญาตผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อเขาแจกแบบสอบถามใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาชวย

อนุเคราะห ตอบแบบสอบถามในการศกึษาคร้ังนี้ 

 2. เดนิทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทุกโรงเรียน และกําหนดวัน เวลา ขอรับแบบสอบถามคืน ภายใน 15 วัน 

      3. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ และวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล 

      วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหหาคาสถิติตาง ๆ โดยนําขอมูลท้ังหมดมาดําเนินการ 

ดังนี้ 
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      3.1. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนแบบสอบถาม

ชนดิเลือกตอบ (Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอ ใชวิเคราะหคํานวณหาคารอยละ (Percentage) 

และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

      3.2. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับสภาพการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตาม         

หลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating Scale) มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑน้ําหนัก 

5 ระดับ จากนั้นนําไปบันทึก และวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอในรูปแบบ

ตารางประกอบการบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, หนา 69)  

     3.3. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 มาทําการ วเิคราะหเนือ้หา (Content analysis) 
 

ผลการศึกษา 

 จากการวิจัยพบวา การมีสวนรวมดานการบริหารงานงบประมาณอยูในระดับมากซึ่งเปนคาเฉลี่ยสูงสุด ปญหาดังนี้ 

ครูในโรงเรียน มไีมเพยีงพอ ความยากคนของคนในพืน้ท่ี คณะกรรมการสถานศกึษาท่ีไดรับมอบหมายมาทํางานไมตรงเวลานัด

หมาย ขาดการประสานงานท่ีตอเน่ือง  ขอเสนอแนะ ดังนี้ หาทุนการศึกษาใหนักเรียน ควรสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูเขามา

ดําเนนิงาน ควรมกีารตดิตอประสานงานระหวางคณะกรรมการสถานศกึษากับสถานศกึษาอยางตอเนื่อง 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

   สรุปผล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

เมื่อพจิารณาในรายดานนําเสนอโดยเรียงจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะหในภาพรวมท้ัง 4 ดาน พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีดานการบริหารงานงบประมาณ 

เปนดานที่มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการบริการงานบริหารท่ัวไป ดานการบริการงานวิชาการ และดานการบริการ

งานบุคคล ตามลําดับ  

1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงจากคาเฉลี่ยสูงสุด

ลงมา 3 อันดับพบวา รายขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง และชุมชนใหเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน รองลงมาคือ ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา และองคกรอ่ืน ๆ ในการพัฒนา

วิชาการ และ รวมกับโรงเรียนในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามลําดับ สวนรายขอท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รวมกับโรงเรียนในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ และการเรียนการสอนใน

โรงเรียน 
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1.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ พบวา ภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน โดยมีรายขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด

คือ รวมมือกับโรงเรียนในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อหาความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ รองลงมาคือ 

ระดมทรัพยากร และแหลงกองทุนจากชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และรวมจัดระบบ การติดตาม

ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการใชเงิน และผลการดําเนินงาน ใหผูปกครอง และชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน 

ตามลําดับ สวนรายขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ รวมมือกับโรงเรียนในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อจัดสรร

งบประมาณ  

1.3 ดานการบริหารงานบุคคล พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีรายขอรวมวางแผนอัตรากําลังคน 

และบุคลากรในสถานศึกษาใหเหมาะสม และเพียงพอตอนักเรียน เปนรายขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ รวมมือกับ

โรงเรียนในการสรางขวัญ และกําลังใจเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และรวมมือกับโรงเรียน

ดําเนินการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตามลําดับ สวนรายขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ

สนับสนุนใหมกีารรักษาวนิัยในการปฏบัิตหินาท่ี เพื่อเปนแบบอยางท่ีดแีกชุมชน  

1.4 ดานการบริหารงานบริหารท่ัวไป พบวา ภาพรวม อยูในระดับมากเชนกัน รายขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 

รวมมือ และสนับสนุนโรงเรียนใหมกีารจัดการศกึษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รองลงมาคือ สนับสนุนใหครู

นําเทคโนโลย ีและระบบคอมพิวเตอรมาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาและมีสวนรวมจัดทําระบบการบริหารงานธุรการ

ที่ทันสมัย โดยยึดหลักความถูกตอง รวดเร็วประหยัด และคุมคา ตามลําดับ สวนรายขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ รวมกําหนด

มาตรการ วางแผนจัดระบบการควบคุมภายในของสถานศกึษา 

 2. ปญหาและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

  2.1 ดานการบริหารงานวชิาการ 

  ปญหา คือ ครูในโรงเรียนมีไมเพียงพอ และนักเรียนมีจํานวนลดลง และ ทองถิ่นมีความตองการหลาย

อยาง ไมสามารถตอบสนองไดท้ังหมด 

 ขอเสนอแนะ คือ เพิ่มจํานวนครูใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนในโรงเรียน และจัดทําหลักสูตรให

เหมาะสมกับทองถิ่น 

 2.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ 

 ปญหา คือ ความยากคนของคนในพืน้ท่ี และขาดงบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุน 

 ขอเสนอแนะ คือ หาทุนการศกึษาใหนักเรียน และจัดหางบประมาณมาสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

  2.3 ดานการบริหารงานบุคคล 

 ปญหา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมายมาทํางานไมตรงเวล นัดหมาย ทําใหงานลาชา 

และคณะครูในโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศกึษาขาดการจัดกจิกรรมรวมกัน 
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 ขอเสนอแนะ คือ ควรสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูเขามาดําเนินงาน และควรหากิจกรรมในหมูบานเพื่อ

สรางความเขาใจอันดรีะหวางคณะครูและคณะกรรมการสถานศกึษาเพื่อไดรวมกจิกรรมกันมากขึ้น 

  2.4 ดานการบริหารงานบริหารท่ัวไป 

 ปญหา คือ ขาดการประสานงานท่ีตอเนื่องระหวางโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา และ

คณะกรรมการสถานศกึษาขาดการวางแผนรวมกัน 

  ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการติดตอประสานงานระหวางคณะกรรมการสถานศึกษากับสถานศึกษาอยาง

ตอเน่ือง และควรมกีารวางแผนในการพัฒนาสถานศกึษารวมกัน เพื่อเสริมทักษะในการแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

 อภปิรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีประเด็นซึ่ง

สามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีประเด็นสําคัญท่ีจะนํามา       

อภปิรายไดดังนี้ 

 1. ดานการบริหารงานงบประมาณ พบวา การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตาม หลักธรรมาภิบาลของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้เพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นวางานงบประมาณเปนงานท่ีเกี่ยวกับ

การเงินทุกประเภทท่ีมีและใชในสถานศึกษา มีการรับ การจาย การเก็บรักษา และการบันทึกของการเงินในบัญชีทะเบียน

ตางๆ ตลอดจนการกํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของโรงเรียน ซึ่งตองปฏิบัติตามกฎ  

ระเบียบ ขอบังคับตามท่ีทางราชการกําหนดไว ดังนั้นสถานศึกษาจะตองสงเสริมการจัดทําระบบการบริหารจัดการ

งบประมาณท่ีดแีละตรวจสอบได  ในการจัดทําระบบการบริหารจัดการงบประมาณ โรงเรียนจะตองมุงเนนความเปนอิสระ

ในการบริหารจัดการ เพื่อใหการดําเนินงานเกิดความคลองตองโปรงใสและ สามารถใหผูปกครองและชุมชนเขามา

ตรวจสอบได โดยจัดทําบันทึกรายการงบประมาณใหเปนปจจุบัน และตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ และอาจจะแจงขอมูลหรือ

รายการงบประมาณใหผูปกครองทราบเปนระยะ ในการประชุมผูปกครองนักเรียน เพื่อใหผูปกครองนักเรียนหรือชุมชน

ทราบ สอดคลองกับแนวปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค เขต 3 (2546, หนา103) ท่ีกลาววาให

สถานศึกษาเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุและสินทรัพย ใหเกิด

ความคลองตัว ควบคูกับความโปรงใส และความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดจากผลของงานและทรัพยากรท่ีใช นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุขุม  ออนคอม (2550) ไดทําการวิจัย เร่ือง ความตองการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน 

ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 ผลการวิจัยพบวา 

ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค เขต 3 มี

ความตองการมีสวนรวมในการบริหารงานงบประมาณ อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อเนก กันหา (2554, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย
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ประสานงานโรงเรียนบานวาวีตําบลวาวี อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 

ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย

ประสานงานโรงเรียนบานวาวี ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการบริหารงบประมาณ 

รองลงมาไดแก ดานการบริหารงานบริหารท่ัวไป ดานการบริหารวิชาการ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานการ

บริหารงบบุคคล ตามลําดับ สอดคลอง ปูรณญาดา กาพยตุม (2555) ไดศึกษาเร่ืองการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทาผา-เทพพนม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 

6 ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผา-เทพ

พนม เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 6 พบวาสถานศึกษาไดใชหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการ โดยหลักนิติ

ธรรมไดบริหารงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดานหลักคุณธรรมไดบริหารงานอยางมีศีลธรรม สรางความยุติธรรม ปลอด

จากการทาผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ดานหลักความโปรงใส ไดบริหารงานในโครงสรางการบริหารงาน ท้ัง 4 

ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงาน

บริหารท่ัวไป โดยมกีารควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบได ดานหลักความมสีวนรวมไดบริหารงานอยางมีสวนรวมในการ

บริหารและ การตัดสินใจท้ังครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา บุคคลในชุมชน รวมท้ังหนวยงาน

ภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชน ดานหลักความมีสวนรวมไดบริหารงานดานหลักความรับผิดชอบไดบริหารงานบนพื้น

ฐานขอมูล ที่ถูกตอง ยอมรับผลดีและผลเสียจากการปฏิบัติงานอยางรับผิดรับชอบ มีการนําผลการประเมิน ไปใชในการ

วางแผน ปรับปรุง เพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่อง และดานหลักความคุมคาไดบริหารงานโดยการจัดสรรและการใช

งบประมาณที่มีอยูอยางจากัดอยางคุมคา รวมทั้งการใชทรัพยากรไดอยางรูคุณคา โดยการสงเสริม การสนับสนุนการ

รณรงคการใชใหเกดิประโยชนสูงสุด 

 2. ปญหาและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

  ปญหา ดังนี้ 1) ครูในโรงเรียนมีไมเพียงพอ และนักเรียนมีจํานวนลดลง และ ทองถิ่นมีความตองการหลาย

อยาง ไมสามารถตอบสนองไดท้ังหมด 2) ความยากคนของคนในพื้นท่ี และขาดงบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุน 3) 

คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีไดรับมอบหมายมาทํางานไมตรงเวลา นัดหมาย ทําใหงานลาชา และคณะครูในโรงเรียนและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขาดการจัดกิจกรรมรวมกัน 4) ขาดการประสานงานท่ีตอเนื่องระหวางโรงเรียนและ

คณะกรรมการสถานศกึษา และคณะกรรมการสถานศกึษาขาดการวางแผนรวมกัน 

  ขอเสนอแนะ ดังนี้ 1) เพิ่มจํานวนครูใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนในโรงเรียน และจัดทําหลักสูตรให

เหมาะสมกับทองถิ่น 2) หาทุนการศกึษาใหนักเรียน และจัดหางบประมาณมาสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 3) ควรสรร

หาบุคลากรท่ีมีความรูเขามาดําเนินงาน และควรหากิจกรรมในหมูบานเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางคณะครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อไดรวมกิจกรรมกันมากขึ้น 4) ควรมีการติดตอประสานงานระหวางคณะกรรมการ
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สถานศึกษากับสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และควรมีการวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษารวมกัน เพื่อเสริมทักษะในการ

แสดงความคดิเห็นรวมกัน 
  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช 

1. ดานการบริหารงานวชิาการ 

   ควรมกีารเพิ่มจํานวนครูใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนในโรงเรียน จัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถิ่น ขอ

ความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อใหการสนับสนุนในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ควรใหเอกสารคูมือ

แกคณะกรรมการสถานศกึษาไปศกึษา และทางโรงเรียนควรมีการจัดสถานศกึษาแกเด็กดอยโอกาส 

 2. ดานการบริหารงานงบประมาณ 

     ควรจัดหาทุนการศึกษาใหนักเรียน จัดหางบประมาณมาสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ควรใหมีการ

อบรมเกี่ยวกับเร่ืองงบประมาณใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาไดเขาใจยิ่งขึ้น ใหความรูคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํา

แผนปฏบัิตกิารประจําป และควรมกีารพูดคุยกันและรวมมือหาแหลงงบประมาณรวมกัน 

  3. ดานการบริหารงานบุคคล 

   ควรมีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูเขามาดําเนินงาน ควรหากิจกรรมในหมูบานเพื่อสรางความเขาใจอันดี

ระหวางคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อไดรวมกิจกรรมกันมากขึ้น ควรสรรหาบุคลากรท่ีมีความพรอมท่ีจะ

เสียสละในการทํางาน ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีไดรับมอบหมายใหทํางาน มีความเขาใจเกี่ยวกับงานท่ีไดรับ

มอบหมาย และสามารถเขารวมประชุมไดทุกคร้ัง และควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและหนาท่ีของ

คณะกรรมการสถานศกึษา 

 4. ดานการบริหารงานบริหารท่ัวไป 

     ควรมีการติดตอประสานงานระหวางคณะกรรมการสถานศึกษากับสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ควรมีการ

วางแผนในการพัฒนาสถานศึกษารวมกัน เพื่อเสริมทักษะในการแสดงความคิดเห็นรวมกัน ควรมีการประเมินผล ติดตาม

ผลการพัฒนาสถานศึกษา และควรสงเสริม สนับสนุน การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหนาอยู นาเรียน

 ขอเสนอแนะเพื่อการวจัิยครั้งตอไป 

1. ควรทําการศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอบทบาทหนาท่ีในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาน

การบริหารงานบุคคล 

2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ควรมีการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมในการบริหาร

โรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงาน

งบประมาณ ดานการบริหารงานงานบุคคล และดานการบริหารงานบริหารท่ัวไป   
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กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ ดร.โสภา อํานวยรัตน อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา ตลอดจนใหคําแนะนํานับวาเปน

ประโยชนยิ่งตอการปรับปรุงการศึกษาคนควาดวยตนเองใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน            

ท่ีใหความอนุเคราะหตรวจเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก              

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการตอบแบบสอบถามจน

ไดขอมูลอยางครบถวนสมบูรณ ขอขอบใจเพ่ือน พี่ นองรวมรุน มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ทุกทานท่ีใหความ

ชวยเหลือ หวงใย สนับสนุน และใหกําลังใจแกผูวจัิยตลอดมา 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิประสาทวิชา บมเพาะจนผูวิจัยสามารถนําเอาหลักการมา

ประยุกตใช และอางอิงในงานวิจัยคร้ังนี้ นอกจากนี้ขอขอบคุณคณาจารยและเจาหนาท่ีทุกคนของคณะวิทยาการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชยีงราย ท่ีใหความอนุเคราะห และใหความชวยเหลือดานตาง ๆ เปนอยางด ี 
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การมีสวนรวมบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาลขนุตาล จังหวัดเชียงราย 

Participation in School Administration of Basic Education Institution Committees in 

the Expand Educational Opportunities School in Khun Tan District, Chiang Rai 

Province  

สาริกา ธรรมรักษา0

1* และนนัทิมา นาคาพงศ12 

Sarika Thummaruksa¹* and Nanthima nakapong2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวม ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข  ของการมีสวน

รวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล 

จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จากกลุมตัวอยางท่ีเปน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

จํานวน 45 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถามผลการวิจัย พบวา สภาพการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ในภาพรวมอยูในระดับการมีสวนรวมปานกลาง สามารถ

เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ การมีสวนรวมดานการบริหารงานท่ัวไป รองลงมา คือ การมีสวนรวมดานการบริหารงาน

บุคคล การมีสวนรวมดานการบริหารงานวิชาการ และการมีสวนรวมดานการบริหารงานงบประมาณ สวนปญหาอุปสรรค

และแนวทางแกไข พบวา ดานบริหารงานวิชาการ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมคอยมีความรูเกี่ยวกับการ

ทํางานดาน  แนวทางแกไข  คือ ผูบริหารสถานศกึษาและคณะครู ในโรงเรียน ควรใหคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขา

มามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา และเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในการ

ประเมินผลการจัดการศึกษา ดานบริหารงานบุคคล คือ ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียน ยังไมเปดโอกาสให

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนชวยพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเทาที่ควร และบางคร้ังชุมชนไมทราบ

เกี่ยวกับจํานวนบุคลากรในโรงเรียนท่ีชัดเจน แนวทางแกไข คือ โรงเรียนควรใหเกียรติแกคนในชุมชนอยางแทจริง 
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แตงตั้งคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และมีการจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เพื่อรายงานใหคณะกรรการสถานสถานศึกษาทราบ ดานบริหารงานงบประมาณ คือ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมทราบหนาท่ีท่ีชัดเจนในการท่ีจะรวมบริหารดานงบประมาณของโรงเรียน          

แนวทางแกไข คือ โรงเรียนควรมีการประชุม เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรูถึงบทบาทหนาท่ีท่ีจะเขามาม ี       

สวนรวมในเร่ืองของการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ดานบริหารงานท่ัวไป คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยังไมคอยมีสวนรวมท่ีจะรับรูเกี่ยวการทํางานของครูในโรงเรียน แนวทางแกไข คือ ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู ควรให

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะครูในโรงเรียน เพื่อจะไดรับรูปญหา        

แลวนํามาชวยกันหาแนวทางท่ีจะพัฒนาการทํางาน 
 

คําสําคัญ: คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 

Abstract  

 The purpose of this study aimed to investigate the current management, problems, and solutions for the basic 

educational committee’s participatory educational administration held in the extension educational schools, Khun Tan 

District, Chiangrai Province. For data collection, a questionnaire related to academic, personnel, budgeting, and 

secretariat administrations, in terms of the academic year 2014, was conducted with 45 basic educational committee 

working for the Office of Chiangrai Primary Educational Services Area 4, Khun Tan District, Chiangrai Province. The 

data were statistically analyzed through using percentage, mean, and standard deviation. The findings of the study 

revealed that the basic educational committee’s participatory educational administration held in extension education 

schools, Khun Tan District, Chiang Rai Province, with its mean of 3.21 and S.D. of 0.61, were all rated with a moderate 

level, followed by their secretariat administration  their personnel administration  their academic administration  and their 

budgeting administration. Otherwise, the problems and solutions for the basic educational committee’s participatory 

educational administration held in the extension educational schools, Khun Tan District, Chiang Rai Province were as 

follows:  

Academic Administration The basic educational committee’s no understandings of their academic administration 

in relations to the management of educational quality assurance, and its educational evaluation were mostly observed, 

meanwhile it was suggested that the provisions for the enhancement of the basic educational committee’s participation 

in effectively managing not only their annual school action plans, but also their better understandings of educational 

evaluation, and their participation in evaluating educational administration be all required. Personnel Administration 

The basic educational committee’s opportunities in effectively managing their personnel administration in academic 

collaborations with school administrators and teachers were not supported; moreover, some communities did not realize 

the numbers of school staff because of their staff’s targeted school flows. In terms of the solutions for the basic educational 

committee’s participatory personnel administration, it was suggested that the provisions for the enhancement of the 
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community residents’ social acceptation, as well as their appointed villagers’ participation in effectively managing their 

educational staff’s self-development, and databases related to government teacher’s and educational staff’s personal 

information should be also provided. Budgeting Administration The basic educational committee’s no job duties in 

managing their school’s budgeting administration were mostly seen; otherwise, the basic educational committee’s 

panel discussions on their participatory budgeting administration in relations to their self-fiscal assessment report and 

their effective financial administration were provided. Secretariat Administration The basic educational committee’s 

perceptions on their teacher’s secretariat administration were rarely observed, meanwhile the basic educational 

committee’s opportunities in examining their teachers’ job duties should be also offered for their better working 

improvements.   
 

Keywords: The basic educational committee’s  
 

บทนํา 

การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไดตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง ซึ่งองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดคือ 

ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ ก็คือการใหความรู โดยการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนในการพัฒนา

คนใหสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยูตลอดเวลา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2450 

ไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาเปนอยางมาก โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหมี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญาตรี และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละ

สถานศึกษา เพื่อทําหนาท่ีกํากับ สงเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู  

ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทน

องคกรศาสนาอ่ืนในพืน้ท่ี และผูทรงคุณวุฒ ิรวมระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนท่ีมีความรูความชํานาญ ภูมิปญญาทองถิ่น

เขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 2/2553 ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

เชียงราย เขต 4 ไดกําหนดระเบียบสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 วาดวยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  

พ.ศ. 2553 เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในการประสานงาน 

การบริหารการจัดการศึกษาท้ังดาน วิชาการ งานบริหารบุคคลงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป โดยโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาในอําเภอขุนตาล เปนโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

ประกอบดวยโรงเรียนท้ังหมด 3 โรงเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียน ตามรายงานประเมินคุณภาพ

ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอขุนตาล ไดรับการเสนอแนะ

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาวา สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบรหิารการศกึษา เชน รายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2551 : 25) ไดรับขอเสนอแนะวา 

ควรกําหนดนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาทางดานวิชาการเพิ่มขึ้น รายงานประเมินคุณภาพ

ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานปาแดงหวยหลวง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
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คุณภาพการศึกษา. 2552 : 57) ไดรับขอเสนอแนะวา โรงเรียนควรมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานเพื่อ

กําหนดแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 - 5 ป รายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนอนุบาลบานพระเนตร (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2552 : 41) ไดรับขอเสนอแนะให

โรงเรียนแสวงหาแนวทางใหคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมสีวนรวมกําหนดทิศทางการบริหารการศกึษาของโรงเรียน 

 จากขอเสนอแนะของสํานักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ท้ัง 3 โรงเรียน จะเห็นไดวาเสนอแนะ

ใหโรงเรียนบริหารและจัดการศึกษาโดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้น พื ้นฐานมีสวนรวมจัดการศึกษา          

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาการมีสวนรวมกํากับ ติดตาม สงเสริม และสนับสนุนในดานการ

บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารงานท่ัวไป ในสถานศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวามีสวนรวมอยูในระดับไหน และสอดคลองกับบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 หรือไม ตลอดจนเปนแหลงขอมูล

พัฒนา สงเสริมการทํางานของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการมีสวนรวมบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศกึษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4  

 2. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข เกี่ยวกับการมีสวนรวมบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4  
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาไดแก โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชยีงราย โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากร การพัฒนาและการสราง

แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษานี้ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 จํานวน 45 คนประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชยีงราย    

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา อําเภอขนุตาล จังหวัดเชยีงราย ปการศึกษา 2557 จํานวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 15 คน รวมจํานวนประชากรท่ีใชใน

การวจัิยท้ังสิ้น 45 คน ไดแก 
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   1. โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด  จํานวน 15 คน 

  2. โรงเรียนบานปาแดงหวยหลวง    จํานวน 15 คน 

  3. โรงเรียนอนุบาลบานพระเนตร  จํานวน 15 คน 

        รวม     จํานวน 45 คน 

ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purpersive selection) กําหนดเกณฑ คือ สถานศึกษาท่ีควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา ตามรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ

การศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาในอําเภอขุนตาล จังหวัดเชยีงราย 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามา

จัดทําเคร่ืองมือในการสอบถาม เร่ือง การมีสวนรวมบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมีเนื้อหาตามขอบขายงานของสถานศึกษา 4 กลุมงาน คือ         

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานบริหารท่ัวไป และยึดการบริหาร

แบบใชหลักการกระบวนการวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA (Edward 1953 : 78) 4 ขั้นตอน ประกอบดวย การวางแผน 

(Plan) การปฏบัิตติามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไขปญหา (Act)  

เครื่องมอืที่ใชในการศกึษา 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน  3 ตอน  เปนแบบสอบถาม

ขอมูลที่ผูศกึษาไดปรับปรุงมาจากเคร่ืองมือของชูเดช  เฟองฟู (2549 : 61-64) ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

 ตอนท่ี 2 สภาพการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศกึษา ในอําเภอขุนตาล จังหวัดเชยีงราย ปการศึกษา 2557 ตามขอบขายงานของสถานศึกษา 4 กลุมงาน คือ การบริหารงาน

วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานบริหารท่ัวไป เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scales) 5 ระดับ ตามแบบของ Likert (Likert Rating Scale) จํานวน 40 ขอ  

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข เกี่ยวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ในอําเภอขุนตาล   จังหวัดเชียงราย  ปการศึกษา 2557 

ตามขอบขายงานของสถานศกึษา 4 กลุมงาน คือ การบริหารงานวชิาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และ

การบริหารงานบริหารท่ัวไป เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended) นําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและแปลผลโดยใชเกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 75-77) เปนคําถามแบบปลายเปด

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศกึษาไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  

1. ขอหนังสือจากคณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา

ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จํานวน 3 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหตอบ

แบบสอบถาม  
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2. ดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามกับคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศกึษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชยีงราย จํานวน 3 โรงเรียน โดยผูวิจัยเดินทางไปชี้แจง ตอผูอํานวยการสถานศึกษาของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย พรอมกับหนังสือขอความรวมมือเก็บขอมูล โดยผูศึกษา

ไปชี้แจงการตอบแบบสอบถามและขอรับดวยตนเอง ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 2 สัปดาห  

3. นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดไปวเิคราะหผลตามขัน้ตอนทางสถติติอไป 

วธีิการวเิคราะหขอมูล 

    ผูศกึษานําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืน มาวเิคราะหและดําเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1. นําขอมูลตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง

ความถี่ (Frequency) แลวคํานวณหาคารอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

2. นําแบบสอบถามในตอนท่ี 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 ตามขอบขาย

งานของสถานศึกษา 4 กลุมงาน คือ  การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการ

บริหารงานบริหารท่ัวไป เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales)มาตรวจนับคะแนนแตละขอ แลวหาคาเฉลี่ย ( x ) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยกําหนดคาคะแนนและการแปลความหมาย

ตามแนวทางของ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 75-77)  

ตอนท่ี 3 ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข รวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถาม

ปลายเปด แลววเิคราะหเนือ้หา (Content  Analysis) 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

พบวา สภาพการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศกึษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชยีงราย ปการศกึษา 2557 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

มสีภาพการมสีวนรวมบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับการมีสวนรวมปานกลาง   

สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอย  คือ การมสีวนรวมดานการบริหารงานท่ัวไป อยูในระดับปานกลางการมีสวนรวมดานการ

บริหารงานบุคคล อยูในระดับปานกลาง การมีสวนรวมดานการบริหารวิชาการ อยูในระดับปานกลาง และการมีสวนรวม

ดานการบริหารงานงบประมาณ อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

อภปิรายผล 

 จากผลการศกึษาท่ีไดสรุปมาแลวขางตน  มปีระเด็นสําคัญท่ีจะนํามาอภปิราย  ดังนี้ 

1. สภาพการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

ผลการวิจัยพบวา สภาพการมีสวนรวมบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับการมี

สวนรวมปานกลาง สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ คือ การมสีวนรวมดานการบริหารงานท่ัวไป การมสีวนรวมดาน

การบริหารงานบุคคล การมีสวนรวมดานการบริหารวิชาการ และการมีสวนรวมดานการบริหารงานงบประมาณ ซึ่งสภาพ

การมสีวนรวมบริหารโรงเรียนท้ัง 4 ดาน พบวา 
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 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานนั้น สวนใหญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในขั้นตอนตามหลักการกระบวนการวัฏจักรคุณภาพของ

เดมมิ่ง PDCA ดังนี้ สงเสริมใหมีการการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนและชุมชน รองลงมา คือวางแผนการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาไหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการวางแผนจัดทําหลักสูตรทองถิ่น อาจเนื่องมาจาก

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เนนการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก็ยังมีสวนรวมวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา รวมถึงจัดทําโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน ซึ่งตรงกับท่ีสัมฤทธ์ิ    

กาเพ็ง (2545 : 9) ไดใหความหมายของการบริหารแบบมสีวนรวมไว คือ เปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานหรือผูท่ีเกี่ยวของ

มีสวนรวมในการทํางาน จะเกิดความรูสึกเกี่ยวของ ผูกพันกับงานหรือองคกร หากมีการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง

รวมกันแลวจะเปนผลใหเกิดขอมูลหรือสิ่งท่ีตกลงรวมใจกัน นอกจากนี้บุญฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ (2544 : 40 - 43) กลาววา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการพัฒนาการความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม หลักสูตรและ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมีสวนรวมในการกําหนด หลักสูตรทองถิ่นตามภารกิจของสถานศึกษา และ ปนิดา ปนดอน 

(2553) ไดศกึษาการมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการโรงเรียนแมตื่นวิทยาคม อําเภออมกอย   

จังหวัดเชียงใหม พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานวิชาการ สวนใหญมีสวนรวมใหความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการประจําป ติดตามผลการดําเนินงานในลักษณะการรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ใหขอเสนอแนะ

ปรับปรุงแผนการปฏบัิตงิานประจําป และใหคําแนะนําในการจัดการเรียนรูสาระภูมปิญญาทองถิ่น 

 ดานการบริหารงานบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามในภาพรวม  มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน สามารถ

เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดดังนี้ การสอบสวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีท่ีกระทําผิดวินัยรองลงมา 

คือ การปฐมนิเทศแกผูไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานในโรงเรียน และการสงเสริมการฝกอบรม และพัฒนาตนเองของขาราชการ

ครูและบุคลากรในโรงเรียน ท้ังนี้โรงเรียนอาจถือวาเปนเร่ืองของการบริหารจัดการภายใน สอดคลองกับ จําเนียร งามสงวน  

(2551) ไดศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการพัฒนาสถานศึกษาในตําบลเมืองแปง อําเภอปาย    

จังหวัดแมฮองสอน พบวา ดานบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีความคิดวาเปนหนาท่ีของ

สถานศกึษาและไมเขาใจระเบียบตาง ๆ ของการบริหารงานบุคคล   

  การบริหารงานงบประมาณ พบวา ผูตอบแบบสอบถามในภาพรวม มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน  สามารถ

เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดดังนี้ การวางแผนในการชวยระดมทรัพยากรมาพัฒนาโรงเรียนในทุกดาน รองลงมา คือ การให

ขอเสนอแนะการจัดทํารายงานการเงินของโรงเรียน และการใหขอเสนอแนะพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานการเงิน

ของโรงเรียน  อาจเน่ืองมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดเขารวมประชุมวางแผนจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

หรือแผนกลยุทธของโรงเรียน ทําใหทราบถึงงบประมาณท่ีโรงเรียนไดรับ จึงสามารถท่ีจะวางแผนการจัดสรรงบประมาณและ

กรอบการใชจายลวงหนาของโรงเรียนได ซึ่งคลายกับงานการศึกษาของ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป วาทศิลป (2550 : 61-63) 

ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาในพื้นท่ีบริการของโรงเรียนลอมแรดวิทยา อําเภอเถิน จังหวัด

ลําปาง พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาในดานการวางแผน

ปฏิบัติงาน สรางวิสัยทัศน สนับสนุนเงินทุนการศึกษา ทุนโครงการอาหารกลางวัน ติดตอประสานงานขอความรวมมือจาก

วิทยากรภายนอก เพ่ือชวยเหลือการขาดแคลนบุคลากรแกทางโรงเรียน สวนการวางแผนทางดานงบประมาณการเงินมีนอย
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เพราะขาดความรูความเขาใจ เอกราช ฉัตรใจคํา (2542 : 58 - 75) พบวา กรรมการสวนใหญไดมีสวนรวมประชุมปรึกษาหารือ

ในการวางแผนจัดทําแผนงบประมาณและแสวงหาเงินทุนเพื่อมอบใหแกทางโรงเรียน ขณะท่ีคณิต ไชยลังการ (2546 : 52 - 60) 

ไดทําการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญมีสวนรวมประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับปญหาความ

ตองการของโรงเรียน และในปเดียวกัน คนิตฐา กลัดเนียม (2546 : 46 - 48) พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มสีวนรวมวางแผนงบประมาณของสถานศกึษาและยังมสีวนรวมชวยเหลือระดมทุนหรือปจจัย เพื่อจัดการศกึษาของโรงเรียน  

  ดานงานบริหารท่ัวไป พบวา ผูตอบแบบสอบถามในภาพรวม มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน สามารถ

เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดดังนี้ การประสานงานและประชาสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และผูปกครอง   

รองลงมา คือ การกําหนดนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของ

กระทรวงศึกษาธิการ และความตองการของชุมชน และการรวมเปนกรรมการบริหารโรงเรียนในการปฏิบัติงานฝายตาง ๆ 

อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนหนึ่งเปนผูปกครองนักเรียน เปนตัวแทนของชุมชนหรือองคกรอ่ืน

สามารถมองเห็นปญหาท่ีเกดิขึ้นในโรงเรียนจงึสามารถท่ีจะเสนอปญหาของโรงเรียนและแนวทางแกไขรวมกันได ดังท่ี จําเนียร   

งามสงวน (2551) ไดศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการพัฒนาสถานศึกษาในตําบลเมืองแปง   

อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พบวา ดานบริหารงานท่ัวไป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมเขาใจเร่ืองนโยบาย

และการวางแผนตาง ๆ ของสถานศกึษา   

2. ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับมสีวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4 ท้ัง  4  ดาน พบวา 

 ดานการบรหิารงานวชิาการ   

 ปญหา อุปสรรค ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมคอยมีความรู

เกี่ยวกับการทํางานดานวชิาการ ไมทราบขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน  

 แนวทางแกไข คือผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียน  ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขา

มามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา และเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในการ

ประเมนิผลการจัดการศกึษา ตัง้แตเร่ิมดําเนนิการจัดการศกึษาทุกระยะตามความเหมาะสม นอกจากนี้ทรงพล ทรงจํา (2541 : 

39 - 40) พบวา คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมสีวนรวมในการบริหารงานวชิาการทุกดานนอย เพราะไมมีความเขาใจ

และบุคลากรในโรงเรียนยังติดกับความคิดเกาวา งานวิชาการเปนเร่ืองของโรงเรียนเทานั้นจึงไมเชิญชุมชนเขามารวม

บริหารงานวชิาการ 

 ดานการบรหิารงานบุคคล  

 ปญหา อุปสรรค ดานการบริหารงานบุคคล พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียน ยังไมเปดโอกาสให

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนชวยพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเทาที่ควร และบางคร้ังชุมชนไมทราบ

เกี่ยวกับจํานวนบุคลากรในโรงเรียนท่ีชัดเจน อาจเนื่องมาจากบุคลากรในโรงเรียนมกีารยายบอย 

  แนวทางแกไข คือผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียน ควรใหเกียรติแกคนในชุมชนอยางแทจริง ผูบริหาร

สถานศึกษา ควรประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยางจริงจังและตอเนื่อง และแตงตั้งคนในชุมชนใหมี

สวนรวมในการจัดการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และทางโรงเรียนควรจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากร
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ทางการศกึษาในโรงเรียน เพื่อรายงานใหคณะกรรการสถานสถานศกึษาทราบ ซึ่งอาจเปนเพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานมคีวามเช่ือวางานบุคคลเปนงานท่ีขึ้นอยูกับผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารในการปฏิบัติหนาท่ี และออกคําสั่งงานโดยตรง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีสวนรวมนอยในการบริหารงานบุคคล ซึ่งเปนการมองเชิงลบท่ีคิดวาตนเองไมมี

สวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ีตรงกับทฤษฎี X ของ McGregor (ปราชญา กลาผจัญ (2544 : 50 ; อางอิงจาก McGregor. The 

Human Side of Enterprise. 1960 : 124) นอกจากนี้งานของจติตมิา วงศอาษา (2547 : 69 - 80) พบวา ผูปกครองนักเรียนไมมี

สวนในการกําหนดอํานาจหนาท่ีของบุคลากรในโรงเรียนและการให ขอมูลหรือคําแนะนําในการบริหารงานบุคคล มีสวนรวม

นอยในการดําเนินการสรรหาบุคลากร จัดทําแผนอัตรากําลัง พิจารณาความดีความชอบและประเมินประสิทธิผลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจเนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองการสรรหาบุคลากรท่ีจะ

มาปฏิบัติงานในโรงเรียนเพื่อใหมีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนตองการ ซึ่งคลายกับการศึกษาของปรีชา ไชยโย (2541 : 88 - 90) 

พบวา สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเห็นดวยในการมีสวนรวมเสนอคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและรวมพิจารณา

บุคคลท่ีเขารวมทํางานในโรงเรียน และรวมใหความเห็นชอบแผนงานดานบุคคล รวมท้ังขัน้ตอนวธีินเิทศกํากับ ดูแลบุคลากร  

 ดานการบรหิารงานงบประมาณ  

 ปญหา อุปสรรค ดานการบริหารงานงบประมาณ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมทราบหนาท่ี      

ที่ชัดเจนในการท่ีจะรวมบริหารดานงบประมาณของโรงเรียน 

  แนวทางแกไขและขอเสนอแนะดานการบริหารงานงบประมาณ คือ โรงเรียนควรมีการประชุม เพื่อทําความเขาใจกับ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหรูถึงบทบาทหนาท่ีท่ีจะเขามามีสวนรวมในเร่ืองของการบริหารงานงบประมาณของ

โรงเรียน คลายกับการศึกษาของชูเดช เฟองฟู (2549 : 44 - 51) พบวา ชุมชนรับทราบ ผลการใชงบประมาณ แตมีสวนรวม

ในการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณประจําปของโรงเรียนอยูในระดับนอย 

 ดานการบรหิารงานบรหิารทั่วไป  

 ปญหา อุปสรรค ดานการบริหารงานบริหารท่ัวไป พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมคอยมีสวนรวม

ท่ีจะรับรูเกี่ยวการทํางานของครูในโรงเรียน 

 แนวทางแกไขและขอเสนอแนะดานการบริหารงานบริหารท่ัวไป คือ ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู ควรให

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะครูในโรงเรียน เพื่อจะไดรับรูปญหา  แลว

นํามาชวยกันหาแนวทางท่ีจะพัฒนาการทํางาน ซึ่งมีสวนคลายกับงานวิจัยของทรงวุฒิ เรืองวาทะศิลป (2550 : 61 - 63) 

พบวา ชุมชนสวนมากมสีวนรวมในการจัดระบบขอมูลสาระสนเทศของโรงเรียนและการพิจารณากําหนดหนาท่ีการทํางานของ

บุคลากรในโรงเรียนอยูในระดับนอย 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศกึษาในคร้ังนี้ ผูศกึษามขีอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใชไว ดังนี้ 

1. ควรจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมในโรงเรียน เพื่อสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2. ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนกับโรงเรียนในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อใหไดขอมูลท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานในเชงิลกึ 
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3. ผูบริหารและคณะครูควรปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีมีตอคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานวาไมเขาใจเกี่ยวกับการ

จัดการศึกษา โดยการสนับสนุนใหมีการระดมความคิดที่หลากหลายและเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ีอยาง

เต็มที่ 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ ควรมีการวางแผนการทํางานรวมกัน มีปฏิทินการ

ปฏบัิตงิานที่ชัดเจน มกีารแบงงานและมอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถของแตละคน 

 ขอเสนอแนะการศกึษาครั้งตอไป 

 จากการศึกษาพบวาระดับการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ัง 4 

ขอบขายงาน ของสถานศึกษาปรากฏวา งานท่ีคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมนอยท่ีสุดคือการบริหารงานงบประมาณ 

ดังนัน้ผูศกึษาจงึเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป ดังหัวขอตอไปนี้ 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปรียบเทียบการ

ดําเนนิงานแยกตามขนาดของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและ ขนาดใหญ 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมบริหารโรงเรียนท่ีใชประชากรหรือกลุมตัวอยางท่ีกวางขึ้นและเพิ่มพื้นท่ีของ

ประชากรและกลุมตัวอยางหลายพืน้ท่ีขึ้น 
 

เอกสารอางอิง 

กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิ2542 ฉบับปรับปรุง 2545. กรุงเทพมหานคร,  

2545. 

กระทรวงศกึษาธิการ.  การกําหนดจํานวนกรรมการคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน.  (ออนไลน).   

 แหลงท่ีมา : http://www.moe.go.th/webld/pdf/B_20.pdf, 2546 ก.   

________.  พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธิการ. (ออนไลน). 

 แหลงท่ีมา: http:// www.moe.go.th/webld/pdf/A_05.pdf, 2546 ข.   

________.พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา.(ออนไลน). 

 แหลงท่ีมา:http:// www.moe.go.th/webld/pdf/A_11.pdf, 2547.   

คณติ ไชยลังการ. การมสีวนรวมจัดทําแผนพัฒนาโรงเรยีนของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรยีน

ไตรมติร อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม. การคนควาแบบอสิระ ศษ.ม., มหาวทิยาลยัเชยีงใหม, เชยีงใหม. 

จติตมิา วงศอาษา. (2547). การบรหิารแบบมสีวนรวมของโรงเรยีนเอกชนที่จัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลําพูน.  

 การคนควาแบบอสิระ ศษ.ม., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, เชยีงใหม. 

จําเนยีร งามสงวน. (2551). บทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานตอการพัฒนาสถานศกึษาในตําบล 

 เมอืงแปง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน. วทิยานพินธ ศษ.ม., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, เชยีงใหม. 

ชูเดช เฟองฟู. (2549) การมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการศกึษาของโรงเรยีนบานแมแฮเหนอื อําเภอแมแจม  

จังหวัดเชยีงใหม. การคนควาแบบอสิระ ศษ.ม., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, เชยีงใหม.   

 



  

2162 

 

เอกสารอางอิง (ตอ) 

ทรงวุฒิ เรืองวาทะศิลป. (2550). การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาในพื้นที่บริการของโรงเรียนลอมแรด

วทิยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง.  วทิยานพินธ  ศษ.ม., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, เชยีงใหม.   

ทับทิม กววีัฒน. (2545). การบรหิารที่มสีวนรวมในโรงเรยีนสังกัดสํานักงานการประถมศกึษา อําเภอเมอืงแมฮองสอน.  

 วทิยานพินธ ศษ.ม., มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,  เชยีงใหม.  



  

2163 

 

การศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา อาํเภอแมสรวย  

จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

A study of the participation management of school administration in the area 

Mae Suai District, Chiangrai Province under Chiangrai Primary Educational 

Service Area Office 2 

วันวิสาข  สาบุญมา2

1* และโสภา  อํานวยรัตน32 

Wanwisa  sabunma1* and Sopa Amnuayrat2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหาร

สถานศึกษา และ 2) เพื่อศึกษาปญหาของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 โดยมีประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 

ผูอํานวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในอําเภอแมสรวย จํานวน 285 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน

งานวจัิยเปนแบบสอบถามความคิดเห็น แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ สถติท่ีิใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทําการศึกษาท้ังหมด 4 ดาน คือ ดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ดานความยึดมั่นผูกพัน 

ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน และดานการไววางใจกัน ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพดานความยึดมั่นผูกพัน  

มีผลท่ีสุดตอการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 2)ดานปญหาดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน 

ในประเด็นขาดโอกาสในการเสนอความคิดเห็นในการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค มีปญหาท่ีสุดตอการบริหารแบบม ี

สวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 
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Abstract  
 The purposes of this research were 1) to study the state of the participation management of school 

administration. And 2) to study the problem of the participation management of school administration in the area 

Mae Suai District, Chiangrai Province under Chiangrai primary educational service area office 2. The population and 

sample group. used in this study are 285 persons were director ,teachers and educational personnel school in the 

area Mae Suai District. The instruments were the questionnaire and the 5-level scale. The statistics used for data 

analysis were percentage, mean and standard deviation. For this study are four aspects include the goals and 

objectives together, the commitment the independence of the job responsibilities, and the trust. The findings were as 

follows: 1) the state of commitment to the most the participation management of school administration. 2) The 

problem state of goals and objectives to in the lack of opportunity to comment on the proposed the goals and 

objectives that to the most problems in the participation management of school administration in the area Mae Suai 

District, Chiangrai Province under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 
 

Key words: Participation Management 
 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีเจตนารมณท่ีตองการเนนย้ําวาการจัดการศึกษาตองเปนไป

เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จติใจ สตปิญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข สถานศึกษาจึงเปนองคกรหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญในการหลอหลอม 

สรางคนออกไปรับใชสังคม ผูบริหารสถานศึกษาจึงถือเปนผูท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยมีบทบาทเปนผูนําท่ีจะสามารถ 

นําบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาใหสามารถทํางานบรรลุเปาหมาย ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะเปนสัญลักษณขององคกร  

จึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาใหประสบความสําเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นี้

จงึตองมคุีณลักษณะ ในการใชทักษะ การบริหารแบบมสีวนรวม  

 การบริหารแบบมีสวนรวมคือ กระบวนการของการใหผูอยูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ

ตัดสนิใจ เนนการมสีวนเกี่ยวของอยางแข็งขันของบุคคล ใชความคิดสรางสรรคและความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแกปญหา

ของการบริหารท่ีสําคัญ อยูบนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบงอํานาจหนาท่ี ท่ีถือวาผูบริหารแบงอํานาจหนาท่ี 

การบริหารของพวกเขาใหเขากับผูอยูใตบังคับบัญชาของพวกเขา ประการสุดทาย การบริหารแบบมีสวนรวม ตองการให 

ผูอยูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของอยางแทจริงในกระบวนการตัดสินใจที่สําคัญขององคการไมใชเพียงแตสัมผัสปญหา

หรือแสดงความหวงใย (สมยศ นาวีการ, 2545, หนา 1) การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารถือวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญ

ที่สามารถเปนเคร่ืองมือสนับสนุนและผลักดันใหการดําเนินงานในสถานศึกษาเกิดประสิทธิผล ซึ่งตองไดรับความรวมมือ

จากผูรวมงานในระดับปฏิบัติ ฉะนั้นในการดําเนินงานในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผล ซึ่งตองไดรับความรวมมือจาก

ผูรวมงานในระดับปฏิบัติ ถือเปนเร่ืองท่ีทาทายโดยตองอาศัยความรูความสามารถและประสบการณของผูบริหารมา
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สนับสนุนใหผูรวมงานมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถทํางานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

ใหประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยหลักการสําคัญคือการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา

ภายในสถานศกึษาใหเกดิพลังและมปีระสทิธิภาพ 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 ไดกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  

ซึ่งเปนเคร่ืองมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาท่ีเช่ือมโยงสอดคลองกับนโยบาย

รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 จงึไดกําหนดปจจัยความสําเร็จคือ 1)ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญใน

การบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงาน และการทํางานแบบมีสวนรวมท่ีเอื้อตอการพัฒนาความคิดริเร่ิม

สรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 2)หนวยงานท่ีเกี่ยวของสงเสริมการบริหาร

จัดการเชงิยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 3)เช่ือมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงาน

บุคคลอยางชัดเจน 4) บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมสีวนรวมและยดึหลักธรรมาภบิาล 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมใน 

การบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

เพื่อนําผลการวจัิยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษาในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาสภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

 2. เพื่อศึกษาปญหาของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  

 

 

แนวคดิทฤษฏทีี่เกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวม 

   ความหมายของการมีสวนรวม 

   ความหมายของการบรหิารแบบมีสวนรวม  

   แนวคดิเกี่ยวกับการบรหิารมีสวนรวม 

   เทคนคิการบรหิารแบบมีสวนรวม 

   องคประกอบของการบรหิารแบบมีสวนรวม 

   ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการบรหิารแบบมีสวนรวม 

           ทฤษฎี Needs Hierachy Theory ของ Maslow  

           ทฤษฏี Motivation-hygine Theory ของ Herzberg, Mansner and 

Snydermen     

           ทฤษฏี The Need For Achievement ของ McChelland  

           ทฤษฏีบุคลกิภาพ Chir Argyris  

           ทฤษฏีวถิทีาง-เปาหมาย (Path-Goal Theory)ของHouse and Mitchell 

           ทฤษฏีสถานการณ (Situation Theory) ของ Hersey and Blanchard  

  ปจจัยที่มีอทิธพิลตอการบรหิารแบบมีสวนรวม  

  ทฤษฎีการวเิคราะหการตดิตอระหวางบุคคล 

   

การศกึษาการบรหิารแบบ 

มีสวนรวมในการบรหิาร

สถานศกึษา 

อําเภอแมสรวย จงัหวัดเชยีงราย 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

แนวคดิและทฤษฏทีี่เกี่ยวของกับการบริหาร 
ความหมายการบรหิาร 
ความหมายของการบรหิารการศกึษา  
หลักการและแนวคดิในการบรหิารสถานศกึษา 
ทฤษฎีการบรหิารการศกึษา 
    1.  ทฤษฎีการบรหิารของอองร ิฟาโยล (Henri Fayol.  
    2. ทฤษฎีการบรหิารการศกึษาของ เจสซ ีบี.เซยีร 

งานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

 ในการวจัิยคร้ังนี้เพื่อศกึษาการบริหารแบบมสีวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 ผูวจัิยไดดําเนนิการตามลําดับขัน้ตอน ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก 

1. ผูบริหารซึ่งเปนผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการในสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 จํานวน 53 โรงเรียน รวมท้ังสิ้นจํานวน 53 คน 

2. ครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 (จากขอมูลอัตรากําลังครูที่ปฏิบัติงานใน

สถานศกึษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย) จํานวน 580 คน  

สรุป ประชากรรวมท้ังสิ้น 633 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก 

ครูในสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 ไดมาจากขอมูลอัตรากําลังครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รวมจํานวน 580 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และ

มอรแกน (Krejcie & Morgan, อางอิงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2552, หนา 48-49) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ไดกลุม

ตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 232 คน โดยใชวธีิเทียบอัตราสวน 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี

การสรางแบบสอบถามดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีศึกษา แลวกําหนดวัตถุประสงคท่ีตองการ

ศกึษา 

2. สรางแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) เพื่อสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 2 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีลักษณะเปนแบบมาตร

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูวิจัยกําหนดคาระดับคะแนน

ของชวงน้ําหนัก  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแม

สรวย จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 มลีักษณะเปนแบบปลายเปด 
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3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวไปตรวจสอบและหาคุณภาพของเคร่ืองมือดังนี้ 

3.1 ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีสรางไว 

3.2 หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จ เสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความ

เห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาปรับปรุง แกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

3.2.1 นายบัณฑติ  ไชยวงค  ศกึษานเิทศกสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

3.2.2 นายอนิสอน  กันนา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยชาง 

3.2.3 นายสุทัด จันทะสนิธุ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไคร 

4. ตรวจสอบความถูกตองพิจารณาปรับแกตามตัวแปรท่ีศึกษาโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective 

Congruence) และปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาท่ีใชตามคาดัชนคีวามสอดคลองของเคร่ืองมือวจัิย โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา

ระดับคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามท่ีได โดยใชเกณฑการพิจารณาคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาขอคําถามนั้น

ใชได 

5. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อใชแจกกลุมตัวอยางจริงในการวจัิยตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ ผูวจัิยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้ 

1. ติดตอขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถามในสถานศึกษาในเขตอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และกลุมอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับครูในสถานศึกษาอําเภอแมสรวยชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการศึกษา

คร้ังนี้ 

2. เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองท่ีกลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

3. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ และวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูลและสถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหหาคาสถิติตาง ๆ โดยนําขอมูลท้ังหมดมาดําเนินการ 

ดังนี้ 

1. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนแบบสอบถาม

ชนิดเลือกตอบ (Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอใชวิเคราะหคํานวณหาคารอยละ (Percentage) 

และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

2. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับสภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งเปนแบบสอบถาม

มาตรประมาณคา (Rating Scale) มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑน้ําหนัก 5 ระดับ จากนั้นนําไปบันทึก และวิเคราะหหา

คาเฉลี่ย (𝑋�) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยกําหนดเกณฑใน

การแปลความหมายของคาเฉลี่ย (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, หนา 69)  
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3. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 เกี่ยวกับปญหาของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งเปนแบบสอบ

ปลายเปดใชการวเิคราะหเนือ้หา (Content Analysis) สถติท่ีิใชในการวเิคราะหขอมูล 

3.1 ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม (คา IOC: Index of Item Objective Congruence) (วาโร เพ็งสวัสดิ์,  

2551, หนา 245)  

3.2 คารอยละ (Percentage = %) 

3.3 คาเฉลี่ย  X  

3.4 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. : Standard deviation) 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาสภาพและปญหาของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัด

เชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 สรุปไดวา 

1. สภาพดานความยดึมั่นผูกพัน มผีลท่ีสุดตอการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

2. ดานปญหาดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ในประเด็นขาดโอกาสในการเสนอความคิดเห็นในการตั้งเปาหมาย

และวัตถุประสงค มีปญหาท่ีสุดตอการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการวจัิย 

 1.  การวเิคราะหสภาพของการบริหารแบบมสีวนรวมในการบริหารสถานศกึษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยได

ดังนี้ 

  1.1 ดานความยดึมั่นผูกพัน ผลการวจัิยพบวาสภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

  1.2 ดานการไววางใจ ผลการวิจัยพบวาสภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต2 โดยรวมอยูในระดับมาก 

  1.3 ดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันผลการวิจัยพบวาสภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมใน

การบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 

โดยรวมอยูในระดับมาก 

  1.4 ดานความอิสระตอความรับผิดชอบในผลการวิจัยพบวาสภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในการ

บริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 

โดยรวมอยูในระดับมาก 
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 2. การวิเคราะหปญหาของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 สามารถสรุปไดดังนี้ 

  2.1 ดานการตัง้เปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน 

   ปญหาสวนใหญขาดโอกาสในการเสนอความคิดเห็นในการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค รองลงมาคือ

ครูเสนอความคิดเห็นแตไมมีอํานาจในการตัดสินใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมมีสวนรวมในการตั้งเปาและจุดประสงค

อยางแทจริง ขาดการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา และสุดทายการตั้งเปาหมายสวนใหญ

อํานาจในการตัดสนิใจเปนของผูบริหาร 

   2.2 ดานความยดึมั่นผูกพัน 

  ปญหาสวนใหญคือขาดสวัสดิการเอื้ออํานวยใหบุคลากร รองลงมาคือขาดการใหขวัญกําลังใจ 

แกบุคลากร มีความสามัคคีกันเฉพาะในระดับคนทํางาน คณะครูมีภูมิลําเนาอยูไกลสถานศึกษา และบรรยากาศในการทํางาน

ไมเปนกันเอง 

  2.3 ดานความอสิระตอความรับผดิชอบในงาน 

 ปญหาสวนใหญคือไมไดรับอิสระตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ มอบหมาย

งานไมตรงตามความสามารถ ไดรับหนาท่ีดวยความไมสมัครใจ และสุดทายคือขาดอสิระในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

 2.4  ดานการไววางใจกัน 

 ปญหาสวนใหญคือการทํางานตองดําเนินไปตามกรอบแนวทางที่ผูบริหารกําหนดวางไว ขาดความไววางใจ

ใหครูตัดสนิใจในการปฏบัิตงิาน และขาดความไววางใจกันท้ังตอผูบริหารและระหวางคณะครู  

 ดังนั้นจากการศึกษาสภาพและปญหาของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 สรุปไดวา 

 1. สภาพดานความยดึมั่นผูกพัน มผีลท่ีสุดตอการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัด

เชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

 2. ดานปญหาดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ในประเด็นขาดโอกาสในการเสนอความคิดเห็นใน

การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค มีปญหาท่ีสุดตอการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 มปีระเด็นนาสนใจท่ีจะนํามาอภปิรายผล 2 ประเด็นดังนี้ 

 1. สภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 ดานความยึดมั่นผูกพัน มีผลท่ีสุดตอการบริหารแบบมีสวนรวมในการ

บริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 ท้ังนี้

เปนเพราะวาความผูกพันตอองคการ เปนเคร่ืองชี้ใหเห็นถึงประสิทธภาพขององคการไดมีการคนพบวาผูมีความผูกพันตอ

องคการมากยอมทํางานไดดีกวา ผูท่ีมีความผูกพันนอยกวา ความผูกพันตอองคการมีความเกี่ยวของกับการมีสวนรวมใน
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งานองคการซึ่งสอดคลองกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2537, หนา 178) ไดใหแนวคิดวา การมีสวนรวมทําใหเกิดการเกี่ยวของ 

และการเกี่ยวของทําใหเกิดการผูกพันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนพร ธรรมโชติ (2555, บทคัดยอ) พบวาโดยภาพรวม

สามารถสรุปไดวาบุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีผลตอความผูกพันตอ

องคกร อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรา ชูเอน (2553 ,บทคัดยอ)  พบวาระดับความคิดเห็นตอ

ความผูกพันตอองคการของพนักงานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ พนักงานมีความเต็มใจ

ทุมเทใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการปฏบัิตงิานเพื่อองคการ 

 2. ปญหาของการบริหารแบบมีสวนรวมการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันในประเด็นขาดโอกาสใน

การเสนอความคิดเห็นในการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคมีปญหาท่ีสุดตอการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหาร

สถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท้ังนี้เปน

เพราะผูบริหารไมเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวม

ในการกําหนด นโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทับทิม กวีวัฒน (2545, บทคัดยอ) 

ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมครูผูสอนสวนใหญเห็นวาไดมีสวนรวมในการวางแผนการสงการและการควบคุม 

นอกจากนั้นครูผูสอนยังใหความเห็นในเร่ืองการวางแผนวาผูบริหารวางแผนดวยตนเอง ไมเปดโอกาสใหครูผูสอนแสดง

ความคิดเห็นในการกําหนดนโยบายเสนอแนะใหจัดกิจกรรมการบริหารแบบประชาธิปไตย ใหทุกคนเขามามีสวนรวมใน 

การวางแผน สวนการสั่งการ ผูบริหารไมมีคุณธรรม ไมเปดใจกวาง ไมสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาที่มีความรูความสามารถ 

เสนอแนะใหผูบริหารใหการยอมรับในความรูความสามารถและมอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถของ

ครูผูสอน สําหรับการควบคุมนั้น ผูบริหารไมอยูประจําในโรงเรียน ขาดการนิเทศติดตามงาน ควรจัดระบบการควบคุม 

การปฏบัิตงิานโดยสงเสริมการทํางานเปนทีมและพัฒนาทีมงาน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูบริหารควรเนนใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของผูรวมงานการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน

เปดโอหาสในการตัดสนิใจและรับฟงขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา 

2. ผูบริหารควรมีการจัดสวัสดิการสนับสนุนใหบุคลากร สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร สรางบรรยากาศใน

การทํางานรวมกัน เพื่อสรางความสามัคคีและการมสีวนรวมของผูรวมงาน 

3. ผูบริหารควรใหอิสระในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ีและเนนการมอบหมายงานใหตรงตาม

ความรูความสามารถของผูรวมงาน เพื่อสรางการมสีวนรวมในการบริหารอยางเต็มท่ี 

4. ผูบริหารควรเนนการบริหารงานตามกรอบแนวทางท่ีกําหนดไวและใหความไววางใจในการปฏิบัติงานของ

ผูรวมงานอยางเต็มท่ี 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาเร่ืองการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลาย
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ฝาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.โสภา อํานวยรัตน ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจสอบ

แกไขขอบกพรองตาง ๆดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ผูศึกษา

คนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 

 ขอขอบพระคุณ นายบัณฑติ  ไชยวงค  ศกึษานเิทศก สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

นายอินสอน กันนา ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยชาง และนายสุทัด จันทะสินธุ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไคร ท่ีได

กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบเคร่ืองมือ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ

แบบสอบถาม ท่ีใชในการศกึษาคนควา จนทําใหการศกึษาคนควาคร้ังนี้สมบูรณและมคุีณคา 

 ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร บุคลากร และผูท่ีเกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนอําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความ

รวมมือเปนอยางดียิ่งในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงได

ดวยด ี 
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 การศึกษาคนควาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมดานการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงพิทยาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย การรวบรวม

ขอมูลเปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละและ ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก

ที่สุด มคีาเฉลี่ยพจิารณารายดานพบวาหลักการกระจายอํานาจมคีาเฉลี่ยสูง รองลงมาคือหลักการมีสวนรวมและหลักการ

ประสานงานตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแกหลักการตรวจสอบได ผูบริหาร ครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม จําแนกตามเพศ ประสบการณทํางานและระดับ

การศกึษา ไมแตกตางกัน  
 

คําสําคัญ: การบริหารโรงเรียนแบบมสีวนรวม  
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Abstract  

 The purposes of this study were to study the participation school administration in the education of the 

education board in coordination center of ChediLuang Phitthaya school, Mae Suai District,Chiang Rai Province,The 

tool for the data collecting was questionnaires and data were analyed by percentage, When They were  considered 

detail,They were shown that the mean of principle of decentralization was high.The second was the principle of 

participation and the principle of coordination was ordering.In the other hand, the lowest of mean was the 

principle of inspection .Education quality development which classified by sex, experience and 

education were not different . 
 

Key words: the participation school administration in the education of the education board 
 

บทนํา 

 การศึกษาคือกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคล และสังคม     โดยการถายทอดความรู การ

ฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิด

จากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545. หนา 2) อีกทั้งการศึกษามีความสัมพันธใกลชิดกับระบบสังคม เปนกลไกสําคัญ 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ดังนั้นการจัดการศึกษา จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบและทิศทางให

สอดคลองกับระบบสังคมและเศรษฐกิจการศึกษาตองเปนไปตาม ความมุงหมายการศึกษา คือ มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย

ท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและอยูใน

สังคมโลกไดอยางมีความสุข นับตั้งแตวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 มีผลบังคับใชทําใหมีการเปลี่ยนแปลง ในดานการจัด

การศึกษาหลาย ๆ ประเด็นโดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการทางการศึกษา โดยเปด

โอกาสใหชุมชนเขามา มีสวนรวมในการจัดการศึกษาผานรูปแบบ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทาง

ปฏรูิปการศกึษา หลักการมีสวนรวมของสังคม ชุมชน องคกรเอกชนตาง ๆ และการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เพื่อใหมี

อสิระในการบริหารและการจัดการ 

 ดังท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) กําลังดําเนนิการสรรหาผูที่จะมาชวยกันคิดปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ 

ซึ่งในจํานวนนี้ก็มีเร่ืองการศึกษารวมอยูดวย การท่ีจะทําใหการศึกษาเปนเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพกับการพัฒนาคนใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นไดนั้น ผูคิดจะตองรูลึก รูจริง ถึงบริบทคุณภาพชีวิตคนไทยท่ีผานมาเปนอยางไรและ วิธีการพัฒนาคน 

ของชาตไิปลอกรูปแบบเขามาท้ังดุนผลท่ีไดก็คือ กระทรวงเดียวมีซี 11 ถึง 5 คน ครูกาวหนา ทั้งเงินเดือนและวิทยฐานะ แต

คุณภาพเด็กแยลง การปฏิรูปการศึกษาคร้ังตอไปจึงนาจะใหความสําคัญไปท่ีหัวใจหลัก ซึ่งเปนสวนท่ีจะทําใหเด็กเกิด

คุณภาพชีวิตอยางแทจริง ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของ

คณะกรรมการ สถานศกึษา นํามาซึ่งการจัดการศกึษาเปลี่ยนแปลงไปครู นักเรียน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของกับการศึกษา 

ตองยอมรับและเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน ในหนวยงานทางการศึกษา ตามแนวปฏิรูปการศึกษาท่ีเกิดขึ้น 
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ยอมรับการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานราชการเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป นอกจากนี้จะยังมีคณะกรรมการคอย

กํากับ ดูแลท้ังหมด 3 ระดับ คือ ระดับกระทรวง เขตพื้นท่ีและสถานศึกษาซึ่งคณะกรรมการของแตละระดับจะเขามามี

บทบาทในการตรวจสอบการทํางาน การกําหนดนโยบาย เพื่อใหทุกสวนในสังคม ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตาม

เจตนารมย ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กําหนดใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะท่ีเปนโรงเรียน มีฐานะเปนนิติ

บุคคล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสถานศึกษามีความเปนอิสระเกิดความคลองตัวสามารถบริหารและจัดการศึกษาได

สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพตามหลักกระจายอํานาจ และ ตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวมกัน จัดการศึกษาท่ีสนอง

ความตองการของชุมชน และทองถิ่นการบริหารหลักสูตรเปนกลไกสําคัญท่ีใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบ

ความสําเร็จ ตามเปาหมาย การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของทุกสถานศึกษา เปนหัวใจหลัก ท่ี

จะชวยให การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาสนองความตองการของชุมชน และทองถิ่น ไดอยางเปนรูปธรรม และยังไมมี

การศึกษาวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาศูนยประสานงานเจดียหลวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีสวนรวมในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษามากนอยเพียงใด และกรรมการ

สถานศกึษาในแตละสถานภาพมสีวนรวมในการพัฒนาแตกตางกันหรือไม    

 ผูวิจัยจึงมีสนใจท่ีจะศึกษาการศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย

ประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยศึกษา

สถานศึกษาในศูนยประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 

2 เพื่อทราบถึง การมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา และศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวม

เพื่อพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนยประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา อําเภอ

แมสรวย จังหวัดเชียงราย อันจะเปนประโยชนตอการเสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของศูนยประสานงานดังกลาวในโอกาสตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนในศูนยประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา 

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย 

 2. เพื่อศึกษาความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนในศูนย

ประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ ประสบการณการบริหาร

การศกึษาและ ระดับการศกึษา    



  

2176 

 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง “การศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยประสานงาน

โรงเรียนเจดยีหลวงพทิยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย” 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาในคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในศูนย

ประสานงานโรงเรียนเจดยีหลวงพทิยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย ประจําปการศกึษา 2557 จํานวน 72 คน 

 เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูล เพื่อการศึกษาในคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถาม

เกี่ยวกับการดําเนินการศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาศูนยประสานงานโรงเรียนเจดยีหลวงพทิยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  

 ตอนท่ี 1 มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มุงสํารวจขอมูลของ เพศประสบการณการทํางาน 

ระดับการศกึษา ผูตอบแบบสอบถาม   

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในศูนยประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา อําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวของลิเคอรท (Likert 

Scale) (อางอิงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 หนา 163 ) จํานวน 50 ขอ ครอบคลุมตามหลักการมีสวนรวม 5  หลักการ 

คือ 

 1. หลักการกระจายอํานาจ 

 2. หลักการมสีวนรวม 

 3. หลักการประสานงาน 

 4. หลักการริเร่ิม 

 5. หลักการตรวจสอบได 

ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยประสานงานโรงเรียน เจดียหลวงพิทยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม

เพศ ประสบการณในการทํางาน และระดับการศกึษา 

ความเห็นของผูบริหารและครูผูสอนใน

สถานศึกษาตามสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกเปน  

 1.  เพศ  

 - ชาย 

 - หญงิ 

2.ประสบการณในการทํางาน 

 - นอยกวา 5 ป 

 - 5 ปขึ้นไป 

3.ระดับการศกึษา 

 - ต่ํากวาปรญิญาตร ี

 - ปรญิญาตร ี

 -  สูงกวาปรญิญาตร ี

   

หลักการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย  

1.  หลักการกระจายอํานาจ 

2.  หลักการมีสวนรวม 

3.  หลักการประสานงาน 

4.  หลักการรเิริ่ม 

5.  หลักการตรวจสอบได 
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 ประชากรจําแนกตามเพศในการการบริหารโรงเรียนแบบสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มีเพศชาย 

จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 69.40 และเพศหญิงจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 30.60 ประชากรจําแนกตาม

ประสบการณในการบริหารงาน ในการบริหารโรงเรียนแบบสวนรวม นอยกวา 5 ปจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ23.60 

ประสบการณในการบริหารงาน 5 ปขึ้นไปจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 76.40 และจําแนกตามระดับการศึกษา 

การศกึษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ44.40 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 24 คน คิดเปน

รอยละ 33.30 และระดับการศกึษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 22.20 

 สภาพการดําเนินงานการศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย

ประสานงานโรงเรียนเจดยีหลวงพทิยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงรายจํานวน 50 ขอ ผลการศึกษา โดยภาพรวมและราย

หลักการอยูในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเปนรายหลักการ พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หลักการกระจาย

อํานาจรองลงมา ไดแก หลักการมีสวนรวม และหลักการประสานงาน หลักการคิดริเร่ิม ตามลําดับสวนหลักการท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยตํ่าสุด ไดแก หลักการตรวจสอบได   

 ผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยประสานงานโรงเรียน

เจดียหลวงพิทยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายหลักการ โดยภาพรวมและราย

หลักการไมแตกตางกัน 

 ผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยประสานงานโรงเรียน

เจดียหลวงพิทยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จําแนกตามประสบการณในการบริหารงาน โดยภาพรวมและราย

หลักการ โดยภาพรวมและรายหลักการไมแตกตางกัน 

 ผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยประสานงานโรงเรียน

เจดียหลวงพิทยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จําแนกตามระดับการศึกษา ในการบริหารงานแบบมีสวนรวม โดย

ภาพรวมและรายหลักการไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 

 การศกึษาการบริหารโรงเรียนแบบมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาศูนยประสานงานโรงเรียนเจดียหลวง

พิทยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายคร้ังนี้ไดรับความรวมมือคณะกรรมการสถานศึกษาเปนอยางดี ควรมีการตอยอด

ศึกษาคนควาและศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยประสานงาน

เจดยีหลวงพทิยา 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ เร่ือง การบริหาร

โรงเรียนแบบมสีวนรวมในดานการศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาศูนยประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา อําเภอ

แมสรวย จังหวัดเชียงรายฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดโดยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.ฐิติชัย รักบํารุง อาจารยท่ีปรึกษา
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การศึกษาคนควาดวยตนเอง ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา แนะนําและขอเสนอแนะตาง ๆ ตลอดจนแกไขขอบกพรองเพื่อใหการ

คนควาอสิระฉบับนี้มคีวามถูกตองสมบูรณ ผูศกึษาจงึขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการคนควาสารนิพนธในคร้ังนี้ซึ่งไดแก ดร.เทอดชาต ิ

ชัยพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นายบุญยืน ทุบแปน ตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลตําบลทรายขาวนางสาวกานตชนิต ตะนัย ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา สังกัด

องคการบริหารสวนตําบลหวยสัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู 

พรอมแนวความคิด และประสบการณตาง ๆ ใหแกผูศึกษา   

 ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในศูนย

ประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ทุกทานท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหในการเก็บ

รวบรวมขอมูลและตอบแบบสอบถามเพื่อการศกึษาคนควาในคร้ังนี้ จนกระท่ังสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคทุกประการ 
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การศึกษาการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

A Study of Teachers’ Participation In The True Friend Supervision In Mae Salong 

Nai Education Development Network Group Under Chiang Rai Primary 

Educational Service Area Office 3 

รดา แสวงธรรม5

1* และอนวัช อุนกอง2  

Rada Sawangtrum1* and AnawatUnKong2 

บทคัดยอ 

 การวจัิยคร้ังนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศกึษาการมสีวนรวมในการนเิทศแบบกัลยาณมติรของครู ในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรเปนครูในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศกึษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 167 คนเคร่ืองมือท่ีใชเปน

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ และวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยการหาคาความถี่ รอย

ละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวาดานการนิเทศการสอนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานการประเมินผลการนิเทศ และดานการปรับปรุง/แกไข

ตามลําดับ สวนดานการพัฒนาการนเิทศอยางตอเนื่องมคีาเฉลี่ยต่ําสุด ปญหาสวนใหญขาดการเผยแพรแผนการนิเทศใหม

ท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปยังสถานศึกษาและเครือขายนิเทศอ่ืน ไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ผูรับการนิเทศไมมี

สวนรวมในการเขาประชุมวางแผนการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย เกณฑการประเมิน การสรุปและรายงานผลการ

ดําเนินงานนิเทศขอเสนอแนะควรใหทุกฝายมีสวนรวมในการประชุมวางแผนกําหนดวัตถุประสงค เกณฑการประเมิน การ

สรุปและรายงานผลการนิเทศ และควรเผยแพรผลการปรับปรุงพัฒนาการนิเทศไปยังทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 

คําสําคัญ: การนเิทศแบบกัลยาณมติร 
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Abstract  

 This research was aimed to study teachers’ participation in the true friend supervision in Mae Salong Nai 

Education Development Network Group under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3. Population was 

167 teachers in Mae Salong Nai Education Development Network Group under Chiang Rai Primary Educational 

Service Area Office 3. Tools used were Rating Scale questionnaires. Data analysis was done by computer program 

in finding frequency, percentage, mean, and standard deviation. The research results showed that: In overall, The 

studying had a medium level of mean. When considering in each aspect, it’s found that: Teaching supervision had 

the highest mean; the secondary was evaluating the supervision and improving/correcting respectively, and; the 

lowest mean was developing the supervision continuously. For problems and suggestions: Mostly there were lack of 

publicizing the new revised supervision plan to other schools and supervision networks; there were no exchanging 

and learning with each other; the supervised persons had no participation in meeting and planning, designating 

objectives/targets/evaluation criteria, concluding and reporting the results of the supervision’s operation. For 

suggestions: There should let every party participated in meeting, planning, designating objectives/evaluation criteria, 

concluding and reporting the results of the supervision, and; there should publicize the results of developing and 

improving the supervision to every related sector for exchanging and learning, and for sustainable development.       
 

Keywords:  True Friend Supervision 
 

บทนํา 

การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนานั้น จะตองกระทําควบคูกันไปในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะดานการศึกษาถือวา

เปนปจจัยที่สําคัญมาก เพราะการศกึษาเปนกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิดการพัฒนาในทุกๆ ดานอยาง

ตอเน่ืองและมั่นคงตามศักยภาพของแตละคน สถานศึกษาเปนหนวยงานสําคัญท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

ใหแกเด็กที่มอีายุในเกณฑตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2 พุทธศักราช 2545 และตามแนวนโยบายของรัฐบาล 

ซึ่งสถานศึกษาจําเปนตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไข

เพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 22 ท่ีกลาวไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น 

จําเปนตองอาศัยการนเิทศการศกึษาเพ่ือชวยแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหมี

คุณภาพสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมรวมท้ังมุงสงเสริมพัฒนาครู ใหครูแลกเปลี่ยน และมีสวนรวมในการ

วางแผนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ดังท่ี ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 221) ไดกลาวไววา การศึกษาในปจจุบัน มี

การเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมของสังคม ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนระบบการจัด

การศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงตองแปรเปลี่ยนไปตามระบบการศึกษา ดังนั้นการนิเทศการศึกษาจึงเปนภารกิจท่ี

จําเปนตอการจัดการศึกษา เปนเร่ืองละเอียดออนจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝายในหลายๆดาน 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษาจึงถือเปนบทบาทและหนาท่ีสําคัญ

อยางหนึ่งของผูบริหารโรงเรียนท่ีตองดําเนินการนิเทศหรือจัดการใหมีการดําเนินการนิเทศในโรงเรียน เพื่อชวยเหลือ 

สงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการเรียนการสอนของครูประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร สามารถ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้นไดและสิ่งหนึ่งที่จะทําใหเกิดความสําเร็จไดผูบริหารตองยึดหลักการ การมีสวนรวมซึ่ง

ผูบริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาตองทํารวมกันอยางจริงจัง มีการนิเทศที่มีความเมตตา แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง

กันและกันแบบเปนกัลยาณมิตร หรือท่ีเรียกวา การนิเทศแบบกัลยาณมิตร ซึ่งเปนการนิเทศกระบวนการเรียนรูรวมกัน

ระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ รวมมือการพัฒนาการเรียนการสอนสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน เปนการนิเทศโดยใช

วธีิการนําหลักธรรมความเปนกัลยาณมติรมาใชในการนเิทศ(ภาวดิา ธาราศรีสุทธิ. 2550 หนา 190-192) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ไดมีนโยบายสนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัด นํา

รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมเขามาใชในการผดุงคุณภาพการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุก

โรงเรียนใหมมีาตรฐานท่ีทัดเทียมกัน โดยการสรางเครือขายโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีทางภูมิศาสตรใกลเคียงกัน และสอดคลองกับ

พื้นท่ีการศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน เกิดจากการรวมกลุมของโรงเรียนในตําบลแมสลองใน เพื่อ

พัฒนาการศกึษาจํานวน 10 โรงเรียน ซึ่งมีบริบทท่ีใกลเคียงดานสภาพทางภูมิศาสตรคือ เปนกลุมโรงเรียนท่ีตั้งอยูเขตพื้นท่ี

ภูเขาเปนพื้นท่ีพิเศษ บริบททางสังคมและวัฒนธรรมใกลเคียงกัน ดานการจัดศึกษาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาแมสลองในไดรับสนับสนุนงบประมาณจากทางภาครัฐยังไมเพียงพอในการพัฒนา จึงทําใหขาดสื่อการเรียนการ

สอน อุปกรณการเรียน และเทคโนโลยีตางๆรวมทั้งครูผูสอนเนื่องครูสวนใหญเปนครูรุนใหม ไดรับการแตงตั้งบรรจุใหม

เทคนคิวธิกีารสอน การสรางสื่อในการจัดประสบการณใหกับนักเรียน ยังขาดความชํานาญ และประสบการณ  

กลุมเครือขายพัฒนาการศกึษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จึง

ไดมีโครงการนิเทศสัมพันธ เพื่อสงเสริมในดานการพัฒนาครูโดยเปนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อใหครูไดเพิ่มพูนองค

ความรู ประสบการณ อันจะสงผลดตีอการจัดเรียนการสอนของนักเรียน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมใน

การนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วาครูมีสวนรวมในการนิเทศเปนอยางไร ปญหาใดบาง เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหาร

สถานศกึษาแกปญหา นําผลจากการศกึษาไปเปนขอมูลในการนเิทศครูในโอกาสตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวจัิยนี้มวัีตถุประสงค (1) เพื่อศกึษาการมสีวนรวมในการนเิทศแบบกัลยาณมิตรของครู (2) เพื่อศึกษาปญหา

และขอเสนอแนะตอการมีสวนรวมในนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3  
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กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูศึกษาคนควาไดศึกษาและ

ดําเนนิการ ดังนี้ 

ประชากร:เปนครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 จํานวน 167 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย: เก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 

(questionnaires) ท่ีผูศกึษาสรางขึ้นแบงออกเปน 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 ถามเกี่ยวกับขอมูลเบ้ืองตนผูตอบแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check - list)  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครู ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

แมสลองใน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

5 ระดับ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามซึ่งเปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะตอการมีสวนรวมในการนิเทศ

แบบกัลยาณมติรของครู ในกลุมเครือขายพัฒนาการศกึษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 3 ซึ่งแบงเปน 7 ดาน ใชการวเิคราะหขอมูลโดยการหาความถี่ นําเสนอในรูปแบบความเรียง 

การสรางเครื่องมอื ผูวจัิยไดดําเนนิการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาคนควาตามขัน้ตอนดังนี้ 

 1. ศกึษาคนควาเอกสารวารสารแนวคิดงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ  

 2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและครอบคลุมขอบเขตการศึกษาและไดขอคําถามเกี่ยวกับการมีสวน

รวมในการนเิทศแบบกัลยาณมติรของครูกลุมเครือขายพัฒนาการศกึษาแมสลองใน 

 

- เพศ 

- อายุ 

- วุฒกิารศกึษา 

- ประสบการณในการปฏิบัตงิาน 

 

 

การนเิทศแบบกัลยาณมติร 7 ดาน 

- การวางแผน 

- การทําปฏทิินการนเิทศ 

- การนเิทศการสอน 

- การประเมนิผลการนเิทศ 

- การปรับปรุง/แกไข 

- การรายงานผลการนเิทศ 

- การพัฒนาการนเิทศอยางตอเนื่อง 

 

ตัวแปรตน 
ตัวแปรตาม 
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 3. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อใหขอเสนอแนะตรวจสอบปรับปรุงและแกไข 

 4. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นท่ีไดรับการปรับปรุงจากอาจารยที่ปรึกษาใหผูเชี่ยวชาญ จากนั้นทําการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของขอคําถามความครอบคลุมและความชัดเจนของภาษาแลวไดผลมีคา

ระหวาง 0.67 - 1.00 และขอคําถามสามารถนําไปใชไดทั้งหมดแลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ

เปนขัน้สุดทายกอนนําไปทดลองใช 

5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนวิเคราะหและหาคา

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยใชคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา ไดคาความเช่ือมั่น 0.98  

6. จัดพมิพแบบสอบถามฉบับสมบูรณและนําไปเก็บรวบรวมขอมูล    

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยพะเยาถงึผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน  

ท้ัง 10 โรงเรียน เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรของโรงเรียน 

2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากครู ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3จากเปาหมายในการเก็บรวมรวบขอมูล จํานวน 167 ฉบับ ไดรับ

คืน จํานวน 167 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 3.นําแบบสอบถามท่ีไดคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ กอนนําไปวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่(Frequency)และหาคารอยละ

(Percentage) นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 

 2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ลักษณะแบบสอบถามเปนชนิด

มาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     

( Standard Deviation) เปนรายดานนําเสนอเปนความเรียงทายตาราง มเีกณฑการแปลผลความหมายคาเฉลี่ย 

 3. คําถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะตอการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใชการวิเคราะห

ขอมูลโดยการหาความถี่ นําเสนอในรูปแบบความเรียง 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุมเครือขายพัฒนา

การศกึษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 สรุปไดดังนี้ 

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามพบวา เพศชาย คิดเปนรอยละ 36.53 เพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.47  

สวนใหญอายุ 20-30 ป คิดเปนรอยละ 58.08 วุฒิการศึกษาสวนใหญปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 61.08 และประสบการณ

ในการปฏบัิตงิานสวนใหญต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 80.20  
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 2. การศึกษาการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง(µ  =3.07, σ =0.72) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการนิเทศการสอน(µ  =3.45, σ =0.83)รองลงมาคือ

ดานการประเมนิผลการนเิทศ (µ  =3.44, σ =0.82) และดานการปรับปรุง/แกไข(µ  =3.11, σ =0.78)ตามลําดับสวน

ดานท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ดานการพัฒนาการนเิทศอยางตอเนื่อง (µ  =2.48, σ =0.72)โดยรายละเอียดของแตละดาน

มผีลการวจัิยดังนี้ 

2.1 ดานการประชุมวางแผน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (µ  =3.03, σ =0.60) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีสวนรวมจัดทําแผน/โครงการนิเทศของโรงเรียนรวมกับเพื่อนครู              (

µ  =3.72, σ =0.50) รองลงมาคือการมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดกิจกรรมสรางเคร่ืองมือแบบประเมินผลการ

นิเทศใหสอดคลองกับความตองการ(µ  =3.17, σ = 0.55) และมีการสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ

ของโรงเรียนมาใชประกอบการวางแผนการนเิทศ(µ  =3.09, σ = 0.69) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ การ

รวมประชุมเพ่ือพจิารณานโยบายการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใชประกอบการวางแผนการนิเทศ

(µ  =2.13, σ = 0.44) 

 2.2 ดานการทําปฏิทินการนิเทศในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (µ  =3.07, σ = 0.65)เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคือ คูกัลยาณมติรไดรวมชี้แจงหรือรับฟงวัตถุประสงค วิธีการนิเทศ ตลอดจนวิธีการ

ประเมินผลการนิเทศ(µ  =3.77, σ = 0.54) รองลงมาคือ ดานคูกัลยาณมิตรมีสวนรวมในการทําปฏิทินการนิเทศ 

กําหนดการนิเทศ ระยะเวลาการนิเทศ การจัดลําดับขั้นตอนการนิเทศอยางเปนระบบ( µ  =3.31, σ = 0.73)และดานคู

กัลยาณมิตรไดรวมประชุมคณะทํางานเพื่อทําความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ( µ  =3.29, σ
= 0.72)ตามลําดับ สวนขอท่ีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานคูกัลยาณมิตรมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในกิจกรรม

การนเิทศของโรงเรียน(µ  =2.06, σ = 0.41)  

 2.3 ดานการนิเทศการสอน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง(µ  =3.45, σ = 0.83)เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคือ ปฏบัิตกิารนเิทศหรือรับการนเิทศตามแผนและปฏิทินการนิเทศท่ีกําหนดไวดวยความ

เมตตา(µ  =4.38, σ = 0.79)รองลงมาคือ การประชุมคณะกรรมการนิเทศเพื่อทบทวนการดําเนินงานการนิเทศแบบ

กัลยาณมิตรตามขั้นตอน(µ  =3.86, σ = 0.88)และการกํากับควบคุมและติดตามใหการนิเทศเปนไปตามปฏิทินท่ี

กําหนดไวกับการใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแกเพื่อนครู มีคาเฉลี่ยเทากัน ( µ  =3.46, σ = 

0.79)ตามลําดับสวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สรางศรัทธาใหครูมีและความตั้งใจที่จะไปปรับปรุงวิธีการสอนของตนเอง    

(µ  =3.03, σ = 0.82) 

 2.4 ดานการประเมินผลการนิเทศ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง(µ  =3.44, σ = 0.82) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีสวนรวมในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการนิเทศสัมพันธตาม

วัตถุประสงคและเปาหมาย(µ  =3.84, σ = 0.67) รองลงมาคือ การรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการนิเทศเพื่อนํามา
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ประเมินทางเลือกใหม(µ  =3.49, σ = 0.86) และการมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศตามโครงการเปนระยะๆ

ตามท่ีกําหนดไวในปฏิทินการนิเทศ( µ  =3.46, σ = 0.90) ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การมีสวนรวมใน

การประเมนิความคิดเห็นเพื่อใหทราบถงึความพงึพอใจของครูผูสอน(µ  =3.18, σ = 0.76) 

2.5 ดานการปรับปรุง/แกไข ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (µ  =3.11, σ = 0.78) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดใหบุคลากรไดระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอเปนแนวทางในการแกปญหา             

(µ  =3.44, σ = 0.92)รองลงมาคือการแลกเปลี่ยนวิธีการแกปญหาการจัดกระบวนการเรียนรูกับครูในโรงเรียน

เครือขาย (µ  =3.47, σ = 0.97) และมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานของครู (µ  

=3.03σ = 0.74)ตามลําดับสวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําสุด คือมกีารประชุมทบทวน ปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

ในระหวางการปฏบัิตกิารนเิทศใหมคีวามเหมาะสมมากขึ้น (µ  =2.49, σ = 0.50) 

2.6 ดานการสรุปรายงานผลการนิเทศในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( µ  =2.89, σ = 0.63) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีสวนรวมประชุม เสนอแนะและสรุปรวบรวมผลจากการประเมินเพื่อ

ใชวางแผนปรับปรุงโครงการนเิทศสัมพันธตอไป(µ  = 3.16, σ = 0.61) รองลงมาคือ คณะกรรมการนิเทศมีการรายงาน

การประเมินใหผูบังคับบัญชาและผูท่ีเกี่ยวของทราบ( µ  =3.15, σ = 0.79)ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มี

สวนรวมในการจัดทํารายงานผลการนเิทศตอหนวยงานตนสังกัด (µ  =2.37, σ = 0.50) 

2.7 ดานการพัฒนาการนิเทศอยางตอเนื่องในภาพรวมอยูในระดับนอย(µ  =2.48, σ = 0.72) เมื่อ

พจิารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการประเมินพัฒนาการของการนิเทศระหวางกอนและหลังการนิเทศ(

µ  =3.32,σ = 0.73)รองลงมาคือ ปรับปรุงเทคนิค วิธีการ กระบวนการและกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบใหม (µ  

=3.29,σ = 0.73)และโรงเรียนใชผลการประเมนิการนเิทศเปนแนวทางในการวางแผนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ใหบรรลุจุดมุงหมายตอไป (µ  =2.35,σ = 0.72)ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ เผยแพรแผนการนิเทศ

การศกึษาใหมท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปยังสถานศกึษาอ่ืนและเครือขายนเิทศโดยทางเอกสาร อินเตอรเน็ต (µ  =1.82, σ = 

0.71) 

3. ปญหาและ ขอเสนอแนะตอการมีสวนรวมการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 167 

คน มผีูใหขอเสนอแนะ 25 คน คิดเปนรอยละ 14.97 ดังนี้ 

ดานการประชุมวางแผน 

1. ปญหา 

1.1 ผูรับการนเิทศไมมสีวนรวมในการเขาประชุมวางแผนการนิเทศ (f = 15 คน) 

1.2 ผูรับการนเิทศไมไดมสีวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ในการดําเนนิงานนเิทศ(f = 10 คน) 

1.3 คณะนเิทศไมมกีารวเิคราะหขอมูล ตัวบงชี้ หรือคุณภาพของผูเรียนกอนท่ีจะเขานเิทศครู(f = 7 คน) 

2. ขอเสนอแนะ 

2.1 ผูรับการนเิทศควรมสีวนรวมในการประชุมวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายในการ

ดําเนนิงานนเิทศ(f = 15 คน) 
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2.2 คณะนเิทศควรมกีารวเิคราะหขอมูล ตัวบงชี้ หรือคุณภาพของผูเรียนกอนท่ีจะเขานเิทศครู(f = 7 คน) 

ดานการทําปฏทินินเิทศ 

1. ปญหา 

1.1 ผูรับการนเิทศไมไดมสีวนรวมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในกิจกรรมการนเิทศ ทําใหการจัดสรร

งบประมาณไมเพยีงพอ (f = 18 คน) 

1.2 ผูรับการนเิทศไมไดมสีวนรวมในการกําหนดปฏทิิน และเกณฑการในการเขานเิทศ(f = 10 คน) 

2. ขอเสนอแนะ 

 2.1 ผูรับการนิเทศควรมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในกิจกรรมการนิเทศ ทําใหการจัดสรร

งบประมาณไมเพยีงพอ(f = 18 คน) 

2.2 ผูรับการนเิทศควรมสีวนรวมในการกําหนดปฏทิิน และเกณฑการในการเขานเิทศ(f = 10 คน) 

ดานการนเิทศการสอน 

 1. ปญหา 

1.1 เมื่อไดรับการนเิทศไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทําใหผูรับการนเิทศเหมือนถูกนเิทศเพยีง

ฝายเดยีว (f = 15 คน) 

1.2 เมื่อมกีารนเิทศการสอนไมมกีารสาธิตการสอนท่ีดใีหดูเปนตัวอยางหรือสาธิตการแกไขขอบกพรอง

ตางๆ(f = 10 คน) 

1.3 ผูนเิทศยังขาดทักษะการนเิทศท่ีจะทําใหเกิดกําลังใจ ความศรัทธาในการพัฒนา ปรับปรุง(f = 12 คน) 

 2. ขอเสนอแนะ 

2.1 ควรมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และใหผูรับการนเิทศไดทําการนเิทศดวยตัวเอง(f = 15 คน) 

2.2 ควรมกีารสาธิตการสอนท่ีดี หรือสาธิตการแกไขปญหาท่ีถูกตองใหผูรับการนเิทศดูเปนตัวอยาง(f = 10 คน) 

2.3 ผูนเิทศควรผานการอบรมหรือมทัีกษะในการนเิทศแบบกัลยาณมติร เพื่อสรางศรัทธา และกําลังใจแก

ผูรับการนเิทศ (f = 12 คน) 

ดานการประเมนิผลการนเิทศ 

1. ปญหา 

1.1  ผูรับการนเิทศไมมสีวนรวมในการกําหนดเกณฑประเมนิผลการนเิทศของตนเอง (f = 17 คน) 

1.2 ขาดการประเมนิผลและรายงานผลการนเิทศอยางตอเนื่อง และเปนปจจุบัน(f = 8 คน) 

2. ขอเสนอแนะ 

2.1  ควรใหผูรับการนเิทศมสีวนรวมในการกําหนดเกณฑประเมนิผลการนเิทศของตนเอง(f = 17 คน) 

2.2 ควรมกีารประเมนิผลและรายงานผลการนิเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน (f = 8 คน)  
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ดานการปรับปรุงแกไข 

 1. ปญหา 

1.1 ไมมกีารประชุมทบทวน ปรึกษาหารือกันระหวางผูนเิทศกับผูรวมนเิทศเพื่อปรับปรุงพัฒนา แกไข

ขอบกพรองในระหวางการปฏิบัตกิารนเิทศ (f = 10 คน) 

1.2 ไมมกีารนําผลการประเมนิไปใชในการปรับปรุงแกไขการปฏบัิติการสอนของครู(f = 7 คน) 

2. ขอเสนอแนะ 

2.1 ควรมกีารประชุมทบทวน ปรึกษาหารือกันระหวางผูนเิทศกับผูรวมนเิทศเพื่อปรับปรุงพัฒนา แกไข

ขอบกพรองในระหวางการปฏิบัตกิารนเิทศ (f = 10 คน) 

2.2 ควรมกีารนําการประเมนิไปใชในการปรับปรุงการนเิทศใหมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น (f = 7 คน) 

ดานการสรุปรายงานผลการนเิทศ 

1. ปญหา 

1.1 ผูรับการนเิทศไมมสีวนรวมในการสรุปและรายงานผลการนเิทศตอหนวยงานตนสังกัด(f = 10 คน) 

2. ขอเสนอแนะ 

2.1 ควรใหผูรับการนเิทศไดมสีวนรวมในการสรุปและรายงานผลการนเิทศตอหนวยงานตนสังกัด(f = 10คน) 

ดานการพัฒนาการนเิทศอยางตอเนื่อง 

1.ปญหา 

 1.1 ขาดการเผยแพรแผนการนเิทศใหมท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปยังสถานศกึษาอ่ืนและเครือขายนเิทศอ่ืน (f = 20 คน)        

 1.2 ไมมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการนเิทศระหวางครูในโรงเรียน หรือสถานศกึษาอ่ืน(f = 18 คน) 

 1.3 ผูรับการนเิทศไมมสีวนรวมในการนําผลสรุปการนเิทศท่ีปรับปรุงแกไขแลวมาใช (f = 15 คน) 

2.ขอเสนอแนะ 

2.1 ควรมีการเผยแพรแผนการนเิทศใหมท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปยังสถานศกึษาอ่ืนและเครือขายนเิทศอ่ืน(f = 20 คน) 

2.2 ควรมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการนเิทศใหกับครูในโรงเรียน และสถานศึกษาอ่ืน(f = 18 คน) 

2.3 ผูรับการนเิทศควรมสีวนรวมในการนําผลสรุปการนเิทศท่ีปรับปรุงแกไขแลวมาใชเพื่อใหเกดิการพัฒนา  

ท่ีย่ังยืน (f = 15 คน) 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การวิจัยเร่ืองการศึกษาการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูใน กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

แมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 สรุปไดดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูโดยรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวาดานที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ ดานการนิเทศการสอน รองลงมาคือดานการประเมินผลการนิเทศ ดานการปรับปรุง/

แกไข ดานการทําปฏทิินการนเิทศ ดานการประชุมวางแผน ดานการสรุปรายงานผลการนิเทศตามลําดับ และดานท่ีมีความ

คิดเห็นต่ําท่ีสุดคือ ดานการพัฒนาการนเิทศอยางตอเนื่องซึ่งในแตละดานสามารถพจิารณาเปนรายขอดังนี้ 
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  1.1 ดานการประชุมวางแผนครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามขอรายการ

พบวา ขอที่มีระดับสูงสุดคือ การมีสวนรวมจัดทําแผน/โครงการนิเทศของโรงเรียนรวมกับเพื่อนครู การมีสวนรวมในการ

วางแผน กําหนดกิจกรรมสรางเคร่ืองมือแบบประเมินผลการนิเทศใหสอดคลองกับความตองการมีการสํารวจสภาพ

ปจจุบัน ปญหาและความตองการของโรงเรียนมาใชประกอบการวางแผนการนิเทศการมีสวนรวมพิจารณาตัวบุคคล

ตลอดจนบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติการนิเทศ การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายวัตถุประสงค เปาหมาย ในการ

ดําเนินงานนิเทศอยางชัดเจนสวนขอท่ีระดับการมีสวนรวมต่ําสุด คือ การรวมประชุมเพื่อพิจารณานโยบายการจัด

การศกึษาของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เพ่ือใชประกอบการวางแผนการนเิทศ 

  1.2 ดานการทําปฏิทินการนิเทศครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตามขอ

รายการพบวา ขอท่ีมีระดับสูงสุดคือคูกัลยาณมิตรไดรวมชี้แจงหรือรับฟงวัตถุประสงค วิธีการนิเทศ ตลอดจนวิธีการ

ประเมินผลการนิเทศคูกัลยาณมิตรมีสวนรวมในการทําปฏิทินการนิเทศ กําหนดการนิเทศ ระยะเวลาการนิเทศ การ

จัดลําดับขัน้ตอนการนเิทศอยางเปนระบบ คูกัลยาณมติรไดรวมประชุมคณะทํางานเพื่อทําความเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของ

ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ คูกัลยาณมิตรไดรวมชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชสื่อและเคร่ืองมือประเมินการนิเทศ คู

กัลยาณมิตรมีสวนรวมกําหนดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติและการประเมินผลการนิเทศการ สวนขอท่ีระดับการมีสวนรวม

ต่ําสุด คือ คูกัลยาณมติรมสีวนรวมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในกจิกรรมการนเิทศของโรงเรียน 

 1.3 ดานการนิเทศการสอนครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามขอรายการ

พบวา ขอที่มีระดับสูงสุดคือ ปฏิบัติการนิเทศหรือรับการนิเทศตามแผนและปฏิทินการนิเทศท่ีกําหนดไวดวยความเมตตา 

การประชุมคณะกรรมการนิเทศเพื่อทบทวน การดําเนินงานการนิเทศแบบกัลยาณมิตรตามขั้นตอน การกํากับควบคุมและ

ตดิตามใหการนเิทศเปนไปตามปฏทิินท่ีกําหนดไวและการใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแกเพื่อนครู 

มีระดับการมีสวนรวมเทากัน การสาธิตวิธีการสอนใหดูและชวยแกไขขอบกพรองท่ีพบ และการพบปะสนทนาเพื่อจะได

ทราบทุกข สุข และกอใหเกิดความเขาใจในปญหาพื้นฐานมีระดับการมีสวนรวมเทากัน แลกเปลี่ยนเรียนรูขอสังเกตจาก

การนิเทศรวมกัน สวนขอท่ีระดับการมีสวนรวมต่ําสุด คือ สรางศรัทธาใหครูมีและความตั้งใจท่ีจะไปปรับปรุงวิธีการสอน

ของตนเอง   

 1.4 ดานการประเมินผลการนิเทศครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามขอ

รายการพบวา ขอท่ีมีระดับสูงสุดคือ มีสวนรวมในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการนิเทศสัมพันธตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการนิเทศเพื่อนํามาประเมินทางเลือกใหมมีสวนรวมในการสรุปผลประเมิน

กระบวนการของการนิเทศสวนขอท่ีระดับการมีสวนรวมต่ําสุด คือมีสวนรวมในการประเมินความคิดเห็นเพื่อใหทราบถึง

ความพงึพอใจของครูผูสอน 

 1.5 ดานการปรับปรุง/แกไขครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามขอรายการ

พบวา ขอที่มีระดับสูงสุดคือ จัดใหบุคลากรไดระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอเปนแนวทางในการแกปญหาการแลกเปลี่ยน

วิธีการแกปญหาการจัดกระบวนการเรียนรูกับครูในโรงเรียนเครือขายมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขใน

การปฏิบัติงานของครูสวนขอท่ีระดับการมีสวนรวมต่ําสุด คือมีการประชุมทบทวน ปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองในระหวางการปฏบัิตกิารนเิทศใหมคีวามเหมาะสมมากขึ้น 
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 1.6 ดานการสรุปรายงานผลการนิเทศครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตาม

ขอรายการพบวา ขอท่ีมีระดับสูงสุดคือ มีสวนรวมประชุม เสนอแนะและสรุปรวบรวมผลจากการประเมินเพื่อใชวางแผน

ปรับปรุงโครงการนิเทศสัมพันธตอไปคณะกรรมการนิเทศมีการรายงานการประเมินใหผูบังคับบัญชาและผูท่ีเกี่ยวของ

ทราบตามลําดับ สวนขอท่ีระดับสภาพต่ําสุด คือ มสีวนรวมในการจัดทํารายงานผลการนเิทศตอหนวยงานตนสังกัด  

  1.7 ดานการพัฒนาการนิเทศอยางตอเนื่อง ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาตาม

ขอรายการพบวา ขอท่ีมรีะดับสูงสุดคือ คือ มกีารประเมินพัฒนาการของการนิเทศระหวางกอนและหลังการนิเทศปรับปรุง

เทคนิค วิธีการ กระบวนการและกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบใหมโรงเรียนใชผลการประเมินการนิเทศเปนแนวทางในการ

วางแผนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายตอไปจัดทําแผนการนิเทศการศึกษาใหมท่ีไดจากการ

ปรับปรุงแกไขจุดออนจากการนิเทศคร้ังท่ีแลวมีสวนรวมในการนําผลสรุปการนิเทศท่ีไดปรับปรุงแลวมาใชในการวาง

แผนการนิเทศในรอบปตอมาอยางเหมาะสมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการจัดระบบการนิเทศกับสถานศึกษาอ่ืนและ

เครือขายนเิทศอ่ืนๆตามลําดับสวนขอท่ีระดับการมสีวนรวมต่ําสุด คือ เผยแพรแผนการนเิทศการศึกษาใหมท่ีปรับปรุงแกไข

แลวไปยังสถานศกึษาอ่ืนและเครือขายนเิทศโดยทางเอกสาร อนิเตอรเน็ต  

 2. ผลการศกึษาปญหาและขอเสนอแนะตอการมสีวนรวมในการนเิทศแบบกัลยาณมติร ของครูในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศกึษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 สรุปไดดังนี้ 

2.1 การประชุมวางแผนพบวาปญหาสวนใหญจะเปนเร่ืองของผูรับการนิเทศที่ไมมีสวนรวมในการเขาประชุม

วางแผนการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ในการดําเนินงานนิเทศสวนคณะนิเทศเองก็ไมมีการวิเคราะหขอมูล ตัวบงชี้ 

หรือคุณภาพของผูเรียนกอนท่ีจะเขานิเทศครูขอเสนอแนะผูรับการนิเทศควรมีสวนรวมในการประชุมวางแผน การกําหนด

วัตถุประสงค เปาหมายในการดําเนินงานนิเทศสวนคณะนิเทศควรมีการวิเคราะหขอมูล ตัวบงชี้ หรือคุณภาพของผูเรียน

กอนท่ีจะเขานเิทศครู 

 2.2 ดานการทําปฏิทินนิเทศพบวาปญหาสวนใหญจะเปนเร่ืองการไมมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อใชในกิจกรรมการนิเทศ ทําใหการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ และไมไดมีสวนรวมในการกําหนดปฏิทิน และเกณฑ

การประเมินในการเขานิเทศจากการสํารวจมีผูใหขอเสนอแนะวาควรใหผูรับการนิเทศไดมีสวนรวมในการจัดสรร

งบประมาณเพื่อใชในกจิกรรมการนเิทศ และมสีวนรวมในการกําหนดปฏทิิน และเกณฑการประเมนิในการเขานเิทศ 

2.3 ดานการนิเทศการสอนพบวาปญหาสวนใหญเปนเร่ืองการนิเทศที่ไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ

กัน ทําใหผูรับการนิเทศเหมือนถูนิเทศเพียงฝายเดียว ไมมีการสาธิตการสอนท่ีดีใหดูเปนตัวอยางหรือสาธิตการแกไข

ขอบกพรองตางๆและผูนิเทศยังขาดทักษะการนิเทศท่ีจะทําใหเกิดกําลังใจ ความศรัทธาในการพัฒนา ปรับปรุง

ขอเสนอแนะควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และใหผูรับการนิเทศไดทําการนิเทศดวยตัวเองควรมีการสาธิตการ

สอนที่ดี หรือสาธิตการแกไขปญหาท่ีถูกตองใหผูรับการนิเทศดูเปนตัวอยางและผูนิเทศควรผานการอบรมหรือมีทักษะใน

การนเิทศแบบกัลยาณมติร เพื่อสรางศรัทธา และกําลังใจแกผูรับการนเิทศ  

2.4 ดานการประเมนิผลการนเิทศพบวาปญหาสวนใหญคือ ผูรับการนิเทศไมมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ

ประเมินผลการนิเทศของตนเอง นอกจากนี้ยังขาดการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศอยางตอเนื่อง และเปนปจจุบัน

มผีูใหขอเสนอแนะวาควรใหผูรับการนเิทศไดมสีวนรวมในการกําหนดเกณฑประเมนิผลการนเิทศของ ควรมีการประเมินผล

และรายงานผลการนเิทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน  
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2.5 ดานการปรับปรุงแกไขพบวาปญหาสวนใหญคือ ไมมีการประชุมทบทวน ปรึกษาหารือกันระหวางผู

นิเทศกับผูรวมนิเทศเพื่อปรับปรุงพัฒนา แกไขขอบกพรองในระหวางการปฏิบัติการนิเทศ และไมมีการนําผลการประเมิน

ไปใชในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติการสอนของครูมีผูใหขอเสนอแนะวาควรมีการประชุมทบทวน ปรึกษาหารือกัน

ระหวางผูนิเทศกับผูรวมนิเทศเพื่อปรับปรุงพัฒนา แกไขขอบกพรองในระหวางการปฏิบัติการนิเทศ และควรมีการนําการ

ประเมนิไปใชในการปรับปรุงการนเิทศใหมปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น  

2.6 ดานการสรุปรายงานผลการนิเทศพบวาปญหาสวนใหญคือเร่ืองของผูรับการนิเทศไมไดมีสวนรวมใน

การสรุปและรายงานผลการนิเทศตอหนวยงานตนสังกัดซึ่งขอเสนอแนะคือควรใหผูรับการนิเทศไดมีสวนรวมในการสรุป

และรายงานผลการนเิทศตอหนวยงานตนสังกัด 

2.7 ดานการพัฒนาการนิเทศอยางตอเนื่อง จากการสํารวจปญหาพบวาไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณจากการนิเทศระหวางครูในโรงเรียน และขาดการเผยแพรแผนการนิเทศใหมท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปยัง

สถานศึกษาอ่ืนและเครือขายนิเทศอ่ืน ขอเสนอแนะคือควรมีการเผยแพรแผนการนิเทศใหมท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปยัง

สถานศึกษาอ่ืนและเครือขายนิเทศอ่ืนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการนิเทศใหกับครูในโรงเรียน และ

สถานศกึษาอ่ืนและผูรับการนิเทศควรมีสวนรวมในการนําผลสรุปการนิเทศที่ปรับปรุงแกไขแลวมาใชเพื่อใหเกิดการพัฒนา

ท่ีย่ังยืน 
 

อภปิรายผล 

 ผลการศึกษาการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 มปีระเด็นท่ีสําคัญนํามาอภปิรายผล 2 ประเด็น ดังนี้ 

 1. การศึกษาการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ท้ัง 7 ดาน พบวาครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมใน

การนเิทศแบบกัลยาณมติรของครูโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

แมสลองในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 อยูหางไกลและมีเขตพื้นที่ที่ทุรกันดาร การ

เดินทางไปยังโรงเรียนในกลุมเครือขายยากลําบากทําใหการนิเทศอาจไมท่ัวถึง อีกท้ังครูสวนใหญเปนครูท่ีมีประสบการณ

นอย มีการยายเขาออกบอย สงผลใหการนิเทศไมเกิดความตอเนื่อง จึงทําใหการมีสวนรวมของครูในการนิเทศแบบ

กัลยาณมิตรอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ สุภาพ จันทรมณี (2536) ท่ีไดทําการวิจัยเร่ืองการมีสวน

รวมของบุคลากรในการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปตตาน ี

ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนมีระดับการมีสวนรวมในการนิเทศภายในโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับผลการวิจัยของ เจนวิทย สุวงศวาร (2549) ที่ทําการศึกษาการมีสวนรวมและความพึงพอใจของบุคลากรใน

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนบานแมจัน สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายในบุคลากรมีสวนรวม

ในระดับปานกลางและยังสอดคลองกับการวิจัยของ สุทธิเกียรติ ศิริกุล(2556) ท่ีไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพการนิเทศของ

ศึกษานิเทศก ตามความคิดเปนของผูบริหารโรงเรียน ครูและศึกษานิเทศกสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
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ศรีษะเกษ ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศกเกี่ยวกับสภาพการนิเทศของ

ศกึษานเิทศกอยูในระดับปานกลางท้ังรายดานและภาพรวม  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการนิเทศการสอนรองลงมาคือ ดานการ

ประเมินผลการนิเทศ และดานการปรับปรุง/แกไข ตามลําดับ ดานการนิเทศการสอนขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก การ

ปฏิบัติการนิเทศหรือรับการนิเทศตามแผนและปฏิทินการนิเทศท่ีกําหนดไวดวยความเมตตา มีการประชุมคณะกรรมการ

นเิทศเพ่ือทบทวน การดําเนนิงานการนิเทศแบบกัลยาณมิตรตามขั้นตอน และกํากับควบคุมและติดตามใหการนิเทศเปนไป

ตามปฏิทินท่ีกําหนดไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรจะใหความสําคัญของการมีสวนรวมใน

การนิเทศการสอนซึ่งเกี่ยวกับหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของครูท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน มุงเนน

ในการพัฒนาตัวผูเรียนโดยตรง ซี่งสอดคลองกับความหมายการนิเทศของกลิคแมน (Glickman 1990: 6 อางถึงใน สถิตย 

สวนพรหม 2548,หนา11) ใหความเห็นเกี่ยวกับการนิเทศวา เปนแนวความคิดกับการงานและหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งจะเกี่ยวของกับเร่ืองหลักสูตร การจัดครูเขาสอน การจัดสื่อการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก

การเตรียมการสอนและการพัฒนาครูรวมท้ังการประเมินผลการเรียนการสอน ท้ังนี้ในการนิเทศผูนิเทศจะตองมีความเปน

กัลยาณมติร เมตตากรุณา ใหคําแนะนําท่ีดเีขาใจบริบทของผูรับการนิเทศ มีการดําเนินงานตามขั้นตอน คอยดูแลใสใจและ

กํากับติดตามแบบกัลยาณมิตรตามจุดประสงคของการนิเทศแบบกัลยาณมิตรที่สุมน อมรวิวัฒน (2545, หนา217-220) 

ไดใหไววาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยการเปดใจ การใหใจ การรวมใจ ตั้งใจสรางสรรคคุณภาพ และ

เงื่อนไขท่ีไมเนนปริมาณงานแตเนนคุณภาพรูปแบบการนิเทศของไทยจะมีลักษณะของความสัมพันธทางใจเขามาเกี่ยวของ 

โดยจะเปนการชวยเหลือกันอยางจริงใจ เพื่อใหงานดําเนินไปในทิศทางท่ีถูกตองตามความตองการของผูนิเทศและผูไดรับ

การนิเทศรวมกัน นอกจากนี้ผลจากการศึกษารายดานยังสอดคลองกับการศึกษาของรัตนา นครเทพ(2552) ท่ีไดทําการ

วิจัยเร่ือง การนําเสนอรูปแบบการนิเทศภายในโดยการประยุกตใชแบบกัลยาณมิตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 ผลการวิจัย พบวาผูบริหารและครูผูสอน เห็นวา ปจจุบันสถานศึกษา

ดําเนินการนิเทศภายในตามองคประกอบของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยชี้แจงเกี่ยวกับความหมาย 

ความสําคัญและความจําเปน องคกรและบทบาทขององคกร การดําเนินการนิเทศตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศกึษา จัดกจิกรรมการนเิทศ และมกีารประเมนิผลความสําเร็จ ของจัดการนเิทศภายในทุกสถานศกึษา 

 2. ปญหาขอเสนอแนะตอการมสีวนรวมในการนเิทศแบบกัลยาณมติรของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแม

สลองใน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สวนใหญขาดการเผยแพรแผนการนิเทศใหมท่ี

ปรับปรุงแกไขแลวไปยังสถานศึกษาอ่ืนและเครือขายนิเทศอ่ืน ขาดการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องไมมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการนิเทศระหวางครูในโรงเรียน นอกจากนี้ผูรับการนิเทศไมมีสวนรวมในการเขา

ประชุมวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย เกณฑการประเมิน การสรุปและรายงานผลการดําเนินงานนิเทศขาด

การประชุมชี้แจงใหแกครูผูสอนไดเขาใจบทบาทหนาท่ีของผูท่ีมานิเทศแบบกัลยาณมิตร สวนคณะนิเทศเองก็ไมมีการ

วิเคราะหขอมูล ตัวบงชี้ หรือคุณภาพของผูเรียนกอนท่ีจะเขานิเทศครูไมมีการสาธิตการสอนท่ีดีใหดู ในสวนของผูบริหาร

เองก็ไมไดจัดจัดประชุมชี้แจงแกครูผูสอนใหเขาใจบทบาทหนาท่ีของผูท่ีมานิเทศแบบกัลยาณมิตร ซึ่งสอดคลองกับการวิจัย

ของวรสิทธ์ิ วรรณพงษ(2552) ท่ีไดทําการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาในรายดานพบวาสภาพปญหาท่ีสถานศึกษามี

http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=%C3%D1%B5%B9%D2%20%20%B9%A4%C3%E0%B7%BE&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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รายงานผลการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานมีระดับปญหาสูงสุด รองลงมาคือสถานศึกษามีการนําผลการนิเทศมา

ปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามท่ีสถานศึกษากําหนดและมีรายงานระจําป นอกจากนี้ยังสอดคลอง

กับการวิจัยของสุภาพ จันทรมณี (2536: ออนไลน) ไดทําการวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของบุคลากรในการนิเทศภายในของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา สวนใหญผูบริหารโรงเรียนและ

ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจและยังมองไมเห็นความสําคัญ และความจําเปนของการมีสวนรวมในการดําเนินงานนิเทศ

ภายในโรงเรียนไมใหความสําคัญของการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของโรงเรียน การวางแผนยังไม

สอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของโรงเรียนอยางแทจริง การปฏิบัติการนิเทศไมสม่ําเสมอ เมื่อ

ประเมินผลแลวไมนําผลการประเมินมาใชพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน สําหรับขอเสนอแนะในการมีสวนรวมในการ

นเิทศภายในของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมคีวามเขาใจมองเห็นความสําคัญของการมสีวนรวมในการนเิทศภายใน 
 

ขอเสนอแนะ 

  1. ขอเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช 

 1.1 กลุมเครือขายพัฒนาการศกึษาแมสลองในควรใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรมีสวน

รวมในการเขาประชุมวางแผนการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย วิเคราะหขอมูล ตัวบงชี้ รายละเอียดตางในการ

ดําเนนิงานนเิทศ 

1.2 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และใหผูรับการนิเทศไดทําการนิเทศดวยตัวเองควรมีการ

สาธิตการสอนท่ีด ีหรือสาธิตการแกไขปญหาท่ีถูกตองใหผูรับการนเิทศดูเปนตัวอยาง 

1.3 ใหผูรับการนิเทศมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินผลการนิเทศของตนเอง และรายงานผล

การนเิทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน  

1.4 จัดใหมีการประชุมทบทวน ปรึกษาหารือกันระหวางผูนิเทศกับผูรวมนิเทศเพื่อปรับปรุงพัฒนา แกไข

ขอบกพรองในระหวางการปฏบัิตกิารนเิทศ และนําผลการประเมนิไปใชในการปรับปรุงการนเิทศใหมปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น 

1.5 ใหผูรับการนเิทศไดมสีวนรวมในการสรุปและรายงานผลการนเิทศตอหนวยงานตนสังกัด 

1.6 จัดใหมีการเผยแพรแผนการนิเทศใหมท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปยังสถานศึกษาอ่ืนและเครือขายนิเทศอ่ืน

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการนิเทศ และกําหนดแนวทางการพัฒนาการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อกระตุน

ใหบุคลากรไดพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหมคุีณภาพ 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อทําวจัิยครั้งตอไป 

2.1 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของกลุมเครือขายพัฒนา

การศกึษาแมสลองใน สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 

2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของกลุม

เครือขายพัฒนาการศกึษาแมสลองใน สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 

2.3  ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของ สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3เปรียบเทียบกับเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืน 
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ขอขอบคุณ ดร.อนวัช อุนกอง อาจารยท่ีปรึกษา การศกึษาคนควาดวยตนเองท่ีใหความอนุเคราะหคอยชี้แนะให

คําปรึกษาคําแนะนําในการคนควาขอมูล ใหความรู และชวยตรวจทานแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผู

ศกึษาใครขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้คุณคาและประโยชนอันพึงมี จากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ 

ขอมอบใหแดผูมีพระคุณทุกทานท่ีใหความชวยเหลือและใหกําลังใจ จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 

และขอมอบใหแกผูสนใจการศกึษาท้ังมวล เพื่อเปนประโยชนตอการนําไปใชในการศกึษาคนควาดวยตนเองในโอกาสตอไป 
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การศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุม
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The morale of education personnel performance in Bann Hauy Krai Network 

Group Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 

ปริศนา เหล่ียมใส6
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Prissana Liamsai1* and Thoetchat Chaiyapong2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและหาแนวทางการเสริมสราง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ประชากรไดแก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 110 คน ผลการวิจัย 

พบวา 
 1. ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมพบวามีระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับ

ปานกลาง พิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงสุด คือโอกาสความกาวหนาในการ

ปฏบัิตงิานอยูในระดับมาก  
 2. แนวทางการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุม

เครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงราย พบวา 1) ดานความเพียงพอของรายได

จากการปฏิบัติงาน แนวทางสําคัญพบวาสนับสนุนคาตอบแทนไปปฏิบัติราชการนอกหนวยงานใหเหมาะสม 2) ดาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน แนวทางสําคัญพบวาวางแผนจัดสถานศึกษาใหมีความสะอาดปลอดภัย 3) ดานสวัสดิการใน

หนวยงาน แนวทางสําคัญพบวาสนับสนุนสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลของครู  4) โอกาสความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงาน แนวทางสําคัญพบวาสงเสริมใหครูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 5) สถานภาพและการยอมรับนับถือ แนวทาง

สําคัญพบวาสนับสนุนการมภีาวะผูนํา 6) ความสัมพันธระหวางบุคคล แนวทางสําคัญพบวาสนับสนุนโดยจัดกิจกรรมใหครู

ไดมโีอกาสพบปะสังสรรค  
 

คําสําคัญ: ขวัญกําลังใจ 
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Abstract  

 The purpose of this research is to study and guidelines for promotion The morale of education personnel 

performance in Bann Hauy Krai Network Group Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2. Population also 

include school administrators. And education of 110 people.The major findings are as follows. 

 1. The morale of education personnel performance in Bann Hauy Krai Network Group Chiangrai Primary 

Educational Service Area Office 2 showed that The morale of the workers are moderate. Considering it was found 

that The side with the highest morale of the workers. Is a breakthrough in performance at a high level. 

 2. Guidelines for promotion The morale of education personnel performance in Bann Hauy Krai Network 

Group Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 showed that 1) the adequacy of income from operations. 

Important guidelines that support the return to duty outside agencies as appropriate. 2) The environment in the 

workplace. Important Guidelines were planning to have a clean, safe school. 3) welfare agencies. Important 

guidelines that support the welfare and benefits of teachers. 4) opportunities for advancement in performance. 

Teachers are important guidelines that encourage creativity. 5) status and recognition. Important guidelines that 

support the leadership. And 6) The relationship between The main event was supported by the teachers have the 

opportunity to socialize.  
 

Keywords: morale 
 

บทนํา 

 บุคลากรทางการศึกษาถือไดวาเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนรากฐานในการ

ขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลว ภายในสถานศึกษาและดวยลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีตองดูแลเอาใจใสนักเรียนในระดับตาง ๆ ซึ่งเปนเร่ืองท่ีตองใสใจทุมเทใจอยางมากตองคอยระมัดระวังใน

หลายดานไมวาจะเปนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สุขอนามัย โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย ประกอบกับ

การปฏิบัติงานในหนาท่ีหลักในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตองทุมเทกําลังความสามารถเพื่อใหนักเรียนมี

ความรูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้นเปนรากฐานในการท่ีจะพัฒนาประเทศชาติตอไปและการปฏิบัติงานภายใต

โครงสรางการบริหารงาน 4 ฝาย ภายในสถานศึกษา ท่ีบุคลากรทางการศึกษาแตละคนไดรับมอบหมายจากผูบริหาร

สถานศกึษา จากลักษณะของการปฏบัิตงิานของบุคลากรทางการศกึษาท่ีไดกลาวมาแลวนั้นทําใหสภาพของการปฏิบัติงาน

อยูในสภาวะท่ีมีความเครียดปะปน เกิดความรูสึกเหนื่อยลา ทอแท หรือแมกระท้ังเบ่ือหนาย เปนเหตุทําใหการปฏิบัติงาน

ไรประสิทธิภาพในท่ีสุด จากประเด็นเร่ืองสภาพพื้นท่ีในการปฏิบัติงานและลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง

การศึกษา การท่ีจะทําใหบุคลากรทางการศึกษาแตละคนภายในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มกําลัง

ความสามารถเพื่อบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา เราอาจจะตองพิจารณา คํานึงถึงและใหความสําคัญในเร่ือง “ขวัญ

กําลังใจในการปฏบัิตงิานของบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งเปนเร่ืองของความรูสึกท่ีละเอียดออนและเปราะบางหรือมีผลตอ

สภาพจติใจของผูปฏบัิตงิานโดยตรง  
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 สําหรับสถานศึกษาหรือโรงเรียนบุคคลผูที่สามารถจะเสริมสราง ดูแล และสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษามี

ขวัญกําลังใจท่ีดใีนการปฏบัิตงิานจะเปนใครไปไมไดนอกจากผูบริหารสถานศึกษานั้นเอง การบริหารเปนการใชศาสตรและ

ศิลปเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับคน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ (Management) ใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดวาการบริหารเปน “การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยความความเพียร

พยายามของบุคคลอ่ืน การบริหารเปนการใชศาสตรและศิลปเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับคน” ดังนั้นจึงเปนภาระหนาท่ีของ

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะตองใชเทคนิควิธีการใด ๆ ก็ตามเพื่อเสริมสราง สงเสริม หรือโนมนาวจิตใจของบุคลากรทาง

การศกึษาซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานทําใหภายในสถานศึกษาเกิดบรรยากาศ

ของการทํางานรวมกัน การประสานความรวมมือกันและเกิดความสมัครสมานสามัคคีขึ้น เพื่อใหสถานศึกษาสามารถ

บรรลุเปาหมายไดอยางมปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผล 

 จากประเด็นเร่ืองสภาพพื้นท่ีในการปฏิบัติงานและลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา การท่ีจะ

ทําใหบุคลากรทางการศึกษาแตละคนภายในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อบรรลุ

เปาหมายของสถานศึกษา เราอาจจะตองพิจารณา คํานึงถึงและใหความสําคัญในเร่ือง “ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งเปนเร่ืองของความรูสึกที่ละเอียดออนและเปราะบางหรือมีผลตอสภาพจิตใจของ

ผูปฏิบัติงานโดยตรง หากพิจารณาแลวจะพบวาในแตละองคการเร่ืองของขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเปนสิ่งท่ีมี

ความสําคัญอยางมากและเปนท่ียอมรับวาหากสามารถเสริมสรางใหคนหรือผูปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีจะทําใหเกิดการทํางานรวมกันหรือการประสานงานกันขึ้นภายในองคกรทําใหการปฏิบัติงานสามารถ

บรรลุเปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ท้ังนี้เนื่องจากผูปฏิบัติงานหรือคนเปนสิ่งมีชีวิต มี

เลือดเนื้อ มีความรูสึกนึกคิด มีอารมณ ความรูสึกในการสนองตอบความตองการจากท้ังเพื่อนรวมปฏิบัติงาน 

ผูใตบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชา 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีเขตใหบริการครอบคลุม 5 อําเภอ ดังตอไปนี้ 

อําเภอแมลาว อําเภอพาน อําเภอปาแดด อําเภอแมสรวย และอําเภอเวียงปาเปา มีโรงเรียนในสังกัดรวมท้ังสิ้น 186 

โรงเรียน มีครู 1,756 คน นักเรียน 24,371 คน ในเขตอําเภอแมสรวยในตําบลวาวีมีโรงเรียนท่ีอยูบนภูเขา หุบเขา เนินเขา

และติดลําหวย หางไกลจากความเจริญ ปญหาท่ีตามมาคือเร่ืองการคมนาคมที่คอนขางยาก ลําบากโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ฤดูฝน การติดตอสื่อสาร และการเสี่ยงภัยอันตรายตางๆท้ังตอชีวิตและทรัพยสินในระหวางเดินทางไปปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ยังประสบกับการปฏิบัติงานท่ีไมพรอม ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา รวมตลอดไปถึงเร่ืองของอาหารการ

กินและที่พักอาศัยรวมท้ังเร่ืองขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนั้น จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารตองตระหนักและใสใจ 

ในแงการบริหารงานบุคคลท่ีเนนถึงเร่ืองขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน วาสมควรจะตองหมั่นปรับปรุงและ

เสริมสรางปจจัยท่ีปองกันการเกดิความไมพงึพอใจ ในการปฏิบัติงาน ใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะสงเสริมความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ อันจะนําไปสูเปาหมายการพัฒนาองคการใหมั่นคงยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงเลือกศึกษา

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 ในภาพรวมเพื่อทําความเขาใจเร่ืองขวัญกําลังใจในการปฏบัิตงิาน  
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายโรงเรียน

บานหวยไคร สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสราง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การวจัิยเร่ือง การศกึษาขวัญกําลังใจในการปฏบัิตงิานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุมเครือขาย

โรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษานี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 7 คน และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 103 

คน รวมจํานวน 110 คน 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามา

จัดทําเคร่ืองมือในการสอบถาม เร่ือง การศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 การพัฒนาและการสราง

แบบสอบถาม 1) ความเพียงพอของรายไดจากการปฏิบัติงาน 2) สภาพแวดลอมในการทํางาน 3) สวัสดิการในหนวยงาน 

4) โอกาสความกาวหนาในการปฏบัิตงิาน 5) สถานภาพและการยอมรับนับถือ 6) ความสัมพันธระหวางบุคคล 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 
 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้มผีูวจัิยไดดําเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

 1. ศกึษาทฤษฎเีอกสาร ตํารา แนวคิด และงานวจัิยท่ีเกี่ยวของกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิาน 

 2. ผูวจัิยสรางแบบสอบถามฉบับรางแบบสอบถามจากขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมด ใหครอบคลุมขวัญกําลังใจใน

การปฏบัิตงิาน 

 3. นําเสนออาจารยท่ีปรึกษา และอาจารย (ท่ีปรึกษาพจิารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนือ้หาและการใช

ภาษา 

 4. นําเคร่ืองมือท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก 

     4.1 ดร.ธิดาวัลย อุนกอง 

     4.2 ดร.เอกชัย ผาบชัย 

     4.3 นายจรัส รินเท่ียง 

ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ 

 5. นําเคร่ืองมือท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมคีา IOC เทากับ 1 
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6. นําเคร่ืองมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาวจัิยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิทางการ

ศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ สถานภาพ รายไดท่ีไดรับตอเดือน จํานวน 7 ขอ ลักษณะเปนแบบ

เลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 6 ดาน 1) ความ

เพยีงพอของรายไดจากการปฏบัิตงิาน 2) สภาพแวดลอมในการทํางาน 3) สวัสดิการในหนวยงาน 4) โอกาสความกาวหนา

ในการปฏิบัติงาน 5) สถานภาพและการยอมรับนับถือ 6) ความสัมพันธระหวางบุคคล จํานวน 30 ขอ มีลักษณะเปนแบบ

มาตรสวนประเมนิคา 5 ระดับ  

  ระดับ 5 หมายถงึ มีขวัญกําลังใจในการปฏบัิตงิานอยูในระดับมากท่ีสุด 

  ระดับ 4 หมายถงึ มขีวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิานอยูในระดับมาก 

  ระดับ 3 หมายถงึ มีขวัญกําลังใจในการปฏบัิตงิานอยูในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถงึ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิานอยูในระดับนอย 

  ระดับ 1 หมายถงึ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 เกณฑการวเิคราะหผลการประเมนิ ของเบสต (Best, อางถงึใน สุภาเพ็ญ จริยะเศษฐ, 2542, หนา 122) ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถงึ มขีวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิานอยูในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.51 – 4.49  หมายถงึ มขีวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิานอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.51 – 3.49  หมายถงึ มขีวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิานอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.51 – 2.49  หมายถงึ มขีวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิานอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถงึ มขีวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 คําถามเปนแบบปลายเปดเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสราง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากร

ทางการศกึษา กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจัิยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. ขอหนังสือรับรองจากภาคสาขาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเชียงราย ทําหนังสือ

ขอความรวมมือไปยังสถานศึกษากลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากผูบริหาร

สถานศกึษา และบุคลากรทางการศกึษา ท่ีเปนประชากรในการตอบแบบสอบถาม 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําแบบสอบถามจํานวน 110 ฉบับ โดยผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง ไดมา

ครบทุกฉบับ 

3. ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับ 

4. วเิคราะหขอมูลตามวธีิการทางสถติติามท่ีไดวางแผนไว 
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วธีิการวเิคราะหขอมูล 

การศกึษาคร้ังนี้ ผูศกึษาวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ ในการวเิคราะหดังนี้ 

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive  Statistics) เพื่อจัดหมวดหมูและใหทราบลักษณะพืน้ฐานท่ัวไปของกลุม

ตัวอยาง โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

   1.1 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 ลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 

วุฒทิางการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาในการปฏบัิตริาชการ สถานภาพ รายไดท่ีไดรับตอเดือน จํานวน 7 ขอ ลักษณะเปน

แบบเลือกตอบ นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

   1.2 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ขวัญกําลังใจในการปฏบัิตงิานของบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 6 

ดาน 1) ความเพยีงพอของรายไดจากการปฏบัิตงิาน 2) สภาพแวดลอมในการทํางาน 3) สวัสดกิารในหนวยงาน 4) โอกาส

ความกาวหนาในการปฏิบัตงิาน 5) สถานภาพและการยอมรับนับถือ 6) ความสัมพันธระหวางบุคคล วเิคราะหหาคาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ รายดาน และโดยรวม 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจัิยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหขวัญกําลังใจในการปฏบัิตงิานของบุคลากรทางการศกึษา  

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสราง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 

2 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ืองการศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา ในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถ

สรุปผลการศกึษาไดดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

42.70 เพศหญิง คิดเปนรอยละ 57.30 สวนมากอายุ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 80.90 วุฒิทางการศึกษาสวนมากจบ

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 77.30 ตําแหนงผูอํานวยการ คิดเปนรอยละ 5.50 รองผูอํานวยการ คิดเปนรอยละ 0.90 ครู 

คิดเปนรอยละ 88.20 เจาหนาท่ีธุรการ คิดเปนรอยละ 3.60 นักการภารโรง คิดเปนรอยละ 1.80 ระยะเวลาในการปฏิบัติ

ราชการสวนมากไมเกิน 5 ป คิดเปนรอยละ 50.90 สถานภาพโสดคิดเปนรอยละ 52.70 สมรส คิดเปนรอยละ 47.30 และ

สวนมากรายไดท่ีไดรับตอเดือนไมเกนิ 15,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 50.90   



  

2201 

 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุม

เครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

ผลการศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียน

บานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมพบวามีระดับขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง หากพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงสุด คือ

โอกาสความกาวหนาในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก รองลงมาคือดานดานความสัมพันธระหวางบุคคลอยูในระดับมาก 

และดานท่ีมีระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานต่ําสุดคือดานสวัสดิการในหนวยงานอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน สรุปไดดังนี้ 

 1. ดานความเพียงพอของรายไดจากการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวาขอที่มีระดับขวัญกําลังใจสูงท่ีสุด คือขอท่ี 2 ความพึงพอใจกับเงินเดือน และคาตอบแทนท่ีไดรับในปจจุบัน มีขวัญ

กําลังใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือขอ 3 เงินเดือน คาตอบแทน มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน และความรับผิดชอบ

ในการปฏบัิตงิาน มขีวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง และขอท่ีมรีะดับขวัญกําลังใจต่ําท่ีสุดคือขอ 4 เบ้ียเลี้ยง คาตอบแทน

ในการท่ีตองไปปฏบัิตริาชการนอกหนวยงานเหมาะสมกับการปฏบัิตงิาน มขีวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง 

 2. ดานสภาพแวดลอมในการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมี

ระดับขวัญกําลังใจสูงท่ีสุด คือขอท่ี 5 งานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติมีความชัดเจนและปริมาณที่เหมาะสม มีขวัญกําลังใจ

อยูในระดับมาก รองลงมาคือขอ 1 องคกรของทานมีวัสดุครุภัณฑและอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ อยางเพียงพอ มี

ขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก และขอท่ีมีระดับขวัญกําลังใจต่ําที่สุดคือขอ 4 รูสึกวางานที่รับผิดชอบปจจุบันไมเสี่ยง

อันตรายใดๆ มขีวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง 

 3. ดานสวัสดิการในหนวยงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีระดับ

ขวัญกําลังใจสูงท่ีสุด คือขอท่ี 1 รูสึกพอใจกับสวัสดิการท่ีองคกรจัดเพิ่มเติมใหนอกเหนือจากสวัสดิการปกติ เชน การจัด

เลี้ยงตามเทศกาลตาง ๆ มขีวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือขอ 4 ท่ีพักอาศัยท่ีหนวยจัดใหเหมาะสมดีแลว มี

ขวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง และขอท่ีมีระดับขวัญกําลังใจต่ําท่ีสุดคือขอ 2 สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี

องคกรจัดใหเพยีงพอ เหมาะสม มขีวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง 

 4. ดานโอกาสความกาวหนาในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ี

มีระดับขวัญกําลังใจสูงท่ีสุด คือขอท่ี 3 องคกร สงเสริม สนับสนุน ใหกําลังพลศึกษาตอหรือทําการฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูน

ความรูอยูเสมอ มีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือขอ 2 รูสึกวาการปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบันมีโอกาส

กาวหนา มีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก และขอท่ีมีระดับขวัญกําลังใจต่ําท่ีสุดคือขอ 5 การพิจารณาตําแหนง การแตงตั้ง 

โยกยาย รูสกึวาผูบริหารพจิารณาไดอยางเหมาะสมดแีลว มขีวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง 

 5. ดานสถานภาพและการยอมรับนับถือโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมี

ระดับขวัญกําลังใจสูงท่ีสุด คือขอท่ี 5 ไดรับความไววางใจจากเพื่อนรวมงาน มีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือ

ขอ 4 เพื่อนรวมงานใหความเช่ือถือและศรัทธาในตัวทาน มีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก และขอท่ีมีระดับขวัญกําลังใจต่ํา

ท่ีสุดคือขอ 2 ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นของทานและไดนําไปใชจริง มขีวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง 
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 6. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมี

ระดับขวัญกําลังใจสูงท่ีสุด คือขอท่ี 5 เมื่อประสบปญหาเกี่ยวกับการทํางานหรือเกี่ยวกับเร่ืองสวนตัว ทานสามารถปรึกษา

กับเพื่อนรวมงานได มีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือขอ 4 เพื่อนรวมงานมีความยินดีท่ีมีทานรวมปฏิบัติงานอยู

ดวย มีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก และขอท่ีมีระดับขวัญกําลังใจต่ําท่ีสุดคือขอ 1 ผูบริหารใหความสนิทสนมและเปน

กันเอง มขีวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง 

 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาแนวทางการเสริมสราง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางในสถานศึกษา 

กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

 1. ดานความเพียงพอของรายไดจากการปฏิบัติงาน พบวา สนับสนุนคาตอบแทนในการที่ตองไปปฏิบัติราชการ

นอกหนวยงานเหมาะสมกับการปฏบัิตงิาน 

 2. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา วางแผนสถานศกึษาใหมคีวามสะอาดปลอดภัย 

 3. สวัสดิการในหนวยงาน พบวา สนับสนุนสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลของครู เชน คาเชาบาน คา

พยาบาลหรือคาเลาเรียนบุตร วางแผนจัดระบบสวัสดกิาร 

 4. โอกาสความกาวหนาในการปฏิบัติงาน พบวา สงเสริมใหครูไดทํางานตรงความสามารถ เห็นความสําคัญ

ของครู ใหทํางานท่ีทาทายความสามารถ เลื่อนขั้นเงินเดือนดวยความเปนธรรม ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจและใหมี

ความกาวหนา พัฒนาทักษะ สงเสริมใหใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค และใหมีอิสระ ในการทํางานในหนาที่ มีความกาวหนา

ในอาชพี โดยการอบรม สัมมนา หรือการศกึษาตอ 

 5. สถานภาพและการยอมรับนับถือ พบวา สนับสนุนการมีภาวะผูนํา โดยยึดแบบผูนําแบบประชาธิปไตย คือให

บุคลากรทุกคนเขามามสีวนรวมในการบริหารงาน 

 6. ความสัมพันธระหวางบุคคล พบวา สนับสนุนโดยจัดกิจกรรมใหครูไดมีโอกาสพบปะสังสรรค เชน กิจกรรม

กฬีา กจิกรรมสังสรรคทองเท่ียว ศกึษา ดูงาน 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 การศกึษาวจัิยเกี่ยวกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุมเครือขาย

โรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 ผูวจัิยนําสรุปผลการวิจัยมาอภปิรายผล 

แยกเปนรายดาน ดังนี้ 

 1. ดานความเพียงพอของรายไดจากการปฏิบัติงาน พบวา โดยรวมมีขวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของ ดาบตํารวจวรากร สือออก (2556) ไดศึกษาเร่ือง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของ

ขาราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรทุงคอก อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับชั้นยศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนและอายุราชการ การศึกษาไดดําเนินการศึกษา

เชิงสํารวจ ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ขาราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรทุงคอก อําเภอสองพี่นอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 37 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษา คือ แบบสอบถาม สถติท่ีิใชในการวเิคราะหขอมูลประกอบ 

ดวย คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของ

ขาราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรทุงคอก อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
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กลาง เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีขวัญและกําลังใจอยูในระดับมากคือ ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา

กับผูใตบังคับบัญชา สําหรับดานท่ีมีขวัญและกําลังใจอยูในระดับปานกลางคือ ดานความเพียงพอของรายได ดานโอกาส

กาวหนาในการปฏบัิตงิาน และดานสภาพการปฏบัิตหินาท่ี ตามลําดับ 

 2. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา โดยรวมมีขวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวจัิยของชัยศรี กลาณรงค (2550) ไดศกึษาพบวา ความพงึพอใจของพยาบาลดานสภาพแวดลอมในการทํางานอยู 

ในระดับปานกลางเชนกัน และสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน เชน Edwin B. Flippo (1971) ไดกลาววา

สภาพการทํางานท่ีมคีวามสะดวกสบาย ปลอดภัย ยอมเปนปจจัยท่ีมผีลตอขวัญ และกําลงใจในการทํางาน 

 3. ดานสวัสดกิารในหนวยงาน พบวา โดยรวมมีขวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

ปนนเรศ เนื่องภิรมย (2542) ไดศึกษาสภาพขวัญของขาราชการหนวยสนับสนุนการบิน กองบิน 6 พบวาสภาพขวัญของ

ขาราชการหนวยสนับสนุนการบิน กองบิน 6 มีระดับขวัญอยูในเกณฑปานกลาง เมื่อแยกพิจารณาตามองคประกอบขวัญแลว 

พบวา เร่ืองเกี่ยวกับหนาท่ีการงานมีระดับขวัญอยูในเกณฑสูงและเร่ืองเกี่ยวกับรายไดและสวัสดิการมีระดับขวัญอยูในเกณฑ

ปานกลาง ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 122) สรุปวา ความพงึพอใจในการทํางานเปนความรูสกึรวมของบุคคลท่ีมีตอ

การทํางานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลท่ีเกดิจากการปฏบัิตงิาน และไดรับผลตอบแทน คือ ผลท่ีเปนความพงึพอใจท่ีทํา

ใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงมั่นท่ีจะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ สิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพ และ

ประสทิธผิลของการทํางาน รวมท้ังการสงผล ตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคการ 

 4. ดานโอกาสความกาวหนาในการปฏิบัติงาน พบวา โดยรวมมีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ

งานวจัิยของ ดารากร จาบทอง (2555) ไดศกึษาเร่ืองขวัญและกําลังใจในการ ปฏบัิตงิานของราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร

กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจพบวา ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของราชการ

ตํารวจชั้นสัญญาบัตรกองบังคับการอํานวยการ สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ในดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติและ

ความกาวหนา อยูในระดับมาก 

 5. ดานสถานภาพและการยอมรับนับถือ พบวา โดยรวมมีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย 

รีฟสซา (Refissa, 1997, หนา 12 ; อางถึงใน ณฤมล ศรีทอง, 2547, หนา 50) ไดทําการศึกษาถึง ปจจัยท่ีมีผลตอการ

ปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานของ เจาหนาที่ทีมสุขภาพในเมืองโวลลีกา ประเทศเอธิโอเปย ตัวอยางที่ทําการศึกษา

เปนเจาหนาท่ี จํานวน 152 คน ผลการ วิจัยพบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูใน ระดับต่ํา และพบวา

ความ พงึพอใจในการปฏบัิตงิาน มคีวาม สัมพันธกับผลการปฏบัิตงิานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลจากการศึกษาชี้ใหเห็น

วาปจจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร งาน การยอมรับนับถือมีความสัมพันธกับผล การปฏิบัติงาน และรูปแบบการ

บริหารงานโอกาสเจริญกาวหนาในงานมคีวาม สัมพันธกับความพงึพอใจในการปฏบัิตงิาน 

 6. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล พบวา โดยรวมมีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ มัณฑนา 

เสนาธรรม (2545) ทําการศกึษาเร่ืองความพงึพอใจในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัด

ลําปาง พบวา พนักงานมคีวามพงึพอใจในระดับมาก ไดแก สัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

2. ผลจากการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุม

เครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา ความเพียงพอของรายได

จากการปฏิบัติงานควรสนับสนุนจัดเบ้ียเลี้ยง คาตอบแทนในการท่ีตองไปปฏิบัติราชการนอกหนวยงานเหมาะสมกับการ
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ปฏิบัติงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ควรวางแผนจัดสถานศึกษาใหมีความสะอาดปลอดภัย ดานสวัสดิการใน

หนวยงาน ควรใหการสนับสนุนสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลของครู เชน คาเชาบาน คาพยาบาลหรือคาเลาเรียนบุตร 

ดาน โอกาสความกาวหนาในการปฏิบัติงาน จําเปนตองสงเสริมใหครูมีความมั่นคงในหนาที่การงาน สนับสนุนครูไดทํางาน

ตรงความสามารถ เห็นความสําคัญของครู ใหทํางานที่ทาทายความสามารถ เลื่อนขั้นเงินเดือนดวยความเปนธรรม ใหมี

สวนรวมในการตัดสินใจและใหมีความกาวหนา และสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาทักษะ สงเสริมใหใชความคิดริเร่ิม

สรางสรรค โดยการอบรม สัมมนา หรือการศกึษาตอและใหมีอิสระในการทํางานในหนาที่ อาจมอบหมายงานที่ตรงความรู

ความสามารถแกครู รวมท้ังมอบหมายงานท่ีสําคัญ ๆและทาทายความสามารถแกครู ดาน สถานภาพและการยอมรับนับ

ถือผูบริหารตองใหการยอมรับในความสามารถของครูและเห็นความสําคัญของครูสนับสนุนใหครูมีภาวะผูนํา โดยยึดแบบ

ผูนําแบบประชาธิปไตย คือใหบุคลากรทุกคนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานดาน ความสัมพันธระหวางบุคคลควรมี

การจัดกจิกรรมใหครูไดมโีอกาสพบปะสังสรรค เชน กจิกรรมกฬีา กจิกรรมสังสรรคทองเท่ียว ศกึษา ดูงาน  
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากผลการศกึษาคนควาเกี่ยวกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรทางการศกึษาในสถานศึกษา กลุม

เครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูศกึษาขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. ดานสวัสดกิารในหนวยงาน ควรเอาใจใสดูแลสวัสดกิารและผลประโยชนเกื้อกูลของครู เชน คาเชาบาน คา

พยาบาลหรือคาเลาเรียนบุตร  

 2. ดานความเพยีงพอของรายไดจากการปฏบัิตงิาน ควรสงเสริม และพัฒนาโดยการจัดเบ้ียเลี้ยง คาตอบแทน

ในการท่ีตองไปปฏบัิติราชการนอกหนวยงานเหมาะสมกับการปฏิบัตงิาน 

3. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ควรจัดกจิกรรมใหครูไดมโีอกาสพบปะสังสรรค เชน กจิกรรมกฬีา 

กจิกรรมสังสรรคทองเท่ียว ศกึษา  

4. ดูงานดานโอกาสความกาวหนาในการปฏบัิติงาน ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรทางการศกึษา ไดแสดง

ความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ี โดยการมอบหมายงานท่ีทาทาย มคีวามสําคัญ เพื่อใหบุคลากรทางการศกึษา 

ไดเรียนรูงานใหม ๆ และเกดิการพัฒนาทักษะ และความชํานาญ ยิ่งขึ้น 

5. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ควรจัดใหมคีวามเหมาะสมของปริมาณงานและครูควรมีอุปกรณอํานวย

ความสะดวกตอการปฏิบัตงิาน ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อความรวดเร็วในการทํางาน 

6. ดานสถานภาพและการยอมรับนับถือ ผูบริหารจะตองมภีาวะผูนํา โดยยดึแบบผูนําแบบประชาธิปไตย คือให

บุคลากรทุกคนเขามามสีวนรวมในการบริหารงาน 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาวจัิยประเมนิผลหรือตดิตามผลในเร่ืองขวัญและกําลังใจในการปฏบัิตงิานของครูทุกป เพื่อปรับปรุง

และแกไขปญหาท่ีเกดิขึ้นและเพื่อพัฒนาขวัญและกําลังใจในการปฏบัิตงิานใหมมีากยิ่งขึ้น 

 2. ควรศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอการมขีวัญและกําลังใจของครูในแตละกลุมงาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนปจจัย

เกือ้หนุนไดตรงกับความตองการ 
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 3. ควรศกึษาโดยใชการวจัิยเชงิคุณภาพในดานสวัสดกิาร สภาพแวดลอมการทํางาน และความปลอดภัยของ

บุคลากรทางการศกึษา กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

การศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงอยางเต็มความภาคภูมใิจไดเพราะไดรับความกรุณาอยางดียิ่ง

จาก อาจารย ดร.เทอดชาต ิชัยพงษ ท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองท่ีใหคําแนะนําพรอมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไข 

อาจารย ดร.กัมพล ไชยนันท กรรมการสอบการศกึษาคนควาดวยตนเองท่ีชวยกรุณาแกไขจนทําใหมคีวามถูกตองสมบูรณ

มากยิ่งขึ้น ผูวจัิยขอขอบคุณไว ณ ท่ีนี้เปนอยางสูง 

ขอขอบคุณอาจารย ดร.ธิดาวัลย อุนกอง รองคณบดวีทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา และผูเกี่ยวของท่ี

ไดกรุณาตรวจแบบสอบถาม และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อการทดสอบเคร่ืองมือ และผูบริหาร

สถานศกึษา บุคลากรทางการศกึษาในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไครท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและ

เก็บขอมูลจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ผูวจัิยขอขอบคุณเพ่ือน ๆ กัลยาณมติรทุกทานท่ีคอยใหกําลังใจ และใหคําแนะนําตชิมตลอดมา สุดทายนี้

ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวท่ีเปนกําลังใจ 
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การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36  

The Study of School Administrator’s Role to the Local Curriculum Development 

of the Secondary Educational Service Area Office 36 

สมบุญ ไชยวงค81* และธิดาวัลย  อุนกอง9

2 

Somboon  Chaiwong1* and Thidawan Unkong2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกไข

ปญหาเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งไดมาจากกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดย

การสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 355 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับและวิเคราะหขอมูล โดยการใชโปรแกรม

คอมพวิเตอรสําเร็จรูป ดวยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศกึษาพบวา 

 1. การศึกษาเร่ืองบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานการจัดใหมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ ดานการเปนผูนําในการจัดทํา

หลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษาและดานการสนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูทองถิ่น 

ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการจัดใหมกีารประชาสัมพันธหลักสูตรทองถิ่นของสถานศกึษา  

 2. ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามในการศกึษาเร่ืองบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร

ทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ดาน

การจัดใหมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น ท่ีสําคัญดังนี้ สํารวจความตองการของสถานศึกษาตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทองถิ่น รองลงมา คือ จัดเวลาใหครูมีโอกาสทํางานรวมกันตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น

และจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น ดานการเปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา  

ที่สําคัญดังนี้ แสวงหาครูและปราชญชาวบานมาเปนแกนนําในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น รองลงมา คือ กําหนดเปาหมาย

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : peeboon@hotmail.co.th 
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ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของสถานศกึษาและขยายผลบูรณาการหลักสูตรทองถิ่นใหเขากับกลุมสาระ 

ตาง ๆ 
 

คําสําคัญ:  บทบาทของผูบริหารสถานศกึษา, การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศกึษา 
 

Abstract 

   The research in this The event aimed to study of school Administrator’s role to the local curriculum 

Development and problem and suggestion and settlement of the Secondary Educational Service Area office 36, 

which is derived from a sample using the sample table and Morgan Krejcie simple. By simple random sampling.  

A sample of 355 people, the tools used. The collection of information is estimated standardized questionnaire (Rating 

Scale) 5 level, and analyze data. By using a computer program The percentage average ( X ) and standard deviation 

(S.D.) findings showed. 

1. The study of school Administrator’s role to the local curriculum development of the Secondary Educational 

Service Area office 36. Overall, the average was high. Considering it was found that. Development plan for the 

provision of local education. The highest mean score. Followed by, Leadership in the curriculum of local schools and 

supporting learning environment conducive for learning local,respectively. The two groups had the lowest average is, 

Aspect of the promotion of the educational curriculum. 

2. Suggestions from respondents in The study of school Administrator’s role to the local curriculum 

development of the Secondary Educational Service Area office 36. Just to answer that question. Development plan 

for the provision of local education. As follows, Explore the educational needs of the local education development 

plan. Followed by, Provide time for teachers to work together to improve the quality of local education plan and 

training to improve the quality of local education. Leadership in the curriculum of local schools. As follows, Teachers 

and scholars seeking to become a mainstay in the local curriculum development. Followed by, Set clear goals about 

the curriculum of local schools and extended and integrated curriculum to the various groups. 
 

Key words: School Administrator, Development of the local curriculum. 
 

บทนํา 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใหเปนหลักสูตรแกนกลาง

ของประเทศ โดยกําหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก พรอมกันนี้ไดปรับ

กระบวนการการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชน

ไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชวีติ(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 
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หลักการสําคัญประการหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น ระบุวา เปน

หลักสูตรการศกึษาท่ีสนองการกระจายอํานาจใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพความตองการ

ของทองถิ่น หากการศกึษาทําใหเยาวชนละท้ิงทองถิ่นไมเขาใจและรูจักทองถิ่นของคน ในที่สุดความเปนชาติก็อาจลมสลาย

ได ความเปนทองถิ่น  ชุมชนของไทยมเีอกลักษณเฉพาะตัวมีความอุดมสมบูรณทุกภูมิภาคก็วาได หากการจัดการศึกษาจัด

ใหทุกคนรักหวงแหน ทรัพยากรในทองถิ่น รูจักอนุรักษ และพัฒนาก็จะนํามาซึ่งความเจริญกาวหนาได ปจจุบันนี้กระแส

โลกกําลังใหความสําคัญกับความเปนชุมชนทองถิ่น สาระการเรียนรูทองถิ่น จะเปนเร่ืองจําเปนท่ีตองปลูกฝงพัฒนาใหเยา

ชนเกิดสํานึกรักทองถิ่น รักบานเกิด รักภูมิภาคของตน และรักประเทศของตนในท่ีสุด  ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับความเปนชุมชนและทองถิ่น การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

ชาติใหมีความรูทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนรู และเผชิญสถานการณในอนาคตไดอยางเทาทันกับการ

เปลี่ยนแปลง  จําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไววา ผูเรียนควรไดรับการจัดการศึกษาและประมวล

ประสบการณอะไรบาง จัดอยางไร ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อใหการจัดการศึกษาพื้นฐานสอดคลองกับสภาพ

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญกาวหนาทางวิทยากรและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถ

ตอบสนอง ความตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเรียนมศัีกยภาพในการแขงขัน รวมมือสรางสรรคในสังคมโลก  ปลูกฝงให

ผูเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนไปตามเจตนารมณ มาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (2555-2559) พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

12,15 และมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และคําสั่ง

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ.294/2551 เร่ืองการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ 

โดยไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเพื่อเปนกรอบเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปน

คนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันเวทีโลก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 จัดทําขึ้นเพื่อใหสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการ

พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 

 หลักสูตรท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับสถานศกึษา คือ “หลักสูตรสถานศึกษา” สิ่งท่ีผูเรียนตองเรียนรู

เกี่ยวกับทองถิ่น สามารถสอดแทรกเขาไปในรายวิชาพื้นฐานท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรูได หรือหากสถานศึกษาเห็นวามีสิ่ง

สําคัญตองการจะเนน และแยกสอนเปนการเฉพาะ เชน การสอนจักสานเพื่ออนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ก็สามารถเปดเปน

รายวิชาเพิ่มเติมได แตไมวาจะเปนลักษณะใดก็อยูในหลักสูตรสถานศึกษาท้ังนั้น “มิใชแยกหลักสูตรสถานศึกษา และ

หลักสูตรทองถิ่นออกจากกัน” มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวจะชวยทําใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของในทุกระดับ

เห็นผลคาดหวังท่ีตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชวยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ในระดับทองถิ่นและสถานศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรไดอยางมั่นใจ ทําใหการจัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษามี

คุณภาพและมีความเปนเอกภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังชวยใหเกิดความชัดเจนเร่ืองการวัดและประเมินผลการเรียนรู และชวย
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แกปญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแตระดับชาติจนกระท่ังถึง

สถานศึกษา จะตองสะทอนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน รวมท้ังเปนกรอบทิศทางในการจัดการศกึษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมายในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีคาดหวังได ทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ัง

ระดับชาต ิชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ และตอเนื่อง ในการวางแผน 

ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐาน

การเรียนรูที่กําหนดไว มาตรา 7 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)

พุทธศักราช 2545 ระบุวา กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ีเสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความ

เสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของ

ประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอัน

เปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง และมาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติการดํารงชีวิต และการ

ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนท่ีเกี่ยวกับ

สภาพปญหาในชุมชน และสังคมภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 29) การจัดการศึกษาในทองถิ่นจะประสบ

ความสําเร็จและมคุีณภาพมากนอยเพยีงใดขึ้นอยูกับความรวมมือและการสนับสนุนชวยเหลือจากฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของใน

ทองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หนา 31) ไดแนะนําไววา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรดําเนินการสงเสริมและประสานงานความรวมมือกับองคกรตาง ๆ ใน

ชุมชน 

สถานศึกษาควรศึกษากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ตลอดจนกระบวนการจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่น ซึ่งตอง

เร่ิมจากการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูทุกกลุมสาระ ศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทองถิ่นในระดับตางๆ และความ

เขาใจใหตรงกันในการกําหนดขอบขายของการจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นในแตละรายวิชา สําหรับนําไปใชเปนแนวทาง

ในการจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนท่ีเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับความตองการท่ีแทจริงของชุมชน นําไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม โดยชุมชนมีสวนรวม เพื่อใหผูเรียนได

เรียนรูเร่ืองราวสําคัญเกี่ยวกับทองถิ่นของตน เกดิความรักความผูกพันและมคีวามภาคภูมิใจทองถิ่นของตน (สํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษานครราชสมีา เขต 3, 2552, หนา 17) 

   โรงเรียนตั้งอยูและเกิดการลอกเลียนแบบหลักสูตรทองถิ่นซึ่งกันและกันอยางแพรหลาย (อมรรัตน วัฒนาธร, 

2550) ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นดวยกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) จะเปดโอกาสใหครู

แตละโรงเรียนไดเรียนรูการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรวมกันโดยรวมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเดิมของครูดาน

เนื้อหาสาระในรายวิชาท่ีสอนและดานพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาของนักเรียน และเกิดการ
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เรียนรูรวมกันในระหวางท่ีดาเนินการพัฒนาหลักสูตรกับผูวิจัย จนเกิดการสรางองคความรูใหมดวยตนเอง ท้ังนี้เนื่องจาก

การจัดการความรูดําเนนิงานจะไมเฉพาะท่ีเกี่ยวกับความรู แตรวมถงึกจิกรรมของการทํางาน (วจิารณ พานชิ, 2548) 

จากสภาพของการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีเกิดขึ้น และการจัดการศึกษาโดยพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจะเปนแนวทาง

หนึ่งในการแกไขปญหาดังกลาวได แตการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นท่ีผานมาก็ประสบปญหาตางๆมากมาย 

โดยเฉพาะเกี่ยวกับปญหาครูผูสอนท่ียังขาดความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผูศึกษาคนควาจึงมีความสนใจท่ี

จะศึกษาบทบาทการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มี

นโยบาย แผนงานท่ีตองปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน  โดยเรงรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียนให มีความรู ทักษะ 

เจตคติ  และลักษณะท่ีเดนชัดตามความตองการของสังคมและทองถิ่น สามารถพัฒนาตนเอง และปรับตัวเขากับการ

เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ใหมีความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น และพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวของใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได

อยางเหมาะสม ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภวิัตน 

 ท้ังนี้ผูบริหารท่ีสามารถนําพาใหสถานศึกษามีความเจริญกาวหนาในทุกๆ ดานไดนั้นตองอาศัยคุณสมบัติท่ีสําคัญ

คือ มคีวามรัก และศรัทธาในวชิาชีพครู มีวิสัยทัศนกวางไกล  ใชหลักธรรมทางศาสนาเขามาประยุกตใชเพื่อการปฏิบัติงาน

อยางเหมาะสม มีความใฝรูใฝเรียน และมุงแสวงหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนางานใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยใชระบบการประกันคุณภาพเพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนางาน 

(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, หนา 76) ผูบริหารสถานศกึษาซึ่งเปนบุคคลท่ีมบีทบาท ท่ีจะตองสงเสริม และสนับสนุนใหครู

มคีวามตระหนัก และเขาใจหลักสูตรทองถิ่น สามารถจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของสถานศกึษา และนําหลักสูตรไปใช  

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

ของสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 ทั้งนี้เพราะผลของการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในการไดขอสนเทศของหลักสูตรทองถิ่นนี้สําหรับการวางแผนในการบริหารจัดการตอไปและขอมูลท่ี

ไดจากการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอวงการศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตรทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

โดยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงท่ีจะตองมีหลักสูตรทองถิ่นเปนของตนเอง นั่นหมายความวาหากสถานศึกษาใดมี

หลักสูตรท่ีมีคุณภาพ ยอมจะสงผลใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีคุณภาพดวย  ซึ่งจะสงผลใหสถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากสังคมในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนคนดี คนมี

ความสามารถ และอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข อีกท้ังเพื่อนําผลวิจัยไปเผยแพรใหผูบริหารสถานศึกษาใช

เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตรงตามกรอบ

ความตองการของทองถิ่นอยางมเีหตุผล และสามารถดําเนนิงานจัดการบริหารการศกึษารวมกับชุมชนอยางเขมแข็ง 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 การวิจัยนี้มวัีตถุประสงค (1) เพื่อศกึษาบทบาทของผูบริหารสถานศกึษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ

สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (2) เพื่อศกึษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกไข

ปญหาเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศกึษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 1. บทบาทของผูบริหารสถานศกึษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศกึษา  

   สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 

2. การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บทบาทของผูบรหิารสถานศกึษาใน

การพัฒนาหลกัสูตรทองถ่ินของ

สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 

 

ตัวแปรตน 

บทบาทของผูบรหิารสถานศกึษาในการ

พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศกึษา 

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 36 

 

ความคิดเห็น 

ของผูบรหิารและครู

โรงเรยีนมัธยมศกึษา

เกี่ยวกับบทบาทของ

ผูบรหิารสถานศกึษาใน

การพัฒนาหลกัสูตร

ทองถ่ินของสถานศกึษา 

 

ตัวแปรตาม 

การพัฒนาหลกัสูตรทองถ่ินของ

สถานศกึษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36  

 

บทบาทของผูบรหิารสถานศกึษาที่มตีอการพัฒนาหลักสตูร

ทองถ่ินของสถานศกึษา  

1. บทบาทดานการจัดใหมแีผนพัฒนาการศกึษาหลักสูตร    

   ทองถ่ินของสถานศกึษา 

2. บทบาทดานการเปนผูนําในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  

    ของสถานศึกษา 

3. บทบาทดานการจัดใหมกีารประชาสัมพันธหลักสูตร 

    ทองถ่ินของสถานศกึษา 

4. บทบาทดานการสนับสนุนจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย 

    ตอการเรยีนรูหลักสูตรทองถ่ินของสถานศกึษา 

5. บทบาทดานการจัดใหมกีารนเิทศภายในหลักสูตรทองถ่ิน 

    ของสถานศึกษา  

6. บทบาทดานการประเมนิการนําหลักสูตรทองถ่ินของ 

    สถานศึกษาไปใช 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ีท่ี

ทําการศึกษาไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยมี

ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามลําดับดังนี้  ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชใน

การวจัิย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษานี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36  ปการศกึษา 2557 จํานวน 1,883 คน จํานวน 41  โรงเรียน              

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan,1970) ไดกลุมตัวอยาง 355 คน โดยวธีิแบบแบงชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อ

นํามาจัดทําเคร่ืองมือในการสอบถาม เร่ือง การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม ดานการจัด

ใหมีแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น ดานการเปนผูนําในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา ดานการจัดใหมีการ

ประชาสัมพันธหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา ดานการสนับสนุนจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูทองถิ่น

ดานการจัดใหมีการนิเทศภายใน ดานการประเมินการนําหลักสูตรไปใช โดยใชแบบสอบถามของ ทรงรัตน พงศโสภา 

(2547, หนา 119-123) เดชา แสงจันทร (2548, หนา 127-135) สมพงษ ทุนมาลา (2549, หนา 166-177) สมปอง รินทอง 

(2550, หนา 111-121) และทับทิม เปงขวัญ(2556, หนา 93-102) มาปรับปรุงเพิ่มเติมใหครอบคลุม บทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาหลักสูตรในการพัฒนาทองถิ่นของสถานศึกษา นําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไข

เนือ้หาและการใชภาษา 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใช

ในการศกึษาตามขัน้ตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนา

หลักสูตรทองถิ่นของสถานศกึษา การวจัิยนํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม 
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2. สรางเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล โดยการพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม จากแบบสอบถา

ของ ทรงรัตน พงศโสภา (2547, หนา 119-123) เดชา แสงจันทร (2548, หนา 127-135) สมพงษ ทุนมาลา (2549, หนา 

166-177) สมปอง รินทอง (2550, หนา 111-121) และทับทิม เปงขวัญ(2556, หนา 93-102) มาปรับปรุงเพิ่มเติมให

ครอบคลุม บทบาทของผูบริหารสถานศกึษาหลักสูตรในการพัฒนาทองถิ่นของสถานศกึษา 

 3. นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพจิารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนือ้หาและการใชภาษา 

 4. นําเคร่ืองมือท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก 

    4.1   ดร.อนวัช  อุนกอง 

                           4.2  นางเนตกิานต  สุวรรณเพ็ชร 

                           4.3  นายพชิติ  พันธุพทิยแพทย 

 ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนือ้หา (Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ 

            5. นําเคร่ืองมือท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยใชสูตรของโรวเินลลแีละแฮมเบิลตัน,1977. 

(Rovinelli,R.J. and Hambleton,R.K,อางองิในพวงรัตน  ทวรัีตน 2540,หนา 117) มคีา IOC อยูระหวาง0.67-1 

            6. นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช (Try out) กับครูในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคาความเช่ือมั่น (Reliabillity) แลวนําผลที่ไดจากการทดลองไปคํานวณหาคาความเช่ือมมั่น

ของแบบสอบถาม โดยการหาคาความเช่ือมั่นแบบความสอดคลองสัมประสิทธ์ิแอลฟาจากกลุมตัวอยาง ของครนบาค  

(α-Coefficient), Cronbach, 1951. (Cronbach, อางองิในลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538, หนา 200) ที่ระดับความ

เช่ือมั่นท่ี 0.85 

 7. นําเคร่ืองมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ

พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศกึษา  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศกึษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ 

สถานศกึษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

มลีักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบดวย เพศ ระดับการศกึษา ประสบการณในทํางาน จํานวน  3  ขอ  

 ตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

ของสถานศกึษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)  ชนิด

กําหนดคําตอบเปนขอความ 5 ระดับ จํานวน 6 ดาน ไดแก ดานการจัดใหมีแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น ดานการเปนผูนํา

ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา ดานการจัดใหมีการประชาสัมพันธหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา ดาน

การสนับสนุนจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการเรียนรูทองถิ่นดานการจัดใหมีการนิเทศภายใน ดานการประเมินการ

นําหลักสูตรไปใช จํานวน 57 ขอ เกณฑระดับความคิดเห็น เปน 5 ระดับ นําคะแนนท่ีไดมาวเิคราะห  โดยการหาคาเฉลี่ย 

( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนก  เปนรายขอ รายดานและภาพรวมโดยใชเกณฑการประเมนิคา  

ของลเิคิรท (Likert, อางองิในบุญชม ศรีสะอาด, 2545 หนา 45)  

           ตอนท่ี 3 เปนคําถามแบบปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจัิยเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมขีัน้ตอนดังนี้ 

            1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดตอผูบริหารสถานศึกษาและครู

โรงเรียนมัธยมศกึษา  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 เพื่อขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม 

 2. ผูวจัิยเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของแตละโรงเรียน  

 3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาท่ีกําหนด และไดรับ

แบบสอบถามคืน จํานวน 355 ฉบับ รอยละ 100 

 4. นําแบบสอบถามท่ีไดคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ กอนนําไปวเิคราะหขอมูล 

วธีิการวเิคราะหขอมูล 

 การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการ

วจัิยโดยใชสถติใินการวเิคราะหดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 บทบาทของผูบริหารสถานศกึษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ 

สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งเปนมาตราสวน 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert, อางอิงในบุญชม ศรีสะอาด, 2545 หนา 45) วิธีการ

ตรวจใหคะแนนน้ําหนักสมมุตขิองตัวเลือกท่ีเปนคําตอบในแตละขอ  ดังนี้   

ใหคะแนน เมื่อตอบในชอง 5 หมายถงึ 5 คะแนน มคีวามคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

  ใหคะแนน เมื่อตอบในชอง 4 หมายถงึ 4 คะแนน มคีวามคิดเห็นอยูในระดับมาก 

  ใหคะแนน เมื่อตอบในชอง 3 หมายถงึ 3 คะแนน มคีวามคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

  ใหคะแนน เมื่อตอบในชอง 2 หมายถงึ 2 คะแนน มคีวามคิดเห็นอยูในระดับนอย 

  ใหคะแนน เมื่อตอบในชอง 1 หมายถงึ 1  คะแนน มคีวามคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนก  เปนรายขอ รายดานและภาพรวม

โดยใชเกณฑการประเมนิคา ของลเิคิรท (Likert,อางองิในบุญชม ศรีสะอาด.2545:45) ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย = 4.51  -  5.00    หมายถงึ    ปฏบัิตมิากท่ีสุด   

  คะแนนเฉลี่ย = 3.51  -  4.50    หมายถงึ    ปฏบัิตมิาก   

  คะแนนเฉลี่ย = 2.51  -  3.50    หมายถงึ    ปฏบัิตปิานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย = 1.51  -  2.50    หมายถงึ    ปฏบัิตนิอย   

  คะแนนเฉลี่ย = 1.00  -  1.50    หมายถงึ    ปฏบัิตนิอยท่ีสุด  

วเิคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกเปนรายขอ  รายดานและภาพรวม 

 ตอนท่ี 2 ปญหาและแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนา

หลักสูตรทองถิ่นของสถานศกึษาเปนคําถามปลายเปด ใชวธีิวเิคราะหเชงิเนือ้หา (Content Analysis) 
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ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจัิยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 จํานวน 355 คน ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย จํานวน 41 โรงเรียน สวนใหญเปนเพศหญิง มีวุฒิ

การศกึษาระดับปริญญาตรี เปนขาราชการ มตีําแหนงหนาท่ีอ่ืน ๆ มปีระสบการณในการทํางานมากกวา 15 ป   

 ตอนท่ี 2 การศึกษา เร่ือง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานการจัดใหมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ ดานการเปนผูนําในการจัดทํา

หลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษาและดานการสนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูทองถิ่น 

ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการจัดใหมกีารประชาสัมพันธหลักสูตรทองถิ่นของสถานศกึษา 

 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาจากผูตอบแบบสอบถามในการศึกษา เร่ือง บทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จาก

การตอบแบบสอบถาม พบวา ดานการจัดใหมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น ท่ีสําคัญดังนี้ สํารวจความตองการ

ของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น รองลงมา คือ จัดเวลาใหครูมีโอกาสทํางานรวมกันตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่นและจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น ดานการเปนผูนําในการจัดทํา

หลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา ท่ีสําคัญดังนี้ แสวงหาครูและปราชญชาวบานมาเปนแกนนําในการพัฒนาหลักสูตร

ทองถิ่น รองลงมา คือ กําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนและขยายผลบูรณาการหลักสูตรทองถิ่นใหเขากับกลุมสาระตาง ๆ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ืองบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ

สถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 สามารถสรุปผลการศกึษาไดดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพืน้ฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

            ขอมูลพืน้ฐานของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูบริหารสถานศกึษาและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 จํานวน 355 คน 

            เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 310 คน คิดเปนรอยละ 87.32 เพศชาย จํานวน 

45 คน คิดเปนรอยละ 12.68  

  ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับการศึกษาวุฒิปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 179 

คน คิดเปนรอยละ 50.42 รองลงมาวุฒิปริญญาโท จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 49.21 และวุฒิปริญญาเอก จํานวน 2 

คน คดิเปนรอยละ 0.56  

  ประสบการณในการทํางาน พบวา ประสบการณในการทํางาน มากกวา 15 ป มากที่สุด จํานวน 183 คน คิดเปน

รอยละ 51.55 รองลงมาคือ ระหวาง 11-15 ป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 21.69 ระหวาง 6-10 ป จํานวน 66 คน คิด

เปนรอยละ 18.59 และนอยกวาหรือเทากับ 5 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 8.17 
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ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศกึษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศกึษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =3.96, S.D.=0.82) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานการจัดใหมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.13, S.D.=0.66) รองลงมา คือ ดาน

การเปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา ( X =4.05, S.D.=0.82) และดานการสนับสนุนการจัด

สภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการเรียนรูทองถิ่น ( X =3.99, S.D.=0.79) ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดาน

การจัดใหมกีารประชาสัมพันธหลักสูตรทองถิ่นของสถานศกึษา ( X =3.82, S.D.=1.06) 

ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36  

ดานการจัดใหมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น ที่สําคัญดังนี้ สํารวจความตองการของสถานศึกษาตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น รองลงมา คือ จัดเวลาใหครูมีโอกาสทํางานรวมกันตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทองถิ่นและจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น ดานการเปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของ

สถานศึกษา ท่ีสําคัญดังนี้ แสวงหาครูและปราชญชาวบานมาเปนแกนนําในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น รองลงมา คือ 

กําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษาและขยายผลบูรณาการหลักสูตรทองถิ่นให

เขากับกลุมสาระตาง ๆ  

อภปิรายผลการวจัิย 

การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 ผูวจัิยขอนําผลการศกึษา มาอภปิรายผลดังนี้ 

ผลของการศึกษา เร่ือง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานการจัดใหมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการเปนผูนําในการจัดทํา

หลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษาและดานการสนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูทองถิ่น 

ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการจัดใหมีการประชาสัมพันธหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีระ รุธเจริญ (2553, หนา 324 - 326) พบวา ผูบริหารในยุคปจจุบันมีบทบาทสําคัญมาก

ในการท่ีจะทําใหการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่ผูบริหารโรงเรียนจําตองใช

ความเปนผูนําทางวชิาการและสมรรถภาพทางดานความรู  ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมอยางเต็มท่ี ตลอดท้ังสรรหา

ทรัพยากรมาใชอยางพอเพียงในกระบวนการจัดทําหลักสูตร นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ กิ่งฟา  สินธุวงษ 

(2547) พบวา โรงเรียนจัดทําตามแนวทางของกรมวิชาการ สวนการใช ไดพยายามดําเนินตามแนวทางเดียวกัน ครูผูสอน

รับรูวา จะตองทําอะไรบาง แตยังไมสามารถจัดทําหลักสูตรไดดวยตนเอง และไมทราบหลักการ แนวคิด ปรัชญา 

การศึกษาวาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร สถานศึกษามีระยะเวลาจํากัด ทําใหขาดความมั่นใจในการพัฒนา

รูปแบบการใชหลักสูตร เมื่อพจิารณาเปนรายดานแลว มปีระเด็นท่ีจะนํามาอธิบาย 
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ขอเสนอแนะ 

 1. แสวงหาสํารวจความตองการของสถานศกึษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่นพรอมท้ังจัดเวลาใหครู

มโีอกาสทํางานรวมกันตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาทองถิ่นและจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการศกึษาทองถิ่น 

 2. ครูและปราชญชาวบานมาเปนแกนนําในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เพื่อกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของสถานศกึษาและขยายผลและบูรณาการหลักสูตรทองถิ่นใหเขากับกลุมสาระตาง ๆ 

 3. ควรนําหลักสูตรทองถิ่นมาเปนมาตรฐานตัวชี้วัดในการประเมิน เพื่อทดสอบระดับชาติและจัดใหมีการ

ประชาสัมพันธหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูแนวทางการประชาสัมพันธหลักสูตรทองถิ่นของ

สถานศกึษาที่ชัดเจน 

 4. ผูบริหารสถานศกึษาควรจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการเรียนรูทองถิ่นมากขึ้นพรอมท้ังจัดใหมีการทัศน

ศกึษาแหลงเรียนรูทองถิ่นและใหการสนับสนุนดานปจจัยตาง ๆ ท่ีเอือ้อํานวยตอการเรียนรูทองถิ่น 

 5. ผูบริหารสถานศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการทํางานและติดตามผลทุกระยะตามปฏิทินการนิเทศและจัดสรร

ตําแหนงบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานการเรียนรูทองถิ่นพรอมท้ัง ยกยอง ชมเชย เผยแพรความสําเร็จของครู 

ดานการจัดการเรียนรูทองถิ่น 

 6. ครูตองนําหลักสูตรทองถิ่นไปใชอยางแทจริงและผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญการนําหลักสูตร

ทองถิ่นของสถานศึกษาไปใชอยางตอเนื่องอยางเปนระบบพรอมท้ังจัดตั้งคณะกรรมการและผูรับผิดชอบในการนํา

หลักสูตรทองถิ่นไปใช 
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อนุเคราะห  อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม 
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การศึกษาปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนกลุม

เครือขายพฒันาการศึกษาพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตงุ จังหวัดเชียงราย 

Study the problems of management information system to be operational personnel 

in Doi Tung Community Education Development Project Schools, Chiang Rai 

Province 

จันจิรา ชัยภูวนารถ10

1* และฐิติชัย รักบํารงุ2 

ChanchiraChaiphuwanart1* and Thitichai Rcckbumrung2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปญหาในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร 2) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานในการใชงานระบบสารสนเทศของ

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา 1) ปญหาการ

จัดระบบสารสนเทศ ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศกึษาและครูผูปฏบัิตงิานโดยรวม พบวา มีปญหาอยูในระดับปาน

กลาง ไดแก การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ การรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล การตรวจสอบขอมูลและการ

ประมวลผลขอมูล 2) ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานในการใชงานระบบสารสนเทศ

โดยรวม พบวา มกีารปฏบัิตงิานอยูในระดับมากไดแก สารสนเทศของงานวิชาการของโรงเรียน มีการนําโปรแกรมประยุกต 

ระบบขอมูลออนไลนมาใชงานระบบสารสนเทศมีการนําเสนอขอมูล ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง โรงเรียนและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของและมกีารประมวลผลขอมูล ดวยเคร่ืองมือ และอุปกรณท่ีทันสมัย 
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Abstract 

The purposes of this research were: 1) The results of this study were 1)To study the problem of 

information system for management. 2) To study the performance of school administrators and teachers. Practitioners 

in the information system of Doi Tung community education development project Schools, Chiang Rai Province. 

The results of the study were as follow, 1)  Problems of information systems in the opinion of the overall 

school administrators and practitioners teacher was the problem is moderate include storing data and information,and 

information gathering,presentation,data validation, data processing. 2) The performance level of school administrators 

and practitioners teacher in the information system was the performance was great. Information system of academic 

school has been applied by used online information systems. Present information that is useful to own development, 

school and agencies involved. A data processing with modern equipment. 
  

Keywords: Management information system  
 

บทนํา 

การปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ไดเนนเปาหมายหลัก 3 ประการคือ เร่ืองคุณภาพการศึกษา 

โอกาสทางการศึกษาและการมีสวนรวม โดยใหความสําคัญกับคุณภาพครู เพราะครูเปนปจจัยสําคัญไปสูคุณภาพของ

ผูเรียน คุณภาพของครูจะสงผลใหผูเรียนมีความรูเกง มีคุณธรรม มีรากเหงาของความเปนไทย ขณะเดียวกันจะใหทุกคน

เขาถงึการศกึษาท่ีมคุีณภาพ เปดโอกาสใหทุกฝายเขามามสีวนรวมจัดการศกึษาและผลักดันการศึกษา การเรียนรูไปจนตลอด

ชีวิต ซึ่งจะสงผลถึงความสามารถในการแขงขันของประชาชนในประเทศใหเพิ่มขึ้นดวย (สํานักทดสอบทางการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,2553,หนา 1) 

จากเปาหมายและกรอบแนวทางการดําเนนิงานขางตน  หนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา สถานศึกษา มีหนาท่ีจัดการจัดระบบบริหาร ใหสอดรับกับการจัดการศึกษาท่ีสงผลถึงคุณภาพผูเรียนใหมาก

ท่ีสุด นอกจากนี้ การจัดเตรียมความพรอมในระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาและการนําขอมูลไปใชตองเปนหัวใจของ

การบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาตองดําเนินการวางระบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให

ผูเรียนเกดิคุณภาพ เปนไปตามท่ีกฎหมาย กฎกระทรวงและประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเกี่ยวของ

ตาง ๆ ไดกําหนดไว เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550(สํานักทดสอบทาง

การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2553,หนา 1)ไดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด

การศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีภารกิจที่เกี่ยวของกับขอมูลสารสนเทศไวอยางชัดเจนเพื่อใหการ
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บริหารและจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสถานศึกษาควรจัดใหทุกงานมีระบบขอมูลสารสนเทศของแตละ

งานไวดวย 

สถานศึกษาทุกแหงมีความตองการใหองคกรบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของสังคม 

สามารถดําเนินการสรางระบบกลไกหรือกระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด เพื่อให

สอดคลองกับแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา สรางความมั่นคงและหลักประกันตอผูปกครอง ชุมชนและสังคม

วาสถานศกึษาสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน ดังนั้น การศึกษาแนวคิดและหลักการทางการบริหารสถานศึกษาให

ไดคุณภาพจึงมีความสําคัญตอผูบริหารและผูเกี่ยวของ ท่ีจะนําองคความรูไปใชในการวางระบบการบริหารโรงเรียนได

อยางเหมาะสม(สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2553,หนา 2)การจัดระบบ

บริหารและสารสนเทศของสถานศึกษานับวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ซึ่งจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานท่ีตองการและครอบคลุมภารกิจ ดานการ

บริหารจัดการของสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สถานศึกษาจึงตองมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีนําไปสู

คุณภาพของผูเรียนรวมถึงระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เปนระบบ ถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบันและสามารถเรียกใช

ขอมูลสารสนเทศไดตลอดเวลาโดยผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใชในการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ตามระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ(สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน,2553,หนา 17) 

 โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งโครงการพัฒนาท่ีสนองแนวพระราชดําริ

ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีเร่ิมดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2530 และจะสิ้นสุดโครงการในป พ.ศ. 2560มี

วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ระยะท่ี 3 (ระหวางป พ.ศ. 2546 - พ.ศ.2560) ตองการใหราษฎร

ในพื้นที่พึ่งตนเองไดในการดํารงชีวิติดวยการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบสามารถปกครอง ดูแลตนเองในระดับ

หมูบาน และขยายผลไปสูการปกครองท่ีสอดคลองกับกฎหมายไทย นอกจากนี้ยังคาดหวังไววาเมื่อราษฎรมีรายไดดีแลว 

จะสามารถเสียภาษีคืนสูรัฐไดเชนเดียวกับคนไทยท้ังประเทศ การพัฒนาคนในพื้นท่ีใหมีคุณสมบัติ ดังกลาวขางตน จึงมี

ความจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมุงเนนการพัฒนาการศึกษาใหโรงเรียนในพื้นท่ีโครงการสามารถจัด

การศึกษา ใหนักเรียนเกิดคุณสมบัติท่ีตองการเพื่อเปนผูนําและเปนผูมีสวนรวมในการพัฒนาดอยตุงตอไป ซึ่งจาก

การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุงพบจุดออนท่ีสําคัญไดแก โรงเรียน

ตั้งอยูบนพื้นที่สูงหางไกล การเดินทางลําบาก มีอัตราการยายออกของบุคลากรครูตลอดเวลา ทําใหขาดความตอเน่ืองใน

การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากร และการจัดการศึกษาท่ีเปนอยูปจจุบันไมสอดคลองกับคนในพื้นท่ีราบสูง

(วัฒนา พรมมนิทร, 2556, หนา 2-3) จุดออนอกีประหนึ่งคือ กระบวนการจัดการสารสนเทศของสถานศึกษาของโรงเรียน

ในพื้นท่ีโครงการ ยังไมเปนปจจุบัน และไมเปนระบบ ทําใหเมื่อผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรท่ีตองปฏิบัติงาน เมื่อ

ตองการนําขอมูลสารสนเทศมาใชงานเพื่อตัดสินใจ หรือใชในการจัดการเรียนการสอนอาจเกิดความลาชา ไมทันตอ

สถานการณในปจจุบัน  

 จากการศึกษาความสําคัญ และปญหาผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีตอ

กระบวนการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย 

เพ่ือเปนขอมูลใหผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดรับรูถึงปญหาและการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีตอกระบวนการ
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จัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตรงตามมาตรฐานการศึกษา และ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศกึษาท่ีดขีึ้น 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปญหาในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานในการใชงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการ

พัฒนาดอยตุง จังหวัดเชยีงราย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม  

  

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) โดยมี

วธีิดําเนนิการวจัิยดังนี้ 
 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติหนาท่ีของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงรายจํานวน  8 โรงเรียน 

ผูบริหารสถานศกึษา จํานวน 9 คน และครูผูปฏบัิตงิานในสถานศกึษาจํานวน 97 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 106 คน 
 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีจะใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการเพื่อใชในการศึกษาคร้ังนี้มีลักษณะเปนแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื่อการจัดระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

พืน้ท่ีโครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชยีงราย ผูศกึษาดําเนนิการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาตามขัน้ตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศ 

1. ดานการรวบรวมขอมูล 

2. ดานการตรวจสอบขอมูล 

3. ดานการประมวลผลขอมูล 

4. ดานการนําเสนอขอมูล 

5. ดานการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ 

สถานภาพการปฏบัิติงาน 

1. ผูบริหารสถานศกึษา  

2. ครูผูปฏบัิตงิาน 
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1. ศกึษาหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการบริหารการจัดระบบ

สารสนเทศในการปฏิบัติงานของผูบริหารและครูท่ีปฏิบัติงานเพื่อกําหนดขอบเขตและกรอบแนวคิดแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวจัิย 

3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาดวยตนเองเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

ดร.เทอดชาต ิ ชัยพงษ รองผูอํานวยการ สพป.เชยีงราย เขต 4 

นายศุภโชค  ปยะสันติ์     ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไรสามัคคี 

นายสุขสันต  สอนนวล    ผูอํานวยการโรงเรียนบานพญาไพร       

5. ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นใน

แบบสอบถามกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวโดยใชวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ของแบบสอบถามโดยคัดเลือกขอ

คําถามที่มคีาเฉลี่ยตัง้แตคา .05 ขึ้นไปซึ่งในการวจัิยคร้ังนี้แบบสอบถามมคีาIOC ระหวาง 0.67 - 1 

6 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

7. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out )กับผูบริหารและครูผูปฏิบัติงานในโรงเรียนบานดาย

เทพกาญจนาอุปถัมภ จํานวน 30 คนเพ่ือหาความเท่ียงของขอคําถามแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิความ

เช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามตามวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

เพื่อใหไดความเช่ือมั่นแบบสอบถามเทากับ 0.95 และความเช่ือมั่นในแตละดานมดีังนี้ 

ดานการรวบรวมขอมูล มคีาความเช่ือมั่นเทากับ  0.91 

ดานการตรวจสอบขอมูล มคีาความเช่ือมั่นเทากับ  0.79 

ดานการประมวลผลขอมูล มคีาความเช่ือมั่นเทากับ  0.89 

ดานการนําเสนอขอมูล มคีาความเช่ือมั่นเทากับ  0.81 

ดานการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ มคีาความเช่ือมั่นเทากับ  0.83 

ดานการปฏบัิตงิานตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน มคีาความเช่ือมั่นเทากับ  0.92 

8. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงสมบูรณแลวนําเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาคนควา

ดวยตนเอง เพ่ือตรวจสอบและขอความเห็นชอบกอนนําไปใชในการเก็บขอมูล 

9. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนผูบริหารและครูท่ีปฏิบัติงานในการจัดระบบ

สารสนเทศของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศกึษาพืน้ท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชยีงราย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย             

แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพืน้ฐานของผูตอบแบบสอบถามมลีักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  

(Check List) จํานวน 6 ขอ 
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ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการจัดระบบสารสนเทศแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรการ

สวนประมาณคา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับตามวิธีของลิเคอรท (Likert Scales) ซึ่งครอบคลุมการจัดระบบ

สารสนเทศ 5 ขัน้ตอน จํานวน 48 ขอ มจํีานวนแบบสอบถามในแตละดาน 

 

ดานการรวบรวมขอมูล   จํานวน 12 ขอ 

ดานการตรวจสอบขอมูล  จํานวน  8 ขอ 

ดานการประมวลผลขอมูล  จํานวน  9 ขอ 

ดานการนําเสนอขอมูล   จํานวน 12 ขอ 

ดานการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ จํานวน  7 ขอ 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ

มาตรการสวนประมาณคา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับตามวิธีของลิเคอรท (Likert Scales) ในแตละขอมีคําตอบ

ใหเลือก 5 คําตอบ กําหนดในการวัดออกเปน 5 ระดับซึ่งครอบคลุมกลุมงานตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน

ท้ังหมด 4 กลุมงาน คือ วชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป จํานวน 10 ขอ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้นําหนังสือจากวิทยาเขตเชียงรายมหาวิทยาลัยพะเยา 

ถึงผูอํานวยการโรงเรียนเพ่ือขอความอนุเคราะหใหครูท่ีปฏิบัติงานตอบแบบสอบถาม จากนั้นสงแบบสอบถามไปยัง

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานในการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นท่ี

โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามสามารถดําเนินการเก็บขอมูล

ดวยตนเองโดยรับแบบสอบถามคืนท้ังหมดจํานวน 106 ฉบับคิดเปนรอยละ 100 นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาเรียงลําดับ    

จัดหมวดหมู แลวดําเนนิการวเิคราะหขอมูล 
 

การวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งผู

ศกึษาไดแยกการวเิคราะหขอมูลตามลักษณะของแบบสอบถามดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพการปฏิบัติงานวุฒิการศึกษา 

ประสบการณในการทํางานการอบรมดานคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ

(Percentage) แลวรายงานเปนความเรียง 

2. ปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการ

พัฒนาดอยตุงจังหวัดเชยีงราย ผูศึกษานํามาวิเคราะหโดยนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย (µ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(σ) ของรายขอแตละขอ 
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3. ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานในการใชงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน

กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ผูศึกษานํามาวิเคราะหโดยนําคะแนนท่ีไดมา

หาคาเฉลี่ย (µ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ) ของรายขอแตละขอ 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง คิดเปนรอยละ 56.60 อยูในชวงอายุ 31–40 ป    

คิดเปนรอยละ 43.40  มสีถานภาพการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษาคิดเปนรอยละ 8.50 และครูผูปฏิบัติงานในโรงเรียน 

คิดเปนรอยละ  97.00 มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการจัดการระบบสารสนเทศ  ต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ

51.90 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ  90.00 เคยไดรับการอบรมดานคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 

90.60  

ปญหาการจัดระบบสารสนเทศ พบวา ปญหาการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงราย โดยรวมพบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง (µ=3.12) เมื่อ

พจิารณาคาเฉลี่ยรายขอ พบวา มปีญหาอยูในระดับปานกลางทุกขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก การจัดเก็บขอมูล

และสารสนเทศ (µ=3.17) จึงมีปญหามากท่ีสุด การรวบรวมขอมูล (µ=3.12) การนําเสนอขอมูล(µ=3.11) การตรวจสอบ

ขอมูล (µ=3.09) และท่ีมปีญหานอยท่ีสุด ไดแก การประมวลผลขอมูล (µ=3.12) 

ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากร พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการใชระบบสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก (µ=3.93) เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรายขอ พบวา มีปญหาอยูในระดับมากทุกขอ 

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  สารสนเทศของงานวิชาการของโรงเรียน มีการนําโปรแกรมประยุกต ระบบขอมูล

ออนไลนมาใชงานระบบสารสนเทศ (Microsoft Office, Student2551 โปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผลและสารสนเทศ

นักเรียน, Bookmark2551 โปรแกรมวัดผลรายวิชา, DMC-ระบบจัดเก็บขอมูลบนเว็บไซต ฯลฯ) (µ= 4.07) จึงมีการ

ปฏิบัติงานมากท่ีสุด มีการนําเสนอขอมูล ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง โรงเรียนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  (µ= 

4.01)  และท่ีมีการปฏิบัติงานนอยท่ีสุด ไดแก มีการประมวลผลขอมูล ดวยเคร่ืองมือ และอุปกรณที่ทันสมัย   (µ= 3.76)  

ตามลําดับ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน

กลุมเครือขายพัฒนาการศกึษาพืน้ท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชยีงราย สามารถสรุปผลการศกึษาไดดังนี้ 
1. ปญหาการจัดระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง 

จังหวัดเชยีงราย วเิคราะหรายดานและโดยรวม 

จากการศกึษาพบวา ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการจัดระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนกลุมเครือขาย

พัฒนาการศกึษาพืน้ท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชยีงราย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ปญหาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด

เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศการรวบรวมขอมูลการนําเสนอขอมูลการตรวจสอบ

ขอมูล และการประมวลผลขอมูล เมื่อสรุปผลเปนรายดานพบวา 
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 1.1 ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ปรากฏวาสถานศึกษามีปญหาอยูในระดับปานกลางเมื่อวิเคราะหขอมูลรายขอ 

พบวาทุกขอมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมีปญหาเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก  อันดับแรก กําหนด

บุคลากรผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูล  อันดับสอง กําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  และอันดับสาม 

สรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหขอเสนอแนะไววา ควรกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเก็บรวบรวมขอมูลใหครบทุกกลุมงาน จัดใหเปนหมวดหมู และใหความรูกับบุคลากรในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูล ปรากฏวาสถานศึกษามีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหขอมูลราย

ขอ พบวาทุกขอมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมีปญหาเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก  อันดับแรก 

ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูล อันดับสองกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล และอันดับสาม 

จําแนกขอมูลออกเปนหมวดหมู ตามลักษณะขอมูลโดยใหขอเสนอแนะไววาควรใหความรูการอบรมเร่ืองการดําเนินงาน

ระบบสารสนเทศแกบุคลากรใหเห็นความสําคัญในการรวมมือกันจัดระบบการตรวจสอบขอมูลโดยมกีารกําหนดระยะเวลา 

 1.3 ขั้นตอนการประมวลผลขอมูล ปรากฏวาสถานศึกษามีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหขอมูลราย

ขอ พบวาทุกขอมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมีปญหาเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก  อันดับแรก 

กําหนดวางแผนแนวทางปฏิบัติในการประมวลผลขอมูลจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา อันดับสอง บุคลากรใหมีความรู

ความสามารถในการประมวลผลขอมูลกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบท่ีมีความรูความสามารถในการประมวลผลขอมูล

จําแนกขอมูลตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ (การจัดหมวดหมู, การเรียงลําดับ, การแจงนับ, การใชสูตรทาง

คณติศาสตร)และอันดับสามประมวลผลขอมูลดวยมือและเคร่ืองคอมพวิเตอรโดยใหขอเสนอแนะไววาควรดําเนินงานอยาง

เปนระบบ และรวบรวมใหเปนปจจุบันและเปนระเบียบกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบและใหความรูกับบุคลากรในการ

ประมวลผลขอมูล 

 1.4 ขั้นตอนการนําเสนอขอมูล ปรากฏวาสถานศึกษามีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหขอมูลรายขอ 

พบวาทุกขอมปีญหาอยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมีปญหาเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก  อันดับแรก นําขอมูล

สารสนเทศใชในการประกันคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก อันดับสอง นําเสนอขอมูลสารสนเทศ

ผานระบบอินเทอรเน็ตเผยแพรประชาสัมพันธในโรงเรียน และอันดับสาม มีหองปฏิบัติการสําหรับนําเสนอขอมูล

สารสนเทศ นําขอมูลสารสนเทศใชในการประกันคุณภาพภายในโดยใหขอเสนอแนะไววาควรมีหองสําหรับการนําเสนอ

ขอมูลสารสนเทศนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบท่ีหลากหลายและใหทันตามเหตุการณปจจุบัน 

 1.5 ขั้นตอนการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ปรากฏวาสถานศึกษามีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห

ขอมูลรายขอ พบวาทุกขอมปีญหาอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีปญหาเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก  อันดับ

แรก มีหองสําหรับศูนยขอมูลสารสนเทศและวัสดุครุภัณฑท่ีใชจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ อันดับสอง จัดระบบการคนหา

ขอมูลและสารสนเทศท่ีรวดเร็ว และอันดับสาม กําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบท่ีมีความรูความสามารถรับผิดชอบประจํา

ศูนยขอมูลสารสนเทศ เก็บรักษาขอมูลสารสนเทศโดยใชแฟมเอกสารขอมูล 
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โดยใหขอเสนอแนะไววาควรจัดหองขอมูลสารสนเทศวางแผนการจัดเก็บอยางเปนระบบ และกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบ

ที่มคีวามรูความสามารถ 

 2. การใชระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญใหขอมูลไววา การใช

สารสนเทศของงานวิชาการของโรงเรียน มีการนําโปรแกรมประยุกต ระบบขอมูลออนไลนมาใชงานระบบสารสนเทศ

(Microsoft Office,Student2551 โปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผลและสารสนเทศนักเรียน, Bookmark 2551 โปรแกรม

วัดผลรายวิชา, DMC-ระบบจัดเก็บขอมูลบนเว็บไซต ฯลฯ) และการนําเสนอขอมูล ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง 

โรงเรียนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยท่ีตองทําการประมวลผลขอมูล ดวยเคร่ืองมือ และอุปกรณท่ีทันสมัย 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาคร้ังนี้ ทําใหทราบถึงการศึกษาปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศกึษาพืน้ท่ีโครงการพัฒนาดอยตุงซึ่งผูศกึษาไดนําประเด็นท่ีสําคัญมาอภปิราย ดังนี้ 

 1. ปญหาการจัดระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง 

จังหวัดเชยีงราย โดยรวมและรายดานท้ัง 5 ขัน้ตอน พบวา มปีญหาการจัดระบบสารสนเทศอยูที่ในระดับปานกลางทุกดาน 

มปีญหาดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.1 ดานการรวบรวมขอมูล พบวา มีปญหาการกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลกําหนด

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  และสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสอดคลองกับผลวิจัยของ วิสุทธิศักดิ์ 

เครือสาร (2554) ท่ีไดศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือขายรองเคาะ อําเภอวังเหนือ 

จังหวัดลําปาง พบวา ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญกับระบบสารสนเทศนอยมากและขาดการจัดระบบท่ีดีโดยให

ขอเสนอแนะไววาควรแตงตั้งผูรับผิดชอบและใหความรูกับเจาหนาท่ีเก็บรวมรวมขอมูลตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการ

ดําเนินงานและทุกฝายควรใหความสําคัญกับระบบสารสนเทศสอดคลองกับผลวิจัยของ วรรณา เอกตะ (2550) ศึกษา

สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3 

พบวา บุคลากรท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไมเพียงพอ ขาดแคลนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล การรวบรวมขอมูลยัง

ไมเปนระบบ ขาดแคลนเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอรในการรวบรวมขอมูล และขาดงบประมาณในการรวบรวมขอมูล 

สอดคลองกับผลวิจัยของ จันทรพร  เสงี่ยมพักตร (2549) ไดศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอ

เมืองเชยีงใหมพบวา บุคลากรมจํีากัด มภีาระงานมาก ขาดความรูความชํานาญและไมมผีูรับผิดชอบโดยตรงแหลงขอมูลไม

ครบสมบูรณ ไมครอบคลุมในบางเร่ือง และขอมูลท่ีตองการมาจากหลายแหลงทําใหใชเวลานานในการเก็บรวบรวม 

สําหรับขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา คือ จัดหางบประมาณสนับสนุน จางบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และความ

ชํานาญมาทํางาน แยกจากงานการสอน หรือแตงตั้งผูรับผิดชอบหนาท่ีโดยตรง และลดเวลาสอนลงจัดอบรมใหความรู

เกี่ยวกับความสําคัญของสารสนเทศใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ  

ท้ังนี้เนื่องมาจากสถานศึกษาตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา

ทุกขนาดไมวาขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง หรือขนาดใหญ ควรจัดทําคําสั่งมอบหมายงานใหชัดเจน ใหเปนไปตามความ

เหมาะสมกับบริบท สภาพแวดลอม และจํานวนบุคลากร ท้ังนี้ควรมีการกําหนดระยะเวลา เคร่ืองมือ วิธีการท่ีหลากหลาย

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ระบุใหชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค 
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1.2 ดานการตรวจสอบขอมูล พบวา มีปญหาตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูล กําหนดบุคลากร

ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล และจําแนกขอมูลออกเปนหมวดหมู ตามลักษณะขอมูล สอดคลองกับผลวิจัยของ 

จันทรพร เสงี่ยมพักตร (2549) พบวา บุคลากรมีจํากัด มีภาระงานมาก ขาดความรูความชํานาญ ไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง 

และขอมูลบางอยางไมเปนปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง ขาดความตอเนื่อง สอดคลองกับผลวิจัยของ สุชีรา จินดาวงศ 

(2550) พบวา ขั้นตรวจสอบขอมูล ไมมีการตรวจสอบขอมูลที่ไดรับมาในเร่ืองคุณภาพ ความถูกตอง ความสมบูรณของ

ขอมูล และการตรวจสอบขอมูลไมเปนปจจุบัน สวนขอเสนอแนะในการตรวจสอบขอมูล พบวา ควรจัดตั้งคณะกรรมการใน

ตรวจสอบขอมูลในโรงเรียนเพื่อใหมีการตรวจสอบขอมูลอยางเปนระบบและควรมีการเผยแพรขอมูลท่ี สอดคลองกับผล

วิจัยของ วิสุทธิศักดิ์ เครือสาร (2554) พบวา ผูบริหารและบุคลากรไมใหความสําคัญกับระบบสารสนเทศ ขาดการ

วางแผน การตรวจสอบ และติดตามขอมูล ไดใหขอเสนอแนะไววา ควรกําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล

บุคลากร ควรใหความสําคัญกับการดําเนนิงานระบบสารสนเทศและควรรวมมือกัน 

 ทัง้นี้เนื่องมาจากสถานศกึษาตองจัดใหมรีะบบตดิตามการปฏบัิตงิานของบุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการ

กรอกขอมูลและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูลสารสนเทศท่ีทาง

สถานศกึษาไดจัดทําขึ้นกอนนําไปใชเพื่อใหเกดิผลดตีอสถานศกึษา 

 1.3 ดานการประมวลผลขอมูล พบวา มีปญหากําหนดวางแผนแนวทางปฏิบัติในการประมวลผลขอมูล จัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการประมวลผลขอมูลกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบท่ีมี

ความรูความสามารถในการประมวลผลขอมูลจําแนกขอมูลตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ (การจัดหมวดหมู, 

การเรียงลําดับ, การแจงนับ, การใชสูตรทางคณิตศาสตร) และประมวลผลขอมูลดวยมือและเคร่ืองคอมพิวเตอร

สอดคลองกับผลวิจัยของ วรรณา  เอกตะ (2550) พบวา การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการ

ประมวลผลขอมูล บุคลากรขาดทักษะในการประมวลผลขอมูล ขาดแคลนเทคโนโลยีในการประมวลผลขอมูล ขาดแคลน

โปรแกรมการประมวลผลขอมูล สอดคลองกับผลวิจัยของ จันทรพร เสงี่ยมพักตร (2549) พบวาบุคลากรมีจํากัด มีภาระ

งานมาก ขาดความรูความชํานาญ และไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง และโปรแกรมท่ีใชจากหนวยงานตนสังกัดไมสมบูรณและ

มีการเปลี่ยนแปลงบอย สวนขอเสนอแนะ คือ ควรจัดหางบประมาณสนับสนุน จางบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและ

ความชํานาญมาทํางาน แยกจากงานสอน หรือแตงตั้งผูรับผิดชอบทําหนาท่ีโดยเฉพาะ และลดเวลาสอนลง และควรมีการ

ใหความรูเพิ่มเตมิ โดยวธีิการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร และผูรับผดิชอบควรศึกษาโปรแกรมและวิธีการใชใหเขาใจอยางละเอียด 

สอดคลองกับผลวิจัยของ สุชีรา จินดาวงศ (2550) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนดอกคําใต

วิทยาคม จังหวัดพะเยา สําหรับปญหาในการประมวลผลขอมูล พบวา ขาดบุคลากรในการประมวลผลขอมูล การ

ประมวลผลขอมูลยังไมเปนระบบและไมชัดเจน ขอเสนอแนะ ควรขอความรวมมือจากทุกฝายในการประมวลผล ควรจัดทํา

ขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากการประมวลผล แสดงในรูปแผนภูมิ แผนภาพ หรือกราฟ ในรูปแบบตางๆ และควรพัฒนา soft 

ware ใหม เพื่อมาประมวลผลขอมูลหรือจัดหา soft ware มาเพิ่มเตมิ 

 ทัง้นี้เนื่องมาจากสถานศกึษาควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ขอมูลสารสนเทศใหมีหนาท่ีจัดทําขอมูลตามระบบการใชโปรแกรมขอมูลสารสนเทศใหเขารับการอบรมในโปรแกรมตาง ๆ ท่ี

หนวยงานตนสังกัดจัดขึ้นโดยท่ีบุคลากรในดานนี้จะตองเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาท่ีจึงควร

ใหการสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาใหไดรับการอบรมพัฒนาทักษะดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีขอมูล
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สารสนเทศในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

 1.4 ดานการนําเสนอขอมูล พบวา มปีญหานําขอมูลสารสนเทศใชในการประกันคุณภาพเพื่อรองรับการประเมิน

จากหนวยงานภายนอก นําเสนอขอมูลสารสนเทศผานระบบอินเทอรเน็ตเผยแพรประชาสัมพันธในโรงเรียน และมี

หองปฏิบัติการสําหรับนําเสนอขอมูลสารสนเทศ นําขอมูลสารสนเทศใชในการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งตรงกับ สํานัก

ทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดกลาววาการจัดระบบบริหารและ

สารสนเทศของสถานศึกษานับวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจะ

นําไปสูการบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานท่ีตองการและครอบคลุมภารกิจ ดานการบริหาร

จัดการของสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สถานศึกษาจึงตองมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีนําไปสูคุณภาพ

ของผูเรียนรวมถึงระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เปนระบบ ถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบันและสามารถเรียกใชขอมูล

สารสนเทศไดตลอดเวลาสอดคลองกับงานวจัิยของ จันทรพร เสงี่ยมพักตร (2549) ศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศของ

สถานศึกษาในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศไมตรงประเด็น ไมสมบูรณ ไมเปนระบบท่ี

ชัดเจนเกดิความซ้ําซอน และไมมคีวามหลากหลาย และบุคลากรมีจํากัด มีภาระงานมาก ขาดความรูความชํานาญ และไม

มีผูรับผิดชอบโดยตรง สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณา  เอกตะ (2550) ศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็กเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ

ไมเปนปจจุบัน การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศยังไมมีความหลากหลาย และไมมีวัสดุ อุปกรณ ในการนําเสนอขอมูล

และสารสนเทศ สวนขอเสนอแนะ คือ ควรจัดการอบรมการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศใหกับบุคลากร ผูบริหารควรให

ความสําคัญของการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ และสนับสนุนใหโรงเรียนไดนําการเสนอขอมูลและสารสนเทศไปใชใหเกิด

ประโยชนอยางเต็มท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของ วิสุทธิศักดิ์ เครือสาร (2554) พบวา ไมมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตรง 

และการนําเสนอขอมูลยังมีรูปแบบจํากัด โดยมีขอเสนอแนะ คือ ควรจัดบุคลากรรับผิดชอบ ควรจัดระบบการนําเสนอ

ขอมูลสารสนเทศ ในรูปแบบตางๆ ใหทันตามเหตุการณ และควรนําเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 ทัง้นี้เนื่องมาจากการจัดระบบสารสนเทศท่ีมปีระสทิธิภาพ เปนระบบ ถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบันและสามารถ

เรียกใชขอมูลสารสนเทศไดตลอดเวลาโดยผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใชในการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ตาม

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนําเสนอไดในหลายรูปแบบ เชน ตาราง 

แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายเปนความเรียง และมีการประชาสัมพันธท่ีดี จะตองประชาสัมพันธทุกดาน ในดาน

วิชาการจะตองประสานสัมพันธกับผูปกครองอยางตอเนื่องการพัฒนาดานอ่ืน  เชน การพัฒนาแหลงเรียนรู การจัดภูมิ

ทัศนโรงเรียน การจัดบริการท่ีด ีเชน โครงการอาหารกลางวัน ซึ่งจําเปนตองประชาสัมพันธใหท่ัวถงึและตอเนื่อง 

 1.5 ดานการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ พบวา มีปญหาหองสําหรับศูนยขอมูลสารสนเทศและวัสดุครุภัณฑท่ีใช

จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ จัดระบบการคนหาขอมูลและสารสนเทศท่ีรวดเร็ว และกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบที่มีความรู

ความสามารถรับผดิชอบประจําศูนยขอมูลสารสนเทศ เก็บรักษาขอมูลสารสนเทศโดยใชแฟมเอกสารขอมูล สอดคลองกับ

งานวิจัยของ วรรณา  เอกตะ (2550) ปญหาท่ีพบโดยมาก คือ ขาดแคลนงบประมาณในการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ 

การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศไมเปนสัดสวน ไมมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ ขาดแคลนวัสดุ

อุปกรณ เคร่ืองมือในการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ และระบบจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศไมดี สวนขอเสนอแนะ คือ 

ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ ควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือในการจัดเก็บขอมูล
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และสารสนเทศ ควรสนับสนุนใหโรงเรียนมีระบบการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศท่ีดี และควรสงเสริมใหบุคลากรเห็นถึง

ความสําคัญในการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ สอดคลองกับงานวิจัยของ วิสุทธิศักดิ์ เครือสาร (2554)ศึกษาการ

ดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือขายรองเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบวา ไมมีสถานท่ีจัดเก็บ

ขอมูลและสารสนเทศ และขาดระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีดี โดยใหขอเสนอแนะไววา ควรวางแผนการจัดเก็บ

ขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบ ควรจัดสถานท่ีเพื่อจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศและดําเนินงานระบบสารสนเทศ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุชีรา จินดาวงศ (2550) พบวา การจัดเก็บขอมูลยังไมเปนระบบ ทําใหขอมูลอาจสูญหายได 

ขอมูลที่มีอยูไมมีการจัดระเบียบขอมูลท่ีเปนปจจุบัน และขอมูลตางๆ กระจัดกระจาย จัดเก็บไมเปนหมวดหมู ยากตอการ

คนหา สวนขอเสนอแนะ คือ ควรแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมีความรู ความสามารถ ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดระเบียบ

ขอมูลหรือคลังขอมูลเพื่อจัดระเบียบขอมูลและคลังขอมูลใหมันระบบท่ีดขีึ้น 

 ท้ังนี้เนื่องมาจากสถานศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู 

ครอบคลุม เปนปจจุบันสะดวกตอการเขาถึงและการใหบริการ สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรูและ

สามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศท่ีทางสถานศึกษาจัดทําขึ้นไดดวยตนเองโดยมีการจัดทําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ไว

ใหบริการและใหผูท่ีเปนเจาหนาท่ีจัดทําขอมูลสารสนเทศในดานตาง ๆ เปนผูแนะนําขั้นตอนการสืบคนขอมูลสารสนเทศ 

และควรจัดเก็บผลการดําเนินงานของสถานศึกษาใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและควรจัดเก็บขอมูล

สารสนเทศยอนหลังอยางนอย 3 ป ซึ่งจะทําใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ มีความเปนอัตลักษณของสถานศึกษานําไปสู

ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและเตรียมความพรอมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยาง

แทจริงโดยไมแยกสวนจากภารกจิประจําหรือเพิ่มภาระงาน 

2. ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในการใชระบบสารสนเทศ ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และ

ครูผูปฏิบัติงานในโรงเรียน ท่ีมีความคิดเห็นโดยรวมสามารถปฏิบัติไดตามหลักและกระบวนการจัดระบบสารสนเทศไดใน

ระดับมากโดยมปีจจัยมาจากกลุมงานตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน มีการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการจัดการในสวนงานสารสนเทศของงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไป ของโรงเรียน 

มกีารนําโปรแกรมประยุกต ระบบขอมูลออนไลนมาใชงานระบบสารสนเทศ ตามกระบวนการจัดระบบสารสนเทศมีการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยใชรูปแบบวิธีการท่ี หลากหลาย และเหมาะสมทําการตรวจสอบขอมูล โดยใชวิธีการท่ีมีความถูกตอง 

และเช่ือถือไดจัดการประมวลผลขอมูล ดวยเคร่ืองมือ และอุปกรณท่ีทันสมัยและมีการนําเสนอขอมูล ท่ีเปนประโยชนตอ

การพัฒนาตนเอง โรงเรียนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมท้ังมีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบของแฟมเอกสาร

ขอมูล หรือฐานขอมูลทางคอมพิวเตอรซึ่งตรงกับ สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (2553) ไดกลาววาเมื่อพิจารณาภารกิจของสถานศึกษาทั้ง 4 งาน พบวาแมจะมีการกําหนดภารกิจเกี่ยวกับขอมูล

สารสนเทศไวอยางชัดเจนในงานบริหารท่ัวไปแลวก็ตามเพื่อใหการบริหารและจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถานศึกษาควรจัดใหทุกงานมีระบบขอมูลสารสนเทศของแตละงานไวดวยสอดคลองกับผลวิจัยของ เทพฤทธ์ิ          

วรรณมะกอก (2550) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือขายสามัคคี อําเภอแมแจม จังหวัด

เชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดปฏิบัติงานทุกดานของการดําเนินงานระบบสารสนเทศ คือ ดานการเก็บ

รวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล การประมวลขอมูล การจัดหนวยหรือคลังขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนํา

ขอมูลไปใช สวนปญหาท่ีพบ บุคลากรมีจํากัด ภาระงานมาก ขาดความรู ความสามารถ และความชํานาญ ไดรับ
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งบประมาณในการดําเนินงานระบบสารสนเทศไมเพียงพอ ขาดอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและไมมีศูนยสารสนเทศ 

สอดคลองกับผลวจัิยของ กิตติศักดิ์ เจริญศรี (2550) ไดศึกษาการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอัสสัมชัญ

ลําปาง พบวา ไดแตงตั้งบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถเพื่อดูแลระบบเครือขายในการเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบ

ขอมูลดวยวิธีการเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของจําแนกขอมูลเปนหมวดหมูตามลักษณะงาน เตรียมวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ

คอมพิวเตอรท่ีใชในการจัดเรียงขอมูลคํานวณผลขอมูลโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร กําหนดเวลารายงานการเก็บรวบรวม

ขอมูลของโรงเรียนเปนปจจุบัน จัดบุคลากรท่ีมคีวามรู ความสามารถรับผดิชอบประจําในการจัดเก็บขอมูล ทําสําเนาขอมูล

ทุกคร้ัง ที่เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล และนําขอมูลสารสนเทศไปเผยแพรประชาสัมพันธงานของของโรงเรียน 

 ท้ังนี้เน่ืองมาจากการบริหารงานสถานศึกษาตามโครงสรางภารกิจงาน จะบรรลุวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพไดตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาการปฏิบัติงานตองไดรับความรวมมือ

อยางดจีากบุคลากรท่ีมคีวามรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองอยางแจมชัด จึงจะชวยนํามาซึ่งความสําเร็จของการ

จัดระบบสารสนเทศ ท้ังนี้ นโยบายในการนําระบบสารสนเทศมาใชในงานของโรงเรียนตองมคีวามชัดเจน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบ มีการกําหนดระยะเวลาในการทํางาน และสรางเคร่ืองมือในรูปแบบ

ตางๆ 

2. ควรมีการจําแนกขอมูลออกเปนหมวดหมู ตามลักษณะขอมูล และตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทํา

การประมวลผลขอมูลดวยมือและเคร่ืองคอมพวิเตอร 

3. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนนิงานระบบสารสนเทศของสถานศกึษา 

4. ควรนําขอมูลสารสนเทศ มาใชนําเสนอตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางมปีระสทิธิภาพ 

5. ควรมีหองสําหรับศูนยขอมูลสารสนเทศและวัสดุครุภัณฑท่ีใชจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ จัดระบบการคนหา

ขอมูลและสารสนเทศท่ีรวดเร็ว  

 ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

ควรศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนใน

เครือขายอ่ืนๆ ท่ีมพืีน้ท่ีหรือลักษณะของกลุมเครือขายท่ีใกลเคียง 
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การศึกษาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

The Study Problem Of Internal Quality Assurance Maelao Subdistrict Administrative 

Organization Child Development Center,Chiangkham Distric,Phayao Province. 

ธัญกมล สุนทร11

1* และฐิติชัย รักบํารงุ2  

Tunyakamol Sunton1* and Titichai Luckbumrung2 

บทคัดยอ 

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเฉพาะ คือ 1) เพื่อ

ศึกษาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาผลการศึกษาพบวาภาพรวมอยูในระดับ

นอย ยกเวนประเมินคุณภาพภายใน การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อยูใน

ระดับปานกลาง ตามลําดับ มีขอเสนอแนะควรสงเสริมและใหความรู ความเขาใจในเร่ืองการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในสถาน ใหแกคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก 
 

คําสําคัญ: การดําเนนิงานการประกันคุณภาพภายใน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

Abstract  

The study problem of internal quality assurance Maelao Subdistrict Administrative Organization child development 

center  Chiangkam distric , Phayao province.The purpose of the research :1) to study problem of quality assurance 2) tostudy the 

development of the internal quality assurance based on the opinions of administrators , teachers and school board. The study 

results showed that the quality assurance situated in the low level except the internal quality evaluation , the 

information and management system. The quality of education checking situated in the moderate level. Suguestions 

should promote and educate  in the internal quality assurance to executive committee child development center. 
 

Keywords: Internal quality assurance, Child development center 
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บทนํา 

โลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันในเร่ืองของคุณภาพโดยเฉพาะความเจริญ กาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีท่ีเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย สิ่งที่จะทําใหมนุษยเราอยูรอดไดในสังคมปจจุบัน มีความ

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาคุณภาพของมนุษยในทุก ๆ ระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองการศึกษาซึ่งเปนรากฐานสําคัญ

ของการดําเนนิชวีติอยูในสังคมไดอยางมีความสุขพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน สถาบันการศึกษาเปนสถาบัน

ท่ีสองรองจากสถาบันครอบครัวท่ีเปนแหลงพัฒนาคนใหมีความรู ออกไปใชชีวิตในสังคม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพเปนเร่ืองจําเปนท่ีรัฐจะตองดําเนินการ โดยจะตองใหการศึกษาท่ีมีคุณภาพแกประชาชน เพื่อทําให

ศักยภาพที่มีอยูในตัวผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจัก

เรียนรูดวยตนเองและสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รูจัก

พึ่งตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข (สุภาวดี ตรีรัตน, 2555) ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจึงสะทอน

ถึงคุณภาพของคนท่ีเปนผลิตผลของการจัดการศึกษา อยางไรก็ตาม ในสถานการณปจจุบันสถานศึกษาสวนใหญยังมี

ความเหลื่อมล้ําและแตกตางกัน ท้ังในดานงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือแมแตปจจัยดานผูเรียน รวมทั้งปจจุบันเอื้อ

อ่ืนๆ เชน ความรวมมือของกรรมการสถานศกึษา การสนับสนุนจากชุมชน หนวยงานหรือองคกรท่ีอยูใกลเคียงสถานศึกษา 

และการติดตามชวยเหลืออยางใกลชิดจากหนวยงานตนสังกัด สิ่งเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษา 

อีกทั้งปจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาดวยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพ

ผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัดการศกึษา (คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,2554, หนา 1)  

จากเหตุผลดังกลาว จึงไดมีการกําหนดเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ขึ้น 

เพื่อมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู และการสงเสริมการ

มีสวนรวมของทุกภาคสวน ท้ังนี้เพื่อใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงเปน

สิ่งท่ีสําคัญท่ีทุกฝายท่ีมสีวนรวมในการจัดการศกึษาตองตระหนักและดําเนินการจนบรรลุผลในท่ีสุด ระบบประกันคุณภาพ

การศกึษา เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของการศกึษาไทยไดอยางมปีระสทิธิภาพ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2544 ไดกําหนดความมุงหมายและ

หลักการเร่ืองการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา กําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา โดยหมวด 6 ไดกลาวถึงมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศกึษาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัด

ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศกึษาท่ีตองดําเนนิการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน ตนสังกัด หนวยงานท่ี

รับผดิชอบและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 

แมวาการพัฒนาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจะผานไปแลวชวงระยะหนึ่ง คือ รอบ

ทศวรรษท่ีผานมา (พ.ศ.2552-2551) กระแสสังคมก็ยังมีการวิพากษวิจารณวาระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษายังไมเขมแข็งสถานศกึษาไมไดสรางระบบคุณภาพใหเกดิอยางจริงจัง มุงเนนการปรับปรุงเพื่อใหผานเกณฑการ
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ประเมินคุณภาพภายนอกเทานั้น ดวยเหตุนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ลงวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2553 ที่กําหนดใหสถานศึกษาตองพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดวยการมีสวนรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และตองมีการดําเนินงาน 8 ประการ 

โดยเร่ิมตนตั้งแต 1) กําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดําเนินงานตามแผน 5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายใน 7) จัดทํารายงานประจําปเสนอบุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของจนถึง 8) มีการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมขององคกรที่ย่ังยืน ทั้งนี้เพื่อใหเขาสูการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศกึษาอยางแทจริง(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา, 2553) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ซึ่งไดรับการถายโอน

เขาสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อป 2557 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมลาวมีทั้งหมด 6 แหง ไดแก   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงเย็น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดผาลาด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกาญจนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน  

สบทุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแฮะ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ํามนิ ไดเปดทําการสอนและอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุ 2-5 ป มี

เด็กทั้งหมด 120 คน หัวหนาสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลแมลาว 1 คน ครูผูดูแลเด็ก   

4 คน ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 6 คน ผูดูแลเด็ก 2 คน ซึ่งไดเขารับการดูแลภายใตองคการบริหารสวนตําบล

แมลาว มาแลวเปนระยะเวลา 10 ป แตการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไมมีการจัดระบบ

การประกันคุณภาพตามขั้นตอนท่ีกฎกระทรวงกําหนดเทาท่ีควร จึงทําใหการประกันคุณภาพภายในประสบปญหาและ

อุปสรรคหลายดาน ซึ่งจะนําไปสูการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมนิภายนอกตอไป 

จากปญหาท่ีกลาวมา ผูศึกษาไดตระหนักและมีความสนใจในการจะศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานใน

การประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

เพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหาการดําเนินงานในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยผลการศึกษาท่ีไดจะ

นําไปเปนขอมูลใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา นําไปใชใน

การปรับปรุงพัฒนาและแกไขปญหาการดําเนินงานในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพรอมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก และไดรับการรับรองวาเปนสถานศกึษาท่ีมคุีณภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน

ตําบลแมลาว อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและ

คณะการการสถานศกึษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                              ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง“ศึกษาปญหาการดําเนนิงานประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลแมลาว อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา” ผูวจัิยใชระเบียบการวิจัยเชงิสํารวจ (Survey Research) 

ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ผูบริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ของศูนยพัฒนา   

เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา จํานวน 70 คน 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาปญหาการดําเนินงานและการหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตามหลักเกณฑและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.2553 ประกอบดวย 

 1. การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

 2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

หลักเกณฑและแนวปฏบัิตเิกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง 

1. การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของ 

สถานศกึษา 

2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษา 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

4. การดําเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศึกษา 

5. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

6. การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศึกษา 

7. การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน 

ประเมนิคุณภาพภายใน 

8. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

 

ความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตอการ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพภายในของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน

ตําบลแมลาว อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา 

 



  

2238 

 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

 4. การดําเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

5. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 6. การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

 7. การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมนิคุณภาพภายใน 

 8. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีจะใชในการศึกษาคร้ังนี้ มีลักษณะเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับปญหาการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยมี

ทัง้หมด 3 ตอน ไดแก 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) 

ขอคําถาม 3 ดาน ไดแก อายุ ตําแหนง ประสบการณทํางาน 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ“ปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา” แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตรการสวน

ประมาณคา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับ ตามวธีิของลเิคอรท (Likert Scales) ซึ่งแบงเปน 8 ขัน้ตอน ไดแก 

1. การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

4. การดําเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

5. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

6. การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

7. การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมนิคุณภาพภายใน 

8. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับ“ขอเสนอแนะในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา” 

การสรางเครือ่งมือ  

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะแบบสํารวจรายการ มีคา 5 

ระดับ ตามขัน้ตอนดังนี้  

1. ผูวิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อกําหนดขอบเขตและกรอบแนวคิดแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม  

2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงคของการวจัิย  
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3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาดวยตนเองเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ นางพีรนันท กันทะมาลา และ

นายสุวัฒน กาติ๊บ 

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หนทอความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นใน

แบบสอบถามกับนยิามศัพทท่ีกําหนดไว โดยใชวธีิหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามโดยใชสูตร 

โดยผูเชี่ยวชาญลงความคิดเห็นและใหคะแนน ดังนี้  

+ 1 หมายถงึ แนใจวาคําถามไดตรงกับนยิามศัพทเฉพาะท่ีระบุไว 

   0 หมายถงึ ไมแนใจวาคําถามไดตรงกับนยิามศัพทเฉพาะท่ีระบุไว 

- 1 หมายถงึ แนใจวาวาคําถามไมไดตรงกับนยิามศัพทเฉพาะท่ีระบุไว 

โดยคัดเลือกขอคําถามท่ีมคีาเฉลี่ยตัง้แตคา 0.05 ขึ้นไปซึ่งในการวจัิยคร้ังนี้แบบสอบถามมคีา IOC ระหวาง 0.6-1 

5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  

6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out ) กับกลุมท่ีไมใชกลุมประชากรท่ีใชศึกษา จํานวน 30 คน 

เพื่อหาความเท่ียงของขอคําถามแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามตาม

วธีิหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เพื่อใหไดความเช่ือมั่นแบบสอบถามเทากับ 0.74  

7. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงสมบูรณแลวนําเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาคนควา

ดวยตนเอง เพ่ือตรวจสอบและขอความเห็นชอบกอนนาไปใชในการเก็บขอมูล  

 8. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรที่เปนผูบริหาร ครูและคณะกรรมการ

บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล แมลาว อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจัิยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ตอน ดังนี้  

1. ผูวจัิยนําหนังสือจากบัณฑติมหาวทิยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชยีงรายถงึผูบริหาร ครู และคณะกรรมการ

บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม  

2. สงแบบสอบถามไปยังผูบริหาร ครู และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน

ตําบลแมลาว ท่ีเปนกลุมประชากรเพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

3. การสงและการตดิตามแบบสอบถามจากกลุมประชากร ผูวจัิยปฏิบัตดิังนี้  

3.1 ลงรหัสของแบบสอบถามเพื่องายตอการตรวจสอบและตดิตามคืน  

3.2 ผูวจัิยดําเนินการจัดสงดวยตนเอง  

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลกลับ ผูวจัิยดําเนนิการเก็บขอมูลดวยตนเอง  

3.4 ผูวจัิยไดรับแบบสอบถามกลับคืนท้ังหมด จํานวน 70 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
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การวิเคราะหขอมูล 

 การวเิคราะหขอมูลในการศกึษาคร้ังนี้ ผูศกึษาไดทําการวเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

เพื่อการวเิคราะหในการศกึษาใชสถติติางๆ ดังนี้ 

 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผูศกึษาวิเคราะหโดยแจกแจงความถี่ (frequency) และหาคารอยละแลว

นําเสนอผลการวเิคราะหในรูปตามตารางประกอบคําบรรยาย 

 2. ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล   

แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (𝜇) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) แลวนําเนอผลการ

วเิคราะหในรูปตามตารางประกอบคําบรรยายเกณฑท่ีใชในการแปลความหมายคาเฉลี่ย (𝜇) มดีังนี้  

 คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถงึ มปีญหาการดําเนนิงานฯ อยูในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถงึ มปีญหาการดําเนนิงานฯ อยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถงึ มปีญหาการดําเนนิงานฯ อยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถงึ มีปญหาการดําเนนิงานฯ อยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถงึ มปีญหาการดําเนนิงานฯ อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3. ขอเสนอแนะในการดําเนนิงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

แมลาว อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา โดยการวเิคราะหเนือ้หา  
 

ผลการศึกษา 

 การศกึษาเร่ือง ปญหาการดําเนนิงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลแมลาว อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลการศกึษาไดดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลแมลาว อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา  

  1.1 ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล   

แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวาเมื่อพิจารณาราย

ขั้นตอนแลวอยูในระดับปานกลาง 3 ขั้นตอน เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ

อยูในระดับนอย 5 ขั้นตอน เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ      

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน

ประเมนิภายในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง และการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 1.2 ปญหาการดําเนนิงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว 

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมอยูในระดับนอย  

เมื่อพจิารณาเปนรายขอแลวพบวาขอท่ีมีปญหาขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับ
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มากที่สุด ไดแก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาขาดการวิเคราะหความสอดคลองกันในมาตรฐานการศึกษา 

จุดเนน บริบท ความตองการ และอัตลักษณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมา ไดแก สาระสําคัญที่กําหนดในมาตรฐาน

การศึกษาไมมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และขอที่อยูในระดับนอยที่สุด ไดแก ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กไมมกีารประกาศใชมาตรฐานการศกึษาดวยรูปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสม  

 1.3 พบวาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมอยูใน

ระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาขอที่มีปญหาขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กไมไดจัดทําแผนพัฒนาท่ียึดสภาพปญหา ความตองการและขอมูลสารสนเทศ

เปนหลัก รองลงมา ไดแก คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ขาดการประชุมวางแผนการจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และขอท่ีอยูในระดับนอยท่ีสุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําแผนพัฒนาการศกึษารวมกับผูบริหารและครูผูดูแลเด็ก  

 1.4 พบวาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

แมลาว อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา ในขั้นตอนการจัดระบบบริหารและสารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เปนรายขอแลวพบวาขอท่ีมีปญหาขั้นตอนการจัดระบบบริหารและสารสนเทศอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ผูบริหารไมได

กําหนดใหมีผูรับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศใหสะดวกตอการเขาถึงและการใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

รองลงมา ไดแก คณะกรรมการ และ องคการบริหารสวนตําบลยังไมไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาท้ัง

ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป และขอที่อยูในระดับนอยที่สุด ไดแก ครูผูดูแลเด็กไมได

จัดทําขอมูลสารสนเทศผลการดําเนนิงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศกึษายอนหลังอยางนอย 3 ป  

 1.5 พบวาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพจิารณาเปนรายขอแลวพบวาขอท่ีมีปญหาขั้นตอน การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมากที่สุด ไดแก คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดการมีสวนรวม 

กับครูในการจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานตามแผนงานเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน รองลงมา ไดแก ผูบริหารขาดการดูแล 

กํากับ ติดตาม และนิเทศงานบุคลากรเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่อง และขอท่ีอยูในระดับนอยท่ีสุด ไดแก ผูบริหารขาดการสนับสนุน

ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหการปฏบัิตงิานเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ  

 1.6 พบวาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในขั้นตอนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาขอท่ีมีปญหาขั้นตอนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 

ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมมกีารแตงตั้งคณะทํางานติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

รองลงมา ไดแก องคการบริหารสวนตําบลขาดการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางนอย 1 คร้ัง 

ใน 3 ป และขอท่ีอยูในระดับนอยท่ีสุด ไดแก องคการบริหารสวนตําบลไมไดเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมใน

การเปนกรรมการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
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 1.7 พบวาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาขอที่มีปญหาขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก คณะกรรมการประเมินขาดเคร่ืองมือการประเมิน

ตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพ รองลงมา ไดแก คณะกรรมการประเมินไมมีการกําหนดวัตถุประสงคและแนวทางการประเมิน

อยางชัดเจน และขอท่ีอยูในระดับนอยท่ีสุด ไดแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมไดสรางความเขาใจใหแกบุคลากรเกี่ยวกับ

การประเมนิคุณภาพภายใน  

 1.8 พบวาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในขั้นตอนการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในในภาพรวมอยูใน

ระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาขอท่ีมีปญหาขั้นตอนการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน

คุณภาพภายในอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมไดวิเคราะหและแปรผลนําเสนอทั้งขอมูลเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ รองลงมา ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ใหองคการบริหารสวนตําบลและสาธารณชนทราบทุก 1 ป และขอท่ีอยูในระดับนอยท่ีสุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมได

นํารายงานการประเมินเสนอคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อรับรองผลการประกัน

คุณภาพภายใน  

 1.9 พบวาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องในภาพรวมอยูในระดับนอย 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาขอท่ีมีปญหาขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องอยูในระดับมากท่ีสุด 

ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมมีการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในทางท่ีดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ รองลงมา ไดแก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมไดมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาเปนฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะ และขอท่ีอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ไดแก กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดคุณภาพไมมีความสอดคลองกับมาตรฐาน

การศกึษาแหงชาตแิละมาตรฐานการศกึษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวเิคราะหปญหาการดําเนนิงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลแมลาว อําเภอเชยีงคํา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมดังนี้ 

ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว 

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับนอยสอดคลองกับการศึกษาของลมบล บุญมานะ (2550) ท่ีไดทํา 

การศึกษาสภาพการบริหารระบบการประกันคุณภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ  

เขต 1 พบวาโดยภาพรวมพบวา มสีภาพปญหาในระดับนอย  

ทั้งนี้เนื่องมาจากการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ไดปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานของ      

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นอยางเครงครัดซึ่งมีรูปแบบการดําเนินงานสอดคลองกับ
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หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 จงึทําใหมเีอกสารหลักฐานการดําเนนิงานครบถวน 

ขั้นตอนท่ีมีปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในระดับมากท่ีสุด คือ ขั้นตอน 

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสอดคลองกับการศึกษาของเขมจิรา บริภารักษ 

(2554) ท่ีไดศกึษาการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน

ในฝน จังหวัดลําพูนพบวา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาไวอยางชัดเจนแตปญหาสําคัญที่พบคือ การประเมินคุณภาพการศึกษายังไมสะทอนความสามารถของ

นักเรียนไดอยางแทจริง และขาดรูปแบบการประเมนิท่ีเปนมาตรฐานเดยีวกัน  

ท้ังนี้เนื่องมาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดประสบการณในดานการประเมิน

มาตรฐานการศกึษา และไมไดมีการประชุมเพ่ือกําหนดรูปแบบและเกณฑการประเมินใหเหมาะสมตามสภาพจริงศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก  

และขั้นตอนการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ สอดคลองกับการศึกษาของ เขมจิรา บริภารักษ (2554) ได

ศึกษาการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการกศึกษาภายในของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน 

จังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบวา สารสนเทศยังไมเปนปจจุบันไมไดจัดหมวดหมูท่ีดีจึงไมสามารถนําขอมูลสารสนเทศมา

เปนทรัพยากรได  

ท้ังนี้เนื่องมาจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีบุคลากรไมเพียงพอตอภาระงานดานสารสนเทศท่ีมีมากมายรวมถึงไมเขาใจ

ระบบงานการจัดเก็บเอกสาร และระบบขอมูล ท่ีตองมกีารรวบรวมและการจัดเก็บขอมูลท่ีเปนหมวดหมู การกําหนดฟอรม

การเก็บท่ีเปนรูปแบบหรือเปนมาตรฐานเดยีวกัน  

ขั้นตอนท่ีมีปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในระดับนอยท่ีสุด คือ 

ขัน้ตอนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสอดคลองกับการศึกษาของแสงเพียร งานดี (2553) 

ที่ไดทําการศึกษาสภาพการดําเนินการปจจุบันและปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีขอคนพบที่ปรากฎคือ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ท่ีมุงเนนคุณภาพการศกึษานัน้มปีญหาอยูในอันดับนอย 

ทั้งนี้เน่ืองมาจากบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่องและมีการถายทอดความรูสูคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงทําใหการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอบสนองปญหาและความตองการ การพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดดี 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรกําหนดสาระสําคัญและตัวบงชี้ท่ีสะทอนอัตลักษณและเอกลักษณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางชัดเจน 

สอดคลองกับบริบทของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหบุคลากรและผูที่มีสวนเกี่ยวของเขามารวมคิดรวมจัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษารวมกับผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยวิเคราะหบริบทของสถานศึกษา (SWOT Analysis) และกําหนด

ผูรับผิดชอบจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการประชุม
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ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน วัตถุประสงคของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และความกาวหนาดานปจจัย 

ดานกระบวนการ และดานผลผลิต/ผลลัพธใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อสรางความตระหนักถึงคุณคา

ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใยตามมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและการทํางานเปนทีมโดยใช

กระบวนการบริหารงานอยางมคุีณภาพครบวงจร (PDCA) ของเดมมิ่ง และจัดทํารายงานประจําปของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกปใน

รูปแบบการวิเคราะหแปลผลนําเสนอท้ังขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

พจิารณาใหความเห็นชอบเพื่อรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป 
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จากผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ทั้ง 3 ดาน สรุปในภาพรวมไดวา การ
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และ วางแผนหาวิธีการหลากหลายไวลวงหนา ดานมนุษยสัมพันธ คือ ใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผน และ
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Abstract  
The purposes of this study surveyed administrative behavior of administrators in school under the  

office of Chiangrai primary Educational service Area 1 with consideration of 3 administrative skills, i.e., conceptual, 

human and technical.  The populations under study comprised 108 school administrators. The instrument used was 

rating scale questionnaire. Data were analyzed through the applications of mean and standard deviation. 

The findings revealed that administrative behavior of administrators in the 3 skills were found to be at the 

highest level in the order as following: human, conceptual and technical skills.  Human, conceptual and technical 

skills that were highly rated with highest scores were administrators’ sociability with personnel in school, 

administrators’ understanding of teacher development by allowing teacher to attend instructional workshops and 

academic seminars, and administrators’ criteria for teachers in preparing lesson plans, respectively. As for skills that 

were highly rated with lowest scores regarding administrators were in order as follow: human: giving advising and 

helping teachers to organize the school library; conceptual: believing and understanding of school supervisory 

process by organizing school supervision systematically; and technical: giving advice in setting up library 

systematically.   
 

Keywords: Education Administration, School Administration, School Administrator 
 

บทนํา 

การจัดการศึกษาในประเทศไทย มีเพียงระดับประถมศึกษาเพียงระดับเดียวท่ีเปนการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

ซึ่งบังคับใหคนไทยทุกคนตองไดรับการศึกษาระดับนี้ ดังนั้น ภาระหนาท่ีของรัฐจะตองเปนผูดําเนินการใหทุกทองท่ีมี

โรงเรียนและบังคับใหผูปกครองพาบุตรหลานของตนไดเขาเรียน โดยรัฐเปนผูออกคาใชจายให  

ในการบริหารโรงเรียนเพื่อใหเกิดคุณภาพ จําเปนตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ ดาน บุคคลท่ีสําคัญคือ ผูบริหาร

โรงเรียน ซึ่งเปนผูนําหรือเปนหัวหนา จะตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการบริหารงานตาง ๆ จึง

ถือวาเปนหัวใจของโรงเรียน เปนผูชี้นําและตัดสินใจเด็ดขาด เพื่อใหการบริหารและการจัดการโรงเรียนดําเนินไปไดดวย

ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด เพื่อตอบสนองตอภารกิจการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียน ตลอดจนขอบขายและภาระหนาท่ีของผูบริหาร ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศกึษา และมอีํานาจและหนาท่ี ในการควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา กําหนด เพื่อใชเปนขอมูลในการ

ขอเสนอพจิารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของตน รวมถึงการสงเสริม 

สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง แตในปจจุบัน มีผูบริหารท่ี

ยังขาดภาวการณเปนผูนํา รวมถึงการมีความสัมพันธใกลชิดของตําแหนงผูบริหารและรองผูบริหาร ทําใหการควบคุมและ

การบริหารจัดการมีความคาบเกี่ยวกันมากขึ้น พฤติกรรมของผูบริหารอาจถูกครอบงําหรือถูกจํากัดดวยความคาดหวัง 
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การตัดสินใจหรือการทํางานจึงไมเปนตัวของตัวเองและบริหารงานไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรจะเปน ในขณะเดียวกัน 

พฤติกรรมในการบริหารท่ีมีลักษณะปลอยตามสบาย ก็สรางภาระอันหนักหนวงใหกับรองผูบริหาร และสรางความขัดแยง

และความไมมั่นคงใหเกิดขึ้นในองคกรดวย กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 5) สาระสําคัญของ พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 นั้นไดเสนอแนวคิดและ วิธีการจัดการศึกษาท่ีทาทายหลายดาน จึงเปนเสมือนกฎหมาย

ปฏิรูปการศึกษา ดังจะเห็นไดวาใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินี้ใหความสําคัญกับการปฏิรูปในดานตาง ๆ คือ 

ปฏิรูประบบ การศึกษา ใหสอดรับซึ่งกันและกันท้ังระบบ ปฏิรูปแนวการจัดการศึกษาโดยใหยึดผูเรียนเปนสําคัญ ปฏิรูป

หลักสูตรและเนื้อหาสาระ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน ปฏิรูประบบการบริหารและ

การจัดการศึกษาท้ังหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองทองถิ่น และเอกชนโดยเนนเร่ือง การกระจายอํานาจและการมีสวน

รวม ปฏิรูประบบครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา มุงเนนใหมีการยกระดับสถานภาพของวิชาชีพครู การพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพครู ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรมาใหเพื่อการศึกษา 

ปฏิรูประบบประกัน คุณภาพการศึกษา เนนเร่ืองของการประกันคุณภาพภายในและใหมีการรับรองและประเมินผล

มาตรฐานจากองคกรภายนอก และปฏรูิปสื่อและเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา มุงใหมกีารผลติใชสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบท่ี

หลากหลายที่มคุีณภาพ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู. (2535, หนา 80) 

การปฏิรูปการศึกษามุงใหเกิดคุณภาพท้ังในดานผลผลิต กระบวนการจัดการ และปจจัยตาง ๆ โดยมุงหวังให

การจัดการศึกษา พัฒนาท้ังระบบ ( Whole School Approach : WSA) บุคคลที่มี ความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวไดก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะตอง เปนผูนําและผูประสานความรวมมือจากทุกฝายท่ีมี

ความสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองการเรียน การสอน และการเรียนรู รวมท้ังประสานสัมพันธ ระดมและ

จัดสรรทรัพยากรไดอยางมี ประสิทธิภาพ  ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปรียบไดวาเปนจอมทัพสําคัญที่จะนําพาองคกรใหกาว

ไปในกระแสแหงการปฏิรูปไดอยางมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ผูบริหารสถานศึกษาในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงทางบริบท 

(Context) หลากหลายสวนนั้น นาจะเปรียบไดกับ“ ผูบริหารมืออาชีพ ”จึงจะเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันท่ีจะทํา

หนาท่ีสําคัญใหไปสูเปาหมายท่ีพึงประสงคโดยการกําหนดเปนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติท่ีแสดงใหเห็น

ศักยภาพ คุณภาพ เกดิประสทิธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการศกึษาภายในสถานศกึษาแหงนัน้ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 108 โรงเรียน มีผูบริหารโรงเรียน จํานวน 108 คน ในการ

บริหารโรงเรียนดังกลาวไดพบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอยูไมนอย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งพฤติกรรมในการบริหารท่ีแสดงออกมาไมสอดคลองหรือไมเปนไปตามความคาดหวังของตนเองและของ

ผูใตบังคับบัญชาซึ่งสงผลกระทบตอภาระหนาท่ีโดยตรง กอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา บุคลากรในโรงเรียนขาด

ขวัญและกําลังใจในการปฏบัิตงิาน ชุมชนและหนวยงานภายนอกไมใหความรวมมือรวมใจในการพัฒนาโรงเรียน เกิดความ

ขัดแยงในองคกร จากปญหาตาง ๆ ท่ีกลาวขางตน ทําใหผูศึกษาเห็นวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน เปน

ปจจัยท่ีสงผลโดยตรงตอพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน และสงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน ท้ังจากสภาพท่ีรองผูบริหารมบีทบาทมากกวาและใกลชดิกับครูและบุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรียนมากกวาผูบริหาร 

 ดังนั้น ผูศึกษาจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษา พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนจะเปนผลสะทอน

การทํางานของผูบริหารไดชัดเจน และผลท่ีได จะชวยใหผูบริหารเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองไดดีขึ้น และสามารถ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารงานภายในโรงเรียนอยางพึงประสงค และเอื้อตอการจัดการศึกษา กอใหเกิดขวัญและ

กําลังใจและทุกคนในองคกร  
 

วัตถุประสงคในการศกึษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1 

2. เพื่อหาแนวทางในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษา เร่ือง พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1 ผูวจัิยไดกําหนดพืน้ท่ีท่ีทําการศกึษาไดแก สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 

เชียงราย เขต 1 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสราง

แบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษา การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดศึกษาจากผูบริหารโรงเรียนหรือผูรักษาการในตําแหนงผูบริหารโรงเรียน 

ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1 ปการศกึษา 2557 จํานวน  108  คน  

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามชนิดประมาณคา 5 ระดับ โดยแยกเปนพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1 

เกณฑสําหรับพจิารณาเลือกตอบแบบสอบถามมดีังนี้ 

5 หมายถงึ การแสดงออกของพฤตกิรรมการบริหารในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถงึ การแสดงออกของพฤตกิรรมการบริหารในระดับมาก  

3 หมายถงึ การแสดงออกของพฤตกิรรมการบริหารในระดับปานกลาง 

2 หมายถงึ การแสดงออกของพฤตกิรรมการบริหารในระดับนอย 

1 หมายถงึ การแสดงออกของพฤตกิรรมการบริหารในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open end) ที่ใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนวทางการบริหารงานดาน

มโนทัศน  ดานมนุษยสัมพันธและดานเทคนคิวธีิ ของผูบริหารโรงเรียน 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมอื 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี้มผีูศกึษาไดดําเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนของการวิจัย
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นํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม  

2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางขอคําถามใหครอบคลุมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนคือ 1) ดานมโน

ทัศน 2) ดานมนุษยสัมพันธ 3) ดานเทคนคิวธีิ  

3. ผูศึกษาสรางแบบสอบถามจากขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมด ใหครอบคลุม กรรมการบริหารงานของผูบริหาร

โรงเรียน นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพจิารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนือ้หาและการใชภาษา 

4. นําแบบสอบถามฉบับที่ปรับปรุงจากขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา สอบถามความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง เชิงเนื้อหา ความสมบูรณและความ

ควบคุมของเนือ้หา และหาคาดัชนคีวามสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเชี่ยวชาญพจิารณาดังนี้  

 ขอคําถามแตละขอมคีวามสอดคลองหรือไม มเีกณฑใหคะแนนดังนี้ 

 +1 หมายถงึ แนใจวาขอรายการสอดคลองกับนยิาม ตัวแปรท่ีศกึษา 

 0  หมายถงึ ไมแนใจวาขอรายการสอดคลองกับนยิาม ตัวแปรท่ีศกึษา 

 -1 หมายถงึ แนใจวาขอรายการไมสอดคลองกับนยิาม ตัวแปรท่ีศกึษา 

แลวนํามาหาคาเฉลี่ย เลือกขอคําถามท่ีมคีา IOC ตัง้แต 0.50 ขึ้นไป ไดคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

   ผูวจัิยเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมขีัน้ตอนดังนี้ 

   1. ผูศึกษาไดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจาก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความ

อนุเคราะหเขาทําการสํารวจขอมูล 

   2. แจกแบบสอบถามไปยังบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เปนกลุมตัวอยางตามที่กําหนดโดยขอ

ความรวมมือ แลวอธิบายรายละเอยีดในการตอบแบบสอบถาม 

  3. เก็บแบบสอบถามคืนตัวตนเองจากแบบสอบถามท่ีสงไป 108 ฉบับ 

   4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองในการตอบ

แบบสอบถาม 

   5. นําขอมูลท่ีไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป 
 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1  โดยนํามาหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบของ

ตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 

 2. วิเคราะหขอมูลแนวทางการบริหารงานดานมโนทัศน  ดานมนุษยสัมพันธและดานเทคนิควิธี ของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เปนคําถามปลายเปดใชวิธีแจกแจงความถี่ของ

ขอความและคารอยละ นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 
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เกณฑการแปลความหมาย 

เกณฑการแปลความหมายจาก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนราย

ขอ รายดานและภาพรวม ตามเกณฑ ดังนี้ 

  4.50 – 5.00 หมายถงึ มพีฤตกิรรมการบริหารงานท่ีแสดงออกอยูในระดับมากท่ีสุด 

  3.50 – 4.49 หมายถงึ มพีฤตกิรรมการบริหารงานท่ีแสดงออกอยูในระดับมาก 

  2.50 – 3.49 หมายถงึ มพีฤตกิรรมการบริหารงานท่ีแสดงออกอยูในระดับปานกลาง 

  1.50 – 2.49 หมายถงึ มพีฤตกิรรมการบริหารงานท่ีแสดงออกอยูในระดับนอย 

  1.00 – 1.49 หมายถงึ มพีฤตกิรรมการบริหารงานท่ีแสดงออกอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 

พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนท่ีแสดงออกถึงทักษะการบริหารท้ัง 3 ดาน อยูในระดับมาก  

เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ( µ  = 4.18 )  ทักษะดานความคิดรวบยอด ( µ  =  4.10 )  และ

ทักษะดานเทคนคิวธีิ ( µ  = 4.09 ) 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 1 สรุปไดดังนี้ 

1. พฤตกิรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 

 1.1 ดานมโนทัศนพบวาพฤติกรรมงานบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนท่ีแสดงออกถึงทักษะดานมโนทัศน 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในดาน ไดแกเขาใจวิธีการพัฒนาคุณภาพของ

ครู โดยสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในดาน ไดแก กําหนด

ยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางชัดเจน  

 1.2 ดานมนุษยสัมพันธพบวาพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออกถึงทักษะดานมนุษย

สัมพันธโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดในดาน ไดแก ชี้แจงใหบุคลากรทราบ

ถึงการปฏิบัติงานดวยความเขาใจซึ่งกันและกันและขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในดาน ไดแก ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแก

บุคลากรอยางเปนกันเอง 

 1.3 ดานเทคนิควิธีพบวาพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนท่ีแสดงออกถึงทักษะทางดาน

เทคนิควิธี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดในดาน ไดแก แนะนําและให

คําปรึกษาแกครูในการเลือกใชสื่อการเรียนไดอยางเหมาะสมและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดในดาน คือ กําหนดวิธี กํากับและ

ควบคุมการปฏบัิตหินาท่ีเพื่อใหครูปฏบัิตหินาท่ีเต็มเวลาดวยความเต็มใจ 

 1.4 พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1 โดยรวมพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนท่ีแสดงออกถึงทักษะการบริหารท้ัง 3 ดาน อยูใน
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ระดับมาก  เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ   ทักษะดานความคิดรวบยอด และทักษะดาน

เทคนคิวธีิตามลําดับ 

2. แนวทางการจัดการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 1 สรุปไดดังนี้ 

 2.1 ดานมโนทัศน พบวาแนวทางการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1ท่ีพบมากท่ีสุดในการแกปญหาทักษะดานมโนทัศนคือ วิเคราะหขอมูลพื้นฐานและจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร เพ่ือกําหนดคุณภาพของผูเรียน (Frequency=43) และ วางแผนหาวิธีการหลากหลายไวลวงหนา คาความถี่

ต่ําสุดคือ (Frequency=2) 

 2.2 ดานมนุษยสัมพันธ พบวาแนวทางการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1ท่ีพบมากท่ีสุดในการแกปญหาทักษะดานมนุษยสัมพันธ คือใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมี

สวนรวมในการวางแผน และใหทุกฝายแสดงความคิดเห็นโดยมีคาความถี่สูงสุด (Frequency=54 )และกระจายอํานาจ ใช

ศักยภาพของบุคลากรใหเกดิประโยชนคาความถี่ต่ําสุดคือ (Frequency=5) 
 

 2.3 ดานเทคนิควิธี พบวาแนวทางการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1ท่ีพบมากท่ีสุดในการแกปญหาดานเทคนคิวธีิคือวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนอยาง

ถูกตองและเปนขั้นตอนโดยมีคาความถี่สูงสุด(Frequency=54)และผูบริหารตองมีวางแผนหาวิธีการหลากหลายไวลวงหนา

เกี่ยวกับกับการแกไขปญหาท่ีเกอดจากการใชหลักสูตรไดอยางถูกตอง แมนยําและรวดเร็วคาความถี่ต่ําสุดคือ

(Frequency=2) 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1 สามารถอภปิรายผลไดดังนี้ 

1. พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย 

เขต 1 

 1.1. พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ดานมโนทัศน จากผลการศึกษาพบวา พฤติ

กรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนท่ีแสดงออกถึงทักษะดานนี้อยูระดับมาก  ท้ังนี้เปนเพราะวาผูบริหารโรงเรียนมี

ทักษะดานมโนทัศนเกี่ยวกับการบริหารงานอยูในระดับมาก นับวาเปนเร่ืองท่ีด ีเนื่องจากผูบริหารโรงเรียนตองมองภาพรวม

ของการปฏิบัติงานอยางชัดเจน และการท่ีผูบริหารโรงเรียนมีทักษะดานมโนทัศนเกี่ยวกับการบริหารงานอยูในระดับมาก 

เพราะผูบริหารโรงเรียนไดรับการกระตุนอยูเสมอโดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จะเนนย้ํา

ในการประชุมประจําเดือนผูบริหารโรงเรียน และประกอบกับโรงเรียนไดจัดทําแผนปฏิบัติการเปนเคร่ืองมือในการบริหาร 

จงึทําใหผูบริหารโรงเรียนมองเห็นภาพรวมการบริหารงานของผูบริหารไดคอนขางชัดเจน 

อยางไรก็ตาม ผูบริหารโรงเรียนควรท่ีจะมีการพัฒนาทักษะดานดานมโนทัศนเกี่ยวกับการบริหารงานนี้ใหถึง

เกณฑระดับมากท่ีสุด เพราะทักษะดานนี้มีความสําคัญตอผูบริหารท่ีจะทําใหมองเห็นภาพรวมในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน ความสําคัญของทักษะดานมโนทัศนนี้ ไดมีนักการศึกษากลาวถึง ดังเชน พนัส พันนาคินทร (2546, หนา 68-69) 
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กลาววา ทักษะท่ีผูบริหารจําเปนตองสรางขึ้นใหเปนสมบัติประจําตัว คือ ทักษะในดานกลวิธีทํางาน ทักษะในดานดานมโน

ทัศน และทักษะดานมนุษยสัมพันธ 

เชนเดยีวกับ สันต ธรรมบํารุง (2532, หนา 232-233) ไดกลาวถึงหนาท่ีบทบาทของครูใหญในการบริหารงานไวหลาย

ประการ เชน เปนผูนําครูใหรูจักหลักสูตร ประมวลการสอน โครงการสอน แผนการสอน การวัดผลประเมินผล และ

วิเคราะหขอสอบ เปนผูนําครูในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกนักเรียน การจัดหองเรียนพิเศษตาง ๆ เพื่อเสริมการ

สอนใหเกิดประสิทธิผล  สําหรับขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในทักษะดานนี้ ไดแก กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพของ

ผูเรียนอยางชัดเจน รองลงมา ไดแก  จัดทําแผนการพัฒนาโรงเรียน ท้ังแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวไดอยาง โดยยังมอง

วาผูบริหารโรงเรียนยังมีความรู ความเขาใจในหนาท่ี และบทบาทการบริหารงานของตนไมดีพอ ดังนั้นผูบริหารโรงเรียน

ควรท่ีจะตระหนักและทําความเขาใจในหนาท่ีและบทบาทการบริหารงานใหชัดเจน ดังท่ีไดมีนักการศึกษาบางทานได

กลาวถงึหนาท่ีและบทบาทการบริหารงานทัศนีย  เอี่ยมผอง  (2535, หนา 74-75) วา ผูบริหารตองมีความสามารถในการ

กําหนดนโยบายและรูจักวเิคราะหงานของตนเองและผูรวมงานไดอยางชัดเจน   

 1.2. พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนดานมนุษยสัมพันธจากผลการศึกษาพบวาพฤติ

กรรมการบริหารงานผูบริหารโรงเรียนท่ีแสดงออกถงึทักษะดานนี้อยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะวาการท่ีผูบริหารโรงเรียน

มีพฤติกรรมการบริหารงานท่ีแสดงออกถึงทักษะดานมนุษยสัมพันธอยูในระดับมาก นับวาเปนสิ่งท่ีดี เพราะทักษะดาน

มนุษยสัมพันธเปนทักษะท่ีมคีวามสําคัญตอผูบริหารงานโรงเรียนท่ีจะตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากบุคลากรหลายฝาย

ตลอดจนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูรวมงาน เพื่อจะใหงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และการท่ี

ผูบริหารโรงเรียนมทัีกษะดานนี้อยูในระดับมาก อาจจะเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนสวนใหญ เปนผูที่ผานการฝกอบรมกอน

เขาสูตําแหนงผูบริหารโรงเรียน จึงนําความรู ความเขาใจในหลักการบริหาร และความรู ความเขาใจในหลักมนุษยสัมพันธ 

มาใชในการบริหารโรงเรียน เปนผลใหพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออกถึงทักษะดานนี้อยูในระดับ

มาก ในเร่ืองนี้มคีวามสอดคลองกับการศกึษาของ ทัศนยี เอี่ยมผอง (2534,หนา 85-86) ไดทําการศึกษาศึกษาเร่ือง ความ

คิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดานมนุษยสัมพันธอยู

ในระดับมาก อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาท่ีพบนี้ พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนท่ีแสดงออกถึงทักษะ

ดานนี้ ยังไมถงึเกณฑระดับมากท่ีสุด จงึเห็นวาผูบริหารโรงเรียนควรพัฒนาตนเองใหมทัีกษะดานนี้ใหสูงยิ่งขึ้น 

 1.3. พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ดานเทคนิควิธีจากผลการศึกษาพบวาพฤติ

กรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนท่ีแสดงออกถึงทักษะดานเทคนิควิธีอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา เนื่องจาก

ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจในการบริหารงานเปนอยางดี และการที่ผูบริหารโรงเรียนมีทักษะดาน

เทคนิควิธีเกี่ยวกับการบริหารงาน ในระดับมากนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนไดรับการพัฒนาจากการจัดอบรม 

ประชุมสัมมนาตามโครงการตางๆท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งไดจัดขึ้นอยางตอเน่ือง 

อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาท่ีพบนี้ พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนท่ีแสดงออกถึงทักษะดานนี้ ยังไม

ถึงเกณฑระดับมากท่ีสุด เห็นวาผูบริหารโรงเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีทักษะดานนี้ใหถึงขีดสูงสุด ซึ่งถาหากผูบริหาร

โรงเรียนมีทักษะเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียน ในระดับมากที่สุดแลว จะเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนดังท่ี ธงชัย สันติวงษ (2535, หนา 238-239)ทั้งนี้ถือวาการจัดองคการนับเปนทักษะดานเทคนิคท่ี

ผูบริหารโรงเรียนประถมศกึษาจําเปนตองมคีวามรูความเขาใจอยางชัดเจน 
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เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดในทักษะดานนี้ ไดแก แนะนําและใหคําปรึกษาแกครูในการ

เลือกใชสื่อการเรียนไดอยางเหมาะสม รองลงมา ไดแก แนะนําการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแกครูให

เขาใจงายได การกําหนดใหครูมีการเตรียมการสอนลวงหนา นับวาเปนเร่ืองท่ีดี เพราะการเตรียมการสอนเปนการเตรียม

ความพรอมของครู กอนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และการท่ีผูบริหารโรงเรียนมี

ทักษะเร่ืองนี้อยูในระดับมาก อาจจะเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนมีความเขาใจในหนาท่ีและบทบาทการบริหารการศึกษา

เปนอยางด ีโดยเฉพาะในเร่ืองการสงเสริมการสอนของครู ประกอบกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 1 ไดเนนใหผูบริหารทุกระดับมีหนาท่ีติดตามผลการจัดการเรียนการสอน ไดติดตามการเตรียมการสอนของครู จึงเปน

ผลใหผูบริหารโรงเรียนไดใหความสําคัญของเร่ืองนี้ สําหรับขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ กําหนดวิธี กํากับและควบคุมการ

ปฏิบัติหนาที่เพื่อใหครูปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาดวยความเต็มใจ รองลงมา ไดแก แนะนําและปฏิบัติเปนตัวอยางในการเขียน

แผนการสอนแกครูไดโดยสวนมากผูบริหารมีเพียงการแนะนําแตไมมีตัวอยางท่ีชัดเจนมาชี้แนะครูผูสอน จึงทําใหในขอนี้มี

คาเฉลี่ยนอยและการปฏบัิตเิปนตัวอยางในการเขยีนแผนการสอนแกครูก็ยังไมครอบคลุมความตองการของครูผูสอน 

2. แนวทางการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย  

เขต 1 

 2.1.การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนดานมโนทัศนคือ วิเคราะหขอมูลพื้นฐานและจุดมุงหมายของ

หลักสูตร เพ่ือกําหนดคุณภาพของผูเรียนและ วางแผนหาวธิกีารหลากหลายไวลวงหนา ท้ังนี้เปนเพราะวาผูบริหารโรงเรียน

ไดรับการกระตุนอยูเสมอโดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จะเนนย้ําในการประชุม

ประจําเดือนผูบริหารโรงเรียน และประกอบกับโรงเรียนไดจัดทําแผนปฏิบัติการเปนเคร่ืองมือในการบริหาร จึงทําให

ผูบริหารโรงเรียนมองเห็นภาพรวมการบริหารงานของผูบริหารไดคอนขางชัดเจนดังท่ีสันต ธรรมบํารุง (2532, หนา 232-

233) ไดกลาวถงึหนาท่ีบทบาทของครูใหญในการบริหารงานไวหลายประการ เชน เปนผูนําครูใหรูจักหลักสูตร ประมวลการสอน 

โครงการสอน แผนการสอน การวัดผลประเมินผล และวิเคราะหขอสอบ เปนผูนําครูในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ใหแกนักเรียน การจัดหองเรียนพิเศษตางๆ เพื่อเสริมการสอนใหเกิดประสิทธิผล เชนเดี่ยวกับทัศนีย  เอี่ยมผอง  (2535, 

หนา 74-75) วา ผูบริหารตองมีความสามารถในการกําหนดนโยบายและรูจักวิเคราะหงานของตนเองและผูรวมงานได

อยางชัดเจน 

 2.2. การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนดานมนุษยสัมพันธ คือใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการ

วางแผน และใหทุกฝายแสดงความคิดเห็นและกระจายอํานาจ ใชศักยภาพของบุคลากรใหเกิดประโยชนท้ังนี้เปนเพราะวา

ทักษะดานมนุษยสัมพันธเปนทักษะท่ีมีความสําคัญตอผูบริหารงานโรงเรียนท่ีจะตองอาศัยความรวมมือรวมใจจาก

บุคลากรหลายฝายตลอดจนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูรวมงาน เพื่อจะใหงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพดังท่ีทัศนีย เอี่ยมผอง (2534,หนา 85-86) ไดทําการศึกษาศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูบริหารและครู

อาจารยเกี่ยวกับการบริหารการศกึษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศกึษาดานมนุษยสัมพันธอยูในระดับมาก 

 2.3. การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ดานเทคนิควิธี คือวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนอยาง

ถูกตองและเปนขั้นตอนและผูบริหารตองมีวางแผนหาวิธีการหลากหลายไวลวงหนาเกี่ยวกับกับการแกไขปญหาท่ีเกิดจาก

การใชหลักสูตรไดอยางถูกตอง แมนยําและรวดเร็วท้ังนี้เปนเพราะวาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแกครูให

เขาใจงายได การกําหนดใหครูมีการเตรียมการสอนลวงหนา นับวาเปนเร่ืองท่ีดี เพราะการเตรียมการสอนเปนการเตรียม
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ความพรอมของครู กอนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ ธงชัย สันติวงษ 

(2535, หนา 238-239 )ท้ังนี้ถือวาการจัดองคการนับเปนทักษะดานเทคนิคที่ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจําเปนตองมี

ความรูความเขาใจอยางชัดเจน สอดคลองกับ บุญเลียว หินศรีสุวรรณ (2535) พบวาปญหาและอุปสรรคท่ีมีตอ

กระบวนการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน คือ ขาดการนเิทศ ควบคุม กํากับและตดิตามผล  
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

ขอคนพบจาการศกึษาคร้ังนี้ ผูศกึษาขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนดังตอไปนี้ 

1. ควรพัฒนาทักษะของผูบริหารโรงเรียนในดานความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในอยางเปน

ระบบ 

2. ควรพัฒนาทักษะของผูบริหารโรงเรียนในดานเทคนคิวธีิเกี่ยวกับการจัดระบบการใชหองสมุดโรงเรียน 
 

3. ควรพัฒนาทักษะของผูบริหารโรงเรียนในดานเทคนคิเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาครั้งตอไป 

1. เนื่องจากการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูศึกษา ศึกษาเฉพาะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ผลการศึกษาท่ีไดมามีขอบเขตจํากัด ดังนั้น จึงควรไดศึกษาเร่ืองนี้ในระดับจังหวัด หรือระดับ

ภาคเพื่อท่ีจะไดขอมูลท่ีกวางยิ่งขึ้น 

2. ควรจัดใหมแีบบสอบถามแบบปลายเปด เพื่อเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ซึ่งจะเปนประโยชนตอการศกึษามากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความกรุณาของ ดร.กัมพล ไชยนันท ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีกรุณา

ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ จนทําให วทิยานพินธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกทาน ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา

คนควา จนทําใหการศกึษาคนควาคร้ังนี้สมบูรณและมคุีณคา 

ขอขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จังหวัด

เชียงราย ท่ีไดใหความอนุเคราะห  อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบ

แบบสอบถาม ทําใหการเก็บขอมูลเปนไปดวยความเรียบรอย 
ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ผลงานวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองตอบแทน

พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยทุกทาน ท่ีใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจท่ีสําคัญท่ีสุด ทําใหการวจัิยคร้ังนี้สําเร็จไปดวยดี 
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การศึกษาภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  จังหวัดเชียงราย 

The Study of the working tension of teachers under The Secondary Educational 

Service Area Office 36 

พรชรินทร  มาลัย14

1* และกัมพล  ไชยนนัท² 

Porncharin  Malai¹* and Kumpon  Chainunt² 

บทคัดยอ 

การศึกษาเร่ืองภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 จังหวัดเชยีงราย มวีัตถุประสงค 1) เพ่ือศกึษาระดับภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 2) เปรียบเทียบภาวะความเครียดในการทํางานของครู

มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ จํานวน 330 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม 5 ตัวเลือก จํานวน 46 ขอ 

วเิคราะหขอมูลโดยใชสถติหิาคาความถี่ (f) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย  ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) และ

สถติทิดสอบคาเอฟ (F-Test) พบวา 

1. ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด

เชียงราย  มีภาวะความเครียดในการทํางานท้ัง 2 ดาน ไดแก ภาวะความเครียดภายในองคการและภาวะความเครียด

ภายนอกองคการ อยูในระดับปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา มีภาวะความเครียดในการทํางานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ครูท่ีทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความเครียดในการ

ทํางานสูงกวาครูท่ีทํางานในสถานศกึษาขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพเิศษ  

คําสําคัญ: ภาวะความเครียดในการทํางานของครู 
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Abstract  

The purposes of this study were to study the level of the working tension of teachers and to compare the 

working tension of teachers classified by school size under The Secondary Educational Service Area Office 36. The 

samples used were 330 people. The tool drawn for this study was a 5 rating scale questionnaire with 46 item. The 

data were systematically analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation and F-test. 

The results of the study were found as follows;.                                                                        

1. The working tension of teachers under The Secondary Educational Service Area Office 36 presented as 

2 parts of the tension which were the tension from both the inside and outside organization; it was ranked at 

average level. 

2. The comparison of the working tension of teachers under The Secondary Educational Service Area 

Office 36 showed as follows; when considered in size of school revealed that the working tension was the statistic 

significance different at the .01 level. Besides, when considered in pair aspect found that the teachers who worked 

at small-sized school were more stressful than the teachers worked at medium-sized school, big-sized school and 

special big-sized school. 
 

Keyword:  the working tension of teachers 
 

บทนํา 

สังคมไทยปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากผูคนมีการเบ่ียงเบนความสัมพันธจากเดิมจากสังคมชนบทพัฒนา

เปลี่ยนเปนสังคมเมือง  สังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม  มีสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในขณะเดียวกันเมื่อสังคมไทย

เจริญกาวหนาไปเทาไหรก็จะสงผลใหมีปญหาตาง ๆ มากขึ้นเทานั้น  ไมวาจะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม หนาท่ีการ

งาน ปญหาทางการเมือง ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เปนตน ปญหาเหลานี้จึงสงผลใหมนุษยมีความเครียด และ

สาเหตุหนึ่งของความเครียดก็คือความเครียดจากการทํางาน 

ความเครียดจากการทํางานสงผลเสียใหสุขภาพทางรางกาย จิตใจ เสื่อมโทรม ประสิทธิภาพในการทํางานลด

นอยลงสงผลกระทบตอตนเอง คนรอบขาง และสังคม สาเหตุของความเครียดจากการทํางานอาจเกิดจากปจจัยภายใน

ตนเอง สภาพสิ่งแวดลอมในการทํางาน และการมีสวนรวมในสังคม นักวิชาการหลายทานมีความเห็นตรงกันวา  งานเปน

ปจจัยหนึ่งท่ีกอใหเกิดความเครียด และมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น (Robbins and Judge, 2013;  Chandola, 

2012; Luthans, 2008; Greenberg, 2005; Cooper and Clarke, 2004; Cooper and Straw, 1993;       อังศินันท อินทรกํา

แหง, 2551; บังอร โสฬส และ อัจฉรา วงศวัฒนามงคล,  2539) 

ครูเปนอาชีพหนึ่งท่ีเสี่ยงตอการมีความเครียดในการทํางาน เนื่องจากครูมีภาระงานท่ีรับผิดชอบมากและตองมี

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวนักเรียน ประสานกับผูปกครองของนักเรียนอยูเสมอ ใหความรวมมือกับองคกรภายนอก 

สัมพันธชุมชน  เปนตน  อีกท้ังครูยังตองปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีใหกับนักเรียนอยู

ตลอดเวลา  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนใหครูผูสอนใชแนวทางการสอนแบบเนน



  

2258 

 

ผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center)  ซึ่งวิธีนี้ผูสอนตองใชเวลานานในการจัดเตรียมการสอนและในทางปฏิบัติสามารถทํา

ไดยาก  มีการเปลี่ยนหลักสูตรใหมทําใหครูตองทํางานหนักยิ่งขึ้น  เนื่องจากครูจะตองใชเวลาในการจัดเตรียมหลักสูตร

สถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการเรียนรู เปลี่ยนแปลงแบบการวัดและประเมินผลของนักเรียนใหตรงตามหลักสูตร และ

การประกันคุณภาพการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีทําใหครูตองปรับเปลี่ยนตนเองใหเขา

กับรูปแบบการทํางานใหม นอกจากนี้ ครูยังมีงานพิเศษที่ตองรับผิดชอบที่นอกเหนือจากงานการสอน ก็คือ งานดานตาง ๆ 

ภายในโรงเรียนไมวาจะเปนงานบริหารงานดานวิชาการ การเงินและพัสดุ บุคลากร และบริหารท่ัวไป เนื่องจากครูใน

ปจจุบันตองรับภาระงานมาก และมีหนาท่ีตองรับผิดชอบ จึงทําใหครูเกิดภาวะความเครียดในการทํางานสงผลทําใหเกิด

ปญหาทางสุขภาพจิตตาม ปจจัยท่ีทําใหครูเกิดความเครียด ไดแก   การทํางาน ไมมีเวลาพักผอน ความสัมพันธกับบุคคล

อ่ืน พฤติกรรมนักเรียน โรจนรินทร โกมลหิรัญ (2551 อางถึงใน  ธีรศักดิ์ อัครบวร 2542) ไดกลาวถึงความประพฤติของ

นักเรียนเปนปจจัยท่ีทําใหครูเกิดความเครียด กลาววา ครูตองมีความอดทนตอการประพฤติตนของศิษย ซึ่งหากศิษย

ประพฤติตนไมดีครูบางคนอาจมีความอดทนไมเพียงพอ กอใหเกิดอาการเครียดตามมาได จากรายงานผลการวิจัย 

การศึกษาเปรียบเทียบความเครียดของขาราชการ กลุมตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม พบวา ครูมีความเครียดสูงถึงระดับ

รุนแรง รอยละ 9.3 อยูในระดับสูง รอยละ 28.0 (โรจนรินทร โกมลหรัิญ, 2551 อางถงึใน ธีรศักดิ์ อัครบวร, 2542)  

จะเห็นวา การปฏิบัติงานของครูนั้น สิ่งท่ีอาจทําใหครูเกิดความเครียดในการทํางานมาจาก 2 ดาน คือ   ดาน

ภายในองคการ เชน ภาระงานมีมาก ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความสัมพันธกับผูบริหาร และดานภายนอกองคการ 

เชน ฐานะทางเศรษฐกิจ ครอบครัว และสังคม ครูเปนบุคลากรท่ีสําคัญในการจัดการศึกษา มีหนาท่ีใหการศึกษาเพื่อ

พัฒนานักเรียนอันเปนกําลังสําคัญของประเทศ ใหเติบโตเปนบุคคลท่ีมีศักยภาพสูงสุด มีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ ชวยใหคนได

พัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ตลอดชวงชีวิตตั้งแตการวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต  แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพ

และขดีความสามารถดานตาง ๆ ท่ีจะดํารงชวีติและประกออบอาชพีอยางมีความสุข   ทันตอการเปลี่ยนแปลงและเปนพลัง

สรางสรรคการพัฒนาประเทศใหย่ังยืนไดหากครูมีความเครียดในการทํางานระดับสูงก็สงผลตอรางกายและจิตใจ และ

ยอมสงผลไปถึงประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหงานไมบรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไว ดังนั้น ครูจึงเปนบุคคลท่ีสมควร

ไดรับการสงเสริมใหเปนผูมีสุขภาพจิตดี ไมเครียด จะสงผลใหนักเรียนมีสุขภาพจิตดีและการพัฒนาการศึกษา ก็จะบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีตัง้ไวในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนกําลังในการพัฒนาประเทศชาติตอไป (ลุกมาน หะยีกาเล็ง, 2554, 

หนา 3)  

จากขอมูลท่ีไดศกึษามาจะเห็นวาภาวะความเครียดในการทํางานของครูอาจสงผลในดานตาง ๆ ตอนักเรียนและ

สังคม ครูจึงเปนกลุมเสี่ยงท่ีจะมีความเครียดในการทํางานอยูในระดับสูง ดังนั้น ในฐานะท่ีผูวิจัยเปนขาราชการ  ครูท่ี

ปฏิบัติงานอยูในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จึงมีความสนใจ   ท่ีจะ

ศกึษาระดับภาวะความเครียดในการทํางานของครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยผูวิจัยมีความประสงคจะศึกษา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูอยูในระดับใด 

เมื่อเปรียบเทียบภาวะความเครียดในการทํางานของครู โดยจําแนกตาม เพศ ประสบการณในการทํางาน  ตําแหนง และ

ขนาดของโรงเรียน วาแตกตางกันหรือไม ท้ังนี้ผลการวิจัยจะเปนขอมูลท่ีสําคัญสําหรับครู ผูบริหารโรงเรียน และผูท่ีมีสวน

เกี่ยวของในการปรับปรุงหรือลดแหลงท่ีกอใหเกิดความเครียดในการทํางานของครู ซึ่งจะชวยใหครูปฏิบัติงานไดอยางมี

ความสุขและมปีระสทิธิภาพได 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศกึษาระดับภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศกึษาในสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

มัธยมศกึษา เขต 36 จังหวัดเชยีงราย 

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศกึษาในสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

มัธยมศกึษา เขต 36 จังหวัดเชยีงราย จําแนกตามขนาดของสถานศกึษา 
 

สมมติฐานการศึกษา 

ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายทํางานในสถานศึกษาที่มีขนาด

ตางกัน มรีะดับความเครียดในการทํางานแตกตางกัน 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 จํานวน 1,812 คน (งานสารสนเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 36 จังหวัดเชยีงราย พ.ศ. 2557) 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจัิยคร้ังนี้ คือ ครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 จังหวัดเชยีงราย ปการศกึษา 2557 จํานวน 330 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Yamane ดวยคาความเช่ือมั่น 

95 เปอรเซ็นต และทําการสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling) ใชขนาดของโรงเรียนเปนชั้น 

(Strata)  
 

เครื่องมอืที่ใชในการศกึษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศกึษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูศกึษาสรางขึ้นจากการทบทวน

แนวคิด ทฤษฎ ีวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับประเด็นท่ีตองการศึกษา โดยแบบสอบถาม ดังกลาว แบงออกเปน  2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ขอ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดในการทํางานของครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางขึ้นโดยอาศัยการศึกษา

คนควาจากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับภาวะความเครียดในการทํางานของครู ประกอบดวย 2 ดาน จํานวน 

46 ขอ ดังนี้ 

1.  ภาวะความเครียดภายในองคการ จํานวน 28 ขอ ไดแก  

1.1 ดานลักษณะงานและบทบาทของงาน จํานวน 10 ขอ 

1.2 ดานความสัมพันธกับผูรวมงานและผูบังคับบัญชา จํานวน 11 ขอ 

1.3 ดานโครงสราง การจัดการ และบรรยากาศในองคการ จํานวน 7 ขอ 
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2. ภาวะความเครียดภายนอกองคการ จํานวน 18 ขอ ไดแก 

 2.1  ดานความสัมพันธระหวางครอบครัว จํานวน 7 ขอ 

 2.2  ดานเศรษฐกจิ จํานวน 6 ขอ 

 2.3  ดานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานอ่ืนๆ จํานวน 5 ขอ 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเร่ืองภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 36  จังหวัดเชยีงราย 

1. การศกึษาระดับภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศกึษาในสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

มัธยมศกึษา เขต 36 จังหวัดเชยีงราย สรุปผลไดดังนี้ 

 1.1 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศกึษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    เขต 36 

จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมพบวา ครูมีภาวะความเครียดในการทํางานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

ครูมีภาวะความเครียดอยูในระดับปานกลางท้ัง 2 ดาน โดยมีภาวะความเครียดในการทํางานดานภายในองคการมีคาเฉลี่ยสูง

กวาภาวะความเครียดในการทํางานของครูดานภายนอกองคการ 

 1.2 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 36 

จังหวัดเชียงราย ภาวะความเครียดภายในองคการ ในภาพรวมพบวา ครูมีภาวะความเครียดในการทํางานอยูในระดับปาน

กลาง เม่ือพจิารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานครูมีภาวะความเครียดอยูในระดับปานกลาง โดยดาน     ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ดานลักษณะงานและบทบาทของาน ดานท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานโครงสราง การจัดการและบรรยากาศในองคการ   

 1.3 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 36 

จังหวัดเชียงราย ภาวะความเครียดภายนอกองคการ ในภาพรวม พบวา ครูมีภาวะความเครียดในการทํางานอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูมีภาวะความเครียดอยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 ดาน โดยดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความสัมพันธระหวางครอบครัว และดานท่ีครูมีภาวะความเครียดอยูในระดับนอย คือ ดาน

เศรษฐกจิ  

 1.4 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    เขต 

36 จังหวัดเชยีงราย ภาวะความเครียดภายในองคการ ดานลักษณะงานและบทบาทของงาน พบวา ครูมีภาวะความเครียด

ในการทํางานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีภาวะความเครียดสวนใหญอยูในระดับมาก โดย

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ วิตกกังวลเมื่องานเสร็จไมทันตามเปาหมายท่ีกําหนด และมี 4 ขอ ท่ีครูมีภาวะความเครียดอยูใน

ระดับปานกลาง โดยขอท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ไดรับมอบหมายงานไมตรงกับความรูความสามารถ      

 1.5 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 36 

จังหวัดเชียงราย ภาวะความเครียดภายในองคการ ดานความสัมพันธกับผูรวมงานและผูบังคับบัญชา พบวา ครูมีภาวะ

ความเครียดในการทํางานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีภาวะความเครียดสวนใหญอยูใน

ระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เพื่อนรวมงานรายงานการทํางานแกผูบังคับบัญชาท่ีไมตรงความจริง ซึ่งทํา
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ใหเสื่อมเสีย และมี 3 ขอ ท่ีครูมีภาวะความเครียดอยูในระดับนอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบังคับบัญชามีอคติตอ

ผูใตบังคับบัญชา  

 1.6 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 36 

จังหวัดเชียงราย ภาวะความเครียดภายในองคการ ดานโครงสราง การจัดการ และบรรยากาศในองคการ   ในภาพรวม 

พบวา ครูมีภาวะความเครียดในการทํางานอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอครูมีภาวะ

ความเครียดอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีองคการท่ีมีการบริหารจัดการไมชัดเจนและขอท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ แนวความคิดในการทํางานขัดแยงกับแนวทางขององคการ  

 1.7 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

จังหวัดเชียงราย ภาวะความเครียดภายนอกองคการ ดานความสัมพันธระหวางครอบครัว ในภาพรวม พบวา ครูมีภาวะ

ความเครียดในการทํางานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอครูมีภาวะความเครียดอยูในระดับ

ปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ตองรับผิดชอบภาระงานในครอบครัว และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สมาชิกใน

ครอบครัวไมมเีวลาในการทํากจิกรรมรวมกัน  

 1.8 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 36 

จังหวัดเชียงราย ภาวะความเครียดภายนอกองคการ ดานเศรษฐกิจ ในภาพรวม พบวา ครูมีภาวะความเครียดในการ

ทํางานอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีภาวะความเครียดอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน   3 ขอ โดย

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รายไดไมเพียงพอตอการใชจายในครอบครัวและครูมีภาวะความเครียดอยูในระดับนอย มีจํานวน 

3 ขอ โดยขอที่มคีาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การกูเงนินอกระบบเพื่อเปนคาใชจายในครอบครัว         

 1.9 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 36 

จังหวัดเชียงราย ภาวะความเครียดภายนอกองคการ ดานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน หนวยงานอ่ืน ๆ  ในภาพรวม 

พบวา ครูมีภาวะความเครียดในการทํางานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอ ครูมีภาวะ

ความเครียดอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การไดรับความรวมมือจากผูปกครองนักเรียนในการเขา

รวมกิจกรรมของโรงเรียน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ประสบปญหาเร่ืองการติดตอประสานงานกับชุมชนและจาก

หนวยงานอ่ืน  

2. การเปรียบเทียบภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศกึษาในสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

มัธยมศกึษา เขต 36 จังหวัดเชยีงราย จําแนกตามขนาดของสถานศกึษา ผลการวเิคราะหโดยใช F-Test ปรากฏดังนี้ 

 2.1 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    เขต 

36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ท่ีทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ใน

ภาพรวม มคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05  

 2.2 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 

จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมดานภายในองคการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาด

ใหญพเิศษ ในภาพรวม ดานภายในองคการ มคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05  

 2.3 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมดานภายนอกองคการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ท่ีทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาด

ใหญพิเศษ ในภาพรวม ดานภายนอกองคการ มคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05  

 2.4 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 

จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดานลักษณะงานและบทบาทของงาน มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาใน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ท่ีทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ

ขนาดใหญพเิศษ ดานลักษณะงานและบทบาทของงาน มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05 

 2.5 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 

จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดานความสัมพันธกับผูรวมงานและผูบังคับบัญชา มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาใน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ท่ีทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ และขนาดใหญพเิศษ ดานความสัมพันธกับผูรวมงานและผูบังคับบัญชา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05  

 2.6 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

จังหวัดเชยีงราย จําแนกตามขนาดของสถานศกึษา ดานโครงสราง การจัดการ และบรรยากาศในองคการ มีความแตกตาง

กันอยางมนัียสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .01 เมื่อพจิารณาเปนรายคู พบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษา

ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ และขนาดใหญพเิศษ ดานโครงสราง การจัดการ และบรรยากาศในองคการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติท่ีิระดับ .05  

 2.7 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 

จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดานความสัมพันธระหวางครอบครัว มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาใน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ท่ีทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด

ใหญ และขนาดใหญพเิศษ ดานความสัมพันธระหวางครอบครัว มคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05  

 2.8 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศกึษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   เขต 36 

จังหวัดเชยีงราย จําแนกตามขนาดของสถานศกึษา ดานเศรษฐกจิ มคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

เม่ือพิจารณาเปนรายคูพบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ท่ีทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ดาน

เศรษฐกจิ มคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05  

 2.9 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 

จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดานความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานอ่ืนๆ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครู

มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาด

กลาง และขนาดใหญพิเศษ ดานความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานอ่ืน ๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ .05  
 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36  จังหวัดเชียงราย ผูศึกษาไดเล็งเห็นการอภิปราย 2 ประเด็น คือ ระดับภาวะความเครียดในการทํางานของครู

มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย  และผลเปรียบเทียบภาวะความเครียด

ในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาด

สถานศกึษา ซึ่งมคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ .05 ดังนี้ 

1. การศึกษาระดับภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 36 จังหวัดเชยีงราย ผูศกึษาไดนําประเด็นท่ีนาสนใจมาอภปิราย ดังนี้ 

 1.1 ภาวะความเครียดภายในองคการ ผลการศกึษาพบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษา

ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกเปนรายดาน ประกอบดวย ดานลักษณะงาน

และบทบาทของงาน ดานความสัมพันธกับผูรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานโครงสราง การจัดการ และบรรยากาศใน

องคการ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้เปนเพราะวาครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36  จังหวัดเชียงราย มีความคิดเห็นตอภาระงานท่ีตองทําในแตละวันมีมาก นอกจากภาระงานสอนแลว ครู

มัธยมศกึษายังตองทํางานอ่ืน ๆ อกี เชน งานธุรการ งานการเงิน งานบุคคล งานวิชาการ งานแนะแนว งานกิจการนักเรียน 

เปนตน ลักษณะงานมคีวามเรงดวน มภีาระงานท่ีรับผดิชอบหลายอยางในเวลาเดียวกัน ขาดความรวมมือในการทํางาน ซึ่ง

เหตุตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนสิ่งท่ีสามารถทําใหครูเกิดความเครียดในการทํางานได สอดคลองกับงานวิจัยของ สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2552, หนา 118-119) สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนในดานครู พบวา ครูมภีาระงานท่ีนอกเหนือจากภาระงานสอนมาก ครูมีศักยภาพไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการ

สอน ครูตองสอนหลายกลุมสาระการเรียนรู ครูใชเวลาในการทําผลงานทางวิชาการมากทําใหสนใจในการสอนนอยลง ครู

ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน การพัฒนาอบรมครูไมสอดคลองกับความตองการของครู อยางไรก็ตาม ถึงแมวา

ภาระงานครูจะมีมากแตดวยประสบการณการทํางานท่ีครูไดปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเคยชินกับปญหาและสามารถ

แกปญหาดังกลาวได สงผลใหครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย มี

ความเครียดในระดับปานกลาง ซึ่งความเครียดระดับนี้ทําใหบุคคลตื่นตัวและรางกายเกิดปฏิกิริยาตอตานในระยะเร่ิมตน 

เม่ือเวลาผานไปการปฏิบัติงานจะดีขึ้น เพราะความเครียดจะชวยกระตุนใหบุคคลทํางานตามสิ่งทาทายนั้น สามารถพัฒนา
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งานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ดวยเหตุดังกลาวนี้ จึงทําใหครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36  จังหวัดเชียงราย มีความเครียดในการทํางานอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ลุกมาน หะยีกาเล็ง (2554, หนา 58) พบวา ความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดปตตานี สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 พบวา ครูมีความเครียดในการทํางาน ดานภายในองคการ อยูในระดับ

ปานกลาง  

 1.2 ภาวะความเครียดภายนอกองคการ ผลการศึกษาพบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครู

มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกเปนรายดาน ประกอบดวย 

ความสัมพันธระหวางครอบครัว ดานเศรษฐกิจ ดานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน หนวยงานอ่ืน ๆ ในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง  ท้ังนี้เปนเพราะวาครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  จังหวัดเชียงราย 

มองวาดวยภาระงานท่ีตองรับผิดชอบในแตละวันทําใหไมมีเวลามากนักในการใหเวลากับครอบครัวหรือพบปะสังสรรคกับ

เพื่อนฝูง ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหครูมีความเครียดได สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจมาศ จงกล (2551 อางถึง

ใน ลุกมาน หะยีกาเล็ง, 2554, หนา 62) ไดศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีเสี่ยง

ภัยของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปตตานี เขต 1 พบวา ดานความไมสงบในพื้นท่ีเสียงภัย และดาน

ความสัมพันธระหวางครูกับผูปกครอง มคีวามสัมพันธตอระดับความเครียดของครู และสอดคลองกับงานวิจัยของ ลุกมาน 

หะยีกาเล็ง (2554, หนา 61) พบวา ความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดปตตานี สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 15 พบวา ครูมคีวามเครียดในการทํางาน ดานภายนอกองคการ อยูในระดับปานกลาง 

 1.3 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 

จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม พบวา ครูมีภาวะความเครียดในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้เปนเพราะวาครู

มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  จังหวัดเชียงราย สวนใหญเปนผูท่ีมีประสบการณในการ

ทํางานมานานพอสมควร อีกท้ังครูสวนใหญเปนคนท่ีอยูในพื้นท่ี จึงทําใหมีความเขาใจในบริบทและสภาพแวดลอมในการ

ทํางานไดเปนอยางดี เมื่อตองเผชิญกับภาวะความเครียด จึงสามารถปรับตัวไดดี  ไมกอใหเกิดความเครียดในระดับสูง

เกินไป ซึ่งความเครียดระดับนี้เปนความเครียดท่ีเหมาะสม กอใหเกิดผลดีในการทํางานทําใหการทํางานมีการพัฒนา ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ Worechel และ Wayne (1980 อางถึงใน วนิดา รัตนมงคล, 2542, หนา 32) ท่ีกลาววา 

ความเครียดเปนท้ังคุณและโทษ ระดับความเครียดมคีวามสัมพันธท้ังทางบวกและทางลบกับสัมฤทธิผลของการทํางาน คือ

ระดับความเครียดท่ีเหมาะสม (Eustress) จะมีสัมฤทธิผลของการทํางานสูงสุด ซึ่งจะอยูจุดสูงสุดของตัวยูหัวกลับ ถา

ความเครียดสูงกวานี้ สัมฤทธิผลของการทํางานจะลดลงอยางรวดเร็ว และยังเสนอวา ความเครียดนอยก็ทําใหผลงานต่ํา 

และผลของงานกับระดับความเครียดจะผันแปรอยูระหวางคนกับองคการ ผลการวิจัยในคร้ังนี้ถือเปนสิ่งท่ีนายินดี เพราะ

ครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย มีความเครียดอยูในระดับปานกลาง 

ซึ่งเปนระดับท่ีเหมาะสม หากมีนโยบายท่ีชัดเจน มีแนวปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมก็จะประสบความสําเร็จ ดังที่ Janis (1952 

อางถึงใน ลุกมาน หะยีกาเล็ง, 2554 หนา 60)  ไดกลาววา ความเครียดในการทํางานระดับปานกลาง เมื่อความเครียด

เพิ่มขึ้น การปฏิบัติงานจะดีขึ้น เพราะความเครียดจะชวยกระตุนใหบุคคลทํางานตามสิ่งทาทายนั้นไปถึงระดับหนึ่ง

ผูปฏิบัติงานจะทํางานไดดีท่ีสุด ภายใตปริมาณความเครียดท่ีเหมาะสมความเครียดในระดับนี้จะเปนการกระตุนหรือ

สงเสริมใหบุคคลนั้นสามารถคิดคนวิทยาการใหม ๆ ทําใหรูจักคิดแกปญหา หรือทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ปรับสภาพตนเองใหสามารถเผชิญกับสิ่งท่ีมาคุกคาม ปรับสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

อยางไรก็ตามความเครียดในระดับนี้ไมกอใหเกิดผลดีถาหาวาเกิดขึ้นเปนระยะเวลาท่ียาวนานเกินไป ดังท่ี กรมสุขภาพจิต 

(2541 อางถึงใน ลุกมาน หะยีกาเล็ง, 2554, หนา 60) ไดกลาวไววา ความเครียดระดับต่ําและไมเกิดขึ้นเปนระยะเวลาท่ี

ยาวนานจะชวยกระตุนบุคคลกระทําสิ่งตาง ๆ อยางกระตือรือรน มีประสิทธิภาพในการทํางาน การแกปญหา แตถาหาก

ความเครียดอยูในระดับสูงขึ้น และเกิดขึ้นเปนระยะเวลายาวนาน ก็จะเกิดผลเสียตอตนเอง ครอบครัวและองคการได ท้ังนี้

ในทุก ๆ องคการยอมมีปญหาเกิดขึ้นซึ่งปญหาเหลานั้นอาจจะมาจากดานภายในองคการเอง เชน รูสึกอึดอัดเมื่อทํางาน

ลาชา งานมคีวามเรงดวนตองแขงขันกับเวลาทําใหทํางานเสร็จไมทันตามเปาหมายท่ีกําหนด ลักษณะงานท่ีมากเกนิไป  

2. เปรียบเทียบภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 จังหวัดเชยีงราย จําแนกตามขนาดสถานศกึษา ผูศกึษาไดนําประเด็นท่ีนาสนใจมาอภปิราย ดังนี้ 

 2.1 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 

จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมประกอบดวย 2 ดาน คือ ภาวะความเครียดภายในองคการและภาวะความเครียดภายนอก

องคการ ในภาพรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความเครียด

ในการทํางานสูงกวาครูท่ีทํางานในสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ทั้งนี้เปนเพราะวา สถานศึกษา

ขนาดเล็กมักมีภาระงานมากมาย ไมสามารถรับบุคลากรเขาทํางานใหสมดุลกับภาระงานได     มีโครงสราง การจัดการ 

และบรรยากาศในองคการ ท่ีไมชัดเจน มีงบประมาณนอยไมเพียงพอในการจัดบรรยากาศในองคการใหนาอยู เปนกันเอง 

และมีพื้นที่ไมเพียงพอในการอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรในการทํางานได และดวยครูหนึ่งคนมีภาระงานหลายดาน

มากกวาครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษดวยภาระงานท่ีมากแตเวลาอันจํากัด ครูท่ี

สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กอาจจะนํางานท่ียังทําไมแลวเสร็จกลับไปทํา   ที่บานสงผลใหครูไมมีเวลาในการดูแลเอาใจใส

ครอบครัวไดอยางเต็มท่ี ประกอบกับครูท่ีทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็กทํางานในปริมาณมากตองทํางานในเวลางานและ

นอกเวลางานจึงสงผลใหครูไมมีเวลาในการติดตอสื่อสารทํากิจกรรมรวมกันกับผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ ได

เปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ ลุกมาน  หะยีกาเล็ง (2554, หนา 59) ไดวิจัยเร่ือง ความเครียดในการทํางานของ

ครูมัธยมศกึษาในจังหวัดปตตานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 พบวา ความเครียดในการทํางาน

ของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดปตตานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จําแนกตามขนาดตัวแปร

ขนาดของโรงเรียนในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กมี

ความเครียดในการทํางานสูงกวาครูท่ีปฏบัิตงิานในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ  

 2.2 ภาวะความเครียดภายในองคการ ผลการศึกษาพบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครู

มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกเปนรายดาน ประกอบดวย ดาน

ลักษณะงานและบทบาทของงาน ดานความสัมพันธกับผูรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานโครงสราง การจัดการ และ

บรรยากาศในองคการ ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาด

เล็กมีความเครียดในการทํางานสูงกวาครูท่ีทํางานในสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ท้ังนี้เปน

เพราะวา สถานศึกษาขนาดเล็กมักมีงบประมาณดําเนินการท่ีจํากัด แตภาระงานมากมาย จึงไมสามารถรับบุคลากรเขา

ทํางานในจํานวนมากได ทําใหประสบปญหาจํานวนบุคลากรและปริมาณงานท่ีไมสมดุล สถานศึกษาขนาดเล็กมีรายไดนอย

ตามจํานวนนักเรียนท่ีนอยกวาสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ทําใหสถานศึกษาไมมีกําลังทรัพย
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เพียงพอที่จะรับครูเขาทํางานในจํานวนท่ีเพียงพอกับปริมาณงานได ครูหนึ่งคนจึงมีภาระงานหลายดานมากกวาครูท่ีสอน

ในสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ซึ่งมีกําลังทรัพยเพียงพอในการรับครูเขาทํางานใหสมดุลกับ

ปริมาณงานท่ีมีอยู สงผลใหครูมีภาระงานนอยกวาครูท่ีสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก สอดคลองกับงานวิจัยของ รจเรข 

วรียวรรธน (2544) ไดวิจัยเร่ือง ความเครียดในการทํางานของครูศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

ผลการวจัิยพบวา ครูท่ีสอนโรงเรียนขนาดเล็กมคีวามเครียดในการทํางานสูงกวาครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดใหญ 

 2.3 ภาวะความเครียดภายนอกองคการ ผลการศึกษาพบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครู

มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกเปนรายดาน ประกอบดวย 

ความสัมพันธระหวางครอบครัว ดานเศรษฐกิจ ดานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน หนวยงานอ่ืน ๆ ในภาพรวม

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความเครียดในการทํางานสูงกวา

ครูท่ีทํางานในสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ทั้งนี้เปนเพราะวา สถานศึกษาขนาดเล็กมักมีภาระ

งานมากมาย ไมสามารถรับบุคลากรเขาทํางานใหสมดุลกับภาระงานได ครูหนึ่งคนจึงมีภาระงานหลายดานมากกวาครูท่ี

สอนในสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ดวยภาระงานท่ีมากแตเวลาอันจํากัด  ครูท่ีสอนใน

สถานศกึษาขนาดเล็กอาจจะนํางานท่ียังทําไมแลวเสร็จกลับไปทําท่ีบาน สงผลใหครูไมมเีวลาในการดูแลเอาใจใสครอบครัว

ไดอยางเต็มที่ สอดคลองกับงานวิจัยของ รจเรข วีรยวรรธน (2544) ไดวิจัยเร่ือง ความเครียดในการทํางานของครูศึกษา

โรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ครูท่ีสอนโรงเรียนขนาดเล็กมีความเครียดในการ

ทํางานสูงกวาครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดใหญ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

จากผลการศกึษาคร้ังนี้ ผูศกึษามขีอเสนอแนะในการศกึษานําผลการศกึษาไปใช ดังนี้ 

1. ภาวะความเครียดภายในองคการ ผูบริหารควรจัดระบบสารสนเทศในสถานศกึษาใหมคีวามพรอมและ 

เปนปจจุบันอยูเสมอ เมื่อมีหนังสือสั่งการจากสํานักงานเขตพื้นท่ีตนสังกัด หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองการขอมูลของ

สถานศึกษา บุคลากร และนักเรียนอยางเรงดวนแลว ครูสามารถท่ีจะนําขอมูลตาง ๆ จากระบบสารสนเทศของ

สถานศกึษาไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ทันกับเวลาท่ีกําหนด 

 2. ภาวะความความเครียดภายนอกองคการ ผูบริหาร และคณะครูควรจัดทําโครงการท่ีสามารถใหผูปกครอง 

ชุมชน และหนวยงานอ่ืน ๆ เขารวมกิจกรรมกับสถานศึกษา ซึ่งสามารถทําใหครูมีโอกาสพบปะ ประชุม ปรึกษาหารือ กับ

ผูปกครอง ในการสงเสริมหรือแกไขปญหาของนักเรียนได ผูบริหารควรสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน

และหนวยงานอ่ืน ๆ  ในการสงเสริมสนับสนุน แนวทางปองกันและแกไขปญหานักเรียน 

ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาครั้งตอไป 

จากผลการศกึษาคร้ังนี้ ผูศกึษามขีอเสนอแนะในการศกึษานําผลการศกึษาไปใช ดังนี้ 

1. ควรมกีารศกึษาเกี่ยวกับความเครียดในการทํางานเชงิลกึ โดยการศกึษาเชงิคุณภาพเปนรายกรณีของ 

สถานศกึษาใดสถานศกึษาหนึ่ง เพ่ือใหผลการศกึษาชัดเจนและชี้เฉพาะสถานศกึษาใดสถานศกึษาหนึ่ง 

2. ควรมกีารปรับแบบวัดท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี้ เพื่อนําไปศกึษาความเครียดในการทํางานขององคการใน 

รูปแบบอ่ืน เชน ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน เปนตน 
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.กัมพล ไชยนันท 

อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไข ขอบกพรองตาง ๆ ดวย

ความเอาใจใสยิ่ง จนการศกึษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณ ผูศกึษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 4 นายปราโมทย นพวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 นายสนิท ไชยลวง ผูอํานวยการโรงเรียนบานขุนแมบง ตชด. สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 ท่ีไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนําแกไข และตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา จน

ทําใหการศกึษาคนควาคร้ังนี้สมบูรณและมคุีณคา 

ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะครู สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ท่ีใหความ

อนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางยิ่ง 

ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และสมาชิกในครอบครัวทุกคน ท่ีสนับสนุนเปนกําลังใจ และชวยเหลือใน

การศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
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การศึกษาภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานนิเทศ

ภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

กลุมยอยที ่2 

A Study of Transformation Leadership in Administrators with Internal of Basic 

Education School of The Secondary Educational Service Area 36 Group 2 

สาวิตรี จิตเผือก15

1* และสันต ิบูรณะชาติ16

2 

Sawitree Jitphuak1* and Santi Buranachart2 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา การดําเนินงานนิเทศ

ภายในและความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานนิเทศภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก ครูผูสอนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในปการศึกษา 2557 จํานวน 201 คน จาก 11 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เปนแบบสอบถาม สถติท่ีิใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสทิธสหสัมพันธแบบเพยีรสัน  

 ผลการวิจัย พบวา (1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ในภาพรวม 4 ดาน อยูในระดับมาก 2) การดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ในภาพรวม 5 ดาน มีการปฏิบัติ อยูในระดับ

มาก และ 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงาน นิเทศภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

r=0.90  
  

คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  การดําเนนิงานนเิทศภายใน   
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Abstract  

The purposes of this research were to study the Transformation Leadership in Administrators, Internal of 

basic Education school and the relationship between Transformation Leadership in Administrators with Internal of 

Basic Education School of The Secondary Educational Service Area 36 Group 2. The Samples were 201 teachers 

who performed duties in 2014 academic year in The Secondary Educational Service Area 36 Group 2. The instrument to 

collect data was questionnaire. The data analyses were performed using Package Computer program, the statistical 

techniques employed were percentage, mean, standard deviation, and Pearson Correlation Coefficient. 

The research results showed that 1) The overall 4 dimensions of Transformation Leadership in Administrators of 

Basic Education School of The Secondary Educational Service Area 36 Group 2 were high level. 2) The overall  5 

dimensions of Internal of Basic Education School of The Secondary Educational Service Area 36 Group 2 were high level. 

and 3) The Transformation Leadership in Administrators of overall 4 dimensions had positive relationship with the overall          

5 dimensions of the Internal of Basic Education School. The correlation coefficient was significant at .01 level, r=0.90 
 

Keywords: Transformation Leadership, Internal of Basic Education School  
 

บทนํา 

 โลกปจจุบันเปนยุคโลกาภวิัตน ซึ่งมกีารเปลี่ยนแปลงท้ังทางเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลย ีท้ังยังเปนยุค

แหงขอมูลขาวสารและการแขงขัน การบริหารองคการใหประสบความสําเร็จ ผูบริหารและผูปฏิบัติจึงตองทําความเขาใจ

ปญหาและบริบทขององคกรในการกําหนดเปาหมาย ขอบเขตการทํางาน การดําเนินกิจกรรมและกลยุทธอยางเหมาะสม 

ผูนําในยุคโลกาภิวัตนจึงตองมีทักษะและความสามารถในการบริหารองคการและแกไขปญหาความขัดแยงในหนวยงาน 

เพื่อนําพาใหหนวยงานสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 บัญญัติวา การจัดการ

ศกึษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และ

วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเปนตองอาศัย

กระบวนการปฏิบัติอยางหลากหลาย ซึ่งประกอบดวย กระบวนการที่สําคัญคือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการ

จัดการเรียนรูและกระบวนการนเิทศ ตดิตาม ประเมนิผล (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต,ิ 2544)  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติ ใหเปน

มนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก ยึดมั่น          

ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ี

จําเปนตอการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคน

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551)  
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เนื่องจาก ผูนํามีความสําคัญจึงมีแนวคิดและทฤษฎีการศึกษาในเร่ืองการพัฒนาความเปนผูนําหรือภาวะผูนํา 

(Leadership) เกิดขึ้น แนวคิดและทฤษฎีใหมท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรับกันมากในปจจุบันคือ แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนํา    

การเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership Theory) ซึ่งเปนทฤษฏีภาวะผูนําแนวใหม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้        

จะพิจารณาลักษณะของผูนําท่ี พฤติกรรม อํานาจ รวมท้ังตัวแปรสถานการณท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเปนแนวทางท่ีกวางกวา

แนวคดิทฤษฎภีาวะผูนําอ่ืน ๆ และผลจากการวจัิยเชงิประจักษและการฝกอบรมพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถ

ทําใหประสทิธิผลของงานและองคการสูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) การบริหารสถานศึกษาของผูอํานวยการสถานศึกษา 

มภีาระงานท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา 2553 ที่มอบใหผูอํานวยการมีหนาที่ นิเทศ กํากับ 

ตดิตาม การจัดการเรียนการสอนของคณะครูทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนการนิเทศการเรียนการสอน การดําเนินงาน

นิเทศการศึกษานับวา มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพครู ใหครูสามารถจัดการเรียนรูใหบรรลุตามจุดหมายของ

หลักสูตรได การนเิทศการศกึษาดําเนนิการได 2 ลักษณะ คือ การนิเทศภายนอกและการนิเทศภายใน แตเดิมนั้นการนิเทศ

การศกึษาเปนหนาท่ีของศกึษานเิทศก และผูบริหารการศกึษา ครูเปนเพยีงผูรับการนเิทศ แตในปจจุบันงานนิเทศการศึกษา

มคีวามสําคัญมากขึ้น บุคลากรในโรงเรียนตองชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหสูงขึ้น

อันเน่ืองมาจากศึกษานิเทศก มีจํานวนจํากัดไมสามารถสนองตอบความตองการของโรงเรียนแตละแหงไมเหมือนกัน        

จึงเปนการยากท่ีศึกษานิเทศกซึ่งอยูภายนอกสถานศึกษาจะรูสภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของโรงเรียนและ

โรงเรียนสวนใหญ ในปจจุบันมีบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีความรูความสามารถเพียงพอและ บางคนยังมีความชํานาญเฉพาะ

สาขาอีกดวย จึงควรใชทรัพยากรเหลานี้ใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด และการนิเทศภายในโรงเรียนสอดคลองกับปรัชญา 

หลักการ และวธีิการนเิทศสมัยใหมท่ีสุด (สงัด อุทรานันท, 2550)  

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต 36 เปนหนวยงานและองคกรแหงการเรียนรู ท่ีมุงสงเสริม สนับสนุน 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผูเรียนอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และมีกลยุทธ คือสรางความเสมอภาค เพิ่มโอกาสและการ

พัฒนาผูเรียนเรงพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดมและจัดการ

ทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการองครวม ดวยเจตนาใหบรรลุตามเปาหมาย 

คือ ผูเรียนทุกคนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม ผูเรียนทุกคนไดรับ

การศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูคูคุณธรรมและใชทักษะชีวิตอยู ในสังคม อยางมี

ความสุข ครูและบุคลากรทางการศกึษานํา ICT ไปใชในการพัฒนาการเรียนรูสูสังคมอยางมปีระสิทธิภาพ มีสิ่งอํานวยความ

สะดวก มีการออกแบบ (Design concept) และมีฐานขอมูลพรอมสําหรับการพัฒนาผูเรียน โดยการมีสวนรวมของผูปกครอง 

กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและองคกรปกครอง สวนทองถิ่น เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ใหผูเรียนเปนบุคคลท่ีมีความรู

ความสามารถ มคุีณธรรมตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนสูระดับประเทศ 

จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนหัวใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะ       

ในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จึงมีความสําคัญและจําเปน

อยางยิ่งตอการบริหารการดําเนินงานนิเทศภายใน เพื่อใหสถานศึกษามีความพรอมในการพัฒนาการดําเนินงานนิเทศ

ภายในดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม           

การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจ ท่ีจะศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศกึษากับการดําเนนิงานนเิทศภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
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เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 เพื่อเปนขอสนเทศในการวางแผนพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและมี

แนวทางสงเสริมใหผูบริหารสถานศกึษา คณะครู และบุคลากร รวมกันพัฒนาคุณภาพการศกึษาตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 

2. เพื่อศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานนิเทศ

ภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  

จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีท่ีนํามาทําการวิจัย เร่ืองการศึกษาภาวะผูนํา    

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 จงึไดกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 อยูในระดับมาก 

2. การดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

กลุมยอยท่ี 2 อยูในระดับมาก 

3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 มคีวามสัมพันธกัน 

  

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน 

1. ดานการมอีิทธิผลอยางมอีุดมการณ 

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ               

3. ดานการกระตุนการใชปญญา 

4. ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจก

บุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนนิงานนเิทศภายใน 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตร 

2. ดานการจัดการเรียนรู 

3. ดานการเสริมสรางประสบการณทางวชิาชพี 

4. ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 

5. ดานการวจัิยเชิงปฏบัิตกิารในชั้นเรียน 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ซึ่งไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่และ

มอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 201 คน และกําหนดผูใหขอมูลโดยการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling)  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีจะใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยคร้ังนี้ มีลักษณะเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) 

การศกึษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มลีักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมตีอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศกึษา ท้ัง 4 ดาน ดังนี้ 

1. ดานการมอีทิธิพลอยางมอีุดมการณ 

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ  

3. ดานการกระตุนการใชปญญา 

4. ดานการคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนนิงานนเิทศภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท้ัง 5 ดาน ดังนี้  

1. ดานการพัฒนาหลักสูตร 

2. ดานการจัดการเรียนรู 

3. ดานการเสริมสรางประสบการณทางวชิาชีพ 

4. ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม 

5. ดานการวิจัยเชงิปฏบัิติการในชัน้เรียน 

การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการทําวิจัยในคร้ังนี้ ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งผูวิจัยไดแยก

การวเิคราะหขอมูล ตามลักษณะของแบบสอบถามดังนี้  

 1.  วเิคราะหแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถติ ิคือ ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentile)  

ตอนท่ี 2 ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย 

(Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

ตอนท่ี 3 การดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

http://www.grad.lpru.ac.th/7.2%20%20PalkPaNuak%20Klor(KlorKai)%20K%20and%20M.pdf
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2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน โดยใชวิธีหาคาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearsonn’s moment product correlation Coefficient) และนําคาท่ีได 

มาเปรียบเทียบกับเกณฑของแนวทาง (Pallant, 2005, หนา 126 อางองิใน Cohen, 1988, หนา 115)  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการวจัิย 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา การดําเนินงานนิเทศ

ภายในและความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานนิเทศภายใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ผลการวจัิยสรุปได ดังนี้ 
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ดานการกระตุน การใชปญญา 

และดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยในแตละดานสรุปผลการวจัิยไดดังนี้ 

1.1  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารยดึหลักธรรมศาสนา และจรรยาบรรณวิชาชีพ รองลงมา

คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานพรอมอุทิศตนในการทํางานและยึดถือคานิยมของหนวยงานตามท่ีผูบริหารกระตุน และ

ขอท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารทําใหผูรวมงานรูสกึวาตนเองมคุีณคาและมุงปฏบัิตงิานไปตามท่ีผูบริหารคาดหวัง  

1.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารมีความเสียสละ อุทิศตน ทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมาย รองลงมาคือ ผูบริหารกระตุนและสรางแรงจูงใจ

ใหครูผูสอนเกดิแรงบันดาลใจในการปฏบัิตงิาน และขอท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารสรางความเช่ือมั่นใหแกครูผูสอน  

1.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ดานการกระตุนการใชปญญา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารสงเสริมใหครูผูสอนใชดุลยพินิจกอนท่ีจะลงมือปฏิบัต ิ

รองลงมาคือ ผูบริหารกระตุนใหครูผูสอนเกิดการเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงปญหา และผูบริหารสงเสริมใหครูผูสอนแสดง

ความคิดเห็นและมองถึงปญหาในแงมุมตาง ๆ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารสงเสริม สนับสนุน ใหกําลังใจ

ครูผูสอนใหเกดิความเช่ือมั่นวาปญหาทุกอยางมกีารแกไข  

1.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารแสดงพฤติกรรมตอครูผูสอน โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล รองลงมาคือ ผูบริหารมีการติดตอสื่อสารสองทาง และปฏิสัมพันธกับครูผูสอนเปนรายบุคคล และขอท่ีมี
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คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารใหความสนใจ เอาใจใสตอครูผูสอน   

 2.  การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

กลุมยอยที่ 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ         

จากมากไปหานอยดังนี้ ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ดานการจัดการเรียนรู ดานการเสริมสรางประสบการณ         

ทางวชิาชพี ดานการพัฒนาหลักสูตร และดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม โดยในแตละดานสรุปผลการวจัิยไดดังนี้ 

 2.1 การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ดานการพัฒนาหลักสูตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 

ทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารสงเสริมการจัดทําหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู รองลงมา คือ 

ผูบริหารสงเสริมใหดําเนนิการออกแบบและจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรกําหนด และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

คือ ผูบริหารนําผลการประเมนิการใชหลักสูตรไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

 2.2 การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ดานการจัดการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารใหคําแนะนําในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู 

รองลงมาคือ ผูบริหารใหคําแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมชั้นเรียนและการแกปญหานักเรียนและขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด        

คือ ผูบริหารใหขอมูลยอนกลับจากการนเิทศการสอน  

 2.3 การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ดานการเสริมสรางประสบการณวิชาชีพ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียน รองลงมาคือ 

ผูบริหารสนับสนุนกจิกรรมเสริมหลักสูตรและขอท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารสงเสริมการจัดทําแฟมสะสมงาน  

 2.4 การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บริหารสรางความเขาใจและความตระหนักในการทํางานเปนทีม 

รองลงมาคือ ผูบริหารสงเสริมใหครูรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบและรวมแสดงความช่ืนชม ยินดี และขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุดคือ ผูบริหารมวีธีิการลดความขัดแยงภายในกลุมโดยกระบวนการทํางานเปนทีม  

 2.5 การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน รองลงมาคือ 

ผูบริหารสงเสริมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารสนับสนุน  จัดสรร

งบประมาณ การทําวจัิยในชัน้เรียน  

 3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานนิเทศภายใน ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 พบวา ในภาพรวม  

 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 อยูในระดับสูงมาก โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ ดานการคํานึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนการใชปญญา และดานการมอีทิธิพลอยางมอุีดมการณ  
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โดยในแตละดานสรุปผลการวจัิยไดดังนี้ 

3.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมีความสัมพันธ

กับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมี

ความสัมพันธกันสูงท่ีสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร รองลงมาคือ ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ         

ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ดานการจัดการเรียนรู และดานท่ีมีความสัมพันธกันต่ําสุดไดแก ดานการวิจัย            

เชงิปฏบัิตกิารในชัน้เรียน  

3.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการกระตุนการใชปญญามีความสัมพันธกับการ

ดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา            

ดานท่ีมีความสัมพันธกันสูงสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร รองลงมาคือ ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม และ

ดานท่ีมคีวามสัมพันธกันต่ําสุดไดแก ดานการวจัิยเชงิปฏบัิตกิารในชัน้เรียน  

3.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการสรางแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธกับ          

การดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา             

ดานที่มีความสัมพันธกันสูงสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร รองลงมาคือ ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ             

ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม และดานท่ีมคีวามสัมพันธกันต่ําสดุไดแก ดานการวจัิยเชงิปฏบัิตกิารในชัน้เรียน  

3.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

มีความสัมพันธกับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวา ดานท่ีมีความสัมพันธกันสูงสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร รองลงมาคือ ดานการจัดการเรียนรู 

ดานการเสริมสราง ประสบการณทางวชิาชพี และดานท่ีมคีวามสัมพันธกันต่ําสุดไดแก ดานการวจัิยเชงิปฏบัิตกิารในชัน้เรียน 

อภปิรายผลการวจัิย 

จากการวิจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา         

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญจาก          

การคนพบในการวจัิยคร้ังนี้ 

1.  ผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก         

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ดานการกระตุนการใชปญญา และดานการสรางแรงบันดาลใจ ท้ังนี้เนื่องจาก

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอผูตาม การทําใหผูตามเคารพนับถือ ศรัทธา ผูนําที่มองเห็น ความแตกตางระหวาง

บุคคล สามารถสรางแรงบันดาลใจและจูงใจผูตามใหเกิดแนวคิดใหม มีความกระตือรือรน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค หา

วิธีการทํางานแนวใหมอยางสม่ําเสมอ และมีความมุงมั่นทุมเทเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยมีปจจัย

แหงความสําเร็จ คือ ผูบริหารตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล มีการพัฒนาตนเอง ใหทัน ตอเหตุการณและทันตอยุคสมัย 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ดังนั้น ผูบริหารท่ีดีจึงมีความตระหนักในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลดีตอ

ตนเอง ตอบุคลากร และองคกร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นิรันดร ตันจอย (2553) ศึกษาภาวะผูนําความเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก ผลการวิจัย พบวา ระดับภาวะผูนําความ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบโดยจําแนกตามเพศ 
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อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดของโรงเรียนที่สังกัด พบวา โดยภาพรวมไมพบความแตกตาง

และเม่ือจําแนกตามอายุพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และขอเสนอแนะตอภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงสามารถสรุปในแตละดานไดดังนี้ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงการ

สรางวิสัยทัศนมีความเช่ือมั่นในเองตลอดจนการประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดี ดานการสรางแรงบัลดาลใจ ผูบริหาร

สถานศึกษาแสดงออกหรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการโนมนาว จูงใจหรือกระตุน ใหบุคคลากรเกิดความเขาใจตอ

วสิัยทัศน ดานการกระตุนทางปญญา ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เปนการกระตุนใหบุคคลากรตระหนัก

ถึงวิธีการหรือแนวทางใหมในการแกปญหา สงเสริมใหบุคลากรมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเกิดโอกาสในการเรียนรู 

ดานการคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงการเอาใจใสเปนพิเศษแกบุคคลากรมีการ

วเิคราะหความตองการ ความสามารถโดยผูบริหารสถานศกึษาเปนท้ังผูใหคําปรึกษาแนะนําผูฝกสอน 

2. ผลการศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการวิจัย              

เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ดานการจัดการเรียนรู ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ ดานการพัฒนาหลักสูตร 

และดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม อาจเปนเพราะวาปจจุบันโลกมีการแขงขันกันทางวิชาการ ความเจริญกาวหนา

ทางเทคโนโลยี และการสื่อสารดานการศึกษาไดมีการพัฒนาอยางกวางขวางทําใหผูนิเทศและผูรับการนิเทศ สวนมาก

ศึกษาหาความรูไดงายดวยวิธีการหลาย ๆ อยาง นอกจากนี้โรงเรียนไดดําเนินกิจกรรมการนิเทศภายในมากขึ้น โดยมีการ

จัดอบรมสัมมนาท้ังผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน พรอมท้ังมีการจัดทําคูมือและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการนิเทศ

ภายใน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมนิเทศ พรอมท้ังใหโรงเรียนวางแผนการนิเทศภายใน อยางเปนระบบโดยมี

การตดิตามการดําเนนิงานนเิทศภายในอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลใหโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีการปฏิบัติกิจกรรม

การนิเทศภายในอยางตอเนื่องและครบกระบวนการซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยของ นารา ธํารงสุข 

(2548, บทคัดยอ) การศึกษาความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหาร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดจันทบุรี การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหาร สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหาร คือ 

การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม การพัฒนา

หลักสูตรและการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยพิจารณาตาม เพศ ประสบการณในการสอนและขนาดของโรงเรียน 

กลุมตัวอยางเปนครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี จํานวน 326 คน สุมโดยใช

เทคนิคแบบเทียบสัดสวนจากครูสายผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี       

ปการศึกษา 2543 โดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

ความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหาร ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา จํานวน 45 

ขอ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.98 โดยผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง จากนั้นไดนํามาวิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t - test และทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว ผลวิจัยพบวา 1. ความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหาร อยูในระดับมาก ท้ัง 5 งาน              

2. ความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหารเมื่อเปรียบเทียบตามสถานภาพ พบวา 2.1 ครูชายและครูหญิงมี

ความตองการในการนิเทศภายในจากผูบริหารแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท้ัง 5 งาน 2.2 ครูท่ีมีประสบการณ
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สอนมากและครูท่ีมีประสบการณการสอนนอย มีความตองการในการนิเทศภายในจากผูบริหารแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติท้ัง 5 งาน 2.3 ครูท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีความตองการในนิเทศภายใน 

จากผูบริหารแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท้ัง 5 งาน ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรนําผลการวิจัยไปดาเนินการ

นเิทศภายในโรงเรียน โดยเรียงลําดับตามความตองการท่ีไดนําเสนอ 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงาน

นเิทศภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 2 พบวา ในภาพรวม

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 อยูในระดับสูงมากโดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ ดานการคํานึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนการใชปญญา และดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ เมื่อภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีมากก็สงผลใหการดําเนินงานนิเทศภายในของ

โรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดทําระบบขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ใหคําแนะนําในการวางแผนการนําหลักสูตรไปใชในการอออกแบบการจัดการเรียนรู ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการทําผลงาน

ทางวชิาการ รวมถงึการสนับสนุนงบประมาณในการทําวจัิยในชัน้เรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พิมพัฑรา เมืองอินทร 

(2553,บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษาในภาพรวม 4 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และประสิทธิผลของโรงเรียนในภาพรวม 4 ดาน อยูในระดับมาก 

และสมมติฐานของการวิจัยไดรับการยอมรับ กลาวคือ ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธเชงิบวกอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิ .01 คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ r= 0.78  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. จากผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ดานการสราง          

แรงบันดาลใจของผูบริหารสถานศึกษา เปนดานท่ีผูบริหารมีระดับคาเฉลี่ย การปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย ดังนั้น ผูบริหาร

สถานศึกษา แสดงใหเห็นถึง ความกระตือรือรน ความเสียสละ อุทิศตน มีความตั้งใจแนวแน มีการกํากับติดตาม           

ใหความสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหครูผูสอนเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน สรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก           

ใหเห็นความเช่ือมั่นและความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได เพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคกร และ

เพื่อประโยชนในการบริหารโรงเรียนใหบรรลุเปาหมาย 

2. จากผลการศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 พบวา ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม คือ ดานที่ผูบริหารมีระดับการปฏิบัติมาก

เปนลําดับสุดทาย ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา จึงควรสรางความเขาใจตอครูผูสอนในการตระหนักถึงการทํางานเปนทีม          

มีการวางแผน ตั้งเปาหมายการทํางานรวมกัน เสริมสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน เพื่อลดความขัดแยงภายในทีม 

สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค สรางความพึงพอใจ ใหครูรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบและ

รวมแสดงความช่ืนชมยนิด ีเพื่อใหงานท่ีวางไวสําเร็จไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

3. จากผลการศึกษา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํ าการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับ                   

การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 2 
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โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธกันทางบวก ซึ่งภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงถือเปนแบบอยางแนวทางในการปฏิบัติของผูบริหาร 

เพ่ือความสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมายขององคกร 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีสงผลตอ   

การดําเนนิงานฝายตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

2. ควรศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอประสทิธิภาพการดําเนนิงานนเิทศภายในสถานศกึษา 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เพราะไดรับความอนุเคราะหชวยเหลือเปนอยางดีจาก        

ดร. สันติ บูรณะชาติ อาจารยท่ีปรึกษาและคณะผูเชี่ยวชาญท่ีไดใหคําแนะนํา ปรึกษา ประกอบดวย นายพิเศษ อาษา 

ผูอํานวยการโรงเรียนแมลาววิทยาคม ดร. สมเกียรติ จรเกตุ รองผูอํานวยการโรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม และนายชัยรินทร  

ชัยวิสิทธ์ิ ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงมาน ซึ่งมีสวนสําคัญท่ีทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเอง  มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

ผูวจัิยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ คณะครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 2 ทุกทาน ท่ีได

ใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล 

หากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ มีคุณคาและมีประโยชน ตอวงการศึกษา ผูวิจัยขออุทิศ คุณความดีท่ี

ไดรับจากการศึกษาคนควาคร้ังนี้ มอบใหแกทานท่ีไดชวยเหลือ เกื้อกูล สนับสนุนและเปนกําลังใจในการทํางานจนเปน

ผลสําเร็จ ขอระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ครู อาจารยท่ีไดใหชีวิต ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ใหผูวิจัยไดมีโอกาส

ศกึษา และประสบความสําเร็จในวชิาชพีมาจนถงึทุกวันนี้ 
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การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย 

TheStudy of the School Director Effective Leadership in the Secondary Education 

Service Area Office 36 (Group 4), Chiang Rai Province 

วัชรพล เทพสิทธิ1์7

1* และปราณี อยูศิริ18

2 

WatcharaponTapesith1* and Pranee Usiri2 

บทคัดยอ 

 การศกึษาคนควาดวยตนเองนี้มวัีตถุประสงคเพื่อศกึษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชียงราย ปญหาและขอเสนอแนะประชากรที่ใชในการวิจัยจํานวน419 

คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จํานวน 419 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน แปลผล และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายผลการวจัิยพบวา  

 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 4 

จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมและรายดานมีระดับความคิดเห็นดวยในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ดานภูมิหลังทางสังคม  

ดานคุณลักษณะทางกายภาพ ดานคุณลักษณะท่ีเกี่ยวของกับงานดานสติปญญา ดานคุณลักษณะทางสังคม และดาน

บุคลกิภาพ ตามลําดับ 

 ปญหา พบวา ผูบริหารขาดความเปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลง ขาดวิสัยทัศน ขาดความคิดสรางสรรค มีความรู

ทางดานเทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม ๆ นอย แกไขปญหาอยางไมเปนระบบ และไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ขอเสนอแนะ คือ 

ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล กําหนดแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บุคลากรทางการ

ศึกษา ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง ควรพัฒนาตนเองและเรียนรูอยางสม่ําเสมอ รับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะการพัฒนาจากผูใตบังคับบัญชา มีความรับผิดชอบ ยอมรับขอบกพรองของตนเอง ควรปฏิบัติตนเปน

แบบอยางเปนท่ียอมรับท้ังในและนอกโรงเรียน 
 

คําสําคัญ: ภาวะผูนํา/ผูบริหารสถานศกึษา 
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Abstract  

The purpose of this independent study was to study of the school director effective leadership in the 

Secondary Education Service Area Office 36 (Group 4), Chiang Rai Province. Data were collected from 419 people 

through the questionnaires and analysis by using the descriptive statistics: frequency, percentage, mean, standard 

deviation. 

 The findings was as follows; the study of the school director effective leadership in the Secondary 

Education Service Area Office 36 (Group 4), Chiang Rai Province in overall was at high level consisting of 6 aspects 

as follows : Social background, Physical quality, Work quality, Intelligence, Social quality and Personality. 

 The problems were lack of leadership’s skills: be leader, vision, creative thinking, knowledge, technology 

and innovation, solving problems, cannot except for the changing. The suggestion were supporting in their roles and 

duties to be effective leadership by improving leadership skills, training, learning, and practicing, being role model 

and responsibility. 
 

Keywords: Effective Leadership /School Director 
 

บทนํา 

 การศึกษานับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปน

ทรัพยากรที่สําคัญท่ีสุดของประเทศ เนื่องจากความสามารถดานศักยภาพในการพัฒนาประเทศขึ้นอยูกับองคความรูของ

คนในชาติ ประเทศท่ีพลเมืองมีการศึกษาดี ยอมไดเปรียบในการแขงขันเสมอ ดวยเหตุท่ีการศึกษามีความสําคัญตอการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยการศึกษาจึงเปนพื้นฐานท่ีจะนําไปสูการพัฒนาตนเองของคนเรา คนท่ีไดรับการศึกษาอยาง

เหมาะสมก็คือคนท่ีจะสามารถใชชีวิตไดอยางถูกตองตามธรรมนองครองธรรมและไดรับสิ่งดี ๆ การศึกษามิใชเปนเพียงกา

รมใชชีวิตระยะหนึ่งในโรงเรียนเทานั้น แตเปนปจจัยในการดํารงชีวิตท่ีทุกคนแสวงหาและเพิ่มพูนอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนา

ตนเอง ครอบครัว หนาท่ีการงาน ตลอดจนความกาวหนา และความมั่นคงของประเทศ ยิ่งในยุคสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ัง

ทางดานเศรษฐกจิและสังคมเปนไปอยางรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัฒนท่ีนําเอาเทคโนโลยีใหมๆมาใชการศึกษายังเปนปจจัย

สําคัญในการชวยให คนมีหลักคิด รูจักใครครวญ เลือกสรร ปรับตัวกับเหตุการณ และสิ่งใหมๆท่ีจะเขามาในชีวิต

ตลอดเวลาระบบการศึกษาจะตองตอบสนองการทํางานท่ีเปนมาในอดีต บทบาทของผูบริหารและผูสอนจะตอง

เปลี่ยนแปลง 

 ผูบริหารสถานศกึษาจําเปนตองมบีทบาทสําคัญในการบริหารและจัดการศึกษาและมีคุณลักษณะที่สําคัญท้ังใน

ดานวชิาชพีและสวนตัว เพื่อดําเนนิการใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายและจุดมุงหมายของการศึกษา ในยุคโลกาภิวัฒน

นี้ การบริหารกิจการใด ๆ เกี่ยวกับสาธารณะมีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ จึงจะทําใหธุรกิจตาง ๆ เหลานั้น

ดําเนนิการไปดวยด ีและบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว   
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 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542แกไขเพิ่มเติมป พ.ศ. 2545 และ ป พ.ศ. 2553มาตรา 53 ได

กําหนดใหผูบริหารระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการบริหาร

การศกึษาตามหลักเกณฑและวธีิการท่ีองคกรวชิาชพี ผูบริหารสถานศกึษา และผูบริหารการศกึษา ซึ่งจะตองเปนไปตาม 

เกณฑ และวิธีการองคกรวิชาชีพชั้นสูง นั้นคือจะตองเปนผูบริหารมืออาชีพ ดวยเหตุนี้ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตอง

ดําเนินการบริหารเพื่อใหจัดการศึกษาตามแนวทาง หลักการ และมาตรฐานการศึกษา ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมป พ.ศ. 2545และ ป พ.ศ. 2553 และนําไปสูการบรรลุผลตามการปฏิรูป

การบริหารและการจัดการศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมป พ.ศ. 2545 และ ป พ.ศ. 2553 การบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(School 

Based Management : SBM) การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การบริหารโดยองคคณะบุคคล การประเมิน

ภายในและการประเมินภายนอก และการท่ีจะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารสถานศึกษา

จะตองเปนมืออาชีพและเปนผูนําทางวิชาการ จึงจําเปนตองมีสมรรถภาพท้ังความรู ทักษะ และตองมีคุณธรรมจริยธรรม 

จงึจะนําไปสูความสําเร็จอยางแทจริง 

 จากท่ีกลาวไวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชียงรายเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศและนําขอมูลท่ี

ไดใชเปนแนวทางในการศกึษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศกึษาท่ีมคุีณภาพ 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําผูบริหารในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชยีงราย 

 2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําผูบริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 36กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชยีงราย  
 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน 

ผูบริหารสถานศึกษา 

   1. เพศ 

   2. อายุ 

   3. ประสบการณการทํางาน 

4. ระดับการศึกษา 

 

ตัวแปรตาม 

ภาวะผูนํา 

1.คุณลักษณะทางกายภาพ  

2.ภูมิหลังทางสังคม  

3.สติปญญา  

4.บุคลิกภาพ  

5.คุณลักษณะที่เกี่ยวของกบังาน  

6.คุณลักษณะทางสังคม 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชยีงราย  มวีธีิดําเนนิการวจัิยตามลําดับดังนี้  

 ประชากรที่ใชในการศกึษาครั้งนี้ประกอบไปดวย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

36 กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชียงราย จํานวน 11 โรงเรียน ในปการศึกษา 2557 รวมจํานวนประชากร 419 คนเปนการ

คัดเลือกประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) (สมคิด พรมจุย, 2555, หนา 80) 

 การพัฒนาและการสรางเครื่องมอื 

  ผูวจัิยไดสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย โดยมขีัน้ตอนการสรางดังนี้ 

  1. ศึกษาหนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จากหองสมุดของสถาบันการศึกษาตาง ๆ และ

เว็บไซตเกี่ยวกับภาวะผูนําการบริหารสถานศกึษาขึ้นพืน้ฐานภาวะผูนําสําหรับผูบริหารสถานศกึษาและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

 2.  นําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อนํามาออกแบบสอบถาม เพื่อใหครอบคลุมคําถาม วัตถุประสงค 

และกรอบแนวคิดในการวจัิย ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ประสบการณการทํางานระดับการศกึษา 

 ตอนท่ี 2ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 4 

จังหวัดเชียงราย ไดแก คุณลักษณะทางกายภาพ ภูมิหลังทางสังคม สติปญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน 

และคุณลักษณะทางสังคม 

 ตอนท่ี 3ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศกึษา 

 ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑของ 

Likert (Likert’s Rating Scale) (อางองิจาก พสิณุ ฟองศรี, 2550, 242) คือ 

  ระดับ 5  หมายถงึ  ระดับความคิดเห็นดวยมากท่ีสุด    ใหน้ําหนักคะแนน 5 

  ระดับ 4  หมายถงึ  ระดับความคิดเห็นดวยมาก   ใหน้ําหนักคะแนน 4 

  ระดับ 3  หมายถงึ  ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง  ใหน้ําหนักคะแนน 3 

  ระดับ 2  หมายถงึ  ระดับความคิดเห็นดวยนอย  ใหน้ําหนักคะแนน 2 

  ระดับ 1  หมายถงึ  ระดับความคิดเห็นดวยนอยท่ีสุด ใหน้ําหนักคะแนน 1 

 3. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบและปรับแกตามคําแนะนําเพื่อความสมบูรณของเนื้อหา 

รวมท้ังการใชภาษาท่ีเหมาะสม  

 4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลว เสนอตอผูเชี่ยวชาญอีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ดวยการหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ไดแก 

คาความสอดคลองระหวางขอถามกับวัตถุประสงคหรือเนือ้หาหรือดัชนคีวามสอดคลอง (IOC : Index of item Objective  

Congruence) พรอมท้ังปรับปรุงขอคําถามท่ีคัดเลือกไวตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองเกิน 

0.50 ทุกขอ แสดงวาเปนท่ียอมรับและสามารถนําไปใชได 
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 5. นําขอคิดเห็นและคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปดําเนนิการแกไขขอคําถามกอนนําไปทดลองใช (Try Out) 

 6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปตรวจสอบคุณภาพ โดยนําไปทดลองใชกับกลุมทดลองท่ีไมใชประชากรท่ี

ใชในการวิจัย จํานวน 30 คน และนํามาวิเคราะหขอมูลหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient – α) ดวยเคร่ือง

คอมพวิเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งแสดงความสัมพันธของคําตอบจากแบบสอบถาม โดย คาที่ไดอยูระหวาง 0 ถึง 

1 และมีคา ≥ 0.50 แสดงวา คําตอบของแบบสอบถามมีคาความสัมพันธและมีความนาเช่ือถือ จึงสามารถนําไปใชได 

(พสิณุ ฟองศรี. 2550 : 287) ผลการวเิคราะหไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เทากับ .86 

 7. นําแบบสอบถาม ไปใชกับกลุมประชากรจริง 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการคนควาดวยตนเอง คือแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ประสบการณการทํางานระดับการศกึษา 

ตอนท่ี 2ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 4 

จังหวัดเชียงราย ไดแก คุณลักษณะทางกายภาพ ภูมิหลังทางสังคม สติปญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน 

และคุณลักษณะทางสังคม 

 ตอนท่ี 3ปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศกึษา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวจัิยดําเนนิการดังนี้ 

1. ผูวิจัยไดจัดทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชียงราย จํานวน 11 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวม

ขอมูลแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเสนอตอครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชยีงราย จํานวน 11 โรงเรียน เพื่อขอความรวมมือในการกรอกรายละเอยีดในแบบสอบถาม 

3. ผูวิจัยขอรับแบบสอบถามคืนตามวันเวลาท่ีกําหนด โดยไดแบบสอบถามคืนครบ ตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของขอมูลท้ังหมดและลงรหัสแบบสอบถามเพื่อนําไปวเิคราะหขอมูลตอไป 

4. นําแบบสอบถามท้ังหมดมาพิจารณาคัดเลือกความถูกตอง ครบถวนสมบูรณในการกรอกแบบสอบถาม 

บันทกึ และวเิคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพวิเตอร สําหรับสถติท่ีิใชในการวจัิยคร้ังนี้ คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย(µ)สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ)และการบรรยาย 

5. ผูรายงานไดกําหนดเกณฑในการวเิคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best,1981, p.182) มรีายละเอยีด ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49   แสดงวา ระดับความคิดเห็นดวยนอยท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  แสดงวา ระดับความคิดเห็นดวยนอย  

 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  แสดงวา ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  แสดงวา ระดับความคิดเห็นดวยมาก 

  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  แสดงวา ระดับความคิดเห็นดวยมากท่ีสุด 
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วธีิการวเิคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติพื้นฐานดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 

สําหรับสถิติท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย(µ)สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  (σ)(พสิณุ ฟองศรี, 2550, หนา 270-272) เพื่อการวเิคราะห ดังนี้  

1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ประสบการณการทํางานระดับการศึกษา สถิติท่ีใช คือ 

ความถี่ และรอยละ   

2.  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 4 จังหวัด

เชียงราย ไดแก คุณลักษณะทางกายภาพ ภูมิหลังทางสังคม สติปญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะท่ีเกี่ยวของกับงาน และ

คุณลักษณะทางสังคมสถติท่ีิใช คือ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเปนคําถามปลายเปด สถิติท่ี

ใช คือ รอยละ 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชยีงราย สรุปไดดังนี้ 

 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36 กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชียงราย สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 41 - 50 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี

ประสบการณการทํางาน 16 - 20 ป 

 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 4 

จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นดวยในภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาแตละดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นดวยในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ดานภูมิหลังทางสังคม  ดาน

คุณลักษณะทางกายภาพ ดานคุณลักษณะท่ีเกี่ยวของกับงาน  ดานสติปญญา ดานคุณลักษณะทางสังคม และดาน

บุคลกิภาพ ตามลําดับ 

 ดานคุณลักษณะทางกายภาพ พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยในภาพรวมและแตละรายการในระดับมาก 

โดยขอท่ีมีความความคิดเห็นดวยมากท่ีสุด คือ ผูบริหารมีคุณวุฒิทางการศึกษา และขอท่ีมีความคิดเห็นดวยต่ําท่ีสุด คือ  

ผูบริหารมคุีณธรรม จริยธรรม  

 ดานภูมิหลังทางสังคม พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยในภาพรวมและแตละรายการในระดับมาก  โดยขอท่ี

มคีวามความคิดเห็นดวยมากท่ีสุด คือ ผูบริหารประพฤติปฏิบัติในทางที่ไมขัดตอศีลธรรมคําสั่งสอนของศาสนา และขอท่ีมี

ความคดิเห็นดวยต่ําท่ีสุด คือ ผูบริหารใหความถูกตองและยุตธิรรมในการปฏบัิตงิาน  

 ดานสติปญญา พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยในภาพรวมใระดับมาก โดยขอที่มีความความคิดเห็นดวยสูง

ที่สุด คือ ผูบริหารริเร่ิมจัดทําและใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการจําเปนของนักเรียนและทองถิ่น มคีวามคิดเห็น 

ดวยในระดับมากท่ีสุด และขอท่ีมีความคิดเห็นดวยต่ําท่ีสุด คือ ผูบริหารนําผลงานวิจัย จากแหลงเรียนรูตาง ๆ มาพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน มคีวามคิดเห็นดวยในระดับปานกลาง  



  

2287 

 

 ดานบุคลกิภาพ พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยในภาพรวมใระดับมาก โดยขอท่ีมีความความคิดเห็นดวยสูง

ท่ีสุด คือ ผูบริหารแตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับรูปแบบวัฒนธรรมและคานิยม มีความคิดเห็นดวยในระดับมาก

ที่สุด และขอที่มคีวามคิดเห็นดวยต่ําท่ีสุด คือ ผูบริหารไมเห็นแกตัว มคีวามคิดเห็นดวยในระดับปานกลาง 

 ดานคุณลักษณะท่ีเกี่ยวของกับงาน พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยในภาพรวมใระดับมาก โดยขอท่ีมีความ

ความคดิเห็นดวยสูงท่ีสุด คือ ผูบริหารกํากับดูแล ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายในกรอบระยะเวลาท่ี

กําหนด มคีวามคิดเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด และขอที่มีความคิดเห็นดวยต่ําที่สุด คือ ผูบริหารบริหารงบประมาณไดอยาง

มปีระสทิธิภาพ มคีวามคิดเห็นดวยในระดับปานกลาง 

 ดานคุณลักษณะทางสังคม พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยในภาพรวมระดับมาก โดยขอท่ีมีความความคิด

เห็นดวยสูงท่ีสุด คือ ผูบริหารพัฒนาพฤติกรรมความเปนผูนําของตนเองโดยการฝกปฏิบัติ ศึกษาตอ อบรมประจําการจาก

สถานที่ชํานาญการทางดานการบริหาร มีความคิดเห็นดวยในระดับมาก และขอท่ีมีความคิดเห็นดวยต่ําท่ีสุด คือผูบริหาร

พัฒนาตนเองในการใชเทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม ๆ อยูเสมอ มคีวามคิดเห็นดวยในระดับปานกลาง 

 ปญหา พบวา ผูบริหารขาดความเปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลง ขาดวิสัยทัศน ขาดความคิดสรางสรรค มี

ความรูทางดานเทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม ๆ นอย แกไขปญหาอยางไมเปนระบบ และไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง  

 ขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล กําหนดแนวนโยบายการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม ควร

พัฒนาตนเองและเรียนรูอยางสม่ําเสมอ รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะการพัฒนาจากผูใตบังคับบัญชา มีความ

รับผดิชอบ ยอมรับขอบกพรองของตนเอง ควรปฏบัิตตินเปนแบบอยางเปนท่ียอมรับท้ังในและนอกโรงเรียน 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากการสรุปผลการวจัิยดังกลาวขางตน สามารถนํามาอภปิรายผลได ดังนี้ 

 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยท่ี 4 

จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมและรายดานมีระดับความคิดเห็นดวยในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ดานภูมิหลังทางสังคม 

ดานคุณลักษณะทางกายภาพ ดานคุณลักษณะท่ีเกี่ยวของกับงานดานสติปญญา ดานคุณลักษณะทางสังคม และดาน

บุคลิกภาพ ตามลําดับ ซึ่งในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารตองแสดงความเปนผูนําในบทบาทตางๆ เชน บทบาทการ

เปนผูมีความรู ความสามารถ กําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ผูประสานงาน ผูสื่อสาร ผูแกปญหา รวมถึงเปนผูมีบุคลิกภาพ

ด ีมคุีณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดใีนการบริหารและการจัดการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการครอง

ตน ครองคน ครองงาน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ (สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา มีการประชุมปฏิบัติการ

ระหวางผูบริหารสถานศกึษา ศกึษานเิทศก และผูทรงคุณวุฒิทางการบริหาร, 2544 อางอิงใน จันทรานี สงวนนาม. 2553, 

หนา141) ผลการศึกษานี้ใกลเคียงกับผลการศึกษาของเมทิญา นนทศรี (2555)พบวา ครูมีการรับรูวาผูบริหารสถานศึกษา

ที่แสดงออกถึงภาวะผูนําในดานมุงงานในระดับการปฏิบัติอยางบอยมาก และผลการศึกษา ของวรัญญา ปอมฝน (2555) 

ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ภาคเหนือตอนบน พบวา ครูท่ีมีความ

คิดเห็นตอระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศกึษาในระดับมาก 



  

2288 

 

 ดานคุณลักษณะทางกายภาพ พบวาครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยตอผูบริหารมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับมาก

เน่ืองจากคุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูมีความรูความเขาใจในหลักการบริหารการศึกษา ไดแก ความรู

ทั่วไปในการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวกับการศึกษา และความรูเฉพาะตําแหนงตามภารกิจของสถานศึกษา รวมถึงการเปนผูมี

วิสัยทัศนในการบริหารและจัดการศึกษา ไดแก การวิเคราะหสภาพปจจุบันและสรางความมุงหวังในอนาคต มีความคิดริเร่ิม

สรางสรรคและแนวทางพัฒนาการศึกษา (สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา มีการประชุมปฏิบัติการระหวางผูบริหาร

สถานศึกษา ศึกษานิเทศก และผูทรงคุณวุฒิทางการบริหาร, 2544 อางอิงใน จันทรานี สงวนนาม. 2553, หนา141) 

คุณลักษณะดังกลาวสอดคลองกับการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน 

ก.พ.) (2553, หนา 7-10) ไดระบุไวเพ่ือใหผูนําในระบบราชการจําเปนตองมีคุณสมบัติท่ีมีความสอดคลองและสนับสนุนตอ

การขับเคลื่อนนโยบายท่ีมผีลตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

 ดานภูมหิลังทางสังคม พบวา ครูผูสอนมคีวามคิดเห็นดวยตอผูบริหารประพฤติปฏิบัติในทางท่ีไมขัดตอศีลธรรม

คําสั่งสอนของศาสนาในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับคุณสมบัติดานภาวะผูนําสําหรับผูบริหารสถานศึกษา

ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) (2553, หนา 7-10) ท่ีระบุวาผูนําตองมีคุณธรรม จริยธรรม 

คือ การครองตนและการประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองเหมาะสมท้ังตามหลักกฎหมายและหลักคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน

หลักการในวิชาชีพของตนเองโดยมุงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนสวนตน เพื่อสนับสนุนและผลักดันใหภารกิจ

หลักขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ดังท่ีผลการศึกษาของThompson (2008) ไดกลาวไววาพื้นฐานทางอารมณ 

ความเช่ือใจในภาวะผูนํามอีทิธิผลตอความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธที่เกิดจากการ

ทํางานของผูตาม 

 ดานสตปิญญา พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยตอการที่ผูบริหารริเร่ิมจัดทําและใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับ

ความตองการจําเปนของนักเรียนและทองถิ่น ในระดับมากที่สุด สอดคลองกับภาวะผูนําสําหรับผูบริหารสถานศึกษาท่ีระบุ

วาผูบริหารตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของโรงเรียนและชุมชุน ทั้งสองฝายตอง

รวมมือกันจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน ซึ่งเปนหนาท่ีสําคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีนอกจากการใหสาระความรูท่ีจําเปน

แกผูเรียนและควรทําใหผูเรียนมีทักษะชีวิต ท่ีสอดคลองกับการดํารงชีวิตในโลกสมัยใหมไดอยางชาญฉลาดและอยางมี

ความสุข การรูเทาทันโลก การรูจักทางเลือก การรูจักแกปญหา การไดรับการพัฒนาทักษะและนิสัยใฝรูใฝเรียนอยางไม

ยอมจบสิ้น (Life-long Learner) รวมถึงผูบริหารตองพัฒนาแหลงเรียนรูใหหลากหลายและทันสมัยเรียกวา การเรียนรูแบบ

ไรพรมแดนโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี ซึ่งอาจเปนท่ีบาน ท่ีทํางาน ศูนยการคา รวมท้ังท่ีโรงเรียนเองก็ได (สุนทร โครต

บรรเทา, 2552) 

 ดานบุคลิกภาพ พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยตอผูบริหารแตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับรูปแบบ

วัฒนธรรมและคานยิม ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งคุณสมบัติท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งของภาวะผูนําทางการศึกษาหรือการเปนผูนําท่ี

มปีระสทิธิภาพคือการเปนตนแบบ คือ การเปนตัวแบบหรือตัวอยางของความสําเร็จในการทํางานและมีคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อใหทีมงานไดนําไปเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตและการทํางานใหประสบผลสําเร็จ รวมถึงการมีบุคลิกภาพหรือการ

วางตัวท่ีดี เปนการสรางความประทับใจในเร่ืองบุคลิกภาพ การวางตัวและความประพฤติ มีความสุภาพ นุมนวล  

หลกีเลี่ยงการใชคําพูดดวยถอยคําหยาบคาย สอเสยีดหรือเหยยีดหยามผูอ่ืน เปนบุคคลท่ีมีความสงาผาเผย ควบคุมตนเอง

ไดท้ังในการปฏิบัติตนและอารมณ รวมถึงการแตงกายท่ีสะอาดเรียบรอยถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนด ทําใหผูบริหาร
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สถานศึกษาเปนท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน 

ก.พ.), 2553, หนา 7-10) 

 ดานคุณลักษณะท่ีเกี่ยวของกับงาน พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยตอผูบริหารกํากับดูแล ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายในกรอบระยะเวลาท่ีในระดับมากท่ีสุด ผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลเมทิญา 

นนทศรี (2555) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนพญาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษาลําปาง เขต 35 พบวา ครูมกีารรับรูวาผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงภาวะผูนําในดานมุงงานในระดับการ

ปฏิบัติอยางบอยมาก ไดแก ผูบริหารไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนใหครูทราบอยางชัดเจน การขอความ

รวมมือใหครูปฏบัิตงิานตามกฎขอบังคับและระเบียบแบบแผนของสถานศกึษา และการปกครองอยางเขมงวด 

 ดานคุณลักษณะทางสังคม พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยต่ําท่ีสุด คือผูบริหารพัฒนาตนเองในการใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ อยูเสมอ มีความคิดเห็นดวยในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของจักร

พันธ ไชยยิ่งกฤษศิริ (2553) ท่ีไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครู สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอุบลราชธาน ีเขต 3 พบวาขอท่ีผูนํามภีาวะผูนํานอยท่ีสุด คือ การจัดการความรูและความรูใน

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความสามารถในการบริหาร มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ซึ่งผลการศึกษาของ

พรมลือ แกวคําใจ (2551) ไดสรุปพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมสมบูรณ สังกัดแผนกศึกษาแขวงพงสาล ี

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป. ลาว) ดานการเปลี่ยนแปลง ดานความกลาและเปดเผย ดานการใชคุณคา

เปนแรงผลักดัน ดานการเรียนรูตลอดชีวิต และดานความสามารถเผชิญกับความสลับซับชอน เปนสิ่งท่ีผูเกี่ยวของควร

พจิารณาพัฒนาพฤตกิรรมภาวะผูนําของผูบริหารใหสูงขึ้น 

 ปญหา พบวา ผูบริหารขาดความเปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลง ขาดวิสัยทัศน ขาดความคิดสรางสรรค มี

ความรูทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ นอย แกไขปญหาอยางไมเปนระบบ และไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง

ปญหาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของจักรพันธ ไชยยิ่งกฤษศิริ (2553) ท่ีพบวาขาราชการครูมีความเห็นเกี่ยวกับ

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษานอยท่ีสุด คือ วิสัยทัศนยังไมเปนที่ยอมรับของครู บุคลากร และชุมชน ดานความฉลาด

ทางอารมณ โดยผลการศึกษาของศุภรัตน บัวหลวง (2550) ไดระบุปจจัยท่ีสัมพันธกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

คือการวิสัยทัศน ความเปนท่ีเช่ือถือได การตัดสินใจ บุคลิกภาพ และความสามารถในการจูงใจ เปนปจจัยท่ีสัมพันธกับ

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดังนั้นการเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองมีวิสัยทัศน 

มองการณไกลโดยมุงความสําเร็จขององคกร มองเห็นเหตุการณท่ีจะเกดิขึ้นในอนาคต คาดคะเนเห็นการเปลี่ยนแปลง กาว

ทันตอเหตุการณและกระแสโลกาภิวัฒน ผูนําจะตองเปนผูกําหนดทิศทางขององคกรใหดําเนินการตามเปาหมายโดยการ

วางแผนการทํางาน การจัดกําลังคนและการลงมือปฏบัิตเิพื่อใหเกดิผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ีตัง้ไว 

 ขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล กําหนดแนวนโยบายการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม ควร

พัฒนาตนเองและเรียนรูอยางสม่ําเสมอ รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะการพัฒนาจากผูใตบังคับบัญชา มีความ

รับผิดชอบ ยอมรับขอบกพรองของตนเอง ควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางเปนที่ยอมรับทั้งในและนอกโรงเรียน ซึ่งผล 

การศึกษาของนิธิดา บุรณจันทร (2550) ไดพบวาภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสัมพันธกับประสิทธิผลองคการของโรงเรียน

อาชวีศกึษาเอกชน คือ ผูบริหารโรงเรียนแสดงพฤตกิรรมภาวะผูนําทุกดานทั้งภาวะผูนําดานการทาทายและกลาเผชิญกลับ
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กระบวนการ และภาวะผูนําดานการบํารุงขวัญและกําลังใจสัมพันธกับประสิทธิผลองคกรมากท่ีสุด นอกจากนี้ผล

การศึกษาชีวิน ออนละออ, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2553) ท่ีระบุวาองคประกอบของภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

การกระตุนการใชปญญา และการสรางแรงบันดาลใจ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญตอการพัฒนาและ

ปรับปรุงตนเองท้ังในดานการมุงเนนการบริหารโดยการใชการตัดสินใจแบบมีสวนรวมการใชภาวะผูนําในการโนมนาวให

ผูใตบังคับบัญชารวมทํางานมากกวาการมุงอํานาจรวมท้ังมีกระบวนการติดตอสื่อสารท่ีดีระหวางสมาชิกทุกคนภายใน

โรงเรียน  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการศกึษา 

 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดคนพบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีครูผูสอนมีความคิดเห็น

ดวยนอยท่ีสุดในแตละดาน ดังนี้ 

 1. ดานคุณลักษณะทางกายภาพคือ ผูบริหารมคุีณธรรม จริยธรรม  

 2. ดานภูมหิลังทางสังคมคือผูบริหารใหความถูกตองและยุตธิรรมในการปฏบัิตงิาน  

 3. ดานสติปญญาคือ ผูบริหารนําผลงานวิจัย จากแหลงเรียนรูตางๆ มาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใน

โรงเรียน   

 4. ดานบุคลกิภาพ คือ ผูบริหารไมเห็นแกตัว   

 5. ดานคุณลักษณะท่ีเกี่ยวของกับงาน คือ ผูบริหารบริหารงบประมาณไดอยางมปีระสทิธิภาพ  

 6. ดานคุณลักษณะทางสังคม คือ ผูบริหารพัฒนาตนเองในการใชเทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหมๆ  อยูเสมอ 

 ซึ่งขอคนพบดังกลาวขางตนนี้ ผูบริหารสถานศกึษา สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอย

ท่ี 4 จังหวัดเชียงราย จํานวน 11 โรงเรียน ควรไดรับรูและเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําท่ีสูงและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผูบริหารควรตระหนักและใหความสนใจตอการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศนในการ

บริหารงาน มีความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอโรงเรียนเพื่อจะไดกําหนด

ทิศทางของโรงเรียนและกระบวนการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น และควรใหความสําคัญตอการยกระดับ

คุณภาพของครูผูสอน สงเสริมใหครูผูสอนเพิ่มพูนความรูและทักษะในดานตาง ๆ ใหสูงขึ้นเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงสื่อ

การเรียนและการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหเกดิประสทิธิภาพ   

ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชยีงราย 

 2. ควรศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36 กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชยีงราย เพื่อประโยชนในการพัฒนาภาวะผูนําตอไป 
 

  



  

2291 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ือง “การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 4 จังหวัดเชียงราย” ฉบับนี้สําเร็จดวยดีโดยไดรับความกรุณา ความ

ชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํา พรอมทั้งตรวจสอบปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ จาก ผูชวยศาสตราจารยดร . 

ปราณีอยูศิริ อาจารยท่ีปรึกษา และนายบุญธรรมดอกสนธ์ิผูอํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนหวยซอวิทยาคมรัชมัง

คลาภิเษกนางแสงพลอยอุตสาหครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษโรงเรียนหวยซอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกและนางสาวภัทร

ธิชวีปนใจตําแหนงครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษโรงเรียนเชียงของวิทยาคมสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

36 ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ซึ่งตองกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบคุณผูบริหารและคณะครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต 36 กลุมยอยท่ี 4 จังหวัด

เชียงรายจํานวน 11 โรงเรียนทุกทาน ท่ีใหการอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมและ

เกี่ยวของในการศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้   

 ขอขอบพระคุณบิดา มารดาและสมาชิกในครอบครัวท่ีคอยสนับสนุนและเปนกําลังใจใหดวยดีเสมอมาจน

การศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 

 คุณคาและประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอมอบใหแดบิดา มารดา ผูใหชีวิต 

ตลอดจนคณาจารยผูท่ีใหการศกึษาอบรมสั่งสอนใหมคีวามรูอันทรงคุณคาตลอดจนผูมสีวนเกี่ยวของทุกทาน 
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การศึกษาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครูเพ่ือรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน 

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

The Study of World Class Standard Schools, Potentials on Teacher Learning 

towards ASEAN Community Preparations in Secondary Educational Service Area 

Office 36 

แสงดาว ลาภใหญ01* และธิดาวัลย อุนกอง1

2 

Sangdow Lapyai1* and Thidawan Unkong2 

บทคัดยอ 

จากการศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครู และ 2) เพื่อศึกษา

ขอเสนอแนะดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ครูผูสอน โรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 269 คน ผลการวิจัย

พบวา ดานการวัดผล และประเมนิผล ในการจัดการเรียนรูของครูอยูในระดับมาก  
 

คําสําคัญ: การศกึษา ศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครู โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  

Abstract  

 The objectives of this study are : 1 ) to study the state of World Class Standard Schools, potentials on 

teacher learning 2) to study the suggestions of World Class Standard Schools, potentials on teacher learning towards 

ASEAN community preparations, in Secondary Educational Service Area Office 36. The samples used in the study 

was  school teachers and 269 people. The results were measurement and evaluation learning approach of teachers 

were at a high level.   
 

Keywords: The Study of World Class Standard Schools, Potentials on Teacher Learning 
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บทนํา 

 ประเทศไทยไดรับการจัดตั้งเปนกลุมสมาชิกประชาคมอาเซียน จึงตองมีการพัฒนาตนเองในดานตางๆ ดังนั้น

ประเทศไทยจึงตองมีการวางแผนเพื่อใหผูเรียนในประเทศเปนพลเมืองของประชาคมอาเซียนท่ีมีคุณภาพดวยการจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพ สํานักคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ สถานศึกษาและการ

จัดการศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงกําหนดใหครูใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

เพื่อเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการเรียนรูบูรณาการ เพื่อ

สงเสริม สนับสนุนใหครูสามารถจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World – Class 

Standard School) จึงเปนนวัตกรรม การจัดการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นํามาใชเปน

มาตรการเรงดวน ในการยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล และเปนการรองรับการประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และผูที่เปนกลไกสําคัญในการ

ขับเคลื่อนการศกึษาใหมคุีณภาพคือครู  

 ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครูในประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตามตัวชี้วัดคุณภาพดานการจัดการเรียนรูของครู       

ในประชาคมอาเซียน ท้ังหมด 7 ดาน ไดแก ดานความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารของครู ดาน

ความรู  ความสามารถ และประสบการณในการสอนของครู ดานการใชหนังสือเรียน หรือตําราเรียนท่ีเปน

ภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรูของครู ดานการใชสื่อ ICT ในการจัดการเรียนรูของครู ดานเทคนิค และวิธีการสอน 

ในการจัดการเรียนรู   ของครู ดานการใชวิจัย สื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรูของครู และดานการวัดผล ประเมินผล 

ในการจัดการเรียนรู  ของครู เพื่อผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของจะไดนําผลการวิจัยนี้ไปใชในการพัฒนาครู และบุคลากรใน

สถานศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ และยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล เพื่อให

ผูเรียน มศัีกยภาพ และความสามารถแขงขันทัดเทียมกับผูเรียนของนานาประเทศ 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36    

 2. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36    
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน          

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยได

กําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดเชียงราย โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้  ประชากรและกลุมตัวอยาง         

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี้ ไดแก ครูผูสอน ปการศกึษา 2557 ในสถานศกึษาท่ีเขาสูโครงการ 

โรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จํานวน 884 คน        

รวมท้ังสิ้น 10 โรงเรียน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ท่ีระดับ

ความเช่ือมั่น 95 % โดยใชการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 269 คน รวมท้ังสิ้น 

10 โรงเรียน 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดสรางและพัฒนาจากตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการเรียนรูของครู               

ในประชาคมอาเซียน ท้ังหมด 7 ตัวชี้วัด เพื่อนํามาจัดทําเคร่ืองมือในการสอบถาม เร่ือง การศึกษาศักยภาพดานการ

จัดการเรียนรูของครูเพ่ือรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม ศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครู ท้ังหมด 7 

ดาน ไดแกดานความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารของครู ดานความรู ความสามารถ และ

ประสบการณในการสอนของครู ดานการใชหนังสือเรียน หรือตําราเรียนท่ีเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรูของ

ครู ดานการใชสื่อ ICT ในการจัดการเรียนรูของครู ดานเทคนิค และวิธีการสอน ในการจัดการเรียนรูของครู ดานการใช

วจัิย สื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรูของครู และดานการวัดผล ประเมนิผล ในการจัดการเรียนรูของครู 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศกึษาตามขัน้ตอนดังนี้ 

 1. ศกึษาวัตถุประสงคของการวิจัย 

 2. ศกึษาทฤษฏ ีหลักการ เอกสารงานวจัิยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 3. ศึกษาวิธีการสรางเคร่ืองมือท่ีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบบตรวจสอบ

รายการ และแบบสอบถามปลายเปด  

 4. สรางแบบสอบถาม การศึกษาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครู โรงเรียนมาตรฐานสากล ของสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 ม ี3 ตอน  

5. นําเคร่ืองมือท่ีเปนแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาการทําวิจัย เพื่อตรวจสอบ

พจิารณาความถูกตองและใหขอเสนอแนะ จากนัน้นํามาแกไขปรับปรุงเนือ้หา การใชภาษาใหถูกตองสมบูรณ 

 6. นําเคร่ืองมือท่ีเปนแบบสอบถามท่ีผานการแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหา      

ดานภาษา ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงซึ่ง ไดแก ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความตรงเชิง

โครงสราง (Construct Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Items Objective Congruence: IOC) 

ระหวางขอคําถามกับเนือ้หา จํานวน 3 ทาน คือ 
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1. ดร. อนวัช อุนกอง ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 3 

2. นายคมนสิทธ์ิ กันทาสุวรรณ ตําแหนงรองผูอํานวยการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 

3. นายสมโภชน ผองใส ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 

ไดคา IOC ระหวาง 0.67-1.00 

 7. นําเคร่ืองมือท่ีเปนแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษา กับครูผูสอน

จํานวน 30 คน โรงเรียนแมลาววิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางใน

การวจัิยคร้ังนี้ และนําไปใชหาคาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามท่ีไดกลับคืนมาโดยใชวิธีคาสัมประสิทธ์ิสัมพันธ

แอลฟา ของ (Conbrach ) ได 0.97 

 8. ไดเคร่ืองมือวจัิยเปนแบบสอบถามท่ีสมบูรณนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 9. จัดพิมพแบบสอบถาม การศึกษาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครู โรงเรียนมาตรฐานสากล ของสังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 ฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจัิยเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมขีัน้ตอนดังนี้ 

 1. ประสานงานกับวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทําหนังสือ เกี่ยวกับการขอความอนุเคราะหเก็บ

ขอมูลการวิจัย ถึงผูอํานวยการโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางท่ีเปนครูผูสอน จํานวน 269 คน   

 2. นําแบบสอบถามพรอมท้ังหนังสือขอความอนุเคราะห จํานวน 269 ฉบับไปยังกลุมตัวอยางท่ีเปนครูผูสอน    

เพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล และกําหนดวัน เวลา ขอรับแบบสอบถาม คืนภายใน 15 วัน    

 3. เก็บรวบรวมและตดิตามแบบสอบถามท่ียังไมไดรับคืน และแจกแบบสอบถามอีกคร้ัง ในรายที่ทําแบบสอบถาม

สูญหายหรือไมสมบูรณ โดยขยายเวลาอกี 5 วัน ทําใหไดแบบสอบถามกลับคืนมาครบ 100% 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรวบรวมจากกลุมตัวอยาง

มาใชในการวิเคราะหขอมูล จากแบบสอบถามท่ีสงไปยังกลุมตัวอยางครูผูสอน จํานวน 269 ฉบับ แลวนําขอมูลท้ังหมดมา

ดําเนนิการดังนี้ 

 1. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนแบบสอบถาม ชนิด

เลือกตอบ (Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอ ใชวิเคราะหคํานวณหาคารอยละ (Percentage) 

และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
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นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะในดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน 

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ของสังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) นํามาตรวจใหคะแนน ตามเกณฑน้ําหนัก 5 ระดับจากนั้นนําไปบันทึก

และวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อทราบวาการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับใด แลวนํา

ผลวิเคราะหที่ไดมา แปลความหมาย รายขอ รายดาน และความหมายในภาพรวม การแปลผลคาเฉลี่ยตามหลักเกณฑ 

(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 , หนา 100 ) ของชวงระดับคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

    คาเฉลี่ย    ระดับความคิดเห็น 

 4.51 – 5.00    การดําเนนิการอยูในระดับมากท่ีสุด 

 3.51 – 4.50    การดําเนนิการอยูในระดับมาก 

 2.51 – 3.50    การดําเนนิการอยูในระดับปานกลาง 

 1.51 – 2.50    การดําเนนิการอยูในระดับนอย 

1.0 – 1.50    การดําเนนิการอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

 2. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะดานการจัดการเรียนรูของครู เพื่อรองรับการกาวสูประชาคม

อาเซียน ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ของสังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ซึ่ง

เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด มาหาคารอยละของผูตอบขอเสนอแนะและผูไมตอบขอเสนอแนะจากนั้นทําการวิเคราะห

ขอความท่ีมผีูตอบขอเสนอแนะเขยีนมาโดยจับประเด็นที่คลายคลึงกันจัดกลุมเปนกลุมเดียวกันแลวนํามากําหนดคาความถี่

ใหกับขอความ 
 

สถิตทิี่ใชในการวจัิย 

 ผูศกึษาไดทําการวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดังนี้  

1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม และวัตถุประสงค       

(Index of item objective congruence :IOC) (วาโร เพ็งสวัสดิ์,2551, หนา 245)  

IOC = 
N

R∑    

  เมื่อ IOC หมายถงึ      ดัชนคีวามสอดคลอง 

              ∑R       หมายถงึ      ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

                                                                ท้ังหมด 

    N หมายถงึ      จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด     

โดยกําหนดเกณฑการพจิารณาความคิดเห็นแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

 +1 หมายถงึ  ขอคําถามมคีวามตรงตามเนือ้หาในการวจัิย 

  0 หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามตรงตามเนือ้หาในการวจัิย 

 - 1 หมายถงึ  ขอคําถามนี้ไมตรงตามเนือ้หาในการวจัิย 
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  2. สถิติท่ีใชในการหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีคาสัมประสิทธ์ิสัมพันธแอลฟา     

ของ Conbrach,1990,pp.202-204 อางองิใน (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หนา 260) 

  α =                      

เมื่อ  α = คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ในท่ีนี้คือคาความเช่ือมั่น 

 K = จํานวนขอ 

= ความแปรปรวนของคะแนนการตอบทีละขอ 

  = ความแปรปรวนของคะแนนการตอบท้ังฉบับ 
 

 3. สถติพืิน้ฐาน  

 3.1 คารอยละ (Percentage=%)  

 3.2 คาเฉลี่ย (Mean : X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD.)  
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจัิยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เขต 36 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา เขต 36 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ือง การศึกษาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสู

ประชาคมอาเซยีน ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36  

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

190 คน คิดเปนรอยละ 70.60 มีอายุ ระหวาง 31-40 ป จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 36.80 มีระดับการศึกษา ปริญญา

ตรี จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 65.40 ประสบการณในการทํางาน 1-5 ป จํานวน 70 คน  คิดเปนรอยละ 26.00  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน        

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 

ศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.51 , S.D. = 0.98)           
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เมื่อพจิารณาเปนดาน พบวา ดานการวัดผล และประเมินผล ในการจัดการเรียนรูของครูมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.01 , S.D. 

= 0.80) รองลงมาคือ ดานเทคนคิ และวิธีสอน ในการจัดการเรียนรูของครู ( X = 3.94 , S.D. = 0.75) และดานการใชวิจัย 

สื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรูของครู ( X = 3.74 , S.D. = 0.85) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานความสามารถ

ในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร ของครู ( X = 3.01 , S.D. = 1.16)  

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน    

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีขอเสนอแนะท่ีสําคัญเปนอันดับ

แรก 3 ดาน คือ 

� ดานความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารของครู มีขอเสนอแนะสําคัญอันดับแรกคือ ควรจัด

กจิกรรม และสงเสริมใหมกีารอบรมพัฒนาความรู ทักษะทางดานภาษาตางประเทศของครูผูสอนอยางตอเนื่อง  

 ดานความรูความสามารถ และประสบการณในการสอนของครู มีขอเสนอแนะสําคัญอันดับแรกคือ ครูสามารถ

นําความรู ความสามารถและประสบการณในการสอนไปปรับใชในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียน และพัฒนา

ความสามารถของตนเองไดมากขึ้น 

ดานการใชหนังสือเรียน หรือตําราเรียนที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรูของครู มีขอเสนอแนะสําคัญ 

อันดับแรกคือ โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน หรือตําราเรียนที่เปนภาษาตางประเทศ เนื่องจาก

มรีาคาแพง  

ดานการใชสื่อ ICT ในการจัดการเรียนรูของครู มีขอเสนอแนะสําคัญอันดับแรกคือ โรงเรียนควรจัดสรร

งบประมาณในการจัดหาสื่อ ICT ท่ีทันสมัย และเพยีงพอกับการใชงานทุกหองเรียน  

ดานเทคนิค และวิธีสอน ในการจัดการเรียนรูของครู มีขอเสนอแนะสําคัญอันดับแรกคือ ครูมีเทคนิค และวิธีการ

สอนด ีและมคีวามหลากหลาย เหมาะสมกับเนือ้หาท่ีสอน และกับผูเรียนเปนรายบุคคล 

ดานการใชวิจัย สื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรูของครู มีขอเสนอแนะสําคัญอันดับแรกคือ ครูมีการทําวิจัย 

และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมใหม ๆ อยางตอเนื่อง อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง และนําไปใชในการจัดการเรียนรูของครู 

ดานการวัดผลประเมินผล ในการจัดการเรียนรูของครู มีขอเสนอแนะสําคัญอันดับแรกคือ ครูมีการวัดผล

ประเมนิผลตามสภาพจริง และใชเกณฑการประเมนิท่ีหลากหลายเหมาะสมกับความรู ความสามารถของผูเรียน 
  

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 มปีระเด็นซึ่งสามารถนํามาอภปิรายผลดังนี้ 

 1. ดานการวัดผล และประเมินผล ในการจัดการเรียนรูของครูพบวา มีระดับการดําเนินการอยูในระดับมาก    

และเม่ือพจิารณารายขอ พบวา ครูมกีารตัดสนิผลการเรียนของผูเรียนเปนไปตามเกณฑท่ีชัดเจนอยูในระดับมาก เนื่องจาก 

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีการพัฒนาระบบการทดสอบการวัดผลประเมินผลท่ีไดมาตรฐาน           

และเช่ือมโยงกับหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายและกระบวนการดําเนินการ ท่ีเปนระบบ มีการออกแบบ

หลักสูตรสถานศกึษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีสอดคลองกับหลักการและแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งผูเรียนจะไดรับการพัฒนาคุณภาพบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู 8 
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กลุมสาระ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร รินทะ (2554) ศึกษาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน  ในโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษา โรงเรียนเมืองคง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ดานผลลัพธ 

(Performance Results) โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจนและ

เปนระบบมคีวามสะดวก รวดเร็ว ในการเรียกใชขอมูลมคีวามเปนปจจุบัน  

2. ดานเทคนิค และวิธีสอน ในการจัดการเรียนรูของครู พบวา มีระดับการดําเนินการอยูในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ครูกระตุนใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง และคนควาเพิ่มเติมอยูในระดับมาก เนื่องจาก โรงเรียนท่ี

เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียน ฝกใหเกดิทักษะทางความคิด การจัดการ คานยิม และคุณลักษณะ ฝกปฏิบัติจากสภาพจริงมีการผสมผสานความรู

ดานตาง ๆ ตลอดจนสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดสภาพตาง ๆ ท่ีเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน มีกระบวนการจัดการ

เรียนรูโดยใช “บันได 5 ขั้น”ภายใตสาระ “การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study : IS)” ใหผูเรียนนําสิ่งตาง ๆ  

ท่ีไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชน และสังคม ไดตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของเกรียงไกรยศ พันธุไทย (2550) ทําการวิจัยเกี่ยวกับ เครือขายการจัดการความรู พบวา กระบวนการสราง

เครือขายการจัดการความรูตองเร่ิมจากการท่ีองคการใหความสําคัญกําหนดเปนพันธกิจหนึ่งขององคการตองสราง

กจิกรรมใหเกดิเปนของผูรูและผูท่ีอยากรูในเร่ืองตาง ๆ และพัฒนากิจกรรมการจัดการความรูใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ 

การสรางเครือขายการจัดการความรูควรดําเนินไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจหลักขององคกร เพื่อเปนเคร่ืองมือในการ

สงเสริมใหองคการสามารถสรางความรูเพื่อตอยอดเปนนวัตกรรมตอไป                   

3. ดานการใชวิจัย สื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรูของครู พบวา มีระดับการดําเนินการอยูในระดับมาก     

และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ครูมีการใชวัสดุ อุปกรณ และสื่อท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก เนื่องจาก 

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ     

ท่ีทันสมัย เพ่ือใหครูผูสอนนํามาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง และผูบริหารไดเล็งเห็น 

ความสําคัญของการใชสื่อ วัสดุ อุปกรณท่ีทันสมัย ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเทียบเคียง

มาตรฐานสากล จึงมีการสนับสนุน ใหครูศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น อบรม สัมมนา ดูงาน ทางดานการใชสื่อประกอบการ

เรียนการสอน เพื่อนํามาพัฒนาตนเอง และพัฒนาในดานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร  

รินทะ (2554) ศึกษาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษา โรงเรียนเมืองคง 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 31 ดานการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู โรงเรียนเมืองคงมีการ

บริหารจัดการเกี่ยวกับการเลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูล สารสนเทศ และการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศรวมท้ังการทบทวนผลการดําเนนิการ และไดนําผลการทบทวนไปใชในการปรับปรุงผลการดําเนินการ ไปใชเพื่อ

ผลักดันใหเกดิการปรับปรุงผลการเรียนรูของผูเรียนและยกระดับมาตรฐานการศกึษา  

4. ดานการใชสื่อ ICT ในการจัดการเรียนรูของครู พบวา มรีะดับการดําเนนิการอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ครูมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก เนื่องจาก โรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูบริหารมีการดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสื่อ ICT ท่ีเพียงพอ และ

เหมาะสมใหกับครูและบุคคลากรทุกฝาย และสนับสนุนใหครูอบรม สัมมนา ดูงาน ทางดานการใชสื่อ ICT ในการจัดการ

เรียนรู เพื่อนํามาพัฒนาตนเอง และพัฒนาในดานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร รินทะ 
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(2554) ศึกษาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษา โรงเรียนเมืองคง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ดานการจัดกระบวนการ(Process Management) โรงเรียนเมืองคงมีการ

จัดโครงสรางการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีเปนระบบและครอบคลุมงานทุกฝายพรอมท้ังมีการกําหนดแนวทางเพื่อมุง

พัฒนาใหสอดคลองกับเปาประสงคของโรงเรียนอกีท้ังมขีัน้ตอนการดําเนนิงานท่ีชัดเจนเพื่อใหเกดินวัตกรรมในโรงเรียน 

5. ดานความรู ความสามารถ และประสบการณในการสอนของครู พบวา มีระดับการดําเนินการอยูในระดับ  

ปานกลาง และเมื่อพจิารณารายขอ พบวา ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูกับผูเรียนอยาง

ตอเน่ืองอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูบริหารยังขาดการกระตุนให

ครูผูสอนไดรับการฝกฝนอบรมในดานการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารกับชาวตางชาติอยางตอเนื่อง โรงเรียนไมมี

การสอนเสริมภาษาท่ีสองใหกับครูในกลุมสาระอ่ืน ๆ นอกเหนือจากครูกลุมในกลุมสาระภาษาตางประเทศ ทําใหครูขาด

ความพรอม และความกลาในดานการใชภาษาในการสื่อสารกับชาวตางชาติ และในการจัดการเรียนการสอนของครูใน

หองเรียนปกต ิครูไมมกีารใชภาษาท่ีสองในการสื่อสารกับผูเรียนเนื่องจากผูบริหารขาดการนิเทศ ติดตามผลการสอนอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนา หมื่นศรีภูมิ (2555) การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกปญหาการ

ดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการ

จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีปญหาการดําเนินงานตามเปาหมายโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

อยูในระดับปานกลาง โดยมีแนวทางในการแกไขปญหา คือ ผูบริหารควรเปนผูนํา สรางความตระหนักและกระตุนใหผูมี

สวนเกี่ยวของท้ังครู ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดอนาคต ทิศทาง และแนวทางการพัฒนา

โรงเรียนสูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล การปฏิบัติท่ีมุงสงเสริมสรางระบบการบริหารจัดการมุงเนนผลงานท่ีเปนเลิศ 

โดยการใชรูปแบบการมีสวนรวม โดยคํานึงถึงความตองการท่ีจําเปนของนักเรียนท้ังในปจจุบันและอนาคต บริหารองคกร

โดยมีวิธีปฏิบัติหรือนําเสนอผลงานท่ีเปนเลิศ เพื่อเปนตัวอยาง มีการจัดการความรู สรางนวัตกรรม เผยแพร มีการ

ประเมินผลที่แสดงใหเห็นวาโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการความรูเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศ และตางประเทศท่ีชัดเจน 

และมีการนําวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกดานของโรงเรียน 

สงเสริมใหครูผูสอนใชความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิชาการ ใชการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อ

เพิ่มพูนศักยภาพครูอยางเปนระบบ และตอเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 

ของนักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ตอบสนองความตองการของผูเรียน และทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน สงเสริมให

นักเรียนรูจักประเมิน แสวงหา สังเคราะห และใชขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีมาใชในการ

ดําเนนิการใหสําเร็จ 

6. ดานการใชหนังสือเรียน หรือตําราท่ีเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู ของครู พบวา มีระดับการ

ดําเนินการอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ครูใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อท่ีเปนภาษาตางประเทศ

เพื่อใหผูเรียนไดใชประกอบการเรียนอยางเพียงพออยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล ผูบริหารมีการดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาหนังสือเรียน หรือตําราเรียนท่ีเปน

ภาษาตางประเทศทุกปการศกึษา แตหนังสือเรียนหรือตําราที่เปนภาษาตางประเทศ ไมเพียงพอกับจํานวนผูเรียน เนื่องจาก

งบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร  จากรัฐบาลไมเพยีงพอในการจัดซือ้หนังสือเรียน หรือตําราเรียนท่ีเปนภาษาตางประเทศ

ที่มีความหลากหลาย นาสนใจ และทันสมัย เหมาะสมกับผูเรียนในยุคสมัยปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ตอ
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ตระกูล บุญปลูก (2557, หนา 4-5) การเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรู ของครูและผูบริหารสถานศึกษาสูความ

เปนประชาคมอาเซียนในป 2558 กรณีศึกษาโรงเรียนเวียงพานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย เขต 3 แนวทางแกไขดานภาคเครือขายความรวมมือระหวางประเทศในประชาคมอาเซียน คือ การจัดตั้งภาคี

เครือขายความรวมมือระหวางประเทศในกลุมประเทศสมาชกิลงสูระดับโรงเรียนโดยการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ 

7. ดานความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารของครู พบวา มีระดับการดําเนินการอยูในระดับ

ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยูในระดับปานกลาง 

เน่ืองจาก โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูบริหารยังขาดการกระตุนใหครูผูสอนไดรับการฝกฝนใน

ดานการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารกับชาวตางชาติอยางตอเนื่อง และครูท่ีสอนในรายวิชาอ่ืนนอกจากครูผูสอน

ภาษาตางประเทศไมไดรับการฝกอบรมในดานการใชภาษาอยางท่ัวถึงทุกคน และในการจัดการเรียนการสอนของครูใน

หองเรียนปกติ ครูไมมีการใชภาษาท่ีสองในการสื่อสารกับผูเรียนเนื่องจากขาดการนิเทศ ติดตามผลการสอนอยางตอเนื่อง 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของตอตระกูล บุญปลูก (2557, หนา 4-5) การเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรู        

ของครูและผูบริหารสถานศึกษาสูความเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 กรณีศึกษาโรงเรียนเวียงพาน ในสังกัดสํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 3 แนวทางแกไขดานทักษะการใชภาษาอังกฤษ ไดแก สรางความตระหนัก 

ถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษและสงเสริมใหครูและผูบริหารฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติและเรียนรู

ดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง ศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผล

การศกึษา เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

เพื่อใหครูผูสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการพัฒนาดานความรู ความสามารถ และประสบการณในการ

จัดการเรียนรู เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล เพื่อใหผู เ รียน มีศักยภาพ              

และความสามารถแขงขันทัดเทียมกับผูเรียนของนานาประเทศ ควรมีการสงเสริมและใหความสําคัญและมีการดําเนินการ

อยางเปนรูปธรรม คือ 

 1. ควรมกีารจัดกจิกรรม และสงเสริมใหมกีารอบรมพัฒนาความรู ทักษะทางดานภาษาตางประเทศของครูผูสอน

อยางตอเน่ือง  

 2. ควรสนับสนุนครูใหไปศกึษาตอในตางประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษากับชาวตางชาติ  

 3. ควรมีการประเมนิความกาวหนาของการจัดการเรียนการสอนของครู ในโรงเรียนมาตรฐานสากลเปนระยะ  เพื่อ

กระตุนใหครูมคีวามพรอม และพัฒนาตนเอง 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมกีารศกึษาความพรอมของครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 2. ควรมีการวจัิยเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงเสริมใหการจัดการเรียนรูของครู ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ประสบความสําเร็จ 
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจาก

บุคคลหลายฝาย ผูวจัิยขอขอบพระคุณ ดร.ธิดาวัลย อุนกอง ซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจน 

 

ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จ

สมบูรณได ผูวจัิยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) นายคมนสิทธิ์ กันทาสุวรรณ 

รองผูอํานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และนายสมโภชน  ผองใส ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ท่ีได

กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบเคร่ืองมือ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของ

แบบสอบถาม ท่ีใชในการศกึษาคนควา จนทําใหการศกึษาคนควาคร้ังนี้สมบูรณและมคุีณคา 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร บุคลากร และผูท่ีเกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียน ท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก  

และใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้

สําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือก

เพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และ 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประชากรท่ีใช

ในการศึกษา คือ ผูบริหารและครู จํานวน 55 คน และนักเรียนจํานวน 199 คน รวม 254 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ย (µ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) 

ผลการศกึษาพบวา 

1) สภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นคร

เชียงราย ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานการวัดผลและประเมินผล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการใชสื่อการ

เรียนการสอนและดานการมสีวนรวม และดานการเรียนการสอน มคีาเฉลี่ยต่ําสุด 

2) สภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาเลือกเพิ่มเตมิตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นคร

เชียงราย ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมกับทางโรงเรียน และดานการวัดผลและ

ประเมนิผล มคีาเฉลี่ยต่ําสุด 

 3) ขอเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวชิาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พบวา นักเรียนมีความเห็นวาเนื้อหาสาระในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจนั้น 

เปนเร่ืองที่มคีวามเขาใจยากสําหรับนักเรียน ควรจัดเนือ้หาท่ีเขาใจงายและสอดคลองกับเนือ้หาของรายวชิาหลักท่ีเรียน 
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ปกติ อธิบายเนื้อหาใหละเอียดเขาใจงายไมวกไปวนมา และควรพานักเรียนออกนอกสถานที่บาง เพื่อใหนักเรียนเปลี่ยน

บรรยากาศในการเรียนทําใหนักเรียนกระตือรือรนในการเรียน และครูควรใหนักเรียนมีสวนรวมใชความคิดสรางสรรคใน

การสรางบรรยากาศภายในหองเรียน  
 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอน  
 

ABSTRACT 

 This research study aims to know the following: 1) the teaching management in elective subjects in relation to 

the interest of the students of Chiang Rai Municipality School 6; and 2) the recommendations given by the teaching 

management and the students on the improvisation of the elective subjects. A total of 254 respondents took part in 

this study – there were 55 administrators and teachers and 199 students. The tool used to collect the data was in a 

form of a survey questionnaire. The collected data were analyzed with ration scale statistics which would include the 

Average (µ) and the Standard Deviation (σ ). 

 The results on teaching elective subjects showed diverse responses from different groups  

 Administrators and Teachers  

 1. For the administration and teachers, teaching of elective subjects got the highest overall rating. When 

the aspects were considered it showed that the Measurement and Evaluation Area got the highest average (UU). 

While the Activities for Teaching, the Use of Teaching Materials, and the Participation Areas got the lowest average 

(UU). 

 Students 

 2. For the students, teaching of elective subjects got the highest overall rating. When the aspects were 

considered it showed that the Activities for Teaching and Studying Management Areas got the highest average (UU). 

While the Participation in the School and the Grading Evaluation Areas got the lowest average (UU). 

Students’ Comments 

 3. Generally, the students find the elective subjects difficult. They recommended of having a simplified elective 

subjects which will also relate to the main courses they are taking up in the school. In addition, they expressed of 

having more outdoor sessions which will boost their interest and curiosity. Lastly, they wanted the teachers to 

encourage them to participate and let them speak out their opinion freely.  
 

Keywords: Teaching 
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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเปนกลไกสําคัญสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน การพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาไดนั้น ปจจัยสําคัญ

ที่สุดคือการมีพลเมืองท่ีมีท้ังคุณภาพและประสิทธิภาพ เพราะคนเปนเหตุปจจัยและเปนผลลัพธสําคัญ ของการพัฒนา

ประเทศ คนท่ีดียอมสรางสรรคสังคมสังคมใหดีได ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555 – 

2559 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2555, หนา 1) ไดจัดทําขึ้นในชวงเวลาท่ีประเทศไทย

ตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและ

มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน การพัฒนาประเทศใน

ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จงึเปนการนําภูมคุิมกันท่ีมีอยู พรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียม

ความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยาง

เหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชน

จากการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน ยังจําเปนตองบริหาร

จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการ

มสีวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขท่ีย่ังยืนของสังคมไทย  

ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการไดประกาศใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใหทุก

โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใชเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปน

กําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ

พื้นฐาน รวมท้ังมี เจตคติ ท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปน

สําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542)

การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมีความเหมาะสม ชัดเจน ท้ังเปาหมายของ

หลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา โดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  มาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ  นอกจากนั้นได

กําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวในหลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสให

สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอมและจุดเนน อีกท้ังไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน เกณฑ

การจบการศกึษาแตละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมี

ความชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  นี้ จัดทําขึ้นสําหรับ

ทองถิ่นและสถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะท่ีจําเปนสําหรับการ

ดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักวิชาการและ
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มาตรฐานการศกึษา, 2551) นายชินวรณ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เคยบรรยายพิเศษเร่ือง 

"การเตรียมพรอมดานการศึกษาของไทย เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน ป พ.ศ. 2558" ไววา ประเทศไทยเปนผูนําในการ

กอตั้งสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเปนแกนนําในการสรางประชาคมอาเซียนใหเขมแข็ง ภายใตยุทธศาสตรวิสัยทัศน

เดียว เอกลักษณเดียว และประชาคมเดียว เพื่อความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากรและเศรษฐกิจ ภายใตการกอตั้ง

นี้จะตองยึดหลักสําคัญ คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน  ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมของอาเซยีน การศึกษานั้นจัดอยูในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญที่จะสงเสริม

ใหประชาคมดานอ่ืน ๆ มคีวามเขมแข็ง เน่ืองจากการศกึษาเปนรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ดาน  

 ซึ่งมจุีดมุงหมายในการเตรยีมความพรอมของการศกึษาไทยมี 2 อยาง ไดแก 

 การสรางประชาคมอาเซียนดวยการศึกษาใหประเทศไทยเปน Education Hub มีการเตรียมความพรอมในดาน

กรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแหงชาติ ท่ีจะมุงสรางความตระหนักรูของคนไทยในการจัดการศึกษาเพื่อสรางคนไทย

ให เปนคนของประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะใหพรอมจะอยูรวมกันและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดาน

การศึกษา โดยใหมีการรวมมือกันใน ๓ ดานคือ ดานพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และ

สงเสริมการมีสวนรวมในการบริการและจัดการศึกษาและขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนดวยการศึกษา ดวยการสรางความ

เขาใจในเร่ืองเกี่ยวกับเพื่อนบานในกลุมประเทศอาเซียน ความแตกตางทางดานชาติพันธุ หลักสิทธิมนุษยชน การสงเสริม

การเรียนการสอนภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนาการติดตอสื่อสารระหวางกันในประชาคมอาเซียน มีการเพิ่มครูท่ีจบ

การศึกษาดานภาษาอังกฤษเขาไปในทุกระดับชั้นการศึกษา เพื่อใหนักเรียนไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยาง

สรางสรรค นอกจากนี้ยังมีการรวมมือกับภาคเอกชนในการรับอาสาสมัครเขามาสอนภาษาตางประเทศ รวมถึงวัฒนธรรม

ของประเทศตาง ๆ เพ่ือการอยูรวมกันดวยความเขาใจกันของประเทศในประชาคม (ชนิวรณดอทคอม, 2557, สื่อออนไลน) 

 สวนดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษานั้น จะพัฒนาตามหลัก 3N ไดแก NedNet (National Education Network)

โครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศ NEIS (National Education Information System) ศูนยกลางรวบรวม จัดเก็บ และเช่ือมโยง

ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา NLC (National Learning Center) ศูนยการเรียนรูแหงชาติ เพื่อใหผูเรียนไดมีการเรียนรู

ดวยตนเองตลอดเวลา มีการพัฒนาผูเรียนสูการเปนพลเมืองอาเซียน การอยูรวมกันอยางสันติสุข ความเอื้ออาทร โดยใช

การศึกษาเปนกลไกในการสรางวัฒนธรรมใหม นักศึกษาท่ีจบจากอาชีวศึกษาจะตองเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพ มีทักษะการ

ทํางานรวมกันในประชาคมอาเซยีน (ชนิวรณดอทคอม, 2557, สื่อออนไลน) 

 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จึงไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ

และเพ่ือพัฒนาผูเรียนทุกคน ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม เปนคนดีของสังคมโดยเนนหลักการ

รับรูและการมีสวนรวมของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนชุมชน ทองถิ่น เพื่อใหหลักสูตรสถานศึกษา 

พุทธศักราช  2557 ท่ีจัดทําขึ้นสามารถนําไปใชจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด(โรงเรียน

เทศบาล 6 นครเชยีงราย, 2 พฤษภาคม 2557) 

 เน่ืองจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ไดเปดหลักสูตร SM PLUS โดยมีการสงเสริมศักยภาพผูเรียนดาน 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษเขมขน เพื่อเตรียมความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียน ทางโรงเรียน

จงึทําการจัดสรางหลักสูตร SM PLUS โดยหนึ่งในวชิาท่ีสงเสริมศักยภาพของผูเรียน คือ รายวชิาเลือกเพิ่มเตมิท่ีเปดสอน 
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ทั้งหมด จํานวน 12 รายวิชา ตามความสนใจของนักเรียน โดยไดแยกตามกระบวนวิชา ท้ังหมด 5 กระบวนวิชา คือ 1. 

กระบวนวิชาคณิตศาสตร มี 6 วิชา ไดแก ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร คณิตศาสตรกับเคร่ืองคิดเลข สถิตินอน

พาราเมตริกซเบ้ืองตน แคลคูลัสพื้นฐานสําหรับมหาวิทยาลัย คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน คณิตศาสตรกับสิ่งแวดลอม 

2. กระบวนวิชาเคมี ไดแก เคมีกับสิ่งแวดลอม เคมีอาหาร พอลีเมอร เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี 3. กระบวนวิชา

คอมพิวเตอร ไดแก การสรางเว็บเพจ การสรางงานกราฟฟก 4. กระบวนวิชาฟสิกส ไดแก กลศาสตรเบื้องตน งานและ

พลังงาน พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร 5. กระบวนวิชาชีววิทยา การเก็บตัวอยางแมลง ไลเคน การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช 

เทคนิคทางชีววิทยา การเก็บตัวอยางพันธุไม สรีรวิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ชีววิทยากับศิลปะ สรีรวิทยาของพืช 

จุลชวีวทิยาอุตสาหกรรม  

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจ

ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ซึ่งจะเปนประโยชนตอ ผูบริหาร หัวหนาวิชาการ ครูและนักเรียน ในการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอนใหเกดิประสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผลสูงสุด  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกเพิ่มเตมิตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียน

เทศบาล 6 นครเชยีงราย 

   2. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชยีงราย 
 

กรอบแนวคิด 

        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน ความคิดเหน็ที่มีตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของ

ครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของหลักสูตร

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษเขมขน 

(SM PLUS) โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 5 ดาน 

ดังนี้ 

 1. ดานการเรียนการสอน 

 2. ดานการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 3. ดานการใชส่ือการเรียนการสอน 

 4. ดานการวัดผลและประเมินผล 

 5. ดานการมีสวนรวมกบัทางโรงเรียน 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. วุฒิการศึกษา 

4. ตําแหนง 

5. ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน 
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ในการศกึษาวจัิยเร่ือง การศกึษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจ

ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชยีงราย โดยมวีธีิการวจัิย ดังตอไปนี้ 

1. ประชากร 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3. วธีิการเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดทํากับขอมูลและวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 

 ประชากร ไดแก  

 1. ผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน และรองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 5 คน 

 2. คณะกรรมการหลักสูตร SM PLUS ไดแก ครูในหลักสูตร SM PLUS ซึ่งไมไดสอนในรายวิชาเลือก

เพิ่มเติมตามความสนใจ ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557จํานวน 50 คน 

 3. นักเรียน ไดแก นักเรียนหลักสูตร SM PLUS จํานวน 199 คน 

     รวมประชากรท้ังสิ้น 254 คน 

เครื่องมอืที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ลักษณะของเครื่องมอื 

   เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยปรับปรุงและพัฒนาขึ้นโดยพิจารณาภายใตกรอบ

แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจากการศึกษา และวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังใหสอดคลองคําจํากัดความใน

การศกึษาท่ีไดกําหนดไว แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

   ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของประชากร เปนแบบตรวจสอบรายการ โดยมีลักษณะเปนแบบตัวเลือกท่ี

กําหนดคําตอบไวให โดยแบงออกเปน 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 ผูบริหารและครู ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง 

ระยะเวลาท่ีปฏบัิตงิาน และชุดท่ี 2 นักเรียนประกอบดวย เพศ อายุ ระดับหองเรียน 

     ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการหลักสูตร SM PLUS และนักเรียนตอครูใน

รายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจ ประกอบดวย ดานการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดาน

การใชสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล และดานการมีสวนรวมกับทางโรงเรียน แบบสอบถามเปน

มาตราสวนประมาณคา ตามแนวคิดของลเิคิรท แบงออกเปน 5 ระดับ กําหนดเกณฑวัดระดับ ดังนี้ 

  โดยมเีกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

  5 คะแนน  มคีาเทากับ ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

  4 คะแนน  มคีาเทากับ ระดับความคิดเห็นมาก 

  3 คะแนน  มคีาเทากับ ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

  2 คะแนน  มคีาเทากับ ระดับความคิดเห็นนอย 

  1 คะแนน  มคีาเทากับ ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
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  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจ 

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชยีงราย เปนแบบสอบถามชนดิปลายเปด 

 2. ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมอื 

  2.1. ศกึษาคนควาเอกสารและการศกึษาท่ีเกี่ยวของ 

  2.2. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

  2.3. กําหนดนยิามศัพทเฉพาะเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

  2.4. สรางเคร่ืองมือแบบสอบถามฉบับรางแลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองพิจารณา

แกไข และปรับปรุงขอเสนอแนะ 

      2.5. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคุณภาพและความเท่ียงตรงในเร่ืองตอไปนี้ 

   2.5.1 ดานโครงสรางของแบบสอบถาม 

   2.5.2 ดานเนือ้หา 

   2.5.3 ดานภาษา 

  2.6. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขใหดขีึ้น 

  2.7. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเรียบรอย ถูกตอง อกีคร้ัง 

  2.8. ปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อใหไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณ  

  2.9. นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับประชากร 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศกึษาคร้ังนี้มผีูวจัิยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

 1. ประสานงานกับงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เพื่อทําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บ

ขอมูลการวิจัย ถึงผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะหในการใช

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร 

 2. นําแบบสอบถามพรอมท้ังหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังประชากรเพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล

และกําหนดวัน เวลา ขอรับแบบสอบถามคืน ภายใน 5 วัน 

 3. เก็บรวบรวมและตดิตามแบบสอบถามท่ียังไมไดรับคืนและแจกแบบสอบถามอกีคร้ังในรายท่ีทําแบบสอบถาม

สูญหายหรือไมสมบูรณ 
 

การวเิคราะหขอมูล 

 ผูวจัิยดําเนนิการดังตอไปนี้ 

 1. การจัดทําขอมูล  

  1.1 นําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ 

  1.2 นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณไปวเิคราะหหาคาสถติติามจุดมุงหมาย 

 2. การวเิคราะหขอมูล 
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  2.1 การวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูบริหาร และคณะกรรมการหลักสูตร SM PLUS และนักเรียน โดยใช 

สถติภิาคบรรยาย ไดแก คาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

  2.2 วิเคราะหสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนใน

ดานตาง ๆ ใชสถิติภาคบรรยายไดแก คาเฉลี่ย (Mean: μ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: � ) เปนรายขอแลวหา

คาเฉลี่ยรวมในแตละดาน และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

โดยใชเกณฑการประเมนิคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ แปลความหมายไดดังนี้ 

 คะแนน   4.21 – 5.00    แสดงวา ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

 คะแนน   3.41 – 4.20    แสดงวา ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 คะแนน   2.61 – 3.40    แสดงวา ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 คะแนน   1.81 – 2.60    แสดงวา ความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

 คะแนน   1.00 – 1.80    แสดงวา ความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

  2.3 วเิคราะหความคิดเห็นของผูบริหาร คณะกรรมการหลักสูตร SM PLUS และนักเรียน ในขอเสนอแนะ

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจ เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด 

วเิคราะหขอมูลโดยวเิคราะหเนือ้หา แลวนําผลการวเิคราะหเปนความเรียง 
  

ผลการวเิคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 การวเิคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูบริหาร ครู และนักเรียน 

ตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียน

เทศบาล 6 นครเชยีงราย 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชยีงราย   
  

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยทําการศึกษาการศกึษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวชิาเลือกเพิ่มเติม

ตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชยีงราย มีดังนี้ 

 1. สภาพการจัดการเรยีนการสอนของครูในรายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิตามความสนใจของนักเรยีนโรงเรยีน

เทศบาล 6 นครเชยีงราย ตามความคิดเห็นของผูบรหิารและคร ู

 จากการศึกษาการศกึษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเตมิตามความสนใจของ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ท้ัง 5 ดาน โดยรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาสภาพการจัดการเรียน

การสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเตมิตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เปนรายดานพบวา 
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 1.1 ดานการเรยีนการสอน 

  พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือก

เพิ่มเตมิตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชยีงราย ดานการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด เม่ือพจิารณาเปนรายขอ พบวา มกีารเตรียมการสอนท้ังเนือ้หาและวธีิการสอนมคีาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือมกีารทํา 

แผนการสอนและมีการเตรียมเอกสาร หนังสือหรือขอมูลและแหลงเรียนรูตางๆท่ีจําเปนตอผูเรียนในการเรียนรูตามลําดับ 

สวนการเตรียมเคร่ืองมือวัดผลประเมนิผลการเรียนรูของนักเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน

ควรมกีารเตรียมการสอนเนือ้หาและวธีิการสอนท่ีหลากหลาย 

1.2 ดานการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน   

   พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือก

เพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย นาสนใจ มีคาเฉลี่ย

สูงสุดรองลงมาคือมีการใหความสนใจนักเรียนในชั้นอยางท่ัวถึงและมีการเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามแสดงความ

คิดเห็นตามลําดับ สวนการบันทึกหลังการสอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ควรมเีทคนคิการสอนท่ีเหมาะสมกับเนือ้หาและนักเรียน  

 1.3 ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

    พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือก

เพิ่มเตมิตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการใชสื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาสื่อการสอนสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือมีการ

ใชสื่อการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับนักเรียนและมีการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายตามลําดับ สวนการนําสื่อ

การเรียนการสอนมาใชประกอบการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการใชสื่อการเรียนการสอนควร

ใชสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและสอดคลองกับเนือ้หาท่ีเรียน  

 1.4 ดานการวัดผลและประเมนิผล 

      พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชา

เลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการวัดผลและประเมินผล โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการใชคําถามหรือกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเขาใจ

ของนักเรียนเปนระยะ มีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่องและ

มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหผู เรียนไดแสดงผลงาน ตามลําดับ สวนการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงค มี

คาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการวัดผลและประเมินผลควรมีการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อตรวจสอบ

ความรูของนักเรียน  

 1.5 ดานการมสีวนรวมกับทางโรงเรยีน     

    พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือก

เพิ่มเตมิตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการมีสวนรวมกับทางโรงเรียน โดยภาพรวมอยู
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ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาการมีสวนรวมในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา มีคาเฉลี่ย

สูงสุดรองลงมาคือชวยสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนใหมีช่ือเสียงในดานวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และมี

สวนรวมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามลําดับ สวนการรวมกับทางโรงเรียนจัดโครงการเขา

คาย SM PLUS มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการมีสวนรวมกับทางโรงเรียนควรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใน

วันสําคัญตางๆกับทางโรงเรียน  
 

 2. สภาพการจัดการเรยีนการสอนของครูในรายวชิาเลอืกเพิ่มเตมิตามความสนใจของนักเรยีนโรงเรยีน

เทศบาล 6 นครเชยีงราย ตามความคิดเห็นของนักเรียน 

จากการศึกษาการศกึษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเตมิตามความสนใจ

ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชยีงราย ท้ัง 5 ดาน โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาสภาพการจัดการเรียน

การสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเตมิตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เปนรายดานพบวา 

  2.1 ดานการเรยีนการสอน 

 พบวาความคิดเห็นของนักเรียนหลักสูตร SM PLUS เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใน

รายวิชาเลือกเพิ่มเตมิตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการเรียนการสอน โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวามกีารเตรียมการสอนท้ังเนือ้หาและวธิกีารสอน มคีาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา

คือครูกับนักเรียนรวมกันกําหนดเกณฑการประเมนิท่ีสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู และมกีารกําหนดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่สอดคลองกับความตองการและความสนใจของนักเรียน ตามลําดับ สวนการสอบถามปญหาผูเรียนเปน

รายบุคคล / รายกลุมเพื่อเตรียมการสอนมคีาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการเรียนการสอนควรมีการเตรียมการ

สอนทัง้เนือ้หาและวธีิการสอนท่ีหลากหลาย 

2.2 ดานการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน 

  พบวาความคิดเห็นของนักเรียนหลักสูตร SM PLUS เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใน

รายวิชาเลือกเพิ่มเตมิตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวามกีารเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามแสดงความคิดเห็น มี

คาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือมกีารจัดการสอนใหนักเรียนไดฝกคิด ฝกทําดวยตนเองและมกีารสงเสริมใหนักเรียนไดฝกคิด 

ฝกทํา ฝกปฏิบัตแิละปรับปรุงตนเองอยูเสมอตามลําดับ สวนมกีารเสริมแรงจูงใจในการเรียนแกนักเรียน ดวยการใหรางวัล

หรือคําชมเชย มคีาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดการเรียนการสอนท่ี

หลากหลายและนาสนใจ 

 2.3 ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

      พบวาความคิดเห็นของนักเรียนหลักสูตร SM PLUS เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใน

รายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการใชสื่อการเรียนการสอน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการสื่อการสอนสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาคือมีการใชสื่อการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับนักเรียนและสื่อการสอนชวยสรางองคความรู มีประโยชน มี

คุณคาและสรางประสบการณใหแกนักเรียน ตามลําดับ สวนมีการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
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สวนขอเสนอแนะดานการใชสื่อการเรียนการสอนควรใชสื่อการเรียนการสอนท่ีมีความนาสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจของ

ผูเรียน  

 2.4 ดานการวัดผลและประเมนิผล 

       พบวาความคิดเห็นของนักเรียนหลักสูตร SM PLUS เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใน

รายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการวัดผลและประเมินผล โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพจิารณาเปนรายขอ พบวามกีารสังเกตและประเมนิพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง ม ี

 

คาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือมีการวัดผลสอดคลองกับเนื้อหาท่ีสอนและมีแบบทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

ตามลําดับ สวนการประเมินพัฒนาการของผูเรียนจากแฟมสะสมงาน  มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการวัดผล

และประเมินผลควรมีการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อตรวจสอบความรูของนักเรียนและควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อ

กระตุนใหผูเรียนไดแสดงผลงาน 

 2.5 ดานการมสีวนรวมกับทางโรงเรยีน 

   พบวาความคิดเห็นของนักเรียนหลักสูตร SM PLUS เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใน

รายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการมีสวนรวมกับทางโรงเรียน 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการรวมกับทางโรงเรียนจัดโครงการเขาคาย SM PLUS มี

คาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือมีการชวยสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนใหมีช่ือเสียงในดานวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยีและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆของทางโรงเรียนตามลําดับ สวนมีการรวมสงเสริมพัฒนา

แหลงเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการมีสวนรวมกับทางโรงเรียนควรมีสวน

รวมในการจัดกจิกรรมในวันสําคัญตางๆกับทางโรงเรียนและควรมสีวนรวมกับทางโรงเรียนจัดโครงการเขาคาย SM PLUS 
  

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน

ของครูในรายวชิาเลือกเพิ่มเตมิตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการวัดผลและประเมินผล มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีการวัดผลสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของผูเรียนไดอยางเหมาะสม รองลงมาคือ  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดเตรียมสื่อการ

ดําเนินการสอนมีวิธีท่ีหลากหลายจัดในลักษณะบูรณาการและเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สวนดานการใชสื่อการเรียนการ

สอน มกีารใชสื่อหลากหลายรูปแบบโดยมท้ัีงสื่อท่ีผลิตเองจากเศษวัสดุทองถิ่นและสื่อสําเร็จรูป สวนดานการมีสวนรวมกับ

ทางโรงเรียน มีสวนรวมในการแนะแนวการศึกษาแกเด็กและพัฒนากระบวนการเรียนรู รวมสงเสริมและพัฒนาแหลง

เรียนรูในโรงเรียนและการศึกษานอกสถานท่ี และดานการเรียนการสอน มีการจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู กระตุน

ผูเรียนใหสนใจในการเขารวมกิจกรรม มีการเตรียมการสอนท้ังเนื้อหาและวิธีการสอนสอดคลองกับงานวิจัยของธนู มีสัตย 

(2542)  
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 ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความ

สนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด มีการสงเสริมใหนักเรียนไดฝกคิด ฝกทํา ฝกปฏิบัติและปรับปรุง

ตนเองอยูเสมอ รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมกับทางโรงเรียน มีการชวยสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนใหมีช่ือเสียงในดาน

วิทยาศาสตร, คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สวนดานการเรียนการสอน มีการกําหนดกิจกรรมการสอนท่ีสอดคลองกับ

ความตองการและความสนใจของนักเรียน และดานการใชสื่อการเรียนการสอน มีการใชสื่อการสอนชวยสรางองคความรู 

มปีระโยชน มคุีณคาและสรางประสบการณใหแกนักเรียน สวนดานการวัดผลและประเมินผล มีการวัดผลกับเนื้อหาท่ีสอน 

อีกท้ัง (สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553 หนา 1) กลาววา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ.2551 ไมสะทอนใหเห็นการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนท่ีเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

อยางชัดเจนเปนรูปธรรมในเร่ืองการเรียนรู ภาษายุคดิจิตอล การฝกทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศ 

การสงเสริมสนับสนุน ใหผูเรียนมกีารคิดประดษิฐและสรางสรรคงาน สามารถผลติผลงานท่ีมคุีณภาพสูง  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการวจัิยครั้งนี้  

 จากผลการวิจัยการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พบวา ตามความคิดของผูบริหารและครู ดานการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด (µ = 4.29) ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการสงเสริม และสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัย 

เหมาะสมกับนักเรียน ครูควรเพิ่มเทคนิคการสอนใหหลากหลายเหมาะสมกับวัยของนักเรียนตามความตองการของ

นักเรียน และสถานศึกษาควรมีงบประมาณท่ีเพียงพอในการสนับสนุนสื่อการสอนของครู เพื่อจะไดมีสื่อท่ีทันสมัยและ

นาสนใจในการสอนสอนมาดึงดูดความสนใจของนักเรียนอีกดวย และจากความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พบวา 

ดานการวัดผลและประเมินผล มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (µ = 4.08) ดังนั้นทางครูผูสอนควรมีการวัดผลแประเมินผลอยาง

สม่ําเสมอ ควรมกีารวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนทุกคร้ังกอนท่ีจะสอนเนื้อหาตอไป ควรมีเกณฑการใหคะแนนแกนักเรียน

อยางชดเจน เพื่อท่ีจะไดใหนักเรียนมผีลการเรียนท่ีมคุีณภาพและไดมาตรฐานมากท่ีสุด  

 ขอเสนอแนะในการทําวจัิยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาถึงผลการเรียนของผูเรียนเพื่อบูรณาการความรูของครูกับนักเรียนเขาดวยกัน แลวนํามา

เปรียบเทียบกับเนือ้หาการสอนในรายวชิาปกต ิ

 2. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอพฤติกรรมของผูเรียนท่ีเปลี่ยนไปเมื่อไดเรียนในรายวิชาเลือก

เพิ่มเตมิตามความสนใจ 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 การวจัิยเร่ือง การศกึษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวชิาเลือกเพิ่มเตมิตามความสนใจของนักเรียน 

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชยีงราย สําเร็จลุลวงดวยดีและมีความสมบูรณ โดยไดรับความอนุเคราะหจาก  ดร.อนวัช อุนกอง ท่ี

กรุณาใหคําปรึกษาขอเสนอแนะตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการวิจัยอยางดียิ่ง นับตั้งแตเร่ิมตนดําเนินการจน

เสร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวจัิยรูสกึซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังนี้ท่ีทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเอง

ฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุก ๆ ทานท่ีไดใหความอนุเคราะหประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูในการศึกษาคนควาดวยตนเอง

ใหสําเร็จลุลวงดวยดี ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีไดเสียสละเวลาใหความกรุณา

ตรวจสอบเคร่ืองมือท้ัง 3 ทาน คือ นางอนุรักษ บุตรสาร  ดร.พงษกร หงษกราย และ ดร.ธิดาวัลย อุนกอง 
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การศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จงัหวัดพะเยา 

The Study about  Solution in the Implementation with the Standards of the 

Educational Quality of  the Childhood Development Center Under 

Thoongruangthong Municipality 

พัชรินทร  พุทธวงค41* และฐิติชัย  รกับํารงุ2 

Phatcharin buddhawong1* and Thitichai Luckbumrung2 

บทคัดยอ 

 การวจัิยคร้ังนี้มวัีตถุประสงคเพ่ือศกึษาสภาพการดําเนนิงานการดําเนนิงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 

การศกึษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลทุงรวงทองอําเภอจุนจังหวัดพะเยา โดยมวีัตถุประสงคดังนี้  

 เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบา

ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลจากการวิจัยพอสรุปไดดังนี้ 1) พบวาไดดาน ผลผลิตทางการศึกษามี

คาเฉลี่ย สูงสุดรองลงมาคือ 2) ดานกระบวนการทางการศกึษา และ 3) ดานปจจัยทางการศกึษาตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: การดําเนนิงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 
 

Abstract  

The objectives of this research were to study the implementation with the standards of the educational 

quality of the Childhood Development Center under Thoongruangthong Municipality by two objectives as follows: 

 To study the conditions of the implementation with the standards of the educational quality of the 

Childhood Development Center Under Thoongruangthong Municipality, Phayao ProvinceThe findings can be 

 summarized as follows: 1)The educational productivity has the highest everage 2)Followed by the educational 

process 3)And the educational factors respectively 

Keywords: the Implementation with the Standards of the Educational Quality 
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บทนํา 

การศึกษาเปนกระบวนการในการพัฒนามนุษยที่เปนทรัพยากรสําคัญของการพัฒนาประเทศ การพัฒนา

ทรัพยากรนั้นตองเร่ิมตนตั้งแตเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนจุดเร่ิมตนของการสรางทรัพยากรมนุษยใหมีคุณคา มีความ

พรอมและศักยภาพมพีัฒนาการเหมาะสมตามวัยเพื่อท่ีจะเตบิโตเปนผูใหญท่ีมคุีณภาพและเปนแบบอยางท่ีดใีนสังคมตอไป  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนการการจัด

การศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีมาตรฐานและคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ี

เขารับบริการภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีพัฒนาการสมบูรณตามวัยครบท้ัง 4 ดาน ไดแกดานรางกาย อารมณ สังคม 

และสติปญญา ซึ่งกรมสงเสริมปกครองทองถิ่นไดสงเสริมและสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ในดานงบประมาณ ดานอาคารสถานท่ี ดานบุคคลากรและดานวิชาการเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได

ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีมาตรฐาน และมีคุณภาพเทาเทียมกันทุกแหงและเพื่อเปน

การตอยอดในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึ่งไดจัดทํา

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3 ดาน ซึ่ง

ไดแก มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา และมาตรฐานดานผลผลิตทาง

การศกึษา เพ่ือเปนมาตรฐานในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนแนวทางการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานและ

มคุีณภาพเปนท่ียอมรับของสังคมและชุมชนตอไป 

จากท่ีกลาวมาแลวขางตน ในปจจุบันเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยาไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กสวนหนึ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย2–5ปท่ีควรไดรับ

การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กมีความพรอมและมีคุณภาพเพื่อที่จะเจริญเติบโตเปนพลเมืองที่ดีในสังคม โดยเทศบาล

ตําบลทุงรวงทองมีเขตพื้นท่ีตองรับผิดชอบ ครอบคลุม 13 หมูบาน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานา และรับจาง มี

ฐานะปานกลางและมีความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของแตละชุมชน ประกอบไปดวย ประชาชนคนไทลื้อ ประชาชนคน

อีสาน และประชาชนคนเหนือ ทางเทศบาลตําบลทุงรวงทองไดรับการโอนยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากกรมพัฒนาชนชุน 4 

ศูนยและกรมการศาสนาจํานวน 1 ศูนย รวมท้ังหมดอยูในสังกัดเทศบาลตําบลทุงรวงทอง จํานวน 5 ศูนย ไดแก ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานสันหลวงหมูท่ี 5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลทุงรวงทองหมูท่ี6ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรองแมด หมูท่ี 7,4 

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยไคร หมูท่ี 8  ม ีครูจํานวน 4 คน และผูชวยครูจํานวน 7  คน  รวม 11 คน     

สัมภาษณ  สําราญ  กองแกว, ผูใหสัมภาษณ, 5 กรกฎาคม 2557 รองนายกเทศมนตรีถึงการดําเนินงานไดมี

ความกาวหนา มีพัฒนาการไปในทิศทางท่ีดีมาโดยตลอด แตยอมรับวาการจัดการศึกษาปฐมวัยของเทศบาลตําบลทุงรวง

ทอง มขีอจํากัดและอุปสรรคหลาย ๆ ดาน เชนเดยีวกับทองถิ่นอ่ืน ไดแก 

ดานงบประมาณ จากการถายโอนภารกิจมาใหองคกรปกครองทองถิ่น รัฐบาลไดโอนเพียงเฉพาะคาใชจาย

เกี่ยวกับอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน  สื่อและอุปกรณ สวนเงินสนับสนุนดานโครงสรางไมมี ทางเทศบาลตองได

รับผิดชอบดาน โครงสรางและสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 5 ศูนยฯ สวนคาใชจายของใช

สอยภายในครัว สํานักงานทางเทศบาลรับผดิชอบคาใชจายท้ังหมด เพื่อแบงเบาภาระผูปกครองไมใหเสยีคาใชจายใด ๆ  

ท้ังสิ้น นี้ก็เปนสาเหตุอีกอยางหนึ่งท่ีทางเทศบาลตําบลทุงรวงทองตองไดรับภารท้ังหมด จึงทําใหมีงบประมาณไมเพียงพอ

พัฒนาจัดกจิกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 
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สัมภาษณ ทีปะธรรมโม เช้ือสะอาด ผูใหสัมภาษณ, 5 กรกฎาคม 2557 รักษาราชการแทนนักวิชาการศึกษา ได

กลาววา ระบบการจัดการศึกษา ขาดการวางแผนการจัดกิจกรรมและการจัดประสบการณใหเหมาะสมกับ

พัฒนาการตามวัยของเด็ก จากการติดตามศึกษาการรายงานการประเมินภายใน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกอง

การศกึษา เทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ตั้งแตปการศึกษา พ.ศ. 2556 พบวาการทํางานของครู โดย

ภาพรวมแลวครูมีภาระงานท่ีตองรับผิดชอบมาก ท้ังงานดานการสอน งานพิเศษ และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

ตลอดจนการรวมกิจกรรมในชุมชนตามประเพณี และเทศกาลตาง ๆ เปนประจําปการศึกษา พ.ศ.2554 – 2556 มี

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และตัวบงชี้อยูในระดับดีแตมีปริมาณเด็กปฐมวัยลดปริมาณ ตลอดจนการยายออกไปเขา

โรงเรียนของเอกชนทุกป ซึ่งผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาและเปน

ขอเสนอแนะใหทางเทศบาลตําบลทุงรวงทองไดนําไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

ตอไป 

จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการดําเนินงาน ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ไดกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยท่ีจะศึกษาจํานวน 3 ดาน ซึ่งไดแก มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา มาตรฐานดาน

กระบวนการทางการศึกษา และมาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา เพื่อศึกษาสภาพในการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐานอยางไร  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปเสนอตอผูท่ีเกี่ยวของในการวางแผนการบริหารจัดการศูนยพัฒนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยางมปีระสทิธ์ิภาพ ตอไป  
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
 

ขอบเขตของการวิจัย  

ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือผูบริหารเทศบาลตําบลทุงรวงทอง จํานวน 5 คน ครูผูดูแลเด็กและบุคลากร

ทางการศกึษาของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง จํานวน 15 คน คณะกรรมการ จํานวน 13 คน และผูปกครอง จํานวน 117 คน

รวมท้ังสิ้น 150 คน 

 ขอบเขตเนื้อหา 

ในการศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยศึกษาครอบคลุมขอบขายงานมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัย ดังนี้ 
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1. มาตรฐานดานปจจัยทางการศกึษา 

2. มาตรฐานดานกระบวนการทางการศกึษา 

3. มาตรฐานดานผลผลติทางการศกึษา 

ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรตน 

1. ผูบริหาร 

2. ครูและบุคลากร 

3. คณะกรรมการ 

4. ผูปกครอง   

ตัวแปรตาม 

1. มาตรฐานดานดานปจจัยทางการศกึษา 

2. มาตรฐานดานกระบวนการทางการศกึษา 

3. มาตรฐานดานผลผลติทางการศกึษา 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 
 

 

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การศกึษาในคร้ังนี้ไดใชเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม(Questionnaires) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยาซึ่งผูสอบถามแบง

ออกเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอมูลท่ังไปของผูตอบแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

เพื่อทราบถงึตัวแปรอสิระไดแก เพศ อายุ อาชพี ระดับการศกึษา รายได 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ลักษณะคําถามเปนแบบมาตรสวน

ประมาณคาวัดแบบ 5 ระดับ (Rating scale)  คือ 

ตัวแปรตาม 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

 

ตัวแปรตน 

1.ผูบริหาร 

2.ครูและบุคลากร 

3.คณะกรรมการ 

4.ผูปกครอง   

 

1. มาตรฐานดานดานปจจัยทางการศกึษา  

2. มาตรฐานดานกระบวนการทางการศกึษา 

3. มาตรฐานดานผลผลติทางการศึกษา 
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 5  หมายถงึ  สภาพการดําเนนิงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถงึ สภาพการดําเนนิงานอยูในระดับมาก 

3  หมายถงึ  สภาพการดําเนนิงานอยูในระดับปานกลาง 

2  หมายถงึ  สภาพการดําเนนิงานอยูในระดับนอย 

1  หมายถงึ  สภาพการดําเนนิงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

การสรางเครื่องมอื 

1. คนควากรอบแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน คุณภาพการศึกษาของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเปนแนวทางในการสรางขอคําถามในการตอบแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยไดนําขอมูลตางๆท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมากําหนกรอบแนวคิดและ  สราง

แบบสอบถามใหครอบคลุมสอดคลองกับนยิามศัพทและขอบเขตของการวจัิย 

3. นําแบบสอบถามท่ีผูวจัิยสรางขึ้นเสนอ อาจารยท่ีปรึกษา การศกึษาคนควาอสิระเพื่อพจิารณาถงึ ความ เหมาะสม 

4. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก 

 4.1 ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ    

 4.2 นายนทัิศ ใจหลวง    

 4.3 นายเกยีงศักดิ์ เรืองนภารัตน 

5. นําเคร่ืองมือท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมคีา IOC เทากับ 0.95 

6. นําแบบสอบถามท่ีผานการวิเคราะหแลวไปทดลองใช (Try Out) กับจํานวน 30 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแลว

หาความเช่ือมั่น โดยคํานวณหาคาสัมประสทิธ์ิอัลฟาของ Cron bach (Cronbach sAlph Coefficient 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูศกึษาไดดําเนนิการตามขัน้ตอนดังนี้ 

1. ขอหนังสือแนะนําตัวผูศกึษาจากมหาวทิยาลัยพะเยาไปถงึนายกเทศมนตรีตําบลทุงรวงทองเพื่อ 

ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการทํางานวจัิย 

2. ผูศกึษาทําหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังประชากรท่ีทําการวจัิยเพื่อเก็บ 

รวบรวมขอมูล เสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลทุงรวงทอง 

3. ทําการแจกแบบสอบถามแกประชากรท่ีศกึษาดวยตัวเอง เพื่อชี้แจงใหผูรับแบบสอบถามทราบ 

ถงึวัตถุประสงคของการศกึษาและความหมายของคําถาม 

4. ผูศกึษาเก็บรวบรวมแบสอบถามจากกลุมประชากรท่ีทําการวจัิย 

5. ผูศกึษานําแบบสอบถามมาวเิคราะหขอมูลทางสถติโิดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ
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การวเิคราะหขอมูล  

ผูศกึษาดําเนนิการวเิคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิตามขัน้ตอนดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ คัดเลือกเฉพาะฉบับท่ีสมบูรณ 

2. จําแนกแบบสอบถามตามลักษณะตัวแปรอสิระคือ เพศ อายุ อาชพี ระดับการศกึษารายไดตรวจ 

ใหคะแนน แบบสอบถาม 

3. การวเิคราะหขอมูลตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชความถี่ รอยละ 

4. การวเิคราะหขอมูลตอนท่ี 2 ท่ีสอบถามความคิดเห็นของประชากรที่มีตอเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ใชคาเฉลี่ย (μ) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (σ) และแบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา แลวนํามาประเมินระดับความคิดเห็นของเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยใชเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด.

(2545,หนา 50-54)  
 

ผลการศึกษา  

จากการศึกษาสภาพการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา สรุปผลการวจัิย ไดดังนี้ 

จากการวิจัยการศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1).เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัด พบวาความ

คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลจากการวจัิยพอสรุปไดดังนี้ 

1. พบวาไดดานผลผลติทางการศกึษามคีาเฉลี่ยสูงสุด (μ =4.10) รองลงมาคือ  

2. ดานกระบวนการทางการศกึษา (μ = 4.01) 

  3. ดานปจจัยทางการศกึษา (μ = 3.89) ตามลําดับ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากการศึกษาสภาพการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผลผลิต

ทางการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานดานกระบวนการทางการศึกษาและดานปจจัยทางการศึกษา ตามลําดับ

พอสรุปไดดังนี้  

1. จากการศกึษาสภาพการดําเนินงาน ดานปจจัยทางการศกึษาโดย 

โดยภาพรวมมีสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลทุงรวงทองอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาครูมีปฎิสัมพันธที่ดีกับเด็กผูปกครองและชุมชนมี
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คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคลองกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ตามลําดับ สวนผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลในการ

บริหารงาน มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเปนเพราะครูมีปฎิสัมพันธที่ดีกับเด็ก

ผูปกครองและชุมชนมีครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคลองกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลย ีสารสนเทศ ท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย สวนผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลในการบริหารงาน ซึ่ง 

สอดคลองกับงานวิจัยวารุณี ภาชนนท (2551,หนา 70) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวาดาน

บุคลากรและการบริหารจัดการอยูในระดับมากเพราะบุคลากรมีความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองและยอมรับฟงความ

คดิเห็นจากผูปกครอง ดานวชิาการกจิกรรมหลักสูตร ความพงึพอใจอยูในระดับมาก ผูดูแลเด็กมีความพรอมในการจัดการ

เรียนการสอน และมีการนําสื่อ เทคโนโลยีมาใช ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากเพราะมีการจัดสภาพแวดลอม สะอาดเรียบรอย เคร่ืองเลนมีความปลอดภัยนอยและควรเพิ่มสถานท่ีจอดรถ 

ดานการมสีวนรวมและสนับสนุนจากหมูบานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ผูปกครองมีความคุนเคยใกลชิดและใหความ

รวมมือในการพัฒนาศูนยอยางตอเนื่องและไดรับขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธตางๆตลอดเวลา 

2. จากการศกึษาสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศกึษา 

โดยภาพรวมมีสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลทุงรวงทองอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายขอพบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดประสบการณเรียนรูของเด็ก

โดยใชกระบวนการวิจัยแกไขปญญาผูเรียนเปนรายบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ

บริหารงานโดยใชหลักการมีสวนรวม และครูมีการจัดประสบการณเรียนรู สงเสริมพัฒนาการดาน รางกาย อารมณ จิตใจ 

สังคมและสติปญญา ตามลําดับ สวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กนําภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาชาวบานมาถายทอดความรู

ใหแกเด็ก มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเปนเพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดประสบการณเรียนรูของเด็กโดยใช

กระบวนการวิจัยแกไขปญญาผูเรียนเปนรายบุคคล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารงานโดยใชหลักการมีสวนรวม และ

ครูมกีารจัดประสบการณเรียนรู สงเสริมพัฒนาการดาน รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

นําภูมปิญญาทองถิ่นและภูมปิญญาชาวบานมาถายทอดความรูใหแกเด็ก  

ซึ่งสอดคลองกับปรัศนี เจริญใจ (2551, หนา 49) ไดศึกษาการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม พบวาประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กขององคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จอยูในระดับมากดานบุคลากรดานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและดานผูเรียน

และประชาชนท่ีอาศัยในตําบลเทพเสด็จในฐานะผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของผูเรียนในระดับมาก

ดานบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูดูแลเด็กควรไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรีทางการศกึษาทุกคนเพื่อใหเกดิการยอมรับในคุณภาพของผูสอนดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

3. จากการศกึษาสภาพการดําเนินงานดานผลผลิตทางการศึกษา 

โดยภาพรวมมีสภาพการดําเนินงานดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาลทุงรวงทองอยูในระดับสูงสุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและความ

ปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เด็กมีความซื่อสัตยสุจริตเอื้อเฟอเผื่อแผมีความรูสึกท่ีดี



 

2325 
 

ตอตนเองและผูอ่ืน และเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคตามวัย ตามลําดับ สวนผูปกครองและชุมชนมี

ความพงึพอใจตอผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มคีาเฉลี่ยต่ําสุด  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ศราวุธ สังกะเพศ (2551, หนา 83) ไดศึกษาการประเมินประสิทธิผลของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลสบเตี๊ยะ พบวาระดับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร

สวนตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับดีโดยพิจารณาจากปจจัยดานนโยบายการ

บริหารการปฏิบัติ และผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับระดับประสิทธิผลของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก มีอยู 5 ดาน คือ ดานตัวบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานพัฒนาการของตัวเด็กเล็ก ดานอาคาร

สถานที่สภาพแวดลอม ดานความปลอดภัย และดานความรวมมือของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชุมชนปญหาอุปสรรคของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลสบเตี๊ยะ มีอยู 3 ดาน คือดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานระบบการ

เรียนการสอน ดานอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอมและดานสุขภาพอนามัยของเด็กเล็กท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเด็กมีสุขนิสัยใน

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย เด็กมีความซื่อสัตยสุจริตเอื้อเฟอเผื่อแผมีความรูสึกท่ีดีตอ

ตนเองและผูอ่ืนสามารถอยูรวมกับผูกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคตามวัย 

สวนผูปกครองและชุมชนมคีวามพงึพอใจตอผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากผลการวจัิยการศกึษาสภาพการดําเนนิการตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศกึษา 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีปญหาในการดําเนินการ

ดานปจจัยทางการศกึษามคีาเฉลี่ยต่ําสุดเห็นควรพัฒนาตามลําดับดังนี้ตอไปนี้ 

1. มกีารวางแผนงานการบริหารอยางชัดเจนสามารถบริหารงานอยางมปีระสทิธิภาพ  

2. ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กปฏบัิตหินาท่ีดวยความรับผดิชอบ ซื่อสัตย สุจริตตามกฎระเบียบของ 

องคกรใหคําแนะนําระเบียบและขอบังคับของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหผูปกครองและผูท่ีเกี่ยวของไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ 

3. สงเสริมใหครูและบุคลากรไดศกึษาหาความรูเพิ่มเตมิอยางสม่ําเสมอเพื่อท่ีจะไดนําความรูท่ีไดมา 

ปรับใชกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดอยางมปีระสทิธิภาพ  

4. จัดสรรงบประมาณในการบริหารสถานศกึษาดานอาคารเรียนใหเหมาะสมและเอือ้ตอการเรียนรูของ 

เด็กมสืี่อวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการเรียนการสอนใหเพยีงพอแกความตองการ 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

จากผลการวจัิยการศกึษาสภาพการดําเนนิการตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยาทําใหทราบแนวทางการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมี

ประสทิธิภาพ ดังนัน้ควรจะศกึษาในเร่ือง ดังตอไปนี้ 

1. ศกึษาการดําเนนิงานตามแผนงานยุทธศาสตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัด 

การศกึษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. ศกึษาการมสีวนรวมของผูบริหารและชุมชนในการการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมปีระสทิธิภาพ 
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การศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน กลุมเครือขาย พัฒนา

การศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

THE STUD IN THE SYSTEM OF CARE FOR STUDENT IN THE SCHOOL,MAE SALONG 

NAI EDUCTION DEVELOPMENT NETWORK GROUP UNDER CHIANG RAI PRIMARY 

EDCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 

อาชีระ วิชาทยานนท51* และปราณี อยูศิริ6

2 

Acheera Vichatayanon1* and Pranee Issiri2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตาม 

ประสบการณในการปฏิบัติงานขนาดของโรงเรียนจําแนกตาม ประสบการณในการปฏิบัติงาน ขนาดของโรงเรียน 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 10 คน และครู จํานวน 115 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน125 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา 5 ระดับวิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจง

ความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

คําสําคัญ: ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

Abstract  

  The purpose of this research. 1) To study the system of care for students in the school, Mae Salongnai 

Educational Development Network Group under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 3. By 

operational experience. The size of the school. The population used in  

this research. Administrators, 10 teachers and 115 students, totaling 125 people. Tools used to collect data was the 

fifth scale degree. Data were analyzed by using mean and standard deviation. 
 

Keywords: The System of Care for Student 
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บทนํา 

 ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคน โดยมุงหวังวานักเรียนจะไดเติบโตอยางมีคุณภาพ

รอบดาน ท้ังดานสติปญญา ความสามารถ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานการดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม พรอม

ดวยสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ซึ่งความมุง หวังนั้นจําเปนตองอาศัยความรวมมือและความพรอมของบุคลากรทุกคน

ในโรงเรียน อกีท้ังมกีารประสานงานกับพอแม ผูปกครองอยางใกล รวมถึงหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของเพื่อประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงาน และจากการท่ีสังคมปจจุบันประสบกับปญหาตาง ๆ และการมีเทคโนโลยีการการสื่อสารท่ีทันสมัย 

รวดเร็ว ไดสงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตและจิตใจของผูคนอยางมาก กอเกิดปญหาตางๆตามมามากมาย แมแต

เยาวชนก็ไดรับผลกระทบเชนกันซึ่งเยาวชนเหลานัน้ยังเปนเด็กวัยเรียนท่ีตองการความดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดตองการคํา

แนะปรึกษาอยามีเทคนิควิธี บางคร้ังก็ตองการความชวยเหลือในการแกไขปญหาท่ีผานมาในชีวิตอยางเรงดวน เชน 

ตองการความรัก ความเขาใจจากผูใหญ โดยมีพอแมเปนบุคคลสําคัญที่สุดของสถาบันครอบครัวในการ ดูแลชวยเหลือ

นักเรียน และมีครูทุกคนโดยเฉพาะครูท่ีปรึกษา ซึ่งตามหลักการแลวจะเปนบุคคลท่ีมีความใกลชิดกับนักเรียนมากท่ีสุด 

เปนผูทําหนาท่ีดังกลาวแทนพอแม ผูปกครอง เมื่อเด็กๆอยูท่ีโรงเรียน(กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข,2551 หนา 2) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 3 เรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ใน

สวนที่ 8 มาตรา 49 เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา

สิบสองป ท่ีรัฐจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย 

จากหมวด 1 ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 6 กําหนดใหการจัดการ ศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน

ไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  และ หมวดที่ 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 1 0 การ

จัดการศึกษาตองจัดใหบุคคล มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป  ที่รัฐตอง

จัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย นอกจากนี้หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22  การจัดการ

ศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและ มาตรา 23 

ขอ 5 แนวการจัดการศึกษาทั้งการศึกษา ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนน

ความสําคัญทั้ง ความรู คุณธรรมกระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา 

ประกอบดวยกระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุข ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของนักเรียนทุกคน โดยมุงหวังวานักเรียนจะไดเติบโตอยางมีคุณภาพรอบดานทั้งดานสติปญญา ความสามารถ ดาน

คุณธรรม จริยธรรม และดานการดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม พรอมดวยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งความ

มุงหวังนั้นจําเปนตองอาศัยความรวมมือและความพรอมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน อีกทั้งมีการประสานงาน   กับ

พอแม ผู ปกครองอยางใกลชิด รวมถึงหนวยงานภายนอกที่เกี ่ยวของเพื ่อประสิทธิภาพในการดูแลเด็กที ่ไดร ับ

ผลกระทบกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตและจิตใจของผูคนอยางมาก เยาวชนเหลานั้นยังเปนเด็กวัยเรียนที่ตองการความ

ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดตองการคําแนะนําปรึกษาอยางมีเทคนิควิธี บางครั้งก็ตองการความชวยเหลือในการแกไข

ปญหาที่ผานมาในชีวิตอยางเรงดวน เชน ตองการความรัก ความเขาใจจากผูใหญ โดยมีพอแมเปนบุคคลสําคัญที่สุด 

ของสถาบันครอบครัวในการดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีครูทุกคนโดยเฉพาะครูที่ปรึกษา ซึ่งตามหลักการแลวจะเปน
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บุคคลที่มีความใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุด เปนผูทําหนาที่ดังกลาวแทนพอแม ผูปกครองเมื่อเด็กๆอยูที่โรงเรียน จาก

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)พุทธศักราช 2545 ดังกลาว 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดกําหนดเปนนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนและกําหนดมาตรการสนับสนุนสงเสริมศักยภาพนักเรียนโดยเนนกิจกรรมสงเสริมพัฒนา ปองกัน 

แกไขปญหา การคุมครองสิทธิเด็กโดยการมีสวนรวมของบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ(กระทรวงสาธารณสุข 

กรมสุขภาพจิต, 2551) สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจึงไดรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ 

จัดทําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้น โดยมุงหวังวาครูทุกคนสามารถ ใหความดูแลชวยเหลือนักเรียนไดทั้งดาน

การสงเสริมในสวนที่ดีของนักเรียนดานการปองกันมิให ปญหาเกิดขึ้นหรือลุกลามมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กกลุมเสี่ยงและ

สามารถแกไขปญหานักเรียนในเบื้องตนได ทั้งนี้ใหมีการทํางานอยางเปนระบบตรวจสอบได ซึ่งแสดงถึงการทํางานที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อใหระบบ การดูแลชวยเหลือนักเรียนปฏิบัติไดอยางตอเนื่องทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย ในป 

2552 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศใหเปนปแหงการดูแลชวยเหลือนักเรียน สถานศึกษา

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพทางสังคม สิทธิเด็กตลอดจนปองกัน

แกไขปญหาตาง ๆ ของนักเรียน และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูเชื่อมโยงความรูสารสนเทศ และความรวมมือ

ระหวางผู ปกครอง ชุมชน องคกร และหนวยงานที่เกี ่ยวของ นอกจากนี ้ยังตองประสานการจัดทําระบบขอมูล

สารสนเทศ เพื่อการพัฒนา สงเสริมแกไขการสงตอนักเรียนในทุกระดับ ทั้งนี ้เพื ่อใหโรงเรียนมีมาตรฐานในการ

จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน(กระทรวงศึกษาธิการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 หนา 2) 

สอดคลองกับ สมศักดิ์ บั้งเงิน (2553 หนา 3) ไดกลาวถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดให

ความสําคัญเกี่ยวกับ การแกปญหาเด็กและเยาวชนไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได

กําหนด กลยุทธในการปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงใหแกนักเรียนทุกคนเปนกลยุทธที่ 1 โดยมีเปาหมายที่จะลดจํานวนเยาวชนที่มี พฤติกรรมเสี่ยง มีการกําหนด

มาตรการใหสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาทุกแหงมีข อมูลเกี ่ยวกับพฤติกรรม เด็กติดเกมการตั ้งครรภปญหา

เพศสัมพันธในวัยเรียน ความรุนแรงในโรงเรียนและการกระทําผิดในหมูนักเรียนและใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริม

คุณธรรมตามนโยบายในแตละสถานศึกษา มีระบบการจัดการความรูและมีแผนสงเสริมติดตามผลการพัฒนา

คุณธรรมสูการปฏิบัติและเฝาระวังปญหายาเสพติดในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีเปาหมายใหโรงเรียนทุกแหงมีระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีมาตรฐาน โดยมีมาตรการสนับสนุนการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนทุก

แหง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ที่ตองสงเสริม 

สนับสนุน กํากับ ติดตาม นิเทศประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ และโรงเรียนในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาแมสลองในก็เปนกลุมเครือขายหนึ่งที่อยูภายใตสังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 จึงมีหนาที่รับนโยบายดังกลาว แลวนํามาดําเนินการในโรงเรียน ซึ่งจากการดําเนินงานมาระยะหนึ่ง 

พบวาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน เปนชองทางที่ทําใหครู ไดเรียนรูจักนักเรียนเปน

รายบุคคล ทําใหเกิดความเขาใจในตัวนักเรียนมากขึ้น จนนําไปสูการเขาใจปญหา และการแกปญหาที่ตรงจุด อยางไร
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ก็ดี ถึงแมจะมีเครื่องมือที่ดี และระบบที่ดี แตหากการบริหารจัดการ และการดําเนินงานอยางจริงจัง และตอเนื่อง 

เคร่ืองมือเหลานี้ก็ไมสามารถจะกอเกิดประโยชนไดเทาท่ีควร 

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว การศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

จะชวยใหนักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือจากครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา อยางทั่วถึงโดยมีผูปกครอง ชุมชน

หนวยงานและองคกรที่เกี ่ยวของเขามามีสวนรวม เพราะการบริหารงาน ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปน

กระบวนการดําเนินงานที่มีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได มีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานและ

บุคลากรทุกฝายทั้งในและนอกสถาน ศึกษา มีสวนรวมในการดําเนินงาน (กระทรวงศึกษาธิการ สํานักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา, 2552 หนา 3) เชนเดียวกับกรมสุขภาพจิต ไดกลาวถึงความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนวามีกระบวนการเปนระบบ มีความชัดเจน มีการประสานความรวมมือของผูที่เกี่ยวของทุกฝายทั้งในโรงเรียน

และนอกโรงเรียนรวมทั้งมีวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือตาง ๆ ที่มีคุณภาพมาใชในการดําเนินงานดูแลชวยเหลือ

นักเรียน โดยมีผูบริหาร และครูเปนบุคลากรหลักในการปฏิบัติงาน (กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต2551 หนา 

2) 

ดังนัน้ ผูศกึษามคีวามสนใจท่ีจะทําการศกึษาสภาพการดําเนนิงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

ของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อ

พัฒนาการดําเนนิงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศกึษาใหมปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนา

การศกึษาแมสลองใน สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาการประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 

2. เพ่ือศกึษาปญหาและขอเสนอแนะการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา กลุมเครือขาย

พัฒนาการศกึษาแมสลองใน สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาการประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 
 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน 

1. ประสบการในการทํางาน 

         ต่ํากวา   5  ป 

                   ตัง้แต   5 ปข้ึนไป 

2.  ขนาดของสถานศึกษา 

         ขนาดเล็ก 

 ขนาดกลาง 

 ขนาดใหญ 

 

ตัวแปรตาม 

 

1. การรูจักนักเรียนเปนรายบคุคล 

2. การคัดกรองนักเรียน 

3. การสงเสริมและพัฒนานกัเรียน 

4. การปองกนัและแกไขปญหา 

5. การสงตอ 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

ในการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแม    สลองใน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 3 ผูวจัิยไดดําเนนิการตามลําดับขัน้ตอน ดังนี้  

1. ประชากร 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

4. การวเิคราะหขอมูล  

ประชากร 

ประชากรในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่สอนในสถานศึกษา กลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน  125  คน  ในปการศึกษา 

2557   
 

ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรที่ใชในการวจัิยจําแนกตามโรงเรยีน 

โรงเรยีน ประชากร 

1. โรงเรียนชุมชนศกึษา(บานแมสะแลป) 13 

2. โรงเรียนบานมนตรีวทิยา 17 

3. โรงเรียนรัฐราษฎรวทิยา 13 

4. โรงเรียนบานหวยหยวกปาโซ 5 

5. โรงเรียนบานหวยหก 6 

6. โรงเรียนบานผาเดื่อ 6 

7. โรงเรียนบานหวยผึ้ง 35 

8. โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ) 7 

9. โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 5 15 

10. ตชด.โรงเรียนบานนาโต 8 

รวมทั้งสิ้น 125 
 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

1. ลักษณะของเครื่องมอืที่ใชในการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใชในการการวจัิยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย  

ตอนท่ี 1 ถามเกี่ยวกับขอมูลเบ้ืองตนผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check - list)  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนา
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การศกึษาแมสลองใน สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรา

ประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ 5 4 3 2 1 

2. การสรางเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูศกึษาไดดําเนนิการสรางเคร่ืองมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมขีัน้ตอนดังนี้  

1. ศกึษาคนควาเอกสารและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ  

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการวจัิย  

3. กําหนดนยิามศัพทเฉพาะ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  

4. สรางแบบสอบถามฉบับราง แลวนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาและ ใหคําแนะนําในการ

ปรับปรุงแบบสอบถาม  

5. หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามเสนอ ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อ

ตรวจสอบความสอดคลองระหวางนิยามศัพทเฉพาะ กับขอคําถามและหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ผูเชี่ยวชาญ 

ประกอบดวย  

6. ผลการหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของขอคําถาม กับนยิามศัพทเฉพาะ    

7. คาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําไปทดลองใช (try - out) กับผูบริหารและครู สํานักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3  

(Cranach alpha coefficient)  ผลการหาความเช่ือมั่น  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอความอนุเคราะหจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแม

สลองในท้ัง 10 โรงเรียน เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรของโรงเรียน 

2. ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากผูบริหารและครู ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแม

สลองใน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จากเปาหมายในการเก็บรวมรวบขอมูล จํานวน 125 

ฉบับ ไดรับคืน จํานวน 125 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 

การวเิคราะหขอมูล 

ผูศึกษาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามและนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม

คอมพวิเตอรสําเร็จรูปโดยดําเนนิการ ดังนี้ 

1. ขอมูลเบ้ืองตนผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหดวยคารอยละ (%) 

2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย ( µ )และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) ในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑ ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถงึ มกีารปฏบัิตอิยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถงึ มกีารปฏบัิตอิยูในระดับมาก 
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คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถงึ มกีารปฏบัิตอิยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถงึ มกีารปฏบัิตอิยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถงึ มกีารปฏบัิตอิยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 

สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา ดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล รองลงมาคือ ดานการสงเสริม การคัด

กรองนักเรียน และดานการปองกันและชวยเหลือนักเรียน ตามลําดับ สวนดานการสงตอ มคีาเฉลี่ยต่ําสุด 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา ดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล รองลงมาคือ ดานการสงเสริม การคัด

กรองนักเรียน และดานการปองกันและชวยเหลือนักเรียน ตามลําดับ สวนดานการสงตอ มคีาเฉลี่ยต่ําสุด      

อภปิรายผล 

 จากสรุปผลการวิจัยสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแม

สลองใน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 ผูวจัิยไดนําประเด็นท่ีนาสนใจมาอภปิรายผลดังนี้ 

 1. สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 

    1.1 จากสรุปผลการวิจัย พบวา สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ืองการศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน กลุม

เครือขาย พัฒนาการศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ฉบับนี้สําเร็จลงไดดวย

ความเมตตาใหคําปรึกษา แนะนําและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆจนเกิดความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ตั้งแตเร่ิม

ดําเนินการจน กระท่ังเปนเลมสมบูรณดวยความกรุณาจาก  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปราณี  อยูศิริ อาจารยท่ีปรึกษา 

ขาพเจาขอขอบคุณอาจารยท่ีปรึกษาไว ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญ ทุกทานท่ีไดตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย ประกอบ. ดร. ธิดาวัลย อุนกอง นายสะอาด 

สุวรรณทา นางสาวศริิเดยีว วงศา ท่ีใหการชี้แนะแนวทางท่ีมปีระโยชน 
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 ขอบคุณผูใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลผูบริหารและครู ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลอง

ใน สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 
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การศึกษาสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตาํบลดงเจน  

อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

The Study of Learning Organization State of Dongjen Subdistrict Minicipality, 

Phikamyao District, Phayao Province 

อรวรรณ วงคไชย7

1* และสันติ บรูณะชาติ2 

Orawan Wongchai1* and Santi Buranachart2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู

และแนวทางในการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ใน 5 

ดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิด ดานวสิัยทัศนรวม ดานการเรียนรูเปนทีม และดานการคิดอยาง

เปนระบบ ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จํานวน

รวมท้ังสิ้น 85 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปและแบบสอบถามเกี่ยวกับความ

คิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอสภาพและแนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรู สถิติท่ีใช ไดแก คารอยละ  

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา บุคลากรของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัด

พะเยา มีระดับความคิดเห็นตอสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานความรอบรูแหงตน รองลงมา ไดแก ดานการเรียนรูเปนทีม 

ดานแบบแผนความคิด ดานการคิดอยางเปนระบบ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ดานวิสัยทัศนรวม ตามลําดับ และ

แนวทางในการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูคือ สงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีตรงกับ

สายงาน สงเสริมใหบุคลากรมีความคิดสรางสรรค ทันเหตุการณในยุคปจจุบัน เปดโอกาสใหทุกคนไดระดมความคิดใน

การกําหนดวสิัยทัศนของเทศบาล สงเสริมใหมีการเรียนรูและทํางานเปนทีม สรางความสามัคคีในองคการ และสงเสริมให

บุคลากรมกีารคิดอยางเปนระบบ 
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Abstract  

 This research aimed to study the people’s opinion toward the state of learning organization and the 5 

different ways of development namely – Personal Mastery,Mental Model, Shared Vision, Team Learning and Systemetic 

Thinking in orto develop learning organization of Dongjen Subdistric Municipality, Phukamyao District, Phayao Province. 

The population of the study is 85 personal of Dongjen Subdistric Municipality. The research tool comprise the questionnaire 

about general information and the questionnaire about the opinion of the personnel toward the state learning 

organization. The statisticts are percentage, mean and standard deviation 

 The results of the study were The Dongjen Staff have high level of opinion toward the condition of learning 

organization. The highest score is Personal Mastery field and Shared Vision field got a lowest score’s opinion.       

The suggestion to create learning organization is supporting the staff to learn or train them about curriculum 

supporting career path. Promoting staff to think or create about up to date incident. Opening sphere to brainstorm 

vision specifying of Dongjen Subdistric Municipality. Promoting knowledge and team work, staff unity and supporting 

staff to think systematically. 
 

Keywords: Learning Organization  
 

บทนํา 

การบริหารองคการใหมีคุณภาพสูงในขณะท่ีทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด องคการจําเปนตองมีระบบการเรียนรู 

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่องและตลอดเวลา เนื่องจากปจจุบันเปนยุคของบุคลากรผูมีความรู

หรือ “Knowledge Workers” ท้ังนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี       

พ.ศ. 2546 หมวด 3 กลาวถึงการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ โดยกําหนดใหสวนราชการตอง

พัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรู  

การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรูเปนการดําเนินการรวมกันระหวางสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติเพื่อสงเสริมและผลักดันใหสวนราชการมีระบบการ

จัดการความรูในองคกรท่ีสอดรับกับพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 “สวนราชการมหีนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู อยางสม่ําเสมอ 

ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  

มาตรา 14 บัญญัติวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน

ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง 

เทศบาลตําบลดงเจน เปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ ่นร ูปแบบหนึ ่ง ซึ ่งม ีอํานาจหนาที ่ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี12) พ.ศ. 2546) มาตรา 50 ไดกําหนดใหการปฏิบัติตาม

อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและให

คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบกับ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) และ 
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สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สํานักงาน ก.ถ.) ไดมีนโยบายในการพัฒนา

มาตรฐานการบริหารงานบุคลากรทองถิ่น โดยกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงาน ดานการพัฒนาไปสูองคกรแหงการ

เรียนรู (Learning Organization) เปนยุทธศาสตรแรกของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2548 และในแผนการปฏิบัติ

ราชการประจําป พ.ศ. 2555 ก็ไดกําหนดไวในยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงตามลักษณะ      

การเปนองคการแหงการเรียนรู ดังนั้น เทศบาลตําบลดงเจน ในฐานะท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตการกํากับ

ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น จึงตองปรับกระบวนทัศนในการปฏิบัติงาน

ใหสอดรับกับนโยบายการพัฒนาองคกรสูการเปนองคการแหงการเรียนรู 

ดังนั้นจึงทําใหผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากรดานการศึกษา ของเทศบาลตําบลดงเจนมีความสนใจศึกษาสภาพการ

เปนองคการแหงการเรียนรู ของเทศบาลตําบลดงเจน เพื่อนําขอคนพบที่ไดไปใชแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในองคการและเพื่อ

เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูเพื่อสรางฐานความเขมแข็งของ

องคการและชุมชนตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน  อําเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน  อําเภอภูกามยาว  

จังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลดงเจน ประกอบดวย พนักงานเทศบาล 

จํานวน 32 คน พนักงานจางตามภารกจิ จํานวน 5 คน พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 48 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 85 คน 

ขอมูลทั่วไปของ

บุคลากร 

-เพศ 

-อายุ 

-วุฒกิารศกึษา 

-ประสบการณในการ

ทํางาน 

-ตําแหนงงาน 

 

สภาพการเปนองคการแหงการเรยีนรู

และแนวทางการพัฒนาองคการสูการ

เปนองคการแหงการเรยีนรู 

 

1. ดานความรอบรูแหงตน 

2. ดานแบบแผนความคิด 

3. ดานวสิัยทัศนรวม 

4. ดานการเรียนรูเปนทีม 

5. ดานการคิดอยางเปนระบบ 
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เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

 ลักษณะของเครื่องมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อศกึษาสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

เทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภามยาว  จังหวัดพะเยา  โดยผูวิจัยไดทําการรวบรวมคําถาม จากการศกึษาตํารา เอกสาร 

และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของแลวนํามาสรางเปนแบบสอบถามโดยแบงเนือ้หาเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

เทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Checklist) แบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ แบงออกเปน 5 ดาน คือ  

1. ดานความรอบรูแหงตน (Personal Mastery) 

2. ดานแบบแผนความคิด (Mental Models) 

3. ดานวสิัยทัศนรวม (Shared Vision) 

4. ดานการเรียนรูเปนทีม (Team Learning) 

5. ดานการคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking  

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว

ทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 

 การสรางเครื่องมอื  

 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมรีายละเอยีดและขัน้ตอนดังนี้ 

1. ศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

2. กําหนดกรอบแนวคิดและขอบขายเนือ้หาในการสรางเคร่ืองมือใหสอดคลองกับนยิามศัพทเฉพาะ 

3. สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว 

จังหวัดพะเยา เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scales) 5 ระดับ แบงออกเปน 5 ดาน คือ ดานความรอบรูแหงตน 

(Personal Mastery) ดานแบบแผนความคิด (Mental Models) ดานวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) ดานการเรียนรูเปนทีม 

(Team Learning) ดานการคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking) ตามท่ีกําหนดไว  

4. นํารางแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกตองและความครอบคลุม

เนือ้หาของแบบสอบถาม 

5. นํารางแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวไปขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนื้อหาและความถูกตองของการใชภาษา โดยใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบและหาคาดัชนีความสอดคลอง  

(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 คน เปนผูพจิารณาใหคะแนนแตละขอ ดังนี้ 

 +1  หมายถงึ แนใจวาขอคําถามนัน้สอดคลองกับนยิามตัวแปรท่ีระบุไว 

 0  หมายถงึ ไมแนใจวาขอคําถามนัน้สอดคลองกับนยิามตัวแปรท่ีระบุไว 

-1  หมายถงึ  แนใจวาขอคําถามนัน้ไมสอดคลองกับนยิามตัวแปรท่ีระบุไว 
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 จากนั้นนําคะแนน ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร IOC = ∑𝑅
𝑁

  

(นวลอนงค บุญฤทธิพงศ, 2556, หนา 97) 

 เมื่อ IOC แทน คาดัชนคีวามสอดคลอง 

 𝑅       แทน ผลคูณของคะแนนกับจํานวนผูเชี่ยวชาญในแตละระดับความสอดคลอง 

 N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

 เกณฑในการพจิารณาคา IOC ดังนี้  

 ขอคําถามท่ีมคีา IOC มากกวา 0.5 คัดเลือกไวใชได 

 ขอคําถามท่ีมคีา IOC ต่ํากวา 0.5 ควรพจิารณาปรับปรุงหรือตัดท้ิง (นวลอนงค บุญฤทธิพงศ, 2556, หนา 99) 

6. นําผลท่ีไดจากเกณฑการคัดเลือกขอคําถามท่ีมคีา IOC มากกวา 0.5 มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ 

ผูเชี่ยวชาญและอาจารยท่ีปรึกษา 

7. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวตามขอ 1 ไปทดสอบหาความเช่ือถือได (Reliability) โดยนําไปทดลองใช  

(Try Out) กับกลุมตัวอยาง เทศบาลตําบลหวยลาน อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เลือกกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ท่ีมี

ลักษณะใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบวาแบบสอบถามท่ีนํามาใชนั้นสื่อความหมายไดถูกตองและชัดเจนของ

ผูทําการทดสอบจํานวน 30 คน  

8. นําผลการทดลองมาหาคาความเช่ือมั่น (Relibility) ตามวธีิของ Cronbach โดยหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา  

(Alpha Coefficient) ไดคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา = 0.91 

9. จัดทําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ เพื่อนําไปใชจริงกับประชากร คือ บุคลากรของเทศบาลตําบลดงเจน  

อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จํานวน 85 คน 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม ผูวจัิยดําเนนิการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ถึงเทศบาลตําบลหวยลาน อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพื่อขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการทดลองใช

แบบสอบถาม (Try Out) และทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา  ถงึเทศบาลตําบลดงเจน  อําเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา เพื่อขอความอนุเคราะหใหตอบแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จํานวน 85 ฉบับ ไดรับคืน 85 ฉบับ คิดเปนรอยละ 

100 

3. ตรวจสอบความสมบูรณเรียบรอยของแบบสอบถาม เพื่อนําไปวเิคราะหขอมูล 
 

การวเิคราะหขอมูล 

 การวเิคราะหขอมูล วเิคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป สถติท่ีิใชในการวเิคราะหขอมูลมดีังนี้ 

1. แบบสอบถามตอนที่ 1  วเิคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  

อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และ ตําแหนงงาน ใชการวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ 
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(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย 

2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Checklist) แบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับทําการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย(µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝜎) และ

นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย โดยนําคาเฉลี่ยมาแปรผลตามเกณฑ (บุญชุม ศรีสะอาด และ บุญสง นิลแกว, 

2535, หนา 22 – 28) 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถงึ  มคีวามคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3. แบบสอบถามตอนที่ 3 วิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

เทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ตามทรรศนะของผูตอบแบบสอบถาม ดวยการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) นําเสนอในรูปแบบตารางแสดงคาความถี่(f) ประกอบคําบรรยาย ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามในตอนท่ี 3 

ทัง้หมด 72 คน คิดเปนรอยละ 84.7  
 

ผลการศกึษา 

 จากการวิจัยพบวา ขอมูลของบุคลากรของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พบวา เพศของ

บุคลากรของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จํานวน 85 คน สูงสุดเปนเพศชาย จํานวน 52 คน คิดเปน

รอยละ 61.18 รองลงมาคือ เพศหญงิ จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 38.82   

 ดานอายุของผูตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ มีอายุระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 44.71 

รองลงมาคือ อายุระหวาง 41 - 50 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 25.88 อายุระหวาง 20 – 30 ป จํานวน 16 คน คิดเปน

รอยละ 18.82 และนอยสุด คือ อายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 10.59   

 ดานวุฒกิารศกึษาของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมวีุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 36 คน คิดเปน

รอยละ 42.35 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 25.88 ระดับ

อนุปริญญา จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 15.29 ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 7.06 นอยท่ีสุดคือ 

ระดับประถมศกึษา และระดับมัธยมศกึษาตอนตน ผูตอบแบบสอบถามมจํีานวนเทากัน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.71   

 ดานประสบการณในการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีประสบการณในการทํางานตั้งแต 3 – 5 

ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 35.29 รองลงมาคือ มีประสบการณในการทํางานตั้งแต 10 ปขึ้นไป จํานวน 24 คน คิดเปน

รอยละ 28.24 มีประสบการณในการทํางานตั้งแต 6 – 9 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 21.18 นอยที่สุด คือมี

ประสบการณในการทํางานตัง้แต 1 เดือน – 2 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 15.29    
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 ดานตําแหนงงานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนพนักงานจางท่ัวไปจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 

56.47 รองลงมาคือพนักงานเทศบาล จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 37.65 และนอยท่ีสุดคือพนักงานจางตามภารกิจ 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.88 

สภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูใน

ระดับมากเมื่อพิจารณาแตละรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานความรอบรูแหงตน (Personal Mastery)       

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการเรียนรูเปนทีม (Team Learning) ดานแบบแผนความคิด (Mental Models) 

ดานการคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 

ดานวสิัยทัศนรวม (Shared Vision) มคีาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  

แนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ดานความรอบรูแหงตน (Personal Mastery) ควรสงเสริมให

บุคลากรไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีตรงกับสายงาน ดานแบบแผนความคิด (Mental Models) ควรสงเสริมให

บุคลากรมีความคิดสรางสรรค ทันเหตุการณในยุคปจจุบัน ดานวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) ควรเปดโอกาสใหทุกคนได

ระดมความคิดในการกําหนดวิสัยทัศนของเทศบาล ดานการเรียนรูเปนทีม (Team Learning) ควรสงเสริมใหมีการเรียนรู

และทํางานเปนทีม สรางความสามัคคีในองคการ และดานการคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking) ควรสงเสริมให

บุคลากรมกีารคิดอยางเปนระบบ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากวัตถุประสงคขอท่ี 1 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

เทศบาลตําบลดงเจน  อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา

บุคลากรสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีความรูความสามารถในตําแหนงงานของตนเอง มีเจตคติท่ีดี

ตอองคการ เขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองและสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนได มีเหตุมีผลสามารถยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นภายในองคการได ซึ่งสอดคลองกับอภชิา ธานรัีตน และคณะ (2555, หนา 147) ไดศึกษารูปแบบการเปน

องคกรแหงการเรียนรู ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาสภาพปจจุบันของ

การเปนองคกรแหงการเรียนรูเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมของบุคลากรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎในกรุงเทพมหานคร  

ตามแนวคิดองคการแหงการเรียนรู โดยภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ดานความรอบรูแหงตน (Personal Mastery) พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ท้ังนี้อาจเปน

เพราะวา บุคลากรมีความรูความสามารถในตําแหนงงานของตนเอง มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน และมีความเขาใจ

เปาหมายของงานในหนาท่ีของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ ณิศรา ดาวประดับวงษ (2550, หนา 96) ไดศึกษาความพรอมเพื่อ

พัฒนาสูองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา ระดับความพรอมดานตัวบุคคลเพื่อพัฒนาสู

องคการแหงการเรียนรู ดานความรอบรูแหงตน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนอันดับแรก  

ดานความแบบแผนความคิด (Mental Models) พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนลําดับท่ี 3 ท้ังนี้อาจเปน

เพราะวา บุคลากรมีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายในเทศบาล สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหสอดคลอง

เหมาะสมกับเปาหมายของเทศบาลไดแตยังขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ฝกฝนทักษะความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้นอยูเสมอ 

ซึ่งสอดคลองกับ พนานันท โกศินานนท (2551, หนา 57) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษสูองคกรแหงการ
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เรียนรู โดยศึกษาความพรอมของวิทยาลัยราชพฤกษสูองคกรแหงการเยนรูและศึกษาความสัมพันธระหวางวินัย 5 

ประการ กับความพรอมของวทิยาลัยราชพฤกษสูองคกรแหงการเรียนรู พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู

ในวทิยาลัยราชพฤกษ ดานรูปแบบวธีิการคิด (Mental Model) มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

ดานวิสัยทัศนรวม  (Shared Vision)  พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  เปนลําดับสุดทาย ท้ังนี้อาจเปน

เพราะวา ในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของเทศบาลไมไดมาจากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย แตมา

จากนโยบายของคณะผูบริหารและบุคลากรฝายแผนงานและวิชาการเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับ กิตติภัทร แกวเพชรบุตร 

(2557, หนา 64) ไดศกึษาสภาพความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนตามทัศนคติของผูบริหารสถานศึกษา และครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผลการศึกษาพบวา ดานวิสัยทัศนรวม มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับปานกลาง 

ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนลําดับท่ี 2 ท้ังนี้อาจเปน

เพราะวา บุคลากรเขาใจบทบาทหนาท่ี มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเองและสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดเปน

อยางด ีอกีทัง้ยังสงเสริมใหบุคลากรยึดหลักการมีสวนรวมทํางานรวมกันเปนทีม ซึ่งสอดคลองกับ พิมพใจ อุนแกว (2555, 

หนา 54) ไดศกึษาความเปนบุคคลแหงการเรียนรูของครู กศน. ตําบล ตามทรรศนะของผูบริหาร กศน.และครู กศน. สังกัด

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง พบวา ดานการเรียนรูเปนทีม มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก 

ดานการคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 4 ท้ังนี้ อาจเปน

เพราะวา บุคลากรมกีารคิดอยางเปนเหตุเปนผล มีกระบวนการคิดที่สามารถในการเช่ือมโยงเหตุการณตาง ๆ ไดเปนอยางระบบ 

ซึ่งสอดคลองกับ เกศสุดา ใจคํา (2554, หนา 62 - 63) ไดศกึษาสภาพองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  

จังหวัดเชียงใหม พบวา มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มีสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูดานความคิดความเขาใจ      

เชงิระบบ มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

จากวัตถุประสงคขอท่ี 2 ผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบล       

ดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา มปีระเด็นในการอภปิรายผลในแตละดาน 5 ดาน ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา    

ดานความรอบรูแหงตน (Personal Mastery) พบวา บุคลากรไดมีขอเสนอแนะใหมีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการ

ฝกอบรมในหลักสูตรท่ีตรงกับสายงานหรือหนาท่ีของตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ควรสงเสริมใหไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองในดานอ่ืน ๆ เชน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ       

ดานคุณธรรมจริยธรรม เปนตน เพิ่มเตมิอยางนอยปละ 2 คร้ัง และควรมกีารสงเสริมใหมีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง

เพื่อใหบุคลากรมีความรอบรูในทุกดานอยางตอเนื่องอันจะสงผลตอการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง

ย่ังยืนตอไป ซึ่งสอดคลองกับ เซงเก (1990, หนา 12) ท่ีไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรูไววา เปนองคการท่ี

บุคลากรในองคการนั้นมุงมั่นท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถของตน มีการสรางสรรคผลงานท่ีเปนความปรารถนา เปนท่ีซึ่ง     

สิ่งใหม ๆ เกิดขึ้น เนนผลสําเร็จของบุคคลโดยมีองคการเปนแหลงของการเรียนรูเพราะถาไมมีการเรียนรูของบุคคลแลวก็

จะไมมกีารเรียนรูขององคการอยางแนนอน  
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แนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน  อําเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา  

ดานแบบแผนความคิด (Mental Models) พบวา บุคลากรไดมีขอเสนอแนะใหมีการสงเสริมใหบุคลากรมีความคิด

สรางสรรค ทันเหตุการณในยุคปจจุบัน เปดรับฟงความคิดเห็นของทุกคน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน หรือจัดใหมีการ

ประชุมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง ควรมีการยอมรับขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นใหม ๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาท่ีดียิ่งขึ้น  

รวมท้ังเปดโอกาสใหผูท่ีผานการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรตาง ๆ ไดออกมาพูดหรือเผยแพรความรูใหมๆใหคนอ่ืนได

รับทราบ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เจิดหลา สุนทรวิภาต (2557, หนา 141) ซึ่งไดกลาววาลักษณะขององคการแหงการ

เรียนรู ประการหนึ่งคือการเรียนรูจากบทเรียนในอดีต มีการบันทึกขอมูลเพื่อใหสมาชิกในองคการไดศึกษาถึงความสําเร็จ

และความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นเพื่อนํามาประยุกตใชในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของสมาชิก มีการ

เรียนรูจากผูอ่ืน และมีการถายทอดความรูใหแกกันในองคกร และสอดคลองกับแนวคิดของ ร็อบบิน และ คูลเตอร          

(Robbins และ Coulter, 2005, หนา 248 -250 อางอิงในทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2550 หนา 20) ที่ไดสรุปลักษณะของ

องคการแหงการเรียนรูวา ไดแก การใชระบบสารสนเทศระบบเปด องคการแหงการเรียนรูตองสรางระบบการจัดการ

ความรู (Knowledge management) ขององคการดวยการใหพนักงานทุกคนในทุกระดับขององคการเขาถึง และใชสารสนเทศ

ขององคการไดอยางเปดเผย ซึ่งจะสงผลทําใหพนักงานเกดิการเรียนรูได  

แนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน  อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  

ดานวิสัยทัศนรวม  (Shared Vision) พบวา บุคลากรไดมีขอเสนอแนะใหเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดระดมความคิดใน

การกําหนดวิสัยทัศนของเทศบาล สงเสริมและกระตุนใหบุคลากรกลาแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอองคกร และ

ควรสงเสริมใหบุคลากรมีแนวคิดมองไปขางหนาเพื่อพัฒนาองคกร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วีระวัฒน ปนนิตามัย 

(2540, หนา 36 – 37) ซึ่งไดกลาววาองคการแหงการเรียนรูมีลักษณะท่ีโดเดนคือ มีการสรางวิสัยทัศน เปาหมายและ

คานิยมรวมกันท้ังองคการ กระจายอํานาจการตัดสินใจดวยการเพิ่มอํานาจปฏิบัติแกเหลาผูปฏิบัติ มององคการวาเปน

องคาพยพท่ีเรียนรูและเติบโตได และสอดคลองกับแนวคิดของ ร็อบบิน และ คูลเตอร (Robbins และ Coulter, 2005, หนา 

248 - 250 อางอิงในทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2550 หนา 20) ท่ีไดสรุปลักษณะขององคการแหงการเรียนรูวา ไดแกการใช

ภาวะผูนําท่ีเอื้อตอการเรียนรู โดยผูบริหารตองแสดงบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก สนับสนุนพนักงานใหเขามามี         

สวนรวมกับฝายบริหารในการกําหนดวิสัยทัศนเกี่ยวกับอนาคตขององคการรวมกัน ตลอดจนคอยทําหนาท่ีกํากับดูแล

พนักงานใหทํางานบรรลุความสําเร็จตามวสิัยทัศนดังกลาว  

แนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน  อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  

ดานการเรียนรูเปนทีม (Team Learning) พบวา บุคลากรไดมีขอเสนอแนะให สงเสริมใหบุคลากรมีการเรียนรูและทํางาน

เปนทมี สรางความสามัคคีในองคกร สงเสริมใหมกีจิกรรมเรียนรูรวมกันเปนทีมอยางตอเนื่อง ควรมีการรับฟงความคิดเห็น

ซึ่งกันและกัน และยอมรับความคิดเห็นนั้นดวยเหตุดวยผล ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ มารคอวดท และเรยโนล 

(Marquardt & Reynold, 1994 p.30 - 32 อางอิงใน ยศ กันทายวง, 2557, หนา 17) ไดกลาวไววาองคการแหงการเรียนรู

จะตองมีลักษณะการทํางานเปนทีมและการทํางานอยางมีเครือขาย (Teamwork and Networking) ระบบการทํางานอยาง

เปนเครือขาย อันจะนําไปสูพลังรวม (Synergy) ในองคการ ซึ่งเปนการสรางความรวมมือกันแกปญหาอยางตอเนื่อง       

ในระยะยาว และ สอดคลองกับแนวคิดของ วจิารณ พานชิ (2547, หนา 20 – 23) ซึ่งไดกลาววา ศาสตรแหงการเรียนรูเปนทีม
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เปนเร่ืองสําคัญท่ีซึ่งไดแกการมีกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน มีผูอํานวยความสะดวกท่ีจะกระตุนและอํานวยความสะดวก      

ตาง ๆ ท่ีจะทําใหเกดิการเรียนรูเปนทีม  

แนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  

ดานการคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) พบวา บุคลากรไดมีขอเสนอแนะให สงเสริมใหบุคลากรมีการคิดอยางเปน

ระบบหัวหนางานควรฝกฝนบุคลากรในสังกัดใหมกีระบวนการทํางานอยางเปนระบบ มีเหตุผล สามารถตอบสนองนโยบาย

ของหนวยงานและความตองการของประชาชนไดทันตามกําหนดเวลา ควรมีการจัดทําแผนงานเปนขั้นตอนอยางเปนเหตุ

เปนผล เพื่อใหองคกรพัฒนาตามเปาหมาย ควรมีการนําแบบอยางการคิดอยางเปนระบบท่ีดีจากหนวยงานอ่ืนมาเปน

แบบอยางในการประยุกตใชกับบุคลากรของเทศบาล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิจารณ พานิช (2547, หนา 23 – 25)   

ไดกลาววา การคิดอยางเปนระบบ เปนเร่ืองสุดทายขององคการเรียนรูท่ีสําคัญท่ีสุด การคิดอยางเปนระบบ เปนการ

มองเห็นความเช่ือมโยงของสิ่งตาง ๆ และจะตองมองเห็นภาพรวมของระบบ และแยกยอยไปที่แตละจุดของระบบไดเห็นถึง

ความซับซอนและปฏิสัมพันธระหวางสวนเหลานั้นที่เปนปฏิสัมพันธที่เคลื่อนไปตามกาลเวลาและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไม

หยุดนิ่ง 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ดานความรอบรูแหงตน (Personal Mastery)  ควรสงเสริมใหบุคลากรมคีวามคิดสรางสรรคและเรียนรูเพิ่มเติม

จากงานประจําเพ่ือสรางนวัตกรรมใหม ๆ และพัฒนาศักยภาพตนเองอยูเสมอ  

2. ดานแบบแผนความคิด (Mental Model) ควรสงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูฝกฝนทักษะความคิด

สรางสรรคใหเกิดขึ้นอยูเสมอ เพื่อใหองคการเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีสรางสรรคซึ่งจะนําไปสูการเปนองคการแหงการ

เรียนรูในอนาคต 

3. ดานวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) ควรเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนและ

เปาหมายของเทศบาลและสงเสริมใหทุกคนรวมมือกันปฏบัิตเิพื่อไปสูวสิัยทัศนท่ีรวมกันสรางไว 

4. ดานการเรียนรูเปนทีม (Team Learning) เทศบาลควรสงเสริมใหบุคลากรมกีารสนทนา อภปิราย แลกเปลี่ยน  

เพ่ือเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบันเพื่อสรางสรรคอนาคตใหสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือวสิัยทัศนของเทศบาล  

5. ดานการคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking) ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถและ

ทักษะในการคิดอยางเปนระบบและการปฏิบัติงานท่ีสลับซับซอนใหแกบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถดานการ

คิดอยางเปนระบบ 

 ขอเสนอแนะในการศกึษาครั้งตอไป 
1. ควรศกึษาปจจัยท่ีมอีทิธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน  อําเภอภูกามยาว   

จังหวัดพะเยา 

2. ควรศกึษาความตองการของบุคลากรในการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบล     

ดงเจน อําเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 
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การศึกษาสภาพปจจบุันและความคาดหวังการบริหารงานบุคคลโรงเรียน 

ราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

The Study of Current Situation and Expectation About Personal Administration 

from Rajaprajanugroh, Group 6, upper Northern Region, Bureau of Special Education 

สุทธญาณ  นามวงศ1* และน้ําฝน กนัมา22   8

1 

Suttaya Namwong1* and Namfon Gunma2  

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความคาดหวังการบริหารงาน

บุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษประชากรที่ใช ไดแก 

ขาราชการครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 137 

คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจก

แจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา สภาพปจจุบันการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก และ

ความคาดหวังการบริหารงานบุคคลโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
 

คําสําคัญ:  บริหารงานบุคคล/สภาพปจจุบัน/ความคาดหวัง 
 

Abstract  

 The purpose of the research were study the investigate the current status and the expectation of 

Rajaprajanukroh school human administration, group 6, upper Northern, under theadministration of the special education. 

The sample of 137 study teachers were asked to answer a set of 5 rating scale questionnaire. The collected data 

was analyzed by using frequency distributions, percentage, mean and the standard deviation. The findings were as 

follows; The overall level of the investigate the current status of Rajaprajanukroh school human administration, group 

6,upper Northern, under the administration of the special educationwas rated at a good level andthe expectation of 

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : faprakaypad@gmail.com 

mailto:faprakaypad@gmail.com


 

2348 
 

Rajaprajanukroh school human administration, group 6, upper Northern, under the administration of the special 

education  was rated at a very good level 
  

Keywords:  personal administration/investigate the current status/expectation 
 

บทนํา 

การบริหารบุคลากรเปนกระบวนการท่ีผูบริหาร ผูมีหนาท่ีเกี่ยวของกับงานบุคลากรหรือ บุคลากรท่ีตอง

ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับบุคลากรขององคการรวมกันใชความรู ทักษะ และประสบการณในการสรรหา การคัดเลือก และ

บรรจุบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหเขาปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้งธํารงรักษาและพัฒนาใหบุคลากรขององคการ

มีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเหมาะสม ตลอดจนเสริมสรางหลักประกันใหแก

สมาชกิที่ตองพนจากการรวมงานกับองคการใหสามารถดํารงชวีติในสังคมไดอยางมคีวามสุขในอนาคต 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห เปนโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห ในลักษณะประจํารับเด็กดอยโอกาสและมีความ

บกพรองท่ีอยูในสภาวะยากลําบากเขาเรียนโดยไมเสียคาใชจายใดๆเพื่อใหมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปน

พิเศษ บุคลากรท่ีเขามาปฏิบัติงานในโรงเรียนราชประชานุเคราะห จึงตองเปนบุคลากรท่ีมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี

สอนควบคูกับการดูแลนักเรียน ซึ่งตองเปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจและมีทักษะประสบการณในการจัดการศึกษาสําหรับ

ผูดอยโอกาสประเภทอยูประจํา อีกท้ังตองเปนผูท่ีมีความเสียสละในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อเด็กดอยโอกาสเปนพิเศษ ในการ

สรรหาหรือรับยายผูบริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองไดบุคลากรท่ีมีความพรอมในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของโรงเรียนราชประชานุเคราะห การสรรหาหรือการรับยายที่ผานมาพบวามีบุคลากรที่ไมพรอมจะ

ปฏิบัติงานในโรงเรียนราชประชานุเคราะหท่ีเปนโรงเรียนประจํา ตองปรับตัวในการทํางานกับเด็กดอยโอกาสซึ่งมีความ

แตกตางตามสภาพปญหาและวัฒนธรรมสงผลตอประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคลากรของ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ภายใตการดําเนินงานของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งเปนการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ 

เปนศูนยรวมของการบริหารการจัดการศึกษาโดยไมมีการกระจายอํานาจตามสวนภูมิภาค การดําเนินงานตองขึ้นตรงกับ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยตรง ซึ่งสงผลใหการดําเนินดานการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนคอนขางมีปญหา

และเกิดความลาชาไมตอเนื่อง  บุคลากรในโรงเรียนขาดความมั่นใจ ในการประสานงานกับสวนราชการตนสังกัด  ซึ่งอาจ

สงผลตอประสทิธิภาพการปฏบัิตงิานของบุคลากรในโรงเรียน 

ดังนั้นในฐานะผูศึกษาเปนบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในดานการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาสภาพปจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทั้ง 5 ดาน จากขาราชการครูในโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการกําหนดเปน

แนวทางในการปรับปรุง แกไข และพัฒนางานการบริหารงานบุคคลใหมปีระสทิธิภาพ และเกดิประสทิธิผลมากยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน 

สังกัดสํานักบริหารงานการศกึษาพเิศษ 
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2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของขาราชการครูตอการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 

ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศกึษาพเิศษ 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  

  

 

 

   

 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวจัิย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนขาราชการครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัด

สํานักบริหารงานการศกึษาพเิศษ จํานวน 7 โรงเรียน จํานวน 137 คน 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน  คือ   

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความคาดหวังการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห 

กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาไดสงและเก็บแบบสอบถาม จํานวน 137 ฉบับ ใหกับขาราชการครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 

ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และไดรับแบบสอบถามฉบับสมบูรณกลับคืน จํานวน 137ฉบับ 

คิดเปนรอยละ 100 

การวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูลในการวจัิยคร้ังนี้ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนและทําการวเิคราะหขอมูลโดยใช

คอมพวิเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(σ) 
 

1. กฎหมายและพระราชบัญญัต ิ

ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความ

คาดหวัง 

4. งานวจัิยท่ีเกี่ยวของ 

 

 

การบริหารงานบุคคลใน 5 ดาน 
1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและการ

กําหนดตําแหนง 

 2. ดานการสรรหาบรรจุและแตงตัง้ 

 3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการ

ปฏบัิติราชการ 

 4. ดานวนิัยและการรักษาวนิัย 

 5. ดานการออกจากราชการ 
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ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูศกึษาไดนําเสนอโดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหสภาพปจจุบันและความคาดหวังการบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห 

กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศกึษาพเิศษ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ืองศึกษาสภาพปจจุบันและความคาดหวังการบริหารงานบุคคล โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศกึษาพเิศษ สามารถสรุปผลการศกึษาไดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะหผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 58 คิดเปนรอยละ 42.3 อายุระหวาง 

30-34 ป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 46.0 มีระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 50.4 และมี

ประสบการณการทํางานระหวาง 11-15 ป จํานวน 45 คิดเปนรอยละ 32.8  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันและความคาดหวังการบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห 

กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศกึษาพเิศษ 
การศกึษาสภาพปจจุบันและความคาดหวังการบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือ

ตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศกึษาพเิศษ สรุปผลการวจัิยไดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน 

สังกัดสํานักบริหารงานการศกึษาพเิศษ  พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย คือ การออกจากราชการ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการสรรหาบรรจุและการแตงตั้ง อยูในระดับมาก 

รองลงมาดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง อยูในระดับมาก รองลงมาดานวินัยและการรักษาวินัย อยู

ในระดับมาก และดานท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการเสริมสรางประสทิธภิาพการปฏิบัติ อยูในระดับมากและมีรายละเอียด

แตละดานแยกเปนรายขอสรุปไดดังนี้ 

 1.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการดําเนินการสงคําขอการปรับปรุงการกําหนด

ตําแหนงของขาราชการและบุคลากรของสถานศึกษาไปยังตนสังกัด อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ โรงเรียน

ศึกษาสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการและบุคลากรปรับปรุงกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นอยูในระดับมาก สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําสุดเปนอันดับสุดทาย คือ โรงเรียนมกีารกําหนดตําแหนงบุคลากรสอดคลองกับเปาหมายของสถานศกึษา  

 1.2 ดานการสรรหาบรรจุและแตงตัง้ ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพจิารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ โรงเรียนดําเนินการสรรหาบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑท่ีอ.ก.ค.ศ.กําหนด อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

รองลงมา คือ โรงเรียนสรรหาบรรจุและแตงตั้งบุคลากรมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปรงใสและตรวจสอบได อยูในระดับมาก 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเปนอันดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีการสรรหาบรรจุและแตงตั้งบุคลากรตรงตามวิชาเอกที่ตองการ

ของสถานศกึษาอยูในระดับมาก 
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  1.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหกับ

ขาราชการและบุคลากรในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ โรงเรียนมีการปฐมนิเทศกอน

มอบหมายการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเปนอันดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีการประเมินผลการ

ปฏบัิตงิานเพ่ือพจิารณาความดคีวามชอบดวยความโปรงใสยุตธิรรม เปนท่ียอมรับอยูในระดับมาก 

 1.4 ดานวนิัยและการรักษาวินัย ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

คือ โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยกรณีความผิดวินัยรายแรงและ

ความผิดไมรายแรง อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา คือโรงเรียนสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวินัย 

ขอบังคับหรือแนวปฏิบัติราชการในการปฏิบัติแกขาราชการและบุคลากร อยูในระดับมาก และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

โรงเรียนมีการสังเกตตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส ปองกัน ขจัดเหตุเพื่อมิใหขาราชการและบุคลากรในสถานศึกษากระทําผิด

วินัยสถานศึกษามีการาสรางขวัญกําลังใจท่ีสงเสริมและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึกและพฤติกรรม เพื่อปองกันการกระทําผิด

วนิัย อยูในระดับมาก 

  1.5 ดานการออกจากราชการภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

คือ โรงเรียนมีการรายงานการออกจากราชการของขาราชการและบุคลากรไปยังตนสังกัด อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ย

รองลงมา คือโรงเรียนใหการสนับสนุนชวยเหลือแกขาราชการและบุคลากรท่ีมีความประสงคเกษียณอายุราชการกอน

กําหนดอยูในระดับมาก สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเปนอันดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีการดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติ

ขาราชการและบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการและพนจากการเปนราชการอยูในระดับมาก 

2. ผลการศึกษาการศึกษาความคาดหวังการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือ

ตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวาภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับ

จากมากไปหานอยดังนี้ มากท่ีสุด คือ ดานการสรรหาบรรจุและแตงตั้ง อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการ

เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาดานการออกจากราชการ อยูในระดับมากท่ีสุด 

รองลงมาดานวนิัยและการรักษาวนิัย อยูในระดับมากท่ีสุด และดานท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการวางแผนอัตรากําลังและ

การกําหนดตําแหนง อยูในระดับมาก และมรีายละเอยีดแตละดานแยกเปนรายขอสรุปไดดังนี้ 

  2.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการนําแผนอัตรากําลังสูการปฏิบัติในการจัดครูเขาปฏิบัติการสอน อยูในระดับมาก

ที่สุด ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ โรงเรียนมีการกําหนดตําแหนงบุคลากรสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษาอยูใน

ระดับมากที่สุด สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเปนอันดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีการวิเคราะห วางแผนความตองการอัตรากําลัง

บุคลากรในสถานศกึษา อยูในระดับมาก 

 2.2 ดานการสรรหาบรรจุและแตงตัง้ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากที่สุด คือ โรงเรียนดําเนินการรับโอนยายบุคลากรตามความเหมาะสมและระเบียบของทางราชการ อยูในระดับมาก

ที่สุด ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ โรงเรียนสรรหาบรรจุและแตงตั้งบุคลากรมีความบริสุทธ์ิยุติธรรม โปรงใสและ

ตรวจสอบได อยูในระดับมากท่ีสุด สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเปนอันดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธการรับ

บุคลากรใหมอยางท่ัวถึงอยูในระดับมาก 
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 2.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมกีารยกยองเชดิชูเกียรติบุคลากรท่ีประพฤติดีและมีผลงานเปนท่ีปรากฏ อยูใน

ระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อน

วิทยฐานะ อยูในระดับมากท่ีสุด สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเปนอันดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีเสริมสรางขวัญและกําลังใจใน

การปฏบัิตริาชการใหกับบุคลากรอยูในระดับมาก 

 2.4 ดานวินัยและการรักษาวินัย ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ โรงเรียนดําเนินการลงโทษบุคลากรท่ีกระทําผิดวินัย ตามอํานาจหนาท่ีและระเบียบวินัยของทางราชการ

อยางเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ โรงเรียนมีการสังเกตตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส ปองกัน 

ขจัดเหตุเพื่อมิใหขาราชการและบุคลากรในสถานศึกษากระทําผิดวินัยสถานศึกษามีการาสรางขวัญกําลังใจที่สงเสริมและ

พัฒนาเจตคติ จิตสํานึกและพฤติกรรม เพื่อปองกันการกระทําผิดวินัย อยูในระดับมากท่ีสุด สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเปน

อันดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติกรณีมีการรองเรียนขอความเปนธรรมของขาราชการและบุคลากรใน

สถานศกึษาอยูในระดับมาก 

 2.5 ดานการออกจากราชการ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด คือ โรงเรียนมกีารจัดใหขาราชการและบุคลากรที่พนตําแหนงหนาที่ราชการกลับเขามามีบทบาทหนาที่ชวยเหลือดูแล

ใหคําปรึกษากับสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ โรงเรียนมีการรายงานการออกจาก

ราชการของขาราชการและบุคลากรไปยังตนสังกัดอยูในระดับมากท่ีสุด และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนมีการ

ดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการและบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการและพนจากการเปนราชการ อยูในระดับ

มาก 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลการศึกษาการศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือ

ตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศกึษาพเิศษ   

1. สภาพปจจุบันการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานัก

บริหารงานการศกึษาพเิศษ โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เหตุท่ี

เปนเชนนี้เพราะสภาพการบริหารบุคคลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

มีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน มีการบริหารงานอยางเปนระบบ มีการปฏิบัติดําเนินการภายใตกฎระเบียบขอบังคับ

กฎเกณฑของการบริหารงานบุคคลตามกรอบนโยบายจุดเนนของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีการจัดประชุมอบรม

ใหความรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารองคการสูความเปนเลิศความเปนผูนําแกผูบริหารโรงเรียนซึ่งเปนผูมี

บทบาทสําคัญในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอจึงสงผลใหผูบริหารโรงเรียนเปนผูรูเขาใจบทบาทภาระหนาท่ีของตนเองเปนอยาง

ดีมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาตามขอบขายของการ

บริหารงานบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรศักดิ์คงฤทธ์ิ (2551, บทคัดยอ) ทําการวิจัย เร่ืองการศึกษาสภาพการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเครือขายเกาะพะงันสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1 พบวา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเครือขายเกาะพะงันสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร
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ธานี เขต 1 มีการบริหารงานบุคคลโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากและสอดคลองกับภัทรวดีเกตุแกว (2551, บทคัดยอ) 

ไดทําการวิจัย เร่ืองสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชุมพรเขต 1 พบวา

ผูบริหารสถานศกึษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชุมพรเขต 1 ไดปฏบัิตงิานบริหารงานบุคคลโดยรวมและรายดานอยู

ในระดับมากโดยเรียงตามคาเฉลี่ยการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลจากมากไปนอยตามลําดับดังนี้ดานวินัยและการรักษา

วินัยดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการดานงานออกจากราชการดานการวางแผนอัตรากาลังและการ

กําหนดตําแหนงและการสรรหาและการบรรจุแตงตัง้เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากเชนกัน 

การศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัด

สํานักบริหารงานการศกึษาพเิศษ ตามภารกจิงาน 5 ดาน พจิารณาเปนรายดานไดดังนี้ 

1.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากโรงเรียนมี

การวิเคราะหประเมินสภาพความตองการ การจัดวางแผนอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนงท่ีสอดคลองกับเปาหมายของ

สถานศึกษาและรายงานขอมูลดานบุคลากรไปยังตนสังกัด พรอมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือก

บุคคลเขามาปฏิบัติงานและมีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใหบุคคลในโรงเรียนไดอยางชัดเชน พรอมท้ังมีการ

สงเสริม สนับสนุน ใหขาราชการและบุคลากรปรับปรุงกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ซึ่งสอดคลอง

กับสุนันทา เลาหนันทน (2542, หนา 15) กลาววาทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการผลิตหรือ

การดําเนินกิจการของหนวยงาน การท่ีจะไดบุคคลท่ีมีคุณภาพจําเปนตองมีการวางแผน ท้ังนี้เพราะการวางแผนมี

ความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวจัิยของปยะวัฒน ศรีไสว (2553, หนา 127) ทําการวิจัย เร่ือง การศึกษาการบริหารงาน

บุคคลในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผลการวิจัย พบวา ดานการวางแผน

อัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของพระเส็ง ปภสฺสโร วงศพันธุเสือ 

(2555, หนา 111) ทําการวิจัย เร่ือง การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศกึปราจนีบุรีเขต1 ผลการวจัิย พบวา ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงโดยรวมอยูใน

ระดับมาก 

  1.2 ดานการสรรหาบรรจุและแตงตั้ง โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากโรงเรียนมีการดําเนินการสรร

หาบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑท่ี อ.ก.ค.ศ. กําหนด มีการวางแผนอัตรากําลัง สรรหาและบรรจุแตงตั้ง ท้ังมีการ

สํารวจ ระบุวชิาเอกและจํานวนท่ีตองการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาพรพิศาลบุตร (2543, หนา 1) 

ไดใหความหมายของการบริหารงานบุคลากรไววาหมายถึงภารกิจหนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของผูบริหารท่ีใชท้ังศาสตร

และศิลปะในการจัดวางแผนกําลังคนการสรรหาคัดเลือกและการบรรจุบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับ

ตําแหนงงานพรอมท้ังสามารถใชประโยชนใหเกิดผลสูงสุดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสนิท คงภักดี (2549, หนา 70) ทําการ

วิจัย เร่ือง การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 พบวา ดานการ

วางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงโดยรวมอยูในระดับมาก 

  1.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก

โรงเรียนมีการดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหกับขาราชการครูและบุคลากรใน

สถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะมีการวางแผนและสํารวจความ

ตองการของบุคลากรในการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
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ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอานนท ไวฤทธ์ิ (2548) กลาววา การบริหารงานบุคคลใหประสบผลสําเร็จได ตองมีการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย และบุคลากรในสถานศึกษาสรางแรงจูงใจ เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหกับ

ขาราชการและบุคลากรในสถานศึกษา  มุงมั่นพัฒนาในดานบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 87 ตองการพัฒนาแหลง

เรียนรู หรือการมจัีดการความรู (Knowledge Management) ในโรงเรียน และการเสริมสรางในการปฏิบัติราชการ มีเหตุผล

ที่สําคัญ เพื่อแกปญหาในการปฏบัิตงิาน 

  1.4 ดานวินัยและการรักษาวินัยโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากโรงเรียนมีการสงเสริมสนับสนุนให

ขาราชการครูประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองชอบดวยระเบียบและแนวปฏิบัติดานวินัยและการรักษาสอดคลองกับงานวิจัย

ของสมศักดิ์  พรมมล (2552, หนา 67) ทําการวิจัย เร่ือง ความคาดหวังของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ผลการวิจัย พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ย

สูงสุด ไดแก การสงเสริมสนับสนุนใหใหขาราชการครูประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองชอบดวยระเบียบและแนวปฏิบัติดาน

วินัยและการรักษาและสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 

27 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหนาที่ ควบคุมดูแลให

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ.

กําหนด 

  1.5 ดานการออกจากราชการโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนมีการชวยเหลือแกขาราชการ

ครูและบุคลากรท่ีมีความประสงคลาออกจากราชการมีการดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการและบุคลากรท่ีจะ

เกษียณอายุราชการและพนจากการเปนราชการพรอมท้ังมีการรายงานการออกจากราชการของขาราชการครูและ

บุคลากรไปยังตนสังกัด อยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุทัยผิว เครือคํา (2557, หนา 77) ทําการวิจัย เร่ือง 

สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต2 ผลการวิจัยพบวา 

ดานการออกจากราชการโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก การตรวจสอบ

ดูแลเอาใจใสเพื่อปองกันและขจัดเหตุมิใหเกิดการกระทําผิดวินัย จัดใหมีการชวยเหลือดูแลแกขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษาท่ีมคีวามประสงคลาออกจากราชการและการแจงหลักเกณฑการออกจากราชการ 

 2. ความคาดหวังการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห อยูภายใตการ

ดําเนินงานของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งเปนการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ เปนศูนยรวมของการบริหารการจัด

การศึกษาโดยไมมีการกระจายอํานาจตามสวนภูมิภาค การดําเนินงานตองขึ้นตรงกับสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โดยตรง ซึ่งสงผลใหการประสานการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลระหวางโรงเรียนกับสํานักบริหารงานการศึกษา

ไมสะดวกเทาท่ีควร จึงทําใหขาราชการครูมีความคาดหวังการดําเนินงานการบริหารงานบุคคลสูงกวาสภาพปจจุบัน        

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชิษณุกรพรภาณุวิชญ (2540 : 6) ทําการวิจัย เร่ือง ปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานจะเห็นไดวาความคาดหวังการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับที่สูงกวาสภาพจริง และ

สอดคลองกับงานวิจัยของไพศาล ลับบัวงาม (2549, หนา 59) ทําการวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจและความคาดหวังในการ

บริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ผลการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานของความคาดหวัง

ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ  อยูในระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัย
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ของยูโสบอาดํา (2550, บทท่ี 4) ทําการวิจัย เร่ืองความคาดหวังและสภาพจริงการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษานราธิวาส พบวาระดับความคาดหวังโดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ดานการเสริมสราง

ประสทิธิภาพในการปฏบัิตริาชการ รองลงมา ไดแก ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงและดานการสรร

หาและการบรรจุแตงตัง้ตามลําดับ  

การศึกษาความคาดหวังการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัด

สํานักบริหารงานการศกึษาพเิศษ ตามภารกจิงาน 5 ดาน พจิารณาเปนรายดานไดดังนี้ 

  2.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงโดยรวมอยูในระดับมากสวนความคาดหวังตอการ

บริหารงานบุคคลท่ีมีความคาดหวังมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการนําแผนอัตรากําลังสูการปฏิบัติในการจัดครูเขาปฏิบัติการ

สอนทัง้นี้เนื่องมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห เปนโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห ในลักษณะประจํารับเด็กดอยโอกาส

และมีความบกพรองท่ีอยูในสภาวะยากลําบากท่ีอยูหางไกลคมนาคม และชนเผาจากทองท่ีของจังหวัดตาง ๆ ท่ีใกลเคียง 

การจัดการศึกษาจึงเนนดานทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทํา และเพื่อสนองนโยบายของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ดังนั้น การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงบางคร้ังไมสามารถนําแผนอัตรากําลังสูการปฏิบัติในการจัดครูเขา

ปฏิบัติการสอนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมศักดิ์ พรมมล (2552,หนา 67) ทําการวิจัย เร่ือง ความคาดหวังของครู

และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ผลการวิจัย พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณารายขอ พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก เสนอคําขอใหมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา รองลงมา ไดแก นําแผนอัตรากําลังสูการ

ปฏิบัติในการจัดครูเขาสอนและจัดการเรียนการสอนและวิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับ

ภารกิจของโรงเรียนตามลําดับ สวนรายการท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก กําหนดตําแหนงเพื่อขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตามหลักเกณฑ ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด และสอดคลองกับ (สุนันทา เลาหนันทน,2542,

หนา 15 - 16) กลาวถงึ แนวทางการปฏบัิต ิการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง ในขอท่ี 1 วา จํานวนตําแหนง

และอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีในโรงเรียนโดยพิจารณาจากจํานวนนักเรียนและขนาดของโรงเรียน

ซึ่งตองวเิคราะหภารกจิและประเมนิสภาพความตองการกําลังคนกับภารกจิของสถานศกึษา 

 2.2 ดานการสรรหาบรรจุและแตงตั้ง โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด สวนความคาดหวังตอการบริหารงาน

บุคคลท่ีมีความคาดหวังมากท่ีสุด คือโรงเรียนดําเนินการรับโอนยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ

เหมาะสมและระเบียบของทางราชการท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห เปนโรงเรียนในสังกัดสํานัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทําเร่ืองโอนยายเขามารับราชการในโรงเรียน  

จะมีอุปสรรคปญหา เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไมมีตําแหนงวางและเมื่อยายมาจากตาง

สังกัด ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการหลายขั้นตอน ท้ังการพิจารณายังจัดอยูในลําดับทายสุด และคะแนนการ

พิจารณายังนอยกวาบุคคลท่ี ยายภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนั้นจึงทําใหขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษามีความ

คาดหวังมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เร่ือง องคประกอบในการ

พิจารณาการโอนยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายครูผูสอน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

เกณฑการพิจารณาการโอนยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายครูผูสอน ในองคประกอบท่ี 8.1 วาการ
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พจิารณายายภายในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และนอกสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภายในสังกัด

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ น้ําหนักคะแนนอยูในระดับ 5 และนอกสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ น้ําหนัก

คะแนนอยูในระดับ 3 

  2.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดสวนความคาดหวัง        

ตอการบริหารงานบุคคลท่ีมีความคาดหวังมากท่ีสุด คือโรงเรียนมีการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีประพฤติดีและมี

ผลงานเปนท่ีปรากฏท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีจํานวนขาราชการครูมาก การยกยองเชิดชูเกียรติยังไมท่ัวถึงเทาท่ีควร 

จงึทําใหขาราชการครูมีความคาดหวังมากท่ีสุดที่จะใหโรงเรียนมีการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีประพฤติดีและมีผลงาน

เปนท่ีปรากฏซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 55 ใหมีกองทุนสงเสริมครู คณาจารย 

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรเปนเงินอุดหนุนงานริเร่ิมสรางสรรคผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู 

คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ขอบขายการบริหารงานบุคคล วาดวย การเสริมสราง

ประสทิธภิาพการปฏบัิตริาชการ วาการใหคําชมเชย รางวัล  เคร่ืองหมายเชดิชูเกยีรติเปนการท่ีผูบังคับบัญชาดําเนินการให

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีผลงานเปนท่ีประจักษ ไดรับคําชมเชย 

รางวัลหรือเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ  เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปน

สําคัญและสอดคลองกับทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ที่ไดอธิบายพฤติกรรมของบุคคลไววา บุคคลใดก็เพื่อ

จะไปสูความสําเร็จตามท่ีตั้งเปาหมายหรือท่ีตองการ เชน ความคาดหวังของการทํางาน คือ การไดรับคาตอบแทนท่ีสูง 

หรือการไดรับการยกยอง และการยอมรับ 

  2.4 ดานวินัยและการรักษาวินัยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สวนความคาดหวังตอการบริหารงานบุคคลท่ีมี

ความคาดหวังมากท่ีสุด คือโรงเรียนดําเนินการลงโทษบุคลากรที่กระทําผิดวินัยตามอํานาจหนาที่และระเบียบวินัยของทาง

ราชการอยางเหมาะสมท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีภารกิจมาก ผูบริหารสถานศึกษา ตองเดินทางไปราชการบอยคร้ัง 

ท้ังสวนราชการท่ีตองประสานงานอยูหางไกล จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาไมสามารถดูแลและดําเนินการลงโทษบุคลากร

ท่ีกระทําผิดวินัยตามอํานาจหนาท่ีไดเทาท่ีควร เปนผลทําใหขาราชการครูมีความคาดหวังที่จะใหผูบริหารมีการดําเนินการ

ลงโทษบุคลากรท่ีกระทําผิดวินัยตามอํานาจหนาท่ีและระเบียบวินัยของทางราชการอยางเหมาะสม ตามบทบาทหนาท่ีใน

ฐานะหัวหนาสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

มาตรา 27 ใหผูบริหารสถานศกึษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษามีอํานาจ

หนาท่ี ควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย กฎ  ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและ

วธีิการตามท่ี ก.ค.ศ และ อ.ก.ค.ศ เขตพืน้ท่ีการศกึษา กําหนด 

 2.5 ดานการออกจากราชการโดยรวมอยูในระดับมาก สวนความคาดหวังตอการบริหารงานบุคคลท่ีมีความ

คาดหวังมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการจัดใหขาราชการและบุคลากรท่ีพนตําแหนงหนาท่ีราชการกลับเขามามีบทบาทหนาท่ี

ชวยเหลือดูแลใหคําปรึกษากับสถานศึกษา ท้ังนี้เนื่องมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห เปนโรงเรียนอยูแบบประจํา 

ขาราชการครูและบุคลากรท่ีบรรจุในสังกัด สวนใหญพออายุราชการถึงหลักเกณฑท่ี อ.ก.ค.ศ. กําหนด ก็จะย่ืนคํารองขอ

ยายเปลี่ยนสถานศึกษา ทําใหมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบอยคร้ังและบุคลากรท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ีราชการประสบการณ
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นอย ขาดความรู ความเขาใจ ทําใหตองเรียนรูงานใหม จึงอาจเปนเหตุใหงานสําคัญตางๆตองหยุดหรือชะงักลงดังนั้นเพื่อ

ประโยชนของทางราชการ ขาราชครู จึงมีความคาดหวังอยากใหขาราชการและบุคลากรท่ีพนตําแหนงหนาท่ีราชการ ท่ีมี

ความรู ความสามารถ กลับเขามารับราชการ ซึ่งสอดคลองกับ หลักเกณฑและวิธีการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผูออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (2556) ไดอธิบายไววา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีพนจากตําแหนงหนาท่ีราชการดวยมติ

คณะรัฐมนตรี หากผูนั้นไมไดกระทําผิดใด ๆ ใหผูนั้นกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต

ไมเกินสี่ปนับแตวันไปปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว ใหผูมิอํานาจตาม  มาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงตั้งผูนั้น เปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนงและวิทยฐานะและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

ท้ังนี้เพื่อประโยชนทางราชการสืบไป  

ขอเสนอแนะในการวจัิย 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. โรงเรียนควรมีการวิเคราะหภาระงานเพื่อวางแผนในการกําหนดตําแหนงและสรรหาบรรจุแตงตั้งบุคลากรท่ีมี

ความรู ความสามารถ และตรงตามวชิาเอกท่ีตองการของสถานศกึษาหรือวชิาเอกท่ีสถานศกึษาขาดแคลนจริง ๆ 

2. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโรงเรียนควรมีเกณฑหรือแนวทางการการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในการพิจารณาความดีความชอบดวยความโปรงใสยุติธรรม เปนที่ยอมรับและเปดเผยผลการประเมินใหขาราช

กาครูและบุคลากรทางศกึษาทราบ 

3. ดานวินัยและการรักษาวินัยโรงเรียนควรการสรางขวัญและกําลังใจเพื่อเสริมสรางและพัฒนาเจตคติจิตสํานึก

และพฤติกรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการอบรมหรือประชาสัมพันธเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วินัย ท่ี

เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ ใหขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจและสามารถ

นําไปปฏบัิตไิดถูกตอง เพื่อปองกันการกระทําผดิวนิัย 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพปจจุบันและความคาดหวังการบริหารงานบุคคลระหวางเขตพื้นท่ี

การศกึษากับสํานักบริหารงานการศกึษาพเิศษ 

2. ควรมีการศึกษารูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของการบริหารงานบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ          

ในการบริหารงานสถานศกึษา สังกัดสํานักบริหารงานการศกึษาพเิศษ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง การศึกษาสภาพปจจุบันและความคาดหวัง การบริหารงานบุคคล โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยด ี           

จากความชวยเหลืออยางดียิ่ง จาก ดร.น้ําฝน กันมา อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ปรึกษา ตรวจทาน แกไข

ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนสําเร็จเรียบรอย สมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง และ

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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ขอขอบพระคุณ นายทอม ศรีทิพยศักดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา นาย

สมศักดิ์  พรมมล รองอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา และนายกิติพงษ คําดี รองอํานวยการ

โรงเรียนเทศบาล 2 (แมต่ําดรุณเวทย) ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา แกไข ตรวจทานเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา จนทําให

การศกึษาคนควาสมบูรณและมคุีณคา 

คุณคาและประโยชนอันพึงมีท่ีเกิดจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา และ

คณาจารย ทุกทาน ท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ พรอมดวยสามี บุตร รวมท้ัง

ผูอํานวยการโรงเรียน ตลอดจนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานัก

บริหารงานการศกึษาพเิศษเพื่อรวมวชิาชพีและเพื่อนนสิติสาขาการบริหารการศึกษา ที่ใหคําแนะนําสงเสริมเปนกําลังใจแก

ผูศกึษาทุก ๆ ทาน  
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บทคัดยอ 

การศกึษาสภาพปญหาการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรและเพื่อศึกษาปญหา

การดําเนินงานและขอเสนอแนะของแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผลการศึกษาพบวา การศึกษาสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการ 

ยุทธศาสตรดานงานงบประมาณ ยุทธศาสตรดานงานบุคคล และยุทธศาสตรดานบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนแมออวิทยาคม 

เฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายดานพบวา การศึกษาสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการ ปฏิบัติ

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานงานบุคคล และงานงบประมาณ ตามลําดับ  

คําสําคัญ: ศกึษาสภาพ ปญหา แผนยุทธศาสตร 

Abstract  

A Study Working Management Conditions based on strategy plan of Mae-ao wittayakom school. under 

Secondary educational service area office 36. The objectives of this study were to study of conditions, and problems 

working management and suggestions of strategy plan in Mae-oo wittayakom school, Phan, Chiangrai under 

secondary educational service area office 36 

The findings were the conditions, and problems of strategy plan towards academic, budget, personal,       

and administrative of Maeoowittayakom school, Phan under secondary educational service area office 36 were 

averaged at high level as considered of each aspect that academic strategy plan was the highest followed by 
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administrative, personnel and budget. 

Keywords: Study of Conditions, Problems, Strategy Plan  

บทนํา 

 การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการสรางความมั่นคง และความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ หากจัด

การศึกษามีคุณภาพดีแลว ประชาชนสวนใหญยอมจะมีประสิทธิภาพมีความรูความสามารถ มีปญญาสามารถ

พึ่งตนเองได ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 4 ใหความหมาย การศึกษา หมายความวา 

กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทาง

วัฒนธรรมและสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ ท้ังนี้การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด

สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และหมวด 4 แนวการจัด

การศกึษา มาตรา 22 ยังกําหนดวา การจัดการศกึษาตองยดึหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเอง

ไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ และตามมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ดําเนินการคือ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล กระทรวงศึกษาธิการไดมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งกําหนดนโยบายสําคัญใน

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหมปีระสทิธิภาพ สงเสริมทรัพยากรบุคคลใหมีความรูความคิด รูจักวิเคราะห 

และทันตอเหตุการณมคีวามสามารถทางการสอน และการประเมนิผลอยางตอเนื่อง 

 ดวยแรงผลักดันจากกระแสโลกาภวิัฒน ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร  การแขงขันท่ีรุนแรง 

และกระแสความตองการสินคาและบริการที่มีคุณภาพ สงผลกระทบและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ท้ังทางดาน

เศรษฐกจิ ระบบการเงนิ การคลัง ปฏรูิปการเมือง ปฏรูิประบบราชการ ปฏิรูปการศึกษา เปนตน เพื่อใหการพัฒนาประเทศ

มีความตอเน่ืองและยั่งยืนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเนนการพัฒนาดานอ่ืนๆ การศึกษาเปน

เคร่ืองมือสําคัญท่ีจะพัฒนาคนใหมีคุณภาพ แตในปจจุบันสภาพการจัดการศึกษาพบวายังมีคุณภาพที่ต่ํา ไมสนองความ

ตองการของผูเรียน สังคม ประเทศชาติและกาวไมทันกระแสโลกาภิวัฒน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาไว 4 ดาน อันไดแก การปฏิรูประบบบริหาร และการจัดการ ปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

และการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใชยุทธศาสตรการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม การประกัน

คุณภาพ การเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและการใชแผนยุทธศาสตรเพื่อมุงเนนสูการศกึษาเปนเลศิ ผูเรียนมคุีณภาพ 

 เปาหมายของการปฏิรูปท่ีสําคัญคือคุณภาพของผูเรียน ดังนั้นกระแสผลักดันทุกดาน จึงมุงไปที่โรงเรียน ซึ่งมี

หนาที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ การทําโรงเรียนใหมีคุณภาพท้ังปจจัยนําเขา 

กระบวนการและผลผลิต จะเปนจุดเร่ิมตนของคุณภาพการศึกษา อยางไรก็ตามปจจัยดังกลาวโรงเรียนไมไดเปนผูกําหนด

ทั้งหมด แตสวนท่ีโรงเรียนสามารถกําหนดเองไดคือปจจัยดานกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารและการจัดการ 

ผูบริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศนกวางไกล จะสามารถบริหารและจัดการการใชทรัพยากรท่ีมีอยูได และสามารถจัด

ทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งเปนยุทธศาสตรสําคัญของการปฏิรูปได
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อยางมีประสิทธิภาพ การดําเนินการดังกลาว ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองมีเคร่ืองมือท่ีจะนํามาใชกําหนดทิศทางการ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายได รวมท้ังการวางระบบและกําหนดกลไกการทํางานท่ีมี

ประสทิธิภาพเคร่ืองมือดังกลาวคือ แผนยุทธศาสตร   

 เนื่องจากแผนยุทธศาสตรเคร่ืองมือในการบริหารและการจัดการของผูบริหาร  และเกี่ยวของกับทุกสวน ทุก

ขั้นตอนและทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงมีขอผูกพันและมีสวนรับผิดชอบกับผลท่ีเกิดขึ้น เปนประโยชนในการกระตุนใหบุคลากร

ของโรงเรียนปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ไดอยางเต็มศักยภาพ โรงเรียนมีกระบวนการทํางานเปนระบบ มีเปาหมาย

ชัดเจน เขาใจตรงกัน อาจกลาวไดวาแผนยุทธศาสตรเปนจุดเร่ิมตนของ "การรวมใจเปนหนึ่งเดียว" เพื่อสรางพลังขับเคลื่อน

ใหโรงเรียนการจัดการศึกษาสู "คุณภาพ" ผูเรียนเปนคนเกงและดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เปนบุคคลแหงการเรียนรู ใฝรู และมี

พืน้ฐานทางจติใจท่ีพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภวิัฒน 

 ผูบริหารซึ่งเปนบุคคลสําคัญในการบริหารจัดการเพื่อนําสถานศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานท่ีแสดงคุณภาพ

การศึกษาท่ีแทจริงของชาติ ใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพได จะตองปรับบทบาทท่ีจะปฏิบัติจริงในการ

บริหารการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ในยุคปฏิรูปซึ่ง (ธีรพนธ คงนาวัง, 2545 หนา 18) ไดกลาวไววาการ

วางแผน เปนหนา ที่หลัก ที่สําคัญของผูบริหาร ผูบริหารจําเปนท่ีจะตองกระทําเปนอันดับแรกๆ ของการเลือกแนวทาง

ปฏบัิต ิการวางแผนเปนการกําหนดแนวทาง กําหนดทิศทางและความรูสึกในเรื่องของความมุงหมายขององคกร โดยให

ผูปฏิบัติทุกคนไดรู มองเห็นภาพของการทํางานในอนาคต เห็นประโยชน เห็นวิธีการในการทํางานตลอดจนปญหา

อุปสรรค เพื่อใหการทํางานสําเร็จตามความมุงหมายได การวางแผนเปนเร่ืองของการเตรียมการไวลวงหนา มีการกําหนด

วัตถุประสงค กิจกรรมตาง ๆ คือจะทําเพ่ืออะไร ใหใครทํา ทําเมื่อไร ท่ีไหน สรางความมั่นใจใหผูปฏิบัติในการทํางาน 

ปองกันไมใหหรือลดปญหาในอนาคต กอใหเกดิการประหยัด การวางแผนใชไดกับองคการทุกระดับ ในการจัดการศึกษาให

มีคุณภาพนั้น จําเปนตองใชหลักการบริหารจัดการเชนเดียวกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีตองมีการดําเนินงานใหเปน

ระบบครบวงจรเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง นักเรียน ชุมชน รัฐบาล 

นายจาง สถานศกึษาท่ีเปดสอนระดับสูงกวา 

 การการวางแผนเปนจุดเร่ิมตนของการบริหารคุณภาพของการวางแผน ขึ้นอยูกับการรวบรวมขอมูลใหไดมาก

ท่ีสุด หลากหลายและเปนจริงท่ีสุด เพื่อนํามาใชเปนขอมูลเลือกหนทางท่ีจะบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ สงผลถึง

ความยากงายในการปฏิบัติและเปนไปไดท่ีจะบรรลุผลดวย  การวางแผนท่ีมีลักษณะดังกลาว ก็คือ แผนยุทธศาสตร 

เนื่องจากมีขั้นตอนในการวิเคราะหสถานภาพปจจุบัน และศักยภาพของหนวยงาน กําหนดภาพอนาคต เปาหมายและ

วิธีการท่ีจะบรรลุจุดหมายปลายทาง โดยเนนความพึงพอใจของผูรับบริการเปนหลักและเนนกระบวนการปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง นอกจากนี้แผนยุทธศาสตรยังเปนเคร่ืองมือสําหรับผูบริหาร เพื่อใชในการบริหารและการจัดการตามภารกิจของ

หนวยงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 ในปจจุบัน สภาพแวดลอมรอบสถานศึกษา ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

อยางรวดเร็ว และพรอมกันในหลาย ๆ เร่ือง ประกอบกับเกิดการแขงขันระหวางสถานศึกษา โดยเฉพาะในเร่ืองของ

คุณภาพ สถานศึกษาควรมีทางเลือกท่ีหลากหลายวิธีท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดตองถูกเลือกมาใช เพื่อใหไดผลสําเร็จตาม

เปาหมายสูงท่ีสุด แตลงทุนตํ่าท่ีสุด กระบวนการวางแผนเพื่อหาแนวทางหรือวิธีการดําเนินงานที่ดีที่สุดมาใชนั้น คือการ

วางแผนเชิงกลยุทธ ซึ่ง รังสรรค มณีเล็ก (2544 หนา 71) ไดกลาวไววาการวางแผนเชิงกลยุทธนั้นเปนขั้นตอนหนึ่งใน



 

2363 
 

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ กลาวคือกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธจะมีท้ังหมด 4 ขั้นตอนท่ีสําคัญ คือ การศึกษา

สภาพแวดลอม การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปใช การควบคุมและการศึกษาสภาพและปญหากลยุทธ ซึ่ง 2 

ขัน้ตอนแรกนับเปนการวางแผนเชงิกลยุทธท่ีสอดคลองกับความตองการของผูปกครองท่ีตองการเห็นบุตรหลานตนเองไดมี

โอกาสเขารับการศกึษาจากโรงเรียนท่ีมคุีณภาพ แผนกลยุทธจะไมมีผลใดๆ ในทางปฏิบัติเลย ถาสถานศึกษาจัดทําแผนกล

ยุทธเสร็จไวแลวก็เก็บไวหรือมีไวเพื่อรองรับการตรวจสอบเทานั้น กลยุทธท่ีกําหนดขึ้น ตองนําไปใชโดยมีการจัดทําความ

เขาใจในรายละเอียดของกลยุทธรวมกัน การปรับโครงสรางของสถานศึกษา กิจกรรมเพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของสามารถนําไป

ปฏิบัติได เม่ือกลยุทธไดถูกนําไปปฏิบัติแลว ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธก็คือการควบคุมและ

การศึกษาสภาพและปญหากลยุทธ ซึ่งในขั้นนี้ตองมีการกําหนดตัวชี้วัด สรางเคร่ืองมือเก็บขอมูล กําหนดเกณฑการศึกษา

สภาพและปญหาเก็บขอมูลและนําผลท่ีไดจากการควบคุมและการศึกษาสภาพและปญหากลยุทธไปใชเปนขอเสนอแนะใน

แตละขัน้ตอนของกระบวนการบริหารเชงิกลยุทธ 

 จากท่ีผานมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายใหสถานศึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่ง

ในปจจุบันผูบริหารโรงเรียนยังไมคอยใหความสําคัญกับกระบวนการวางแผนเทาใดนัก และมักจะทําโดยจําใจมากกวาทํา

เพราะเห็นประโยชนหรือความจําเปน (ธงชัย สันติวงษ, 2540 หนา 1) บางสถานศึกษาก็มีการจัดทําแผนกลยุทธแตยังขาด

ขั้นตอนบางตอนไปหรือเปนการมองขามความสําคัญในบางสวนไปคือในสวนของการการศึกษาสภาพและปญหาแผน

นั่นเอง เพราะการการศึกษาสภาพและปญหาผลแผน แผนงาน/โครงการของโรงเรียน ไดดําเนินการโดยปฏิบัติตามหนังสือ

สั่งการจากหนวยงานตนสังกัด ซึ่งจะดําเนินการในชวงระยะเมื่อสิ้นปแตละปงบประมาณเทานั้น ระยะเวลาดําเนินการ 

การศึกษาสภาพและปญหาผลเปนไปอยางเรงรัดกระชั้นชิด แตละปงบประมาณใชหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติในการ

ติดตามประเมินผลแตกตางกันไป และในปจจุบันนี้ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางของหนวยงานใหมตามพระราชบัญญัติ

การศึกษา 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ทําใหการดําเนินงานขาดความตอเนื่องซึ่งมีผลกับระบบ

ดําเนินการ ขาดความชัดเจนทําใหสถานศึกษาขาดขอมูลท่ีเพียงพอตอการวางแผนดําเนินการ ตลอดจนไมทราบผลการ

ดําเนินการของแผนกลยุทธท่ีจัดทําวาปฏิบัติไดมีประสิทธิภาพเพียงใดเพราะทางปฏิบัติจะมุงนําขอมูลจากการการศึกษา

สภาพและปญหา ผลดังกลาวเพ่ือไปประกอบการจัดทําแผนของปงบประมาณใหม นับวาเปนสาเหตุท่ีสําคัญ ทําให

กระบวนการดําเนินการวางแผนงานขาดระบบขอมูล ขอสนเทศที่สมบูรณครบถวนและถูกตอง ทันสมัยมาใชประกอบใน

การวางแผนกลยุทธ ซึ่งสงผลตอความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

การศกึษา 2542 (กระทรวงศกึษาธิการ, 2546 หนา 25 – 28) 

จากเหตุผลและความจําเปนท่ีไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยใหความสนใจในการศึกษาสภาพและปญหาแผน

ยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึงเห็นสมควร ทําการศึกษาสภาพและปญหาแผน

ยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม เพื่อใหไดแนวทางที่เหมาะสมและสอดคลองกับหลักการทางวิชาการใหมากยิ่งขึ้น 

อันเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะสงผลตอการพัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตรสําหรับโรงเรียนแมออวิทยาคม ใหเกิดผล

อยางคุมคากับการลงทุนทางดานการศกึษาของทางราชการตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 
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 1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม อําเภอพาน จังหวัด

เชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 

 2. เพ่ือศึกษาปญหาการดําเนินงานและขอเสนอแนะของแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม อําเภอ

พาน จังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 กรอบแนวคิด 

 

แผนยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวทิยาคม 

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 36 

 
ยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร คือ 

1. ยุทธศาสตรดานงานวชิาการ 

  2. ยุทธศาสตรดานงานงบประมาณ 

 3. ยุทธศาสตรดานงานบุคคล 

4. ยุทธศาสตรดานการบริหารงานท่ัวไป 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 ประชากร: ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ ผูบริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและท่ีปรึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนแมออวิทยาคม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 40 คน โดยแยกเปน

ผูบริหารจํานวน 1 คน ครูจํานวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน 9 คน และท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

สถานศกึษา จํานวน 10 คน รวมท้ังสิ้น 40 คน 

 เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย: เคร่ืองมือท่ีจะใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการเพื่อใชในการวจัิยคร้ังนี้ แบงออกเปน 

3 ตอน คือ  

    ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามมลีักษณะเปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ “การศึกษาสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออ

วิทยาคม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36” แบบสอบถามมี

ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับ ไดแก ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติ

มาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัตินอย ปฏิบัตินอยที่สุด เก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม ระยะเวลาการเก็บขอมูล 22- 

30 มกราคม 2558 

     ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวทิยาคม อําเภอพาน จังหวัด

เชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 แบบปลายเปด 

 สถิตทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล: ในการวิจัยในคร้ังนี้ใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ผลการศกึษา 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรและเพื่อศึกษาปญหาการ

ดําเนินงานและขอเสนอแนะของแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ คือ ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานและท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแมออวิทยาคม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย ไดแก สถิติพื้นฐานไดแก 

คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยการหาความเท่ียงตรงเชิงพินิจ 

(Face Validity) โดยการหาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

1. การศึกษาสภาพปญหาการดําเน ินงานตามแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการ ยุทธศาสตรด านงาน

งบประมาณ ยุทธศาสตรดานงานบุคคล และยุทธศาสตรดานบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนแมออวิทยาคม เฉลี่ยรวมอยูในระดับ

มาก และพจิารณาการศกึษาสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรดานงานวชิาการของโรงเรียนแมออวิทยาคม เฉลี่ยรวมอยูใน

ระดับมาก (µ=4.15) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการโรงเรียนลําดับ

สูงสุดไดแก บุคลากรทุกคนมีความสามารถในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการ (µ=4.60) 

รองลงมาคือ วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการมีความชัดเจนมุงพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 

(µ=4.43) สวนสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการโรงเรียนลําดับสุดทายคือ งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

เพียงพอตอการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการ (µ=3.50) การศึกษาสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรดาน

งานงบประมาณของโรงเรียนแมออวิทยาคม เฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ=3.66) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สภาพ

และปญหาแผนยุทธศาสตรดานงานงบประมาณของโรงเรียนลําดับสูงสุดไดแก บูรณาการการใชงบประมาณใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคในแตละแผนยุทธศาสตร (µ=3.95) รองลงมาคือ วางแผนการใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลในแตละ

แผนยุทธศาสตร (µ=3.80) สวนสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรดานงานงบประมาณลําดับสุดทายคือ งบประมาณ

นําไปใชเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค (µ=3.40) การศึกษาสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรดานงานบุคคลของ

โรงเรียนแมออวิทยาคม เฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ=3.96) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สภาพและปญหาแผน

ยุทธศาสตรดานงานบุคคลของโรงเรียนลําดับสูงสุด คือ แผนยุทธศาสตรใหมีการยกยองชมเชยบุคลากรท่ีประสบ

ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน (µ=4.88) รองลงมาคือ บุคลากรมีความเขาใจกระบวนการการวางแผนยุทธศาสตรของ

โรงเรียน (µ=4.25) สวนสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรดานงานบุคคลลําดับสุดทายคือ แผนยุทธศาสตรเอื้อใหบุคลากร

ศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น (µ=3.25) การศึกษาสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรดานบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน

แมออวิทยาคม เฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.00) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สภาพและปญหาแผนยุทธศาสตร

ดานบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนลําดับสูงสุดคือ มอบเอกสารแผนยุทธศาสตร ใหทุกฝายงาน (µ=4.60) รองลงมาคือ 

จัดทําเอกสารรูปเลมแผนยุทธศาสตร (µ=4.55) สวนสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรดานบริหารงานท่ัวไปลําดับ

สุดทายคือ จัดทําแผนยุทธศาสตรใหเปนไปตามงบประมาณท่ีกําหนด (µ=3.35) 
 



 

2366 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 

1. ผลการศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการ ยุทธศาสตรดานงาน

งบประมาณ ยุทธศาสตรดานงานบุคคล และยุทธศาสตรดานบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนแมออวิทยาคม เฉลี่ยรวมอยูในระดับ

มาก(µ=3.95) จากผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญระบุวา ยุทธศาสตรดานงานงบประมาณ มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซึ่ง

สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ สมบูรณ จันตะคาด (2553) ไดศึกษา เร่ือง การบริหารงานบุคลากรเชิงกลยุทธ 

โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารบุคลากรเชิงยุทธโดยภาพรวมมี

การปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งทุกดานมีการปฏิบัติในระดับมาก โดยดานที่มีคา เฉลี ่ยสูงสุด คือ ดานกลยุทธการ

บริหารงานบุคลากรรองลงมา คือ ดานการพัฒนาและการธํารงรักษาบุคลากร ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน 

ดานการวางแผนงานบุคลากรและดานการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของบุคลากรมคีาเฉลี่ยต่ําสุด 

ปญหาการบริหารบุคลากรท่ีพบ คือ ปญหาการขาดงบประมาณ บุคลากรบางคนยังขาดประสบการณในการ

ปฏิบัติงานและบุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนนอย ปริมาณงานมากสงผลใหบุคลากรไมมีความกระตือรือรนใน

การปฏิบัติงาน ไมมีโอกาสพัฒนาตนเองเทาท่ีควร โดยแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรเชิงกลยุทธของ

โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสายจังหวัดเชียงราย คือ โรงเรียนควรมีการจัดหาและระดมงบประมาณจากหนวยงานหรือ

ชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร รวมท้ังสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองโดยการศึกษาดูงาน การจัดประชุม

อบรมใหความรูความเขาใจในการรวมมือปฏิบัติงานและนําผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใชรวมกับการพิจารณา

ความดีความชอบของบุคลากร ผูวิจัยเห็นวา ท้ังนี้เนื่องมาจาก โรงเรียนแมออวิทยาคมเปนโรงเรียนไดรับงบประมาณ

จากภาครัฐที่นํามาสนับสนุนโรงเรียนไมเพียงพอ ทําใหขาดแคลนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อ

การสอนและเทคโนโลยเีพ่ือการศกึษา วัสดุ อุปกรณสนับสนุนการศกึษาอ่ืนๆ 

การศกึษาสภาพปญหาการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการของโรงเรียนแมออวิทยาคม เฉลี่ย

รวมอยูในระดับมาก (µ=4.15) จากผลการวจัิยพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญระบุวา งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพียงพอตอการ

ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการ มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชัยยันต พิสัยพันธ 

(2548) ไดศึกษา เร่ือง การศึกษาสภาพการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดหนองคาย 

พบวา โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางเห็นวา มีการนําผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปไปใชอยูในลําดับสุดทาย 

คือ ใชเปนขอมูลในการวางแผนการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปในคร้ังตอไป ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและขนาด

กลางควรใหความสําคัญกับผลการประเมินโดยโครงการใด กิจกรรมใดท่ีประสบผลสําเร็จสูงควรใหการสนับสนุน

งบประมาณเพิ่มและโครงการใด กิจกรรมใดท่ีไมประสบผลสําเร็จควรชะลอหรือหยุดโครงการนั้น สวนเจาหนาท่ีแผนงาน

โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ควรจัดทําเอกสารรายงานผลการประเมิน เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลและ

สารสนเทศใหผูบริหารใชประกอบการตัดสนิใจ วนิจิฉัยสั่งการไดถูกตอง อันจะนําไปสูการใชขอมูลใหเปนประโยชนในการ

วางแผนประเมินแผนปฏิบัติการประจําปในคร้ังตอไป โรงเรียนขนาดใหญมีการนําผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําป

ไปใชอยูในลําดับสุดทาย คือ ใชปรับปรุงขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนไดเปนปจจุบันอยูเสมอ ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ

ควรใหความสําคัญกับขอมูลสารสนเทศเน่ืองจาก ขอมูลเปนสิ่งท่ีชวยใหผูบริหารใชในการตัดสินใจเพื่อปรังปรุงและวินิจฉัย
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สั่งการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ อาจจะปรับปรุงจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ การประเมินแผนปฏิบัติการประจําปไวใน

รูปแบบตาง ๆ ท้ังระบบคอมพิวเตอร เอกสารรายงาน เนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญมีความพรอมระบบเทคโนโลยี สวน

เจาหนาที่แผนงานโรงเรียนขนาดใหญควรจัดระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อใหสามารถนํามาใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และผลการวิจัยของ สมบูรณ จันตะคาด (2553) ไดศึกษา เร่ือง การบริหารงานบุคลากรเชิงกลยุทธ 

โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบวา โรงเรียนควรมีการจัดหาและระดมงบประมาณจากหนวยงาน

หรือชุมชนผูวิจัยเห็นวา อาจเปนเพราะ การจัดสรรงบประมาณในแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการนอยกวาดานอ่ืน การ

กําหนดงบประมาณท่ีใชบริหารตามแผนยุทธศาสตรไมเต็มอัตรา การกําหนดงบประมาณไมละเอียด ไมมีการเรียงลําดับ

ความสําคัญของแผนงานและโครงการ 

การศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานงานงบประมาณของโรงเรียนแมออ

วิทยาคม เฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ=3.66)  จากผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญระบุวา งบประมาณนําไปใชเกิด

ประสิทธิผลตามวัตถุประสงคมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรีมาลา จตุพร (2551) ไดศึกษา 

เร่ือง สภาพและปญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบ

ขอเสนอแนะวา โรงเรียนควรจัดทําขอมูลสารสนเทศผลการศึกษา การวิเคราะหวิจัยเ พื่อใชในการวิเคราะห

สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตาม

ขอตกลงที่ทํากําเขตพื้นที่การศึกษา ดานปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทุน ซึ่งตองคํานวณตนทุนผลผลิตของ

องคกร และผลผลิตงาน/โครงการและศึกษาวิเคราะหวิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบ

ทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษาและตามความตองการของสถานศึกษาและผลการวิจัยของ เบญจมาภรณ พัฒนพงศา 

(2553) ไดศึกษา เร่ือง การประเมินโครงการมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดพัทลุง ซึ่ง

พบวา งานที่ปฏิบัติเปนสวนนอย คือ นําผลการจัดทําตนทุนผลผลิต ไปใชในการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อความคุมคา จัดทํา

ปฏิทิน ปฏิบัติงานและประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูขอเสนอแนะ ควรจัดทําตนทุนผลผลิต ไปใชในการจัดตั้ง

งบประมาณ เพื่อความคุมคา จัดทําปฏิทิน ปฏิบัติงานและประชาสัมพันธเผยแพรองคความรู ผูวิจัยเห็นวาท้ังนี้

เนื่องมาจาก การกําหนดงบประมาณไมคํานงึถงึความจําเปนของแผนงาน ไมมกีารสรางความเขาใจในงบประมาณดานตาง 

ๆ สถานศกึษาขาดการนําผลลัพทโครงการไปใชในการจัดตัง้งบประมาณ  

การศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานงานบุคคลของโรงเรียนแมออวิทยาคม 

เฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.00) จากผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญระบุวาแผนยุทธศาสตรเอื้อใหบุคลากร

ศกึษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วรเชษฐ จันทรภิรมย (2545) ไดศึกษา เร่ือง 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ซึ่งพบวา 

สถานศกึษาขาดแคลนครู จํานวนครูไมครบชั้น ขอเสนอแนะ ควรจัดรวมโรงเรียนของหองเรียนที่อยูใกลเคียงเขาดวยกัน

และดานการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ คือ ขาดการสงเสริมและการพัฒนาใหครูไดศึกษาดูงานในสถานศึกษาท่ี

ประสบผลสําเร็จ ขอเสนอแนะ ควรวางแผนในการสงเสริมและพัฒนาครู และผลการวิจัยของ สมพร ใจคําปน (2547 

หนา 47 - 55) ปญหาที่พบในการบริหารงานบุคลากร คือ บุคลากรไมเพียงพอ การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานไมตรง

ความรูความสามารถ บุคลากร รับผดิชอบงานหลายดาน ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ขาดการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง ผูวิจัยเห็นวาทั้งนี้เนื่องมาจาก บุคลากรมีจํานวนไมพอเพียงตอการ

ดําเนนิงาน ภาระงานพิเศษของครูมาก ไมมีการสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการศกึษาตอในระดับสูงขึ้น 

 การศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนแมออวิทยาคม 

เฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.00) จากผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญระบุวาจัดทําแผนยุทธศาสตรใหเปนไปตาม

งบประมาณท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ยนอย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ กาญจนา ศิริวงค (2551) ไดศึกษา การบริหาร

เชิงกลยุทธในโรงเรียนเถินวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ซึ่งพบวา ปญหาที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคคลากรทุก

ฝาย เกิดขึ้นในการบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนทุกดานของกระบวนการ แสดงใหเห็นวา เปนปญหาหลักของการบริหาร

เชงิกลยุทธในโรงเรียน และประเด็นขอเสนอแนะโดยรวม เสนอใหเนนการมสีวนรวมของบุคลากรทุกฝายท่ีมีสวนไดสวนเสีย

ในการศึกษาของโรงเรียนเถินวิทยาท่ีสุด ผูวิจัยเห็นวา ท้ังนี้เนื่องมาจาก การวิเคราะหโครงการไมละเอียด  การจัดสรร

งบประมาณ ครูและบุคลากรของโรงเรียนไมมีสวนรวม ไมมีการคัดกรองแผนงาน บุคลากรไมมีความตระหนักและไมเห็น

ความจําเปนและความสําคัญของการประเมนิ บุคลากรขาดการมสีวนรวม 

ขอเสนอแนะ 

ผูรับผิดชอบควรสํารวจความตองการจําเปนของสถานศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการท่ีปรึกษา

การจัดทําแผนยุทธศาสตรสถานศึกษาและประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกฝายและนําขอมูลมา

วิเคราะห จากนั้นควรวางแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษาดวยเทคนิค SWOT Analysis ดานการบริหารระบบขอมล

สารสนเทศ คือ นําขอมูลมาวเิคราะหเพื่อหาแนวทางในการกําหนดเปนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ

ใหครบทุกดาน จากนั้นควรนําผลลัพธโครงการไปใชในการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อความคุมคา ตอไปควรจัดสรร

งบประมาณใหเพียงพอตอการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรทุกโครงการและจัดหาระดมงบประมาณจากชุมชนหรือ

หนวยงานอ่ืนๆ  ควรกําหนดทรัพยากรไวในแผนยุทธศาสตรใหชัดเจน ที่สําคัญควรจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานใหตรงความรู

ความสามารถ ใหความรูและสรางความเขาใจเร่ืองการนิเทศงานใหบุคลากรทุกฝาย ควรเนนการมีสวนรวมของบุคลากร

ทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสียในการศึกษาของโรงเรียนแมออวิทยาคม จัดระบบการเบิกจายวัสดุ อุปกรณและงบประมาณให

สัมพันธกับแผนงานท่ีกําหนด และตรงตามแผนอยางชัดเจน กําหนดเปาหมายและกิจกรรมการตรวจสอบติดตาม 

ประเมินผล นําเสนอและประมวลผลใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวอยางเปนระบบ ประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการ

ตามแผนยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง  

กิตตกิรรมประกาศ 

การคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของ ดร.ฐิติชัย รักบํารุง ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา

ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองดวยความหวังดีเสมอมา จนทําใหการจัดทําวิทยานิพนธในคร้ังนี้เสร็จสมบูรณผูวิจัย

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย 

 

ขอขอบพระคุณคณาจารย สาขาการบริหารการศกึษา คณะวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา วิทยาเขต

เชยีงราย ทุกทานท่ีใหความรูอันทรงคุณคาแกผูวจัิย 

ขอขอบพระคุณศึกษา ดร. สันติ บูรณะชาติ ผูอํานวยการจรัล แกวเปง ผูอํานวยการพิเชษฐ  สมฤทธ์ิ  
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ผูอํานวยการสงศักดิ์ เทพดวงแกว ผูอํานวยการเลศิ จันทิมา ท่ีใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใน

การจัดทําวทิยานพินธในคร้ังนี้ 

ขอขอบพระคุณขาราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษา และท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ทุกทานท่ีให

ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อนๆ สาขาการบริหารการศึกษา ท่ีมีสวนชวยเสริมสรางกําลังกาย 

กําลังใจ จนทําใหการจัดทําวทิยานพินธฉบับนี้เสร็จสมบูรณไปไดดวยด ี

หากวิทยานิพนธนี้มีคุณคาและประโยชนตอวงการศึกษา คุณคาและประโยชนเหลานั้นขอมอบเปนเคร่ืองบูชา

พระคุณของบดิา มารดา ครูอาจารยทุกทานท่ีไดอบรมสั่งสอนและประสทิธ์ิประสาทความรูแกผูวจัิย 
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การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) 

A study of State and Problems on the Administration of Students Affair of 

schools in the Secondary Educational Service Area Office 36 (The 6th Group of 

Phayao) 

เจนจิรา ชูประเสริฐ10

1* และ น้ําฝน กันมา2 

Jenjira Chuprasert1* and Numfon Gunma2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน       

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา)            

2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ท่ีมีขนาดตางกัน กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ครูใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ปการศึกษา 

2557 จํานวน 205 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชใน

การวเิคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาเอฟ  

ผลการศกึษาพบวา  

1. สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ี

ดําเนนิการมากท่ีสุด คือ ดานงานปกครองนักเรียน รองลงมา คือ ดานงานกจิกรรมนักเรียน ดานงานแนะแนว และดานงาน

บริการใหแกนักเรียน ตามลําดับ 

2. ปญหาการบริหารงานกจิการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) โดยภาพรวมอยูในระดับนอยที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีปญหา

มากที่สุด คือ ดานงานปกครองนักเรียน รองลงมา คือ ดานงานบริการใหแกนักเรียน ดานงานกิจกรรมนักเรียน และดาน

งานงานแนะแนว ตามลําดับ 

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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3. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ท่ีมีโรงเรียนขนาดตางกัน พบวามีสภาพและปญหาการ

บริหารงานกจิการนักเรียน แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.05 ท้ังภาพรวมและรายดาน  
  

คําสําคัญ: สภาพและปญหา การบริหารงานกจิการนักเรียน  
 

Abstract  

The purposes of this research were to 1) study the state and problems of the administration of students 

affair in the secondary educational service area office 36 (The 6th Group of Phayao). 2) compare the state and 

problems of the administration of students affair in the secondary educational service area office 36 (The 6th Group 

of Phayao). The sampling groups used in the research were 205 teachers. The instrument used for collecting data 

was a questionnaire. The data were analyzed by means of frequency, percentage, arithmetic mean, standard 

deviation and F-test. 

The findings of the research were as follow:  

1) The state of the administration of students affair in the secondary educational service area office 36      

(The 6th Group of Phayao) in general was at a highest level. When considering each category found that the highest 

are that is mavaged is the disciplinary. Wherecas the students’ activities, the educational guidance and the students’ 

service are followed respectively. 

2) The problems of the administration of students affair in the secondary educational service area office 36 

(The 6th Group of Phayao) as a whole, were at the lowest level. When considering each category found that the main 

problem is the disciplinary. Wherecas the students’ service, the students’ activities and the educational guidance are 

followed respectively. 

3) Compare the state and problems of the administration of students affair in the secondary educational 

service area office 36 (The 6th Group of Phayao) which is different siize of schools in general and in particular, were 

different at the .05 level of significance. 
 

Keywords: state and problems, Administration of students affair 
  

บทนํา 

ดวยสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมโลก ท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว รัฐบาล    

มีความจําเปนตองพัฒนาประเทศไทยใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือวาเปน

ยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดวยยึดหลักการท่ีวาการศึกษาสรางคน คนสรางชาติ จึงมีแผนพัฒนาและปฏิรูป

การศึกษาอยางตอเนื่อง แผนพัฒนาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 ซึ่งเช่ือวาการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูท่ีจะนํามาซึ่งความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
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ถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ         

การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ือง

ตลอดชีวิต  เปนการพัฒนาคนไทยใหมีความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ และมีความสุข (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546 หนา 13-15) การศึกษาจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญของรัฐในการที่จะพัฒนาคนโดย

จัดใหประชาชนไดรับ การเรียนรูอยางท่ัวถงึและมคุีณภาพ (วรีศักดิ์  เครือเทพ, 2548 หนา 28-29)      

งานกจิการนักเรียน เปนงานเรงดวนของสถานศกึษา ที่จะมองขามไมได ประเทศชาติตองการเห็นเด็กและเยาวชน

เจริญเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ มีความสมบูรณพรอมทุกดาน และไดมอบความไววางใจใหโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบ 

(สงบ  ประเสริฐพันธุ, 2543: 34)  ดังนั้น การบริหารงานฝายกิจการนักเรียนจึงเปนภาระงานที่ทุกโรงเรียนตองดําเนินการ

เพราะงานกิจการนักเรียนนั้นมีความสําคัญยิ่งงานหนึ่ง เนื่องจากเปนงานท่ีเกี่ยวของกับผูเรียนในทางตรง ท้ังนี้เพื่อ

ประโยชนสูงสุดแกผูเรียนซึ่งสอดคลองกับปรัชญาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ขณะเดียวกัน การบริหารงาน

กิจการนักเรียนนั้น เปนการเอื้อประโยชนตอการสงเสริมการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรใหบรรลุ

เปาหมาย ดังเชน จอหน ดิวอี้ (John Dewey) นักการศึกษาชาวอเมริกัน ไดใหขอคิดไววา “วิธีการเรียนรู ท่ีจะไดผลดีแก

ผูเรียนมากที่สุด ไดแกการเรียนรูดวยการกระทํา” จากแนวคิดดังกลาว นักการศึกษาท่ัวโลกจึงนําไปใชในการเรียนการ

สอนแกนักเรียน โดยการใหทํากิจกรรมมากยิ่งขึ้น (อุไร อารีย, 2546 หนา 2) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอภิสิทธ์ิ ร่ืนจิตร 

(2547 หนา 93-94) ท่ีไดทําการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา การบริหารกิจการนักเรียนควรเนนการมีวินัยในตนเอง ความซ่ือสัตย 

ความรับผดิชอบ ของนักเรียนเพื่อใหผูเรียนมคุีณภาพดานคุณธรรม จริยธรรม ในระดับท่ีนาพอใจ 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) มีนักเรียนท่ีมี

ความแตกตางกันท้ังทางเศรษฐกจิและสังคม ซึ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีโรงเรียนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม

กับความตองการ ความสนใจและความถนัด เพื่อมุงใหผูเรียนมีความรูท้ังทางวิชาการ และวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับวัย รูจัก

เลือกอาชพีท่ีเปนประโยชนแกตนเองและสังคม การบริหารงานกิจการนักเรียนเกี่ยวของกับนักเรียนนับตั้งแตเขาเรียนจนถึง

จบการศึกษา นอกจากนี้งานกิจการนักเรียนเปนงานสนับสนุนท่ีชวยสงเสริมงานวิชาการซึ่งเปนงานท่ีมีความสําคัญ        

ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดบริการตาง ๆ เพื่อชวยลดและขจัดปญหาของนักเรียน อันจะทําใหนักเรียน      

มีความพรอมในการศึกษาเลาเรียนและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมนักเรียนใหมีพัฒนาการสูงสุดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ      

ของนักเรียนเอง ในดานตางๆ เชน ชวยใหนักเรียนมีโอกาสพัฒนาความเปนผูนําและผูตาม รูจักเคารพนับถือผู อ่ืน        

และตนเอง มีสุขภาพดี มีความสุข มีทักษะในการใชสวนตาง ๆ ของรางกาย มีจิตใจท่ีมั่นคง สรางสัมพันธภาพอันดีกับ     

คนในวัยเดียวกันและวัยแกกวาได สรางคานิยมท่ีเหมาะสม พัฒนาการทางดานเจตคติท่ีดีตอเนื้อหาวิชา ตอโรงเรียน และ

ตอชุมชน อกีทัง้ยังชวยใหมโีอกาสไดรวมงานกับเพื่อนนักเรียน ครู อาจารย บุคคลตาง ๆ ในชุมชน สามารถที่จะดํารงตนอยู

ไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ผูบริหารโรงเรียนเปนผูท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ท่ีจะทําใหงาน

ดานนี้ดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการรวมมือกับบุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของในโรงเรียน สนับสนุนและสงเสริม

งานกิจการนักเรียนรวมกันกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย จัดทําเปนแผนงาน และโครงการบริหารงานดานนี้ใน

แตละปการศึกษาใหชัดเจน ดวยเหตุท่ี การบริหารกิจการนักเรียนเปนงานท่ีมีความสําคัญ ไมยิ่งหยอนไปกวาการ

บริหารงานวิชาการ เพราะการดําเนินงานมุงตรงไปที่นักเรียน พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีความรูความสามารถท่ีจะไป
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ศึกษาตอหรือออกไปประกอบอาชีพใหมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผูวิจัยรับผิดชอบตองานกิจการนักเรียนของโรงเรียน       

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา)        

เพื่อเปนแนวทางในการสนับสนุนและสงเสริมใหโรงเรียนไดดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีมีความสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา มีความรู และมีคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามความตองการของสังคม อันสงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนใหมคุีณภาพและมปีระสทิธิภาพสูงสุดตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) 2) เพื่อเปรียบเทียบ

สภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ท่ีมขีนาดตางกัน  
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  

  กรอบแนวคิดในการวจัิย ดังนี้ 

 ตัวแปรอสิระ            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการวิจัยในคร้ังนี้ คือ 1) โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    

เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) มีสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน อยูในระดับมากและปญหาการบริหารงาน

กิจการนักเรียน อยูในระดับนอย 2) โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36     

(กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ท่ีมขีนาดตางกัน  มสีภาพและปญหาการบริหารงานกจิการนักเรียนแตกตางกัน 
 

ขนาดของโรงเรียน 

- ขนาดเล็ก 

- ขนาดกลาง 

- ขนาดใหญ 

        

 

1. สภาพการบริหารงานกจิการนักเรียน 

ของโรงเรียน 

2. ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน

ของโรงเรียน 

   ใน  4  ดาน ประกอบดวย 

1.  ดานงานบริการใหแกนักเรียน 

2.  ดานงานปกครองนักเรียน 

3.  ดานงานแนะแนว 

4.  ดานงานกิจกรรมนักเรียน 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) คร้ังนี้ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครู            

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ในป

การศกึษา 2557 จํานวน 205 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวจัิยคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.91 การวิเคราะห

ขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชคาสถิติรอยละ และวิเคราะหขอมูลแยกตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย       

ซึ่งผูวิจัยใชสถิติคือ คาเฉลี่ย (  ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาเอฟ (F-test) แบบวิเคราะหคาแปรปรวนทางเดียว 

(One way ANOVA) ถาพบความแตกตางกัน จะทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวธีิการของเชฟเฟ (Scheffe) 
 

ผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหขอมูลผลการวจัิย พบวา 

1.  สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา)  

ผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดานงานปกครองนักเรียน ดานงานกิจกรรมนักเรียน และอยูในระดับมาก คือ             

ดานงานบริการใหแกนักเรียน ดานงานแนะแนว เมื่อพจิารณาในแตละดานมผีลการวจัิยดังนี้ 

1.1 ดานงานบริการใหแกนักเรียน พบวา สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ในดานงานบริการใหแกนักเรียน 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริการดานสุขภาพอนามัย /งาน

อนามัยโรงเรียน รองลงมา คือ การบริการระบบอินเทอรเน็ต, อินทราเน็ตในโรงเรียน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ              

การใหบริการหองสมุดท่ีทันสมัย  

1.2 ดานงานปกครองนักเรียน พบวา สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ในดานงานปกครองนักเรียน โดยรวมอยู

ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมดานความรัก

ชาติ  ศาสน กษัตริย และการปองกันและการแกปญหาพฤติกรรมเสี่ยงกับสิ่งเสพติด และรองลงมาคือ การปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม ดานความรับผิดชอบ และการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ดานการประหยัดอดออมและการปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม ดานการเสียสละ จิตสาธารณะ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การปองกันและการแกปญหา

พฤตกิรรมเสี่ยงกับการพนัน  

1.3 ดานงานแนะแนว พบวา สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ในดานงานแนะแนว โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาท่ัวไปแกนักเรียน รองลงมา คือ การ

X
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ใหบริการดานทุนการศึกษาแกนักเรียนและขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัดบริการติดตามผลหลังจากนักเรียนรับการแนะ

แนวไปแลว  

1.4 ดานงานกิจกรรมนักเรียน พบวา สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ในดานงานกิจกรรมนักเรียน โดยรวมอยู

ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสงเสริมดานการกีฬา ดนตรี ศิลปะ และ

การสงเสริมดานวชิาการ 8 กลุมสาระ ภายในโรงเรียน รองลงมา คือ การจัดตั้งสภานักเรียนในโรงเรียนและขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คือ การสงเสริมการแขงขันทักษะทางวชิาการนอกโรงเรียน  

2. ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) 

ผลการวิจัย พบวา ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) โดยภาพรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน ท้ัง 4 ดาน อยูในระดับนอยท่ีสุด ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานงาน ปกครอง

นักเรียน รองลงมา คือ ดานงานบริการใหแกนักเรียน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานงานแนะแนว เมื่อพิจารณาในแต

ละดานมผีลการวจัิยดังนี้ 

2.1 ดานงานบริการใหแกนักเรียน พบวา ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ในดานงานบริการใหแกนักเรียน 

โดยรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริการความปลอดภัยดาน 

ระบบการจราจร  ยานพาหนะในโรงเรียน  รองลงมา คือ การบริการระบบอินเทอรเน็ต  อินทราเน็ตในโรงเรียน และขอท่ีมี

คาฉลี่ยตํ่าสุด คือ การจัดบริการดานสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา  ประปา  ถนน  ในโรงเรียน  

2.2 ดานงานปกครองนักเรียน พบวา ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ในดานงานปกครองนักเรียน โดยรวมอยู

ในระดับนอยท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การปองกันและการแกปญหาพฤติกรรมชูสาว 

การปองกันและการแกปญหาพฤติกรรมเสี่ยงกับสิ่งเสพติด รองลงมา คือ การปองกันและการแกปญหานักเรียนมาสาย 

หรือหนเีรียนและขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ดานการประหยัด อดออม  

2.3 ดานงานแนะแนว พบวา ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ในดานงานแนะแนว โดยรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดบริการติดตามผลหลังจากนักเรียนรับการแนะแนวไปแลว 

รองลงมา คือ การจัดบริการสารสนเทศขอมูลขาวสาร ดานการศึกษา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัด บริการ

รวบรวมขอมูลรายบุคคล  

   2.4 ดานงานกิจกรรมนักเรียน พบวา ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ในดานงานกิจกรรมนักเรียน โดยรวมอยู

ในระดับนอยท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสงเสริมดานบําเพ็ญสาธารณะประโยชน
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นอกโรงเรียนรองลงมา คือ การสงเสริมกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน  นักศึกษาวิชาทหาร การสงเสริม

วถิปีระชาธิปไตยในโรงเรียนและขอท่ีมคีาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การสงเสริมดานวชิาการ 8 กลุมสาระภายในโรงเรียน  

3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) จําแนกตามขนาดโรงเรยีน 

   ผลการวิจัย พบวา การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ท่ีมีโรงเรียนขนาดตางกัน มีสภาพการบริหารงาน กิจการนักเรียน   

โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว เมื่อพจิารณารายดานพบวา  

3.1 ดานงานบริการใหแกนักเรียน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก มีสภาพการบริหารงานกิจการ 

นักเรียน ในดานงานบริการใหแกนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดกลาง มีสภาพการบริหารงาน 

กิจการ นักเรียน ในดานงาน บริการใหแกนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สวนโรงเรียนขนาดเล็ก มีสภาพการบริหารงานกจิการนักเรียน ในดานงาน บริการใหแกนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาด

ใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

3.2 ดานงานปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก มีสภาพการบริหารงานกิจการ 

นักเรียน ในดานงานปกครองนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก มีสภาพการบริหารงาน 

กิจการนักเรียน ในดานงานปกครองนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05         

สวนโรงเรียนขนาดกลาง มีสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน ในดานงานปกครองนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาด

ใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

3.3 ดานงานแนะแนว มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก มีสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน ในดานงาน

แนะแนว แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดกลาง มสีภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน ในดานงาน แนะ

แนว แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนโรงเรียนขนาดเล็ก มีสภาพการบริหารงาน

กจิการนักเรียน ในดานงานแนะแนว แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

    3.4 ดานงานกิจกรรมนักเรียน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็ก มีสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน 

ในดานงานกจิกรรมนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง อยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนโรงเรียนขนาดเล็ก 

มีสภาพการบริหารงาน กิจการนักเรียน ในดานงานกิจกรรมนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาด

กลาง มีสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน ในดานงานกิจกรรม นักเรียนแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมี

นัยสําคัญทางสถติิ 

4.  การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) จําแนกตามขนาดโรงเรยีน  
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ผลการวจัิย พบวาการบริหารงานกจิการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ท่ีมีโรงเรียนขนาดตางกัน มีปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน    

โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว เมื่อพจิารณารายดานพบวา  

 4.1 ดานงานบริการใหแกนักเรียน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดกลาง มีปญหาการบริหารงานกิจการ 

นักเรียน ในดานงานบริการใหแกนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05         

สวนโรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาการบริหาร งานกิจการนักเรียน ในดานงานบริการใหแกนักเรียน แตกตางกับโรงเรียน

ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน ในดานงานบริการใหแกนักเรียน แตกตางกับ

โรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

    4.2 ดานงานปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาการบริหารงานกิจการ 

นักเรียน ในดานงานปกครองนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดกลาง มีปญหาการบริหารงาน 

กิจการนักเรียน ในดานงานปกครอง นักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05          

สวนโรงเรียนขนาดเล็ก มปีญหาการบริหารงานกจิการนักเรียน ในดานงานปกครองนักเรียนแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

    4.3 ดานงานแนะแนว มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา โรงเรียนขนาดกลาง มีปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน ในดาน

งานแนะแนว แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนโรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาการ 

บริหารงานกิจการนักเรียน ในดานงานแนะแนว แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาการ 

บริหารงานกจิการนักเรียน ในดานงานแนะแนว แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

    4.4 ดานงานกิจกรรมนักเรียน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดกลาง มีปญหาการบริหารงานกิจการ 

นักเรียน ในดานงานกิจกรรมนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนโรงเรียน

ขนาดเล็ก มีปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน ในดานงานกิจกรรมนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง และ

โรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาการบริหาร งานกิจการนักเรียน ในดานงานกิจกรรมนักเรียนแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ 

5.  แนวทางการบรหิารงานกจิการนักเรยีน  

     ดานงานบริการใหแกนักเรียน คือ ควรวางแผนการพัฒนาการดําเนินการงานหองสมุดและจัดทําทะเบียน

หนังสือและบัญชีพัสดุหองสมุดพรอมท้ังใหบริการยืมหนังสือและวัสดุเพื่อการศึกษาอ่ืน ๆ พรอมท้ังใหบริการตอบคําถาม

เกี่ยวกับขาวสารตาง ๆ วางแผนงานดานอนามัยและโภชนาการและกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบครูอนามัยโรงเรียน ครู

โภชนาการและผูชวยงานใหชัดเจน ควบคุมดูแลการใชวัสดุอุปกรณในหองสมุด หองพยาบาล และการใชบริการของ

นักเรียนใหมรีะบบระเบียบและมปีระสทิธิภาพ และประเมนิและตดิตามผลการปฏบัิตงิานหองสมุด หองพยาบาล เพื่อนํามา

พัฒนาในปตอ ๆ ไป  
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ดานงานแนะแนว คือ ควรกําหนดนโยบายดานงานแนะแนวใหมีความชัดเจน และกําหนดบทบาทหนาท่ีครู

แนะแนว ใหมีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของนักเรียน ควรปรับปรุงสภาพหองแนะแนวใหมี

บรรยากาศที่เอื้อตอการติดตอของนักเรียนเพื่อขอคําปรึกษาท้ังเร่ืองการเรียน การศึกษาตอและปญหาชีวิต ควรใหมีการ

ประเมินผลการดําเนินงานของงานแนะแนวเปนระยะ ๆ แลวนําผลมาใชปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลแกนักเรียน และควรสงเสริมและสนับสนุนใหงานแนะแนวมีการเผยแพรความรูขาวสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการ

เรียน การศึกษาตอ และการดําเนินชีวิตของนักเรียนและพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนและท่ีจบไปแลวใหมีความ

สะดวกตอการคนควา  

     ดานงานปกครอง คือ ควรกําหนดนโยบายดานการปกครองนักเรียนและขอบขายหนาท่ีของงานปกครอง

นักเรียนใหมีความชัดเจน ควรจัดแตงตั้งคณะกรรมการ ครู ผูปกครอง ใหมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนและ

สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกันของคณะครู ในการแกไขพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของนักเรียน ควรมีการ

ประเมินกฎระเบียบวินัย ใหมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบันและอนาคต  และควรใหมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานของงานปกครองเปนระยะ ๆ แลวนําผลมาใชปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก

นักเรียน  

     ดานงานกิจกรรมนักเรียน คือ ควรใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของงานกิจกรรมนักเรียนเปนระยะๆ 

แลวนําผลมาใชปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแกนักเรียน ควรมีการประชุมและวางแผน

กอนลวงหนาในการทํากิจกรรม ควรมีการกําหนดโครงสรางของการจัดกิจกรรมนักเรียนใหแนนอน และชัดเจน และควร

กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดกจิกรรมไวในแผนการบริหารงานอยางชัดเจน  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

ผลการศกึษาสภาพ และปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) พบวา 

1. สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา      

สวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุดและมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนมัธยมสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ไดใหความสําคัญของงานกิจการนักเรียนมาก เพราะเปนขอบขายงานหลักของ

โรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานงานปกครองนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  อรพินทร ธงไชย (2553: 

บทคัดยอ) ซึ่งศึกษาสภาพและปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

ชลบุรี  พบวา สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ

ผลการวจัิยของ  มนูญ  ชัยสูงเนนิ (2549 หนา 84) ที่ไดศกึษาสภาพและปญหางานบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน

จุฬาภาราชวทิยาลัย ลพบุรี พบวา การปฏบัิตงิานกจิการนักเรียนเปนงานสําคัญท่ีตองจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน  ตลอดจน

สวัสดกิารอ่ืน ๆ เพื่อใหนักเรียนมคีวามสุขและปลอดภัย 

2. ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) โดยภาพรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนไดรับ
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การสนับสนุนดานงานกิจกรรมนักเรียน  เชน การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ดานดนตรี กีฬา

ท้ังจากผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานตนสังกัด แตยังมีจํากัดในดานงานปกครองนักเรียน ท่ีตองปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน การแกปญหานักเรียนมาสาย การหนีเรียน การปองกันพฤติกรรมชูสาว ซึ่งขัดแยงกับผลการวิจัย

ของ อรพินทร ธงไชย (2553: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน         

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งขัดแยงกับผลการวิจัยของ รุงฟา เวชทรัพย 

(2548: บทคัดยอ) ท่ีศึกษา ปญหาการดําเนินงานแนะแนวของสถานศึกษาในเขตอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษา จันทบุรี เขต 2 พบวา ปญหาการดําเนนิงานแนะแนวโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 

3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) จําแนกตามขนาดโรงเรียน ผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวม

และรายดานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ท้ังนี้เนื่องจาก โรงเรียนมัธยมสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) มีนโยบายการบริหารงานกิจการนักเรียนแตกตางกัน มีการ

กํากับตดิตามผลการทํางาน และผูบริหารสถานศึกษาใหโอกาสกับครูและนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน

และประชุมในการแกไขปญหาท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับ ภารดี อนันตนาวี (2552: 315) กลาววา การบริหาร

สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีบทบาทในการสงเสริมงานกิจการนักเรียน  วางแผนกําหนดแนวทางการสงเสริม

การจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน และรวมกิจกรรม         

ท่ีหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

4. การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม

และรายดานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ท้ังนี้เนื่องจาก โรงเรียนมัธยมสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) มบีริบทการบริหารงานกิจการนักเรียนแตกตางกัน ซึ่งขัดแยง

กับผลการวิจัยของ ปรีชา นาคศิริ (2547 หนา 81) ซึ่งไดศึกษาสภาพ และปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของ

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง พบวา ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนท่ีศึกษา มีนโยบายการบริหารงานกิจการนักเรียนในแนวทางเดียวกัน          

มกีารกํากับตดิตามผลการทํางานอยางสม่ําเสมอ 
 

ขอเสนอแนะ 

  1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1.1 ดานงานบริการใหแกนักเรียน ควรมีการใหบริการหองสมุดท่ีทันสมัย อํานวยความสะดวกในการสืบคน

ขอมูลเพื่อการเรียนรู และมสีําหรับใหบริการอยางเพยีงพอ 

 1.2 ดานงานปกครองนักเรียน ควรมีการปองกันพฤติกรรมชูสาว หรือบรรยากาศท่ีจะเอื้อใหนักเรียน             

มีพฤติกรรมเสี่ยงดานชูสาวและการแกปญหานักเรียนมาสาย หรือหนีเรียนของนักเรียนอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม

อยางจริงจัง หลากหลายวธีิ เชน ใชชุมชนเปนร้ัวโรงเรียน หมายความวา หามาตรการใหชุมชนมีสวนรวมในการปองกันและ

แกไขปญหานักเรียนรวมกันกับทางโรงเรียน 
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  1.3 ดานงานแนะแนว ควรมีการจัดบริการติดตามผลหลังจากนักเรียนรับการแนะแนวไปแลว และการ

สงเสริมพัฒนาบุคลกิภาพ และทักษะชวีติแกนักเรียนใหมากยิ่งขึ้น 

  1.4 ดานงานกิจกรรมนักเรียน ควรมีการสงเสริมดานการบําเพ็ญประโยชนนอกสถานศึกษา  หรือการมีจิต

สาธารณะ ตลอดจนการสงเสริมการประกวดแขงขันทักษะทางวชิาการนอกสถานศกึษาใหมากยิ่งขึ้น 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวจัิยครั้งตอไป 

 2.1  ควรศึกษาถึงสภาพปญหาของนักเรียนในเชิงลึกหรือเฉพาะดาน เพื่อหาแนวทางปองกันแกไข และ

ชวยเหลืออยางเปนระบบ 

 2.2  ควรศึกษาเพื่อหาความสัมพันธของระดับสภาพการดําเนินงานและสภาพปญหาการบริหารกิจการ

นักเรียน 

 2.3  ควรศึกษาสภาพและปญหาการบริหารกิจการนักเรียน จากผูมีสวนเกี่ยวของหลาย ๆ สวน เชน ศึกษา

จากนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนหรือคณะกรรมการดําเนนิงานตามระบบการบริหารกจิการนักเรียนโดยตรง เปนตน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การวจัิยการศกึษาสภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยท่ี 6 จังหวัดพะเยา) ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก 

ดร.น้ําฝน กันมา อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวย

ความเอาใจใสทุกขัน้ตอน จนการวจัิยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวจัิยจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
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งานบริหารวิชาการ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเคร่ืองมือท่ีใชใน

การวจัิย จนทําใหการวจัิยในคร้ังนี้สมบูรณและมคุีณคา 
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การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินจากชุมชนสูสถานศึกษา  

โรงเรียนเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

The Promotion on Knowledge Sharing of Local Wisdom from  Community to  

School in TherdThai Network Learning on Mae Fah Luang, Chiang Rai 

มัลลิกา บุญพิทักษ11

1* และเจิดหลา สุนทรวิภาต2 

Mullika  Boonpituk1* and Cherdla Soontornvipart2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น

จากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาปญหาและ

อุปสรรคในการดําเนนิการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขาย

เทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียน

กลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 ใน 10 โรงเรียน จํานวน 163 คน เคร่ืองมือ

ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและคําถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดย

ใช คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  

คําสําคัญ: การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมปิญญาทองถิ่น 
 

Abstract  

The purposes of this Independent Study were to study The Promotion on Knowledge Sharing of Local 

Wisdom from  Community to School in TherdThai Network Learning on Mae Fah Luang, Chiang Rai and to study the 

problem about The Promotion on Knowledge Sharing of Local Wisdom from  Community to School in TherdThai 

Network Learning on Mae Fah Luang, Chiang Rai.  The populations were 163 directors and teachers from 10 schools 

of academic year 2014. The study instruments were questionnaire with 5 rating scale and open-ended questions. 

The data were analyzed by using percentage, mean, and standard deviation. 
 

Keywords: The Promotion on Knowledge Sharing of Local Wisdom  
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บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไข ป 2545 ไดกําหนดใหชุมชน  ผูปกครอง  และ

องคกรภายนอกมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยจัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางความสัมพันธ   ท่ีดีระหวางบานกับโรงเรียน  

และสนับสนุนการมีสวนรวมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ  และในปการศึกษา 

2553 โรงเรียนไดรับการยกระดับใหเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล และกําหนดใหมีการสรางเครือขายรวมพัฒนาและการ

สงเสริมศักยภาพผูเรียน โดยใหโรงเรียนใชภูมิปญญาทองถิ่น องคกร สถาบันตาง ๆ เปนแหลงเรียนรู ใหมีเครือขาย

สนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับท่ีสูงกวาชุมชน และองคกรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  ให

โรงเรียนท่ีจัดการศึกษา  ในระดับเดียวกันเปนโรงเรียนรวมพัฒนาหรือเครือขายรวมพัฒนา ท้ังในระดับทองถิ่น ภูมิภาค 

ระดับประเทศ และระดับสากลระหวางประเทศ โดยมีขอตกลงในการดําเนินการ รวมพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสราง

สมรรถนะการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพสูงขึ้น ครูและบุคลากรในโรงเรียนรวมพัฒนาไดแลกเปลี่ยน

เรียนรู เพิ่มพูนประสบการณวิชาชีพ ไดขยายโลกทัศนสูการมีสวนรวมรับผิดชอบในขอบขายของสังคมและชุมชนท่ี

หลากหลายกวางขวางขึ้น นักเรียนไดสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เคารพความคิดเห็น ความเช่ือ และวิถีชีวิตท่ี

แตกตางหลากหลาย รวมถงึการมจีติสํานกึรวมในการเปนสมาชกิท่ีดขีองสังคม 

 โลกปจจุบันเปนโลกแหงขอมูลขาวสารท่ีแพรหลายท่ัวถึงกันไดอยางรวดเร็ว เปนการเขาถึงขอมูลท่ีไรพรหมแดน

ขวางกั้น สภาพดังกลาวทําใหกระทบถึงวิถีชีวิตของผูคนโดยท่ัวไป เพราะเปนสภาพที่เอื้อตอการรับและถายโยงเอาศาสตร

หรือภูมิปญญาตะวันตกเขามาในการพัฒนาประเทศและพัฒนาผลผลิต ตลอดจนการดําเนินชีวิต อยางมิไดมีการปรับปน

กับภูมิปญญาไทยท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นที่เปนทุนเดิมอยูแลว ทําใหชุมชนชนบทประสบปญหาดังที่กลาววา

ชุมชนลมสลาย อันมีผลรวมไปถึงความทรุดโทรมของสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง การพยายามใชกลไกลทางการศึกษาท่ี

เปดโอกาสใหมีการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น ที่เปนชองทางในการประยุกตเอาภูมิปญญาชาวบานท่ีมี

จุดเดน ที่สามารถพิสูจนตัวเองในการยืนหยัดอยูรอดได ทามกลางกระแส การลมสลายของชุมชนและการทรุดโทรมของ

สิ่งแวดลอม ดังกลาว มาสูหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูในแนวทางของการคิดปฏิบัติจริง จากการประยุกตปรับปน               

ภูมิปญญาชาวบานหรือภูมิปญญาไทยกับปญญาสากล เพื่อใหผูเรียนคนพบคุณคาภูมิปญญาท่ีมีในทองถิ่นท่ีเหมาะสมกับ

วถิชีวีติของชุมชน และสามารถประยุกตใชไดอยางไมมท่ีีสิ้นสุด นํามาซึ่งดุลยภาพท่ีสงบสันตสิุขของบุคคล ชุมชนและชาติ 

 ภูมิปญญา เปนความคิดทางสังคมท่ีสําคัญอยางหนึ่ง ซึ่งสังคมขนาดใหญพอควรและดํารงอยูไดยาวนานยอม

ตองมดีวยกันทุกสังคม สังคมไทยเปนสังคมเกาแกสังคมหนึ่ง จึงปรากฏมีภูมิปญญาเชนนี้อยูจํานวนมาก ภูมิปญญาเหลานี้

นอกจากแสดงความเปนไทย เปนเอกลักษณไทยท่ีสําคัญอยางหนึ่งแลวยังเปนเคร่ืองชี้วัดความเจริญ และพัฒนาการของ

คนในชาตินั้น ภูมิปญญาทองถิ่นเกิดจากการสั่งสมของประสบการณของผูรูในชุมชนและเปนประสบการณท่ีไดรับการ

ถายทอดจากบรรพบุรุษท่ีมคีวามรูและจากสถาบันตาง ๆ มากมาย ซึ่งมอีทิธิพลของสิ่งแวดลอมและศาสนาเขามาเกี่ยวของ

อยูดวยและมีวัฒนธรรมเปนพื้นฐาน ดังนั้น ภูมิปญญาชาวบานจึงเปนสิ่งที่สนใจและไดรับการร้ือฟนและเผยแพรมากขึ้น 

มนุษยเม่ือมาอยูรวมกันเปนกลุม ยอมเรียนรู ปรับตัว และสรางสรรควัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตาม

ธรรมชาติ เพื่อการดํารงอยูของชีวิต ดังนั้นกระบวนการเรียนรู ประสบการณ โลกทัศน ความเช่ือ พิธีกรรมตาง ๆ อัน

ประกอบกันเปนวิธีชีวิตของผูคนท่ีมีการสั่งสม สืบทอดและปรับเปลี่ยนตอเนื่องกันมา จึงเปนภูมิปญญาของผูคนในทองถิ่น

นั้น สําหรับภูมิปญญาในกระบวนการท่ีเกิดจากการสืบทอด ถายทอด องคความรูท่ีมีอยูเดิมในชุมชนทองถิ่นตาง ๆ แลว
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พัฒนา เลือกสรร ปรับปรุงองคความรูเหลานั้นจนเกิดทักษะและความชํานาญท่ีสามารถแกปญหาและพัฒนาชีวิตให

เหมาะสมกับยุคสมัย แลวเกดิภูมปิญญา (องคความรูใหม) ท่ีเหมาะสมและสืบทอดพัฒนาตอไปอยางไมมท่ีีสิ้นสุด 

 บริบทโดยท่ัวไปของกลุมเครือขายเทอดไทย ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอแมฟาหลวง อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล

เฉลี่ยประมาณ 800 เมตร ตั้งอยูหางจากท่ีวาการอําเภอแมฟาหลวง ประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 167.60 

ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 102,935 ไร พื้นท่ีท้ังหมดเปนปาสงวนแหงชาติ ปาแมน้ําจันฝงซายและปาแมน้ําคํา พื้นท่ี

สวนใหญเปนภูเขาและปาไม มีเทือกเขาสลับซับซอนและมีท่ีราบหุบเขาบางสวนระหวางภูเขาและท่ีราบลุมแมน้ํา  มีแมน้ํา

แมคําไหลผาน มีหมูบานหลักจํานวน 18 หมูบานและหมูบานบริวาร จํานวน 16 หมูบาน ประชากรท้ังหมด 20,573 คน 

แบงเปนชาย 10,249 คน หญิง 10,324 คน จํานวนครัวเรือน 5,153 ครัวเรือน ประชากรหนาแนนเฉลี่ย 123 คน/ตาราง

กิโลเมตร บานบริวาร จํานวนชนเผาท่ีอาศัยอยูในเขตการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเทอดไทยจํานวน 7 ชนเผา 

คือ อาขา ลาหู จนียูนนาน ไทยใหญ มง ลซีอและลั๊วะ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการทํานาตามพื้นท่ี

ราบระหวางภูเขาและท่ีราบบริเวณ ลุมแมน้ํา ในบริเวณภูเขามีการปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ขาวไร ขิง ฯลฯ นอกจากนั้น ยัง

มกีารปลูกพืชสวน เชน ชา ยางพาราและผลไม โดยปจจุบันโครงการพัฒนาดอยตุงเขามาสงเสริมใหมีการปลูกชาน้ํามัน ซึ่ง

เกษตรใหความสนใจเปนจํานวนมากและประชากรบางสวน ก็จะประกอบอาชพีคาขายและรับจางท่ัวไป 

 ดังท่ีกลาวมาขางตนผูศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศกึษา และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญา

ทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อนําผลการศึกษา

ที่ไดเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารการศึกษาในโรงเรียนและเปนแนวทางพัฒนาใหกับโรงเรียนกลุม

เครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชยีงราย ใหมปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผลตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียน

กลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชยีงราย 

2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสู

สถานศกึษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชยีงราย 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  

การศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาสภาพและปญหาอุปสรรคการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยใช

กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย 1. การวางแผนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจาก

ชุมชนสูสถานศึกษา (P) 2. การดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (D)               

3. การประเมินผลการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (C) 4. การปรับปรุง

พัฒนาการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมปิญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศกึษา (A)   ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุม

เครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้  ประชากรและกลุม

ตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 

ประชากรท่ีใช ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย                       

อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ท่ีปฏิบัติงานในปการศึกษา 2557 จํานวน 10 โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน 10 คน และครูในโรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย จํานวน 153 คน รวม 163 คน 
 

เครื่องมอืที่ใชในการศกึษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชแบบสอบถาม แบงยอยออกเปน 3 ตอน คือ 

            ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) ประกอบดวย เพศ อายุ การศกึษา และตําแหนง 

กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA ) ดังนี้ 

1. วางแผนการปฏบัิตงิาน (Plan)  

2. ดําเนนิการตามแผน (Do)  

3. ตรวจสอบประเมนิ (Check)  

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 

(Action) 

 

     

ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน

กลุมเครือขายเทอดไทย โรงเรียนกลุม

เครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชยีงราย จําแนก ดังนี้นี้ 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. การศึกษา 

4. ตําแหนง 

การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น

จากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอด

ไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยใช

กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวยนี้ 

1. การวางแผนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศกึษา (P) 

2. การดําเนนิการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศกึษา (D) 

3. การประเมนิผลการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศกึษา (C) 

4. การปรับปรุงพัฒนาการสงเสริมการแลกเปลี่ยน

เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (A) 
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      ตอนท่ี 2 การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมปิญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถาน 

ศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยใชกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ประกอบดวย 1. การวางแผนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (P)                        

2. การดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (D) 3. การประเมินผล                 

การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (C) 4. การปรับปรุงพัฒนาการสงเสริม             

การแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (A)  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณ

คา 5 ระดับ (Rating Scale ) ตามวธีิของลเิคิรต (Likert Method) มเีกณฑการใหคาคะแนนของความคิดเห็น ดังนี้  

5   หมายถงึ มกีารปฏบัิตใินระดับมากท่ีสุด  

      4   หมายถงึ  มกีารปฏบัิตใินระดับมาก  

3   หมายถงึ มกีารปฏบัิตใินระดับปานกลาง  

2   หมายถงึ ม ี การปฏบัิตใินระดับนอย  

1   หมายถงึม ี การปฏบัิตใินระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสู

สถานศกึษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชยีงราย เปนแบบสอบถามปลายเปด 

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมอื 

 การศกึษาคร้ังนี้ผูศกึษาไดดําเนนิการตามขัน้ตอนดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาวัตถุประสงคในการศึกษาการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสู

สถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแม

ฟาหลวง จังหวัดเชยีงราย 

 2. ศึกษาคนควาแนวคิดจากเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของพรอมท้ังศึกษาวิธีสรางแบบสอบถาม โดยอาศัย

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสู

สถานศกึษา 

 3. กําหนดกรอบแนวคิดการดําเนินการการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา 

ภายใตขอบเขตท่ีครอบคลุมในเร่ืองท่ีทําการศกึษา 

 4. นิยามคําศัพทเฉพาะการการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา เปนแนวทาง

ในการสรางแบบสอบถาม  

 5. สรางแบบสอบถามสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบการการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ท่ีจะเก็บ

ขอมูล 

 6. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนออาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกตองเชิง

เนือ้หา รับขอเสนอแนะและดําเนนิการปรับปรุงแกไข 
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 7. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง รับขอเสนอแนะและดําเนินการ

ปรับปรุง โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) โดยคา IOC อยู

ระหวาง 0.67 ขึ้นไป 

            8. นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไขอีกครั้งตามคําเสนอแนะแลวนํามาพิมพ

ฉบับสมบูรณสําหรับไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูในกลุมอําเภอเชียงแสน จํานวน 30 คน 

เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha 

Coefficient) ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ .96 

 9. นําผลการทดลองใชแบบสอบถาม (Try Out) ไปปรับปรุงแกไข เรียบรอยแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควาดวย

ตนเองไดพจิารณาและใหความเห็นชอบ เพื่อตรวจสอบความเรียบรอยและความถูกตอง 

                 10. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน

กลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชยีงราย ตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

 1. ผูศกึษาขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ถึง

ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย จํานวน 10 โรงเรียน เพื่อขออนุญาตเก็บ

ขอมูล และขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  

 2. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชสอบถามผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแม

ฟาหลวง จังหวัดเชียงราย และผูวิจัยไดสงเก็บแบบสอบถาม จํานวน 163 ชุด ไดกลับคืนมาอยางครบถวน 163 ชุด คิดเปนรอย

ละ 100 และไดนําคําตอบมาวเิคราะห 

 3. นําขอมูลท่ีเก็บไดมาวเิคราะหและนําเสนอผลงาน 

การวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล ผูวจัิยไดดําเนนิการวเิคราะหตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

             1. เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา 

โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชยีงราย ผูศกึษาไดวเิคราะหขอมูล คือ 

            ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละและบรรยาย

แบบความเรียงประกอบตาราง 

ตอนท่ี 2 ขอมูลการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมปิญญาทองถิ่นจากชุมชน 

สูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยใชกระบวนการวงจรคุณภาพ 

(PDCA) ประกอบดวย 1. การวางแผนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (P) 2. 

การดําเนนิการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมปิญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศกึษา (D) 3. การประเมินผลการสงเสริม

การแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (C) 4. การปรับปรุงพัฒนาการสงเสริมการแลกเปลี่ยน

เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (A) ซึ่งเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยการหาคาเฉลี่ย (

µ ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) และนําเสนอขอมูลแบบบรรยายความเรียงประกอบตารางที่ไดกําหนดคาคะแนน

และการแปลความหมาย  
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  2. เพื่อศกึษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูม ิ

ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศกึษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชยีงราย 

  ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูม ิ

  ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย             

ผูศกึษาไดวเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด โดยใชการแจกแจงความถี่ 
 

ผลการศกึษา 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการศึกษา จํานวน 2 ตอน ตามวัตถุประสงคของ

การศกึษา ดังนี้ 

1. การดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุม

เครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย ดังนี้ การวางแผนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (P)             

การดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (D) การปรับปรุงพัฒนาการ

สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (A) และการประเมินผลการสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมปิญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศกึษา (C) ตามลําดับ 

2. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา 

โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวา การวางแผนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (P) คือ การวางแผนกําหนดกิจกรรม/ปฏิทินการดําเนินงานการสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษาไมชัดเจน การดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (D) คือ การเชิญเจาของภูมิปญญา ไดแก ปราชญชาวบาน หรือชางฝมือชาวบาน

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีไมตอเนื่องและสม่ําเสมอ การประเมินผลการ

สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (C) คือ การกําหนดขั้นตอนการประเมินผลการ

สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษาที่ไมชัดเจน  และการปรับปรุงพัฒนาการสงเสริม

การแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (A) คือ การนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

ดําเนนิการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมปิญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศกึษาท่ีไมชัดเจน 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 จากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ทําใหทราบถึง สภาพ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด

เชยีงราย โดยมปีระเด็นนาสนใจท่ีจะนํามาอภปิรายผล ดังนี้ 

  1. การวางแผนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (P) จากผลการวิจัย

พบวา มกีารวางแผนกําหนดกจิกรรม/ปฏทิินการดําเนินงานการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชน

สูสถานศกึษา มกีารสงเสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรมการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสู
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สถานศึกษาท่ีหลากหลาย เชน การประกวด การแขงขัน การจัดกิจกรรม เปนตน และมีการวิเคราะหหลักสูตรแมบทสูภูมิ

ปญญาทองถิ่นซึ่งจะทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีเปาหมายสอดคลองกับหลักการ จุดมุงหมายของ

หลักสูตรแมบทและสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นตรงกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่นมากที่สุด ซึ่งสอดคลอง

กับเวกวรพันธ ฉาสันเทียะ (2541) ศึกษาวิจัย เร่ืองการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรณี ศึกษากลุม ไทยลาว   ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบัน

มีแนวนโยบายกําหนดใหมีการปรับปรุงระบบหลักสูตรเนื้อหาสาระ ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ใหผูบริหาร

มีอํานาจนําภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดการศึกษาพัฒนาครู ใหมีความรูความเขาใจในการผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับ

วิทยาการสมัยใหม แนวทางปฏิบัติกําหนดให จัดทําขอมูลแสดงภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนแหลงวิทยาการจัดทาหลักสูตร

รวมกับปราชญทองถิ่น เนนการปฏิบัติจริง สวนใหญ มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางยกเวนเนื้อหาในเร่ืองความเช่ือทาง

พุทธศาสนา คุณคาของความเช่ือระหวางคนกับธรรมชาติคุณคาของคาสอน ขนบธรรมเนียมประเพณี การใชแหลงนาและ

คุณคาของศาสตรทองถิ่นท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก วิธีการถายทอดสวนใหญนิมนตพระมาเทศนา ศึกษาแหลงความรู

ในวัดและชุมชน และนาเนื้อหาจากรายการวิทยุ โทรทัศน แถบบันทึกเสียง วีดีทัศน บทเรียนสําเร็จรูปและวารสารหรือ

สิ่งพมิพอ่ืนๆ มาถายทอด  

 2. การดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (D) จากผลการวิจัย

พบวา มีการนําองคความรูในทองถิ่นมาจัดการเรียนรูใหนักเรียนออกไปสํารวจขอมูลแลวนํามาจัดการเรียนการสอน

ครูผูสอนนําความรูท่ีมีอยูในทองถิ่นมาสอดแทรกในเนื้อหาวิชา และมีการใหนักเรียนไปฝกงานท่ีบานของผูรู หรือสถาน

ประกอบการในทองถิ่น มีการนํากิจกรรมเนื้อหาสาระท่ีเปนภูมิปญญาชาวบานไปใชในการพัฒนาหลักสูตรขึ้นในโรงเรียน 

โดยคัดเลือกเนื้อหาใหสอดคลองกับความตองการทองถิ่น มีการเชิญเจาของภูมิปญญา ไดแก ปราชญชาวบาน หรือ

ชางฝมือชาวบานเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีความสอดคลองกับประกอบ ใจ

มั่น (2539,หนา 268-292) ไดศึกษาสภาพปญหาและความตองการเกี่ยวกับการใช ภูมิปญญาทองถิ่น ในการเรียนการ

สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง 

พบวา การเลือกภูมิปญญาทองถิ่นควรคํานึงถึงผูเรียน หลักสูตร เนื้อหาวิชาและคุณสมบัติของภูมิปญญาทองถิ่นการ

เตรียมครูผูสอน ผูเรียน สื่อการเรียนการสอนและ การเตรียมการเรียนการสอนลวงหนา สวนปญหาท่ีพบเกี่ยวกับการใช

ภูมปิญญาทองถิ่น คือ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณในการฝกปฏิบัติงานงบประมาณไมเพียงพอ การเบิกจายคาตอบแทนยุงยาก

ลาชา ภูมิปญญาทองถิ่นไมคอยมีเวลาวางและขาดทักษะตลอดจนประสบการณในการฝกปฏิบัติ และตองการท่ีจะเขามา

รับการฝกอบรมการใชภูมปิญญาทองถิ่นอยางมปีระสทิธิภาพ 

 3. การประเมินผลการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (C) จาก

ผลการวิจัยพบวา มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบการประเมินผลการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชน

สูสถานศึกษา มีการกําหนดขั้นตอนการประเมินผลการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสู

สถานศึกษาที่ชัดเจน มีการสรุปผลนักเรียนไดใชประโยชนจากดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น

จากชุมชนสูสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาควรมีการประเมินและตองมีการกําหนดตัวบุคคลและ

ขั้นตอนใหชัดเจน ซึ่งในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีผลการศึกษาที่ตางจาก ทัศนีย ทองไทย (2542, หนา 121-124) ไดวิจัยสภาพ

และแนวทางการนาภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม
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สามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี พบวา 1. การสนับสนุนใหครูผูสอนวิชาสังคมศึกษานาเนื้อหาภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน 2. การนําแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นที่ครูผูสอนวิชาสังคมศึกษามาใชในการจัดการเรียนการ

สอนมีการนามาปฏิบัติในระดับกลาง 3. ปญหาอุปสรรคในการนาภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน มี

ปญหาอยูในระดับปานกลาง และ 4. แนวทางการนาภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับปานกลาง 

 4. การปรับปรุงพัฒนาการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (A) มี

ผลการวิจัยพบวา มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญา

ทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศกึษามากท่ีสุด รองลงมา มีการทบทวนตรวจสอบแผนงานการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ ซึ่งการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาและนําไปสูการ

วางแผนใหคร้ังตอไป หากนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับการศึกษาของ ประไพพรรณ ผองสวัสดิ์ (2549, หนา 121-

122) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองการศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในชุมชน สังกัดสา

นักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษานนทบุรี เขต 1 โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ

ฝายวิชาการ และหัวหนากลุมสาระของ ผลการศึกษาพบวาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู

ในชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับปานกลางทุกดานโดยมีคาเฉลี่ยเรียง

ตามลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ประเภทบุคคล ประเภทสถานท่ี ประเภทประวัติศาสตรวัฒนธรรมประเพณี และประเภท

อาชีพตามลําดับ, ผูบริหารท่ีมีอายุ, ระดับการศึกษา, ประสบการณการทํางาน, ระยะการอาศัยอยูในชุมชนแตกตางกัน มี

การสงเสริมการใชแหลงเรียนรูไมตางกัน สวนผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีสถานท่ีตั้งโรงเรียนตางกันมีการสงเสริมการใชแหลง

เรียนรูในชุมชนตางกัน โดยผูบริหารท่ีสถานท่ีตั้งโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองมีความคิดเห็นตอการสงเสริมการใชแหลง

เรียนรูในชุมชนมากกวาผูบริหารท่ีมสีถานท่ีตัง้โรงเรียนในเขตอําเภอบางกรวย จะเห็นไดวาเมื่อสภาพบริบทของสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษามีความแตกตางกัน จึงมีผลตอการปรับปรุงพัฒนาการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญา

ทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศกึษาไปดวย 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา ไดนําขอมูลพื้นฐานเพื่อไปวางแผนและนําผลการวิจัยไปพัฒนาการ

ดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย 

อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชยีงราย และสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาตอไป 

 2. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูมีสวนเกี่ยวของนําผลการวิจัยในคร้ังนี้ ดานการวางแผนการสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (P) ไปใชในการเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตร โครงการ และกิจกรรมในจัดการเรียนรูในการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสู

สถานศกึษาตอไป 

 3. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูมีสวนเกี่ยวของนําผลการวิจัยในคร้ังนี้ ดานการดําเนินการสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (D) ไปใชเปนแนวทางในการนําองคความรูในทองถิ่นมา

จัดการเรียนรูใหนักเรียน การจัดเรียนการสอนครูผูสอนนําความรูที่มีอยูในทองถิ่นมาสอดแทรกในเนื้อหาวิชา และการนํา
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กจิกรรมเนือ้หาสาระท่ีเปนภูมปิญญาชาวบานไปใชในการพัฒนาหลักสูตรตอไป 

 4. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูมีสวนเกี่ยวของนําผลการวิจัยในคร้ังนี้ ดานการประเมินผลการสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (C) ไปใชในการแตงตั้งผูรับผิดชอบการ การกําหนดขั้นตอน

การประเมนิ การสรางเคร่ืองมือเพื่อรวบรวมและวเิคราะหขอมูล การสรุปผลและการจัดทํารายงานตอไป 

 5. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูมีสวนเกี่ยวของนําผลการวิจัยในคร้ังนี้ ดานการปรับปรุงพัฒนาการสงเสริม

การแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมปิญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศกึษา (A) 

ไปใชในนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสู

สถานศกึษาตอไป 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 1. ควรมีศกึษาพัฒนาการดําเนนิการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา

ของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 โดยมกีารศกึษา

เปรียบเทยีบจากโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามสัดสวน 

   2. ควรมศีกึษาแนวทางการพัฒนาการดําเนนิดําเนนิการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมปิญญาทองถิ่นจาก

ชุมชนสูสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3  
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การสรางสขุภาพองคการของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอาํเภอเวียงแกน จังหวัด
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสุขภาพองคการและศึกษาปญหาขอเสนอแนะโรงเรียน

ระดับประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา 

ครู ปการศึกษา 2557 จํานวน 175 คน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating  Scale ) นํา

ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)คาความถี่ 

(f) ผลการศึกษา พบวา สุขภาพองคการและศึกษาปญหาขอเสนอแนะโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอ 

เวียงแกน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมทุกมิติอยูในระดับมาก สวนผลการศึกษาปญหาขอเสนอแนะ พบวาปญหาใน

ภาพรวม คือ ครูยังขาดความรักใครปรองดองกัน ผูบริหารไมมีความชัดเจนในการมอบหมายงาน ผูบริหารบางโรงเรียนยัง

ไมคอยไดรับการยอมรับจากคณะครู โรงเรียนขาดการปลูกฝงใหเด็กนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน ขาดสื่อและ

อุปกรณท่ีทันสมัย รวมไปถงึระบบ Internet ความเร็วสูง และผูปกครองยังขาดความรวมมือในการเขามาชวยเหลือโรงเรียน 

ขอเสนอแนะนั้น พบวา ควรจัดกิจกรรมตางๆเพื่อสงเสริมใหครูรักและสามัคคีกัน ผูบริหารควรมีการนิเทศ ติดตามงาน

อยางสม่ําเสมอและมอบหมายงานใหชัดเจนเฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคล ครูควรจัดกิจกรรมสงเสริมความรู

ความสามารถของเด็กนักเรียน และสงเสริมการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ตลอดจนสงเสริมใหผูปกครองมี 

สวนรวมกับทางโรงเรียนใหมากขึ้น 
 

คําสําคัญ:  การสรางสุขภาพองคการ อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย  
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Abstract  

 This study investigated the organizational happiness and problem’s suggestion of primary schools in 

Wiangkaen District, Chiangrai Province. The sample under study consisted of 175 school’s directors and teachers 

during the 2014 academic year. The instrument used in this study was a rating scale type questionnaire. The 

collected data were analyzed through the application of Percentage, Mean, Standard Deviation, and Frequency. 

Results of the study showed that : the organizational happiness of primary schools in Wiangkaen District, Chiangrai 

Province in conclusion was in high level.  The problem’s suggestion of primary schools in Wiangkaen District, 

Chiangrai Province in conclusion were the maladjustment of teachers, the director’s turbidity of assignment, 

unaccepted directors from teachers in schools, the lacking of cultivation students to be active at learning, the 

privation of modern instructional medias, high speed internet system, and the lacking of cooperation from student’s 

parents. The suggestion shown that : the schools must have activities that enhanced teacher’s unity, the supervision 

of individual specific assignment explicitly and regularly, enhancing the efficacy of students, stimulation of using 

modern instructional medias for teaching, and encouragement student’s parents to have more cooperation in schools  
 

Keywords: Health Organization, Wiangkaen District, Chiangrai Province 
 

บทนํา 

สุขภาพองคการ (Organization Health) เปนการรวมคําสองคําระหวาง “สุขภาพ” (Health) กับองคการ (Organization) เปน

ภาวะแหงความสุขขององคการท่ีสามารถคงอยูในสังคมไดดี มีกิจกรรมตางๆ ท่ีทํางานรวมกันกับองคการใหนาอยู นา

ทํางาน หรือมรการดําเนินการในสวนตางๆ ขององคการอยางเปนระบบ สามารถคงอยูทามกลางสิ่งแวดลอมไดอยาง

เหมาะสม รวมถึงการจัดการใหองคการไดพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดจนความสามารถขององคการในการแกไขปญหา

อุปสรรคตาง ๆ ได   

จากสถานการณโลกปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา องคการจําเปนตองมีการบริหารจัดการกับการ

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคการ

ตองมกีารกําหนดกลยุทธตาง ๆ ในการดําเนนิงาน รวมท้ังการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูในองคการ ซึ่งเปน

ปจจัยที่สําคัญท่ีสุด การนําเอาทรัพยากรมนุษยมาใชใหไดประโยชนสูงสุดไดนั้น จําเปนตองสรางแรงจูงใจในการทํางาน

และสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการ รวมท้ังทุมเทกําลังกาย กําลังใจในการทํางาน มีการทํางานเปนทีมและผสมผสาน

ผลประโยชนกับองคการไดอยางกลมกลืน รวมท้ังพฤติกรรมการเปนสวนหนึ่งขององคการ ซึ่งจะสงแรงผลักดันใหองคการ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีวางเปาหมายไว ท้ังนี้เพราะถาหากบุคคลในองคการไดรับ

แรงจูงใจท่ีเหมาะสม ยอมทําใหเกิดขวัญและกําลังใจที่ดีในการทํางาน และทํางานอยางเต็มความสามารถดวยความเต็มใจ 

และชวยใหพนักงานมีความกระตือรือรนในการทํางาน การจะบรรลุถึงความสําเร็จตามเปาหมายมากนอยเพียงใด 

ยอมขึ้นอยูกับความรวมมือในการทํางานจะบังเกิดไดก็ตอเมื่อผูบริหารองคการเขาใจถึงความตองการของมนุษยและ

สามารถเลือกใชวิธีการจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจ และเกิดความรูสึกท่ีจะอุทิศตนเพื่องานไดอยางถูกตอง ดังนั้น
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หากองคการหรือหนวยงานสามารถแสวงหาคนท่ีมีความรู ความสามารถเขามาปฏิบัติงานและสามารถดึงดูด สราง

แรงจูงใจในการทํางานใหอยูปฏิบัติงานไดนานที่สุดเทาที่จะสามารถทําได ยอมทําใหการลาออกโยกยายงานลดลง หาก

องคการมีนโยบายสงเสริมการปฏิบัติงานใหเกิดความสุขในการทํางาน ยอมทําใหบุคลากรอันเปนบุคคลสําคัญใน 

การพัฒนาองคการปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพของตน มีความกระตือรือรน รักและมีความผูกพันตอองคการสงผลให

มคีวามสุขและรักในงาน (Tzeng and others, 2002 อางองิในรัทพล จติตะวกุิล2552, หนา 1) 

จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน ขาดความ

กระตือรือรนในการทํางาน บรรยากาศในการทํางานเงียบเหงา มีความลาชาหรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สภาพ

เชนนี้ ทําใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานลดลง สงผลตอองคการและการสรางองคการแหงความสุข ใน

การปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ท่ีผูบริหารตองคํานึงถึง เพราะจะทําใหเกิดความรวมมือรวมใจ สามัคคีใน 

การทํางาน สรางความซื่อสัตยจงรักภักดีตอองคการ เสริมสรางวินัยใหองคการมีความเขมแข็ง ผูวิจัยจึงมุงท่ีจะศึกษา 

สุขภาพองคการโรงเรียนในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียราย ท่ีทําใหครูและบุคลากรทางการศกึษา มคีวามสุขใน 

การปฏบัิตงิาน เพ่ือจะไดนําผลของการศกึษาในคร้ังนี้ เสนอผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในอําเภอเวียงแกนใชเปนแนวทาง

ในการกําหนดนโยบายสรางองคการแหงความสุข อันจะสงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศกึษาสุขภาพองคการโรงเรียนระดับประถมศกึษาในอําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย 

2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะสุขภาพองคการโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชยีงราย   
 

กรอบแนวคิด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอสิระ 

ไดแก สถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม เกี่ยวกับ 

- เพศ  

- ตําแหนง  

- อายุ  

- ประสบการณทํางาน 

- ระดับการศกึษา 

 

ตัวแปรตาม 

การศกึษาสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศกึษา

ในอําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย ตามแนวคิดของ

ฮอยและซาโบ (Hoy & Sabo,1997 ) ม ี6 มติ ิ ดังนี้ 

 1. มติดิานเกยีรตศัิกดิ์ศรีของโรงเรียน 

 2. มติดิานความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน 

 3. มติดิานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน 

 4. มติดิานการสนับสนุนทรัพยากร 

.5. มติดิานการอยูรวมกันของครู 

 6. มติดิานการมุงเนนวชิาการ 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

 ประชากร ท่ีใชในการวจัิย ไดแก ผูบริหารสถานศกึษา จํานวน 20 แหง ครูโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 20 แหง 

ในอําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย ปการศกึษา 2557 รวมประชากรท้ังสิ้น 281 คน 

กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 20 คน และ ครู จํานวนทั้งสิ้น 155 คน 

ในอําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 175 คน ซึ่งกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie และ 

Morgan (สุวมิล ตริกานันท. 2548, หนา179) กลุมตัวอยางไดมาโดยการโดยใชวธีิการคํานวณอยางงายตามโควตา 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิยเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย ตําแหนง เพศ อายุ และ

ประสบการณการทํางาน แบบสอบถามมลีักษณะเปนแบบเลือกตอบ ( Check List ) 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศกึษาในอําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย เปน 

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale ) 5 ระดับ แบงน้ําหนัก 5 ระดับ ดังนี้ 

             5 หมายถงึ ปฏบัิตมิากท่ีสุด 

             4 หมายถงึ ปฏบัิตมิาก 

                        3 หมายถงึ ปฏบัิติปานกลาง 

 2 หมายถงึ ปฏิบัตนิอย 

 1 หมายถงึ ปฏิบัตนิอยท่ีสุด 

ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรางสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอ 

เวียงแกน จังหวัดเชยีงราย   

การสรางเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวจัิยไดดําเนนิการสรางเคร่ืองมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมขีัน้ตอนดังนี้  

1. สรางแบบสอบถามฉบับราง แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาและ ใหคําแนะนําในการปรับปรุง

แบบสอบถาม โดยการดําเนนิการตามขัน้ตอนดังตอไปนี้ 

              1.1 ศกึษาคนควาเอกสารและงานวจัิยท่ีเกี่ยวของ  

              1.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการวจัิย  

              1.3 กําหนดนยิามศัพทเฉพาะ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  

              1.4 นําวัตถุประสงคศึกษาการสรางสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชยีงราย 

 2. หาความเช่ือมั่น (IOC) 

  2.1 นําแบบสอบถามท่ีไดจากการปรับปรุงแกไขไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของเนือ้หา (Content Validity) และใชดัชนคีวามสอดคลอง (IOC: Index of item Objective) โดยมผีูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
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                      2.1.1 นายเอกราช  ลือชา ผูบริหารโรงเรียนขุนขวากพทิยา ต.ทาขาม อ.เวยีงแกน จ.เชยีงราย 

         2.1.2 นายมานติย  ถูนาแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนขุนขวากพทิยา ต.ทาขาม อ.เวยีงแกน จ.เชยีงราย 

         2.1.3 นางรัตนา  ชนิะขาย หัวหนากลุมงานบริหารวชิาการ โรงเรียนขุนขวากพทิยา ต.ทาขาม อ.เวยีงแกน  

จ.เชยีงราย 

                2.2 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคาความเช่ือมั่นแลวเสนอคณะกรรมการและผูเชี่ยวชาญตรวจ โดย

ใชคาดัชนีความสอดคลองทุกขอสูงกวา 0.5 จากนั้นนําไปจัดพิมพเพื่อใชเปนแบบสอบถามท่ีจะใชเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยาง 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในในอําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชยีงราย เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรของโรงเรียน 

2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากผูบริหารสถานศึกษาและครู ในอําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชยีงราย จากเปาหมายในการเก็บรวมรวบขอมูล จํานวน 175 ฉบับ ไดรับคืน จํานวน 175 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

การวเิคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากผูบริหารและครูในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 

โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 175 คน จากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ มีรายละเอียด

ดังนี้ 

1. ขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เปนการตอบเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม นําขอมูลมาแจกแจง 

ความถี่และหาคารอยละ 

2. ขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เปนการตอบเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอ

เวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย นํามาหาคาสถติติางๆ  

 วิเคราะหสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย โรงเรียนใน

อําเภอเวียงแกน ระบุโดยรวมและรายดานเพื่อหาคาเฉลี่ย (x̄ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในการแปลผลความหมายของ

คาเฉลี่ยกําหนดเกณฑ ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถงึ ระดับมกีารสรางสุขภาพองคการดท่ีีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถงึ ระดับมกีารสรางสุขภาพองคการด ี

 คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถงึ ระดับมกีารสรางสุขภาพองคการปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถงึ ระดับมกีารสรางสุขภาพองคการนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถงึ ระดับมกีารสรางสุขภาพองคการนอยท่ีสุด 

 3. ขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 ทําการวิเคราะหขอมูลดวยคาแจกแจงความถี่ (f) และการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) ประกอบการบรรยาย 
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ผลการศึกษา 

1. จากการศึกษาสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย พบวา โดยภาพรวม

ทุกมิติอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 เมื่อพิจารณารายดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ ดังนี้  มิติดาน

การมุงเนนวิชาการ มีคาเฉลี่ยเทากันซึ่งเปนคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.12 รองลงมา คือ มิติดานความเปนผูนําของผูบริหาร

โรงเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และ มิติดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 ตามลําดับ สวน

มติดิานเกยีรตศัิกดิ์ศรีของโรงเรียน มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยต่ําสุด 

           2. จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชียงราย พบวา ปญหาสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมทุกมิติมี

ความถี่ (f=262) พิจารณารายดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ ดังนี้  มิติดานการอยูรวมกันของครู มีปญหามาก

ท่ีสุดโดยมีความถี่ (f=82) รองลงมา คือ มิติดานความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน โดยมีความถี่ (f=48)และ มิติดาน

อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน และดานการมุงเนนวิชาการโดยมีความถี่ (f=38) มี ตามลําดับ สวนมิติดานเกียรติ

ศักดิ์ศรีของโรงเรียน มีปญหานอยท่ีสุด โดยมีความถี่ (f=25) ขอเสนอแนะ โดยภาพรวม คือควรจัดกิจกรรมตางๆเพื่อ

สงเสริมใหครูรักและสามัคคีกัน ผูบริหารควรมีการนิเทศ ติดตามงานอยางสม่ําเสมอและมอบหมายงานใหชัดเจน

เฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคล ครูควรจัดกิจกรรมสงเสริมความรูความสามารถของเด็กนักเรียน และสงเสริมการใช

สื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ตลอดจนสงเสริมใหผูปกครองมสีวนรวมกับทางโรงเรียนใหมากขึ้น 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

สรุปผล 

จากการศกึษาสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศกึษาในอําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย สรุปผลการวจัิยไดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาการสรางสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย โดย

ภาพรวมทุกมติอิยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มิติดาน

การมุงเนนวิชาการ อยูในระดับมาก รองลงมาคือมิติดานความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก และ มิติดาน

อํานาจอทิธิพลของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมาก ตามลําดับ  

2. ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชียงราย พบวาจากการตอบแบบสอบถามปลายเปดในตอนท่ี 3 ไมมีการกรอกในสภาพปญหา ซึ่งทางผูวิจัยไดนําปญหา

จากการแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาในตอนท่ี 2ในระดับการปฏิบัตินอยและนอยท่ีสุดมาหาคาความถี่ เม่ือ

พิจารณาปญหารายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ พบวา คือ มิติดานการอยูรวมกันของครู มีความถี่สูง

ท่ีสุด รองลงมาคือ มิติดานความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน และ มิติดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน 

ตามลําดับขอเสนอแนะ โดยภาพรวม คือควรจัดกิจกรรมตางๆเพื่อสงเสริมใหครูรักและสามัคคีกัน ผูบริหารควรมี 

การนเิทศ ตดิตามงานอยางสม่ําเสมอและมอบหมายงานใหชัดเจนเฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคล ครูควรจัดกิจกรรมสงเสริม

ความรูความสามารถของเด็กนักเรียน และสงเสริมการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ตลอดจนสงเสริมใหผูปกครองมี

สวนรวมกับทางโรงเรียนใหมากขึ้น 
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อภปิรายผล 

1. จากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูบริหารและครูประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายตอ 

สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายพบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก โดยเฉพาะมิติดานการมุงเนนวิชาการ มิติดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียนและมิติดานความเปนผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียน ท่ีปรากฏเชนนี้อาจเนื่องมาจากขาราชการครูในเขตอําเภอเวียงแกนปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ 

ทุมเทกาย ใจ เวลาในการสอนและปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ ผูบริหารโรงเรียน

สามารถจัดการองคการไดอยางราบร่ืน มีภาวะผูนําแบบปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา เนนและสงเสริมพฤติกรรมมุงงานและ

มุงสัมพันธสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาในทุกๆเร่ือง ท้ังสวัสดิการ วัสดุอุปกรณ การสงเสริมใหกาวหนาในอาชีพ ชี้นําและมี

มาตรฐานการปฏิบัติงานสูงมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา ทั้งการกระทําและความคิด ครูในโรงเรียนมีสุขภาพดีและผูกพัน

กับการเรียนการสอน ตั้งมาตรฐานการเรียนการสอนไวสูงและสามารถปฏิบัติได นักเรียนตั้งใจเรียนอยางดี มีแรงจูงใจใน

การเรียน อุปกรณในการเรียนการสอนมีเพียงพอ รวมทั้ง โรงเรียนในเขตพื้นที่อําเภอเวียงแกนสวนใหญ มีเปาหมาย

ในการจัดการศึกษาเพื่อมุงหวังใหนักเรียนเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรม จริยธรรม

มกีารยังรักษาไวซึ่งเอกลักษณและวัฒนธรรมแตละชนเผาในทองถิ่น จึงสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของ

ผูปกครอง ผูเรียน และชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วราพร จันทรเดช (2548, หนา 1-2) ไดศึกษาสุขภาพองคการ

ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 3  ท่ีพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนเอกชน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 3  โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สุขภาพองคการท่ีอยู

ในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก ดานการอยูรวมกันของครู ดานความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน ดาน

การมุงเนนวิชาการ ดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน และดานเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียน สวนดานการสนับสนุน

ทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสายัญ เรืองโรจน (2549, หนา 24-25) ไดทําการวิจัย

เร่ืองสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา สุขภาพ

องคการของโรงเรียน โดยรวมดานเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียน ดานความเปนผูนําและอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน ดาน

การสนับสนุนทรัพยากร ดานการอยูรวมกันของครู ดานมุงเนนวิชาการอยูในระดับแข็งแรงมาก และยังสอดคลองกับ

งานวจัิยของธนวัฒน เกตุงาม (2550) ไดทําการวจัิยเร่ือง การเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนแกนนํากับโรงเรียน

ท่ัวไป สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนโดยรวมดาน

ดานเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียน ดานความเปนผูนําและอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน ดานการสนับสนุนทรัพยากร ดาน

การอยูรวมกันของครู ดานมุงเนนวิชาการอยูในระดับสมบูรณมาก รวมท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของอุทัยวรรณ  

อุปถัมภ (2551, หนา 6-7) ไดทําการวิจัยเร่ืองสุขภาพองคการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสระแกว พบวาสุขภาพองคการของ

โรงเรียนเอกชนจังหวัดสระแกวโดยรวม ดานนักวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการอยูรวมกันของครู และดานมุงเนน

วชิาการอยูในระดับสมบูรณมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายมติ ิอภปิรายไดดังนี้ 

            1.1 มิติเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียนจากผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาใน

อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้เพราะโรงเรียนในเขตพื้นที่อําเภอเวียงแกน มีเปาหมาย     

การจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบททางสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและความตองการของชุมชน นั้นคือมีการเรียน
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วัฒนธรรมแตละชนเผาควบคูไปกับรายวิชาสามัญ อีกท้ังโรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง และพยายาม

สรางอัตลักษณท่ีเปนจุดขายของโรงเรียน สงผลใหมีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรับดวยเหตุนี้จึงทําใหครูผูสอนมีมุมมองตอ

สุขภาพองคการในมตินิี้อยูในระดับมาก 

  1.2 มิติความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน จากผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาใน

อําเภอเวียงแกน อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะปจจุบันครูผูสอนไดเห็นวาผูบริหารโรงเรียนสวนใหญไดศึกษาตอใน

สาขาการบริหารการศึกษาจึงคอนขางมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ และเพื่อใหบุคลากรครูสามารถทํางาน

รวมกันไดอยางมปีระสทิธิภาพ ผูบริหารจงึตองมภีาวะผูนํา มีความเปนมิตร และสนับสนุนครูในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายขององคการ 

           1.3 มิติอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน จากผลการวิจัยพบวาสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาใน

อําเภอเวียงแกน อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนสวนใหญคอนขางจะมีอํานาจในการควบคุมดูแล

บุคลากรครูในโรงเรียนโดยเฉพาะในโรงเรียนท่ีผูอํานวยการโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความสัมพันธท่ีใกลชิดตอกัน

แลวการดําเนนิการใด ๆ ในโรงเรียนก็จะมคีวามคลองตัว ในสวนของผูปกครองและชุมชนก็คอนขางในการยอมรับนับถือใน

ตัวผูบริหารวาเปนบุคคลท่ีมีความสามารถและเปนแบบอยางในดานคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต รวมท้ังสามารถ

เปนท่ีพึ่งของชุมชนได 

           1.4 มิติการสนับสนุนทรัพยากร จากผลการวิจัยพบวาสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาใน

อําเภอเวยีงแกน อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงแกนทุกโรงไดจะจัดการศึกษาตามแนวทาง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงไดงบประมาณสนับสนุนรายหัวและงบประมาณเรียนฟรี 15 ป จากทาง

รัฐบาล โรงเรียนไดจัดสรรงบประมาณไปใชในการบริหารจัดการในหลายๆเร่ืองและมีการควบคุม กํากับ ตรวจสอบ

รายจายอยางเขมงวด และไดพยายามสนับสนุนใหมกีารจัดสรรทรัพยากรใหกับครูและนักเรียนตามศักยภาพของโรงเรียน 

          1.5 มิติการอยูรวมกันของครู จากผลการวิจัยพบวาสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน 

อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร ฟกแกว (2550, หนา 1-2) ไดวิจัยเร่ืองสุขภาพองคการของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต1 ท่ีพบวาสุขภาพองคการมิติการอยูรวมกันของครูอยูในระดับมาก ท้ังนี้

อาจเปนเพราะโรงเรียนไดสรางวสิัยทัศนรวมเพื่อกระตุนใหครูไดทํางานรวมกันอยางมคีวามสุข ครูสวนใหญมีความเสียสละ

และมเีจตคตทิี่จะทํางานรวมกันเพ่ือเปาหมายขององคการ 

           1.6 มติกิารมุงเนนวชิาการ จากผลการวจัิยพบวาสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน อยู

ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของของ สมพร ฟกแกว (2550, หนา 1-2) ไดวิจัยเร่ือง สุขภาพองคการของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1ที่พบวาสุขภาพองคการมิติการมุงเนนวิชาการอยูในระดับมาก   

ท้ังนี้อาจเปนเพราะ จากสภาพการณปจจุบันผูปกครองและตัวของนักเรียนเองไดใหความสําคัญกับคุณภาพดานวิชาการ

ของโรงเรียน ดังนั้นเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับโรงเรียนขางเคียงโรงเรียนจําเปนท่ีจะตองมีนโยบายในการบริหาร

จัดการโรงเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการโดยกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค พรอมทั้งประกาศใหบุคลากรครูได

ถือปฏิบัติอยางเครงครัด ในสวนของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางโรงเรียนก็มีการสงเสริมการอบรมพัฒนาครู

อยางตอเนื่อง โดยเนนใหบุคลากรครูไดใชกระบวนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางมากขึ้น มีการทําวิจัยในชั้นเรียน มี

การสนับสนุนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกระตุนใหนักเรียนมีการแขงขันทางวิชาการ รวมถึงสนับสนุนให
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นักเรียนไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น แตในท้ังนี้ท้ังนั้นก็ขึ้นอยูกับบริบทของโรงเรียนและพื้นฐานของผูเรียนดวยวาจะมี

ศักยภาพมากนอยเพยีงใด 

2. จากผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการสรางสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชียงราย พบวาจากการตอบแบบสอบถามปลายเปดในตอนท่ี 3 ไมมีการกรอกในสภาพปญหา ซึ่งทางผูวิจัยไดนํา

ปญหาจากการแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาในตอนท่ี 2ในระดับการปฏิบัตินอยและนอยที่สุดมาหาคาความถี่ 

ซึ่งพบวา มิติดานการอยูรวมกันของครู มีความถี่สูงท่ีสุด รองลงมาคือ มิติดานความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน และ 

มติดิานอํานาจอทิธิพลของผูบริหารโรงเรียน ตามลําดับ 

    เม่ือพจิารณาเปนรายมติ ิอภปิรายไดดังนี้ 

   2.1 มติเิกยีรตศัิกดิ์ศรีของโรงเรียน ซึ่งพบวามปีญหานอยท่ีสุดโดยเกดิจากการท่ีผูปกครองและชุมชนคาดหวัง 

กับโรงเรียน วาเด็กในความปกครองของตนตองไดสิ่งท่ีดีท่ีสุดจากโรงเรียนโดยท่ีไมยอมใหความรวมมือกับโรงเรียนใน

ชวยเหลือหรือการทํากิจกรรมตาง ๆ อาจเปนเพราะประชากรสวนใหญของอําเภอเวียงแกนเปนชาวเขาเผาตาง ๆ ซึ่งสวน

ใหญไมรูหนังสือ และไมคอยเขาใจในภาษาไทยทําใหมีปญหาดานการสื่อสารทําความเขาใจระหวางโรงเรียนและชุมชน 

ผูปกครอง ในสวนของแนวทางแกปญหาสุขภาพองคการในมิติเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียนนั้นสามารถสรุปไดดังนี้ คือ 

ผูปกครองควรใหความรวมมือเขามาประชุมกับทางโรงเรียนมากขึ้นและใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานอยางเต็มท่ี 

ผูบริหารตองมกีารกําหนดวสิัยทัศนรวมขององคการ มีการประชุมชี้แจงนโยบายของโรงเรียนตอผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ัง

มกีารประชาสัมพันธกจิกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนสูชุมชน และท่ีสําคัญคือตองมกีารพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในทุกดาน  

             2.2 มิติความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งพบวามีปญหาวา ผูบริหารขาดการดูแลจัดสรรสวัสดิการตาง ๆ 

ใหครู และไมมคีวามชัดเจนในการมอบหมายงานและกําหนดเวลางานท่ีชัดเจนทําใหเกิดความซ้ําซอนในการทํางาน ซึ่งอาจ

เกิดจากนนโยบายของผูบริหารโรงเรียนทีไมชัดเจน ดานสวัสดิการและเงินเดือนท่ียังไมเปนไปตามวุฒิ การจัดสรร

สวัสดิการสําหรับครูคอนขางนอย และดานการประเมินติดตามครูของผูบริหารท่ียังไมเปนระบบและตอเนื่อง ในสวนของ

แนวทางแกปญหาสุขภาพองคการในมิติความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนนั้น คือ ผูบริหารควรมีการนิเทศ ติดตามงาน

อยางสม่ําเสมอและมอบหมายงานใหชัดเจนเฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคล โดยผูบริหารควรตองศึกษาตอดานบริหาร

การศึกษา และมีการวางนโยบายท่ีชัดเจน นอกจากนี้การจัดสรรเงินเดือนตองเปนไปตามวุฒิมีการสนับสนุนสวัสดิการ

สําหรับครู และมีการประเมินติดตามการทํางานของครู และท่ีสําคัญผูบริหารตองใชรูปแบบการบริหารแบบกระจาย

อํานาจสูฝายงานตาง ๆ 

 2.3 มติอิํานาจอทิธิพลของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งพบวาปญหาวา ผูบริหารบางโรงเรียนยังไมคอยไดรับการ ยอมรับ

ในการบริหารงานดานตาง ๆ จากคณะครู ผูปกครองและชุมชน อาจเกิดจากโครงสรางการบริหารท่ีไมมีความชัดเจน 

ผูบริหารโรงเรียนมีแนวทางการบริหารท่ีแตกตางกัน มีการจัดการท่ีผูบริหารไมมีมาตรการท่ีจะจูงใจบุคลากรและไมมี

ความสามารถในการจัดคนใหตรงกับงาน ในสวนของแนวทางแกปญหาสุขภาพองคการในมิติอํานาจอิทธิพลของผูบริหาร

โรงเรียนนั้น โรงเรียนตองมีโครงสรางการบริหารท่ีชัดเจน มีแนวทางการและมีมาตรการจูงใจบุคลากรใหทํางานอยางเต็ม

ศักยภาพ และพยายามจัดคนใหตรงกับงาน นอกจากนี้แลวผูบริหารตองแสดงบทบาทการเปนแบบอยางท่ีดีการทํางานมี

คุณธรรมและมคีวามสามารถ  
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 2.4 มิติการสนับสนุนทรัพยากร ซึ่งพบวาปญหาวา ขาดสื่อและอุปกรณท่ีทันสมัย รวมไปถึงระบบ Internet 

ความเร็วสูง ตลอดจนขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อ ซึ่งอาจเปนเพราะการบริการสื่อการเรียนการสอนที่ไมเพียงพอกับ

จํานวนนักเรียน และดานการจัดการพัสดุและงบประมาณท่ียังไมเปนระบบ แนวทางแกปญหาสุขภาพองคการในมิติการ

สนับสนุนทรัพยากร นั้นผูวิจัยคิดวา โรงเรียนควรตองจัดครูใหเพียงพอและสอนตรงตามวุฒิ หนวยงานที่รับผิดชอบตอง

จัดสรรบุคลากรใหตรงกับเอกท่ีตองการ สวัสดิการตางๆตองมีการจัดสรรใหครูอยางเหมาะสม มีการสนับสนุนใหครูไดรับ

การอบรมพัฒนาไปอยางท่ัวถึง สําหรับครูท่ีไมมีวุฒิครูจะตองสนับสนุนใหไดเรียนตอวุฒิครู และท่ีสําคัญตองสนับสนุนสื่อ

การเรียนการเรียนใหเพยีงพอกับจํานวนนักเรียนและอาจมีมาตรการจํากัดจํานวนนักเรียนใหเหมาะสม นอกจากนี้จะตองมี

การจัดสรรงบประมาณดานวชิาการใหพอเพยีงและมกีารควบคุมการเบิกจายพัสดุใหเปนระบบและควรสงเสริมและจัดใหมี

การพัฒนาความรูความสามารถของครูผูสอนในดานเนื้อหาวิชาท่ีสอน การใชสื่อเทคโนโลยีใหมๆ อีกทั้งควรสงเสริมใหมี

การจัดปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูท้ังในสถานศึกษาและทองถิ่นใหมีความเหมาะสมและเอื้อตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูของผูเรียน 

 2.5 มติดิานการอยูรวมกันของครู ซึ่งพบวาปญหาวา ครูยังขาดความรักใครปองดองกัน ไมคอยมีกัลยาณมิตรท่ีดี

และเอือ้เฟอเผื่อแผตอกัน ทําใหไมอยากรวมมือกันในการทํางาน อาจเกิดจากความสัมพันธระหวางครูและผูบริหารซึ่งเกิด

จากครูขาดวิสัยทัศนรวม และนโยบายท่ีชัดเจนจากผูบริหารทําใหขาดแรงจูงใจและไมกระตือรือรน ท่ีจะทํางาน และดาน

ความสัมพันธระหวางครูดวยกันท่ีเกิดจากครูมีความหางเหินกัน โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีบุคลากรครูจํานวน

มาก มีหลายอาคาร มีหองพักครูหลายหอง มีการแบงสายชั้นหลายหอง ทําใหการสื่อสารของครูนอยลงความสัมพันธจึง

หางกัน สําหรับแนวทางแกปญหาสุขภาพองคการในมิติการอยูรวมกันของครูควรจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหครูรัก

และสามัคคกัีน โดยโรงเรียนควรสรางวสิัยทัศนรวมและกําหนดนโยบายท่ีสามารถกระตุน ครูใหมีความกระตือรือรนในการ

พัฒนาโรงเรียนรวมกัน นอกจากนี้จะตองมีการจัดทําโครงการท่ีเปดโอกาสใหครูไดทํางานรวมกัน โดยเฉพาะในโรงเรียน

ขนาดใหญท่ีมีบุคลากรครูจํานวนมาก และโครงการท่ีจัดขึ้นตองเนนใหมีการบูรณาการระหวางกลุมสาระเพื่อใหครูไดมี

ความใกลชดิกัน และเสริมสรางความสามัคคีใหเกดิขึ้นในองคกร 

 2.6 มติดิานการมุงเนนวชิาการ ซึ่งพบวาปญหาวา โรงเรียนขาดการปลูกฝงใหเด็กนักเรียนมีความกระตือรือรนใน

การเรียน และครูยังจัดการเรียนรูโดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ตลอดจนครูไมเช่ือมั่นวานักเรียนมี

ความสามารถในการเรียนรู ผูวิจัยเห็นวาอาจจะเปนเพราะนักเรียนขาดทักษะกระบวนการในการเรียนรู นักเรียนไมไดรับ

การอบรมสั่งสอนในทางท่ีถูกตอง นักเรียนมีครอบครัวท่ีแตกแยก นักเรียนไมมีแรงเสริมกระตุนใหสนใจการเรียน และ

นักเรียนปรับตัวกับเทคโนโลยีสมัยใหม ๆ ไมทัน ปญหาดานสถานศึกษาขาดความพรอม ขาดวัสดุอุปกรณและสื่อ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ขาดครูท่ีมีความชํานาญในการจัดกระบวนการเรียนรู ขาดการนําแหลงเรียนรูในชุมชนหรือภูมิปญญา

ทองถิ่นมาจัดกระบวนการเรียนรู และขาดการประชาสัมพันธขาวสารสูชุมชน และผูปกครองไมมีเวลา ขาดการเอาใจใส

บุตรหลานเทาท่ีควร และผูปกครองขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา หลักสูตร รวมถึงสื่อเทคโนโลยีใหม ๆ 

ในสวนของแนวทางแกไขแกปญหาสุขภาพองคการในมิติการมุงเนนวิชาการนั้น ครูควรจัดกิจกรรมสงเสริมความรู

ความสามารถของเด็กนักเรียนและมั่นใจวานักเรียนเปนเด็กชนเผาสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จในการเรียนได ผูวิจัย

เห็นวาผูบริหารตองใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการ และมีนโยบายท่ีมุงเนนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

สนับสนุนใหมีการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ดานวิชาการมีการจัดโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาการอาน
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ภาษาไทยไมออกและเขียนไมไดของนักเรียนและท่ีสําคัญตองสนับสนุนใหครูไดมีการอบรมพัฒนาตนเองในดาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหครูแกไขปญหาดานผูเรียนอยางจริงจัง และควรใหครูจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีสามารถนํามาแกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดจริงนอกจากนี้

ผูบริหารตองมกีารนเิทศตดิตามและประเมินการสอนของครูอยางตอเนื่อง สนับสนุนใหมีการจัดแหลงเรียนรูนอกหองเรียน 

และตองใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพภายใน การวัดและประเมินผลตองเปนไปตามสภาพจริง ตองมีการปรับ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนใหเขากับบริบทของนักเรียนในพื้นท่ีในดานความรวมมือของผูปกครองและชุมชนนั้น

ผูปกครองตองใหความรวมมือในการติดตามนักเรียนรวมกับโรงเรียน ประกอบกับท่ีโรงเรียนตองสงเสริมใหมีการ

ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานทางวชิาการสูชุมชน 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช 

 ผลจากการวิจัยในคร้ังนี้ พบวา การสรางสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชยีงราย  โดยภาพรวมจะอยูในระดับมาก และแตละมติอิยูในระดับมากทุกขอ แตก็ยังพบวาประเด็นแตละมิติยังเปนปญหา

ท่ีผูบริหารจะตองใหความสนใจ เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศ ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงสุขภาพองคการ ภายในโรงเรียน 

ดังนี้  

 1. จากการวิจัย พบวา การสรางสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายมิติ

ดานเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียน ในดานชุมชนไมมีอิทธิพลเหนือคณะกรรมการสถานศึกษามีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหาร

ควรสงเสริมใหชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษารวมมือกันในการสนับสนุน การจัดการศึกษาตามความตองการของ

ชุมชนตอไป 

 2. จากการวิจัย พบวา การสรางสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย มิติ

ดานการอยูรวมกันของครู ในดาน ครูมีความรักใครปองดองกัน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารจะตองสงเสริม สนับสนุน

ให ครูมคีวามรักใครสามัคคีกัน 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไป 

 1. ควรทําการศึกษาวิจัยรูปแบบของความสัมพันธระหวางสุขภาพองคการของโรงเรียนกับความพึงพอใจของครู

โรงเรียนประถมศกึษาในอําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย 

 2. ควรทําการศึกษาวิจัยการวิจัยปฏิบัติการสรางสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชยีงราย 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาเร่ืองการสรางสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สามารถ

สําเร็จลุลวงดวยด ีดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.พงษกร หงษกราย ซึ่งเปนอาจารยท่ี

ปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษา

คนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ผูศกึษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 
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ขอขอบพระคุณ ผอ.เอกราช  ลือชา ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษโรงเรียนขุนขวากพิทยา นายมานิตย  ถูนาแกว 

รองผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการพิเศษ โรงเรียนขุนขวากพิทยา และนางรัตนา ชินะขาย ครูชํานาญการพิเศษหัวหนา

กลุมงานบริหารวิชาการโรงเรียนขุนขวากพิทยา ท่ีไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไข

ตรวจสอบเคร่ืองมือ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ท่ีใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควา

คร้ังนี้สมบูรณและมคุีณคา 

ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร บุคลากร และผูที่เกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนประถมศึกษาใน

อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือเปนอยางดี

ยิ่งในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยด ี
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ความตองการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการของครูกลุมโรงเรียนนางแล สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

Needs in Using Information Technology System for Management of the Teachers 

in Nang Lae School Group under Chiang Rai Primary Education Service Area 

Office 1 

วราพร อารีย14

1* และสุชาติ ล้ีตระกูล15

2
 

Waraporn Aree1* and Suchart Leetagool2 

บทคัดยอ 

การวจัิยคร้ังนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศกึษาความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของครูกลุมโรงเรียนนางแล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบความตองการใชระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการของครูกลุมโรงเรียนนางแล จําแนกตาม ประสบการณทํางาน จํานวน  5 โรงเรียน 55 คน  เคร่ืองมือท่ีใช

ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยไปติดตอขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืน 55 ชุด คิดเปนรอยละ 100 สถิติท่ีใชคือ คารอย

ละ คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการวจัิยพบวา 

1. ความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของครูกลุมโรงเรียนนางแล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
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และการบริการขอมูล ดานการนําขอมูลไปใช ดานการวเิคราะหขอมูล และดานการประมวลผลขอมูล 

2. การเปรียบเทียบ ความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของครูกลุมโรงเรียนนางแล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวาครูโรงเรียนกลุมนางแล

ท่ีมปีระสบการณทํางานท่ีแตกตางกันมคีวามตองการใชระบบสารสนเทศแตกตางกันทุกดาน 
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Abstract  

This study aimed at examining the needs and comparing theseneeds using information technology system for 

management of the teachers in Nang Lae School Group under Chiang Rai Primary Education Service Office 1. The 

participants included 55 teachers from 5 schools whose qualifications were classified according to their age, sex, and 

working experience.  Research instrument was a series of rating scale questionnaires constructed by the researcher. 

Data were also collected by the researcher with 100 per cent return. The obtained data were analyzed by 

descriptive statistics drawing on percentage, mean and standard deviation. The findings of the study are as follows. 

 1. The teachers’ needs in using information technology system for management overall appeared at a high 

level. When considering in each aspect, it appeared at a high level in every aspect ranking from higher to lower 

level as follows: data collection, data checking, data filing and service, data utilization, data analysis, and data 

processing.  

 2. From comparing the teachers’ needs in using information technology system for management in Nang 

Lae School Group under Chiang Rai Primary Education Service Office 1, it appeared that the teachers with different 

working experiences had different needs in using information technology system in every aspect.  
 

Keywords : Using Information Technology System for Management 
 

บทนํา 

ในปจจุบันเปนท่ียอมรับกันวาขอมูลขาวสารสนเทศเปนทรัพยากรท่ีจําเปนอยางยิ่งผูใดไดขอมูลสารสนเทศท่ี

ถูกตอง รวดเร็วกวาจะเปนผูไดเปรียบเพราะสามารถใชสารสนเทศเหลานั้นในการตัดสินใจเร่ืองตางๆไดอยางถูกตอง 

รวดเร็ว ดังนั้น ขอมูลสารสนเทศจึงมีความสําคัญตอการตัดสินใจดําเนินการตางๆ โดยเฉพาะการวางแผนการศึกษาและ

การกําหนดนโยบายตองมีระบบขอมูลขาวสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ มีความละเอียด ครบถวน ถูกตอง ตรงตามความ

ตองการ และทันสมัย จึงชวยใหการวางแผนการบริหารจัดการและการตัดสินใจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพในทาง

ตรงกันขาม หากหนวยงานใดไมไดมกีารนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการปฏิบัติงานก็ยอมเสี่ยงตอความผิดพลาดสูงและผล

การดําเนินงานก็จะไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ขอมูลและสารสนเทศจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการ

ตัดสินใจของงาน ซึ่งหนวยงานจําเปนตองสราง จัดและพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีคุณภาพ มีความเท่ียงตรงตามเร่ืองท่ี

ตองการใช สะดวก รวดเร็ว ทันตอเวลา โดยขอมูลดังกลาวระรวบรวมไดจากกการปฏิบัติงานภายในหนวยงานและจาก

แหลงขอมูลภายนอกท่ีเกี่ยวของ การจัดระบบสารสนเทศท่ีดีชวยใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียน

เปนแหลงขอมูลพื้นฐานทางการจัดการศึกษาทุกระดับ ท่ีจะตองนําขอมูลสารสนเทศ ไปใชในการจัดการศึกษา หากไมได

จัดเก็บขอมูลไวอยางเปนระบบ ไมถูกตอง ไมทันเหตุการณ และไมเพียงพอ ยอมจะสงผลใหการบริหารงานของหนวยงาน

ลดประสิทธิภาพลง หากมีการนําเทคโนโลยี คอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูล ประมวลผล และจัดระบบสารสนเทศ 

ทําใหการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิผลท่ีสมบูรณ ถูกตอง รวดเร็ว และทันสมัย (ศิริชัย สมพงษ 2544 

หนา 1 )  
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 การบริหารงานของหนวยงานหรืองคการตางๆท้ังหนวยงานของรัฐและเอกชน ไมวาระดับใด ผูบริหารมีความ

จําเปนจะตองวางแผนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน นอกจากนั้นยังมีหนาท่ีในการควบคุมงานและ

ตัดสินใจสั่งการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายของหนวยงานหรือองคการในการบริหารงานนั้น นอกจากจะใช

ทรัพยากรหรือปจจัยพื้นฐานในการบริหารอันไดแก คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการจัดการที่ดีแลวในปจจุบันขอมูล 

สารสนเทศ ก็เปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงานในหนวยงานหรือองคการนั้นๆ ท้ังนั้นเพราะ

ขอมูล สารสนเทศ จะเปนสิ่งท่ีบงบอกถึงสภาพการปฏิบัติงานคร้ังตอไป ใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย และภารกิจ

ของหนวยงานหรือองคการท่ีวางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ( อรอุมา แกวสวาง 2548 หนา 1 ) เนื่องจาก

โลกปจจุบันเปนโลกแหงการแขงขันความสําคัญของสารสนเทศและขอมูลขาวสาร นั้นจึงไดรับการยอมรับกันท่ัวไปแลววา 

ผูท่ีไดรับสารสนเทศท่ีถูกตองรวดเร็ววาคูแขงยอมเปนผูไดเปรียบโดยเฉพาะในวงธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูง ผูที่สามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารไดกอน ยอมตัดสินในกาวเดินไปไดกอนคูแขง ดังนั้น จึงเกิดปรากฎการณแขงขันกันพัฒนาสารสนเทศ 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดสังคมยุคสารสนเทศท่ีมีสรรพสิ่งมากมายใหผูเรียนไดเรียนรูไดไมรูจัก

หมดสิ้น สรางการเรียนรูใหเกดไดกวางขวางและกระจายไปทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ และเปนสิ่งที่พึงปรารถนา

ขององคกรทั้งหลาย ไดมีความพยายามนําสารสนเทศมาใชเพื่อประโยชนสําหรับหนวยงานหรือองคกรในรูปแบบตาง ๆ 

เชน กระบวนการรวบรวมขอมูล เพื่อใหได สารสนเทศ ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน การบริหาร การตัดสินใจ ภายใน

องคกร เพ่ือใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององคกรไดอยางถูกตอง จึงมี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ซึ่งเปนระบบท่ีรวบรวมและจัดเก็บขอมูลจากแหลงตางๆท้ังภายในและภายนอกองคกร

อยางมีหลักเกณฑ เพื่อนํามาประมวลผลใหไดสารสนเทศท่ีชวยสนับสนุนการทํางาน และการตัดสินใจของผูบริหารในดาน

ตาง ๆ เพื่อใหการดําเนนิงานขององคกรเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ 

 ปจจุบันการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT – Information Technology ) มาใชในการบริหารจัดการศึกษา จึงมี

บทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาอยางยิ่ง เพื่อทําใหการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีความรู 

ความสามารถ ท่ีจะเสาะแสวงหาวิเคราะหและการจัดสรรใหมีทักษะในการประกอบอาชีพสามารถปรับตัวใหทันตอกระแส

การเปลี่ยนแปลงและการปรับประยุกตใชขอมูล ขาวสารสําหรับแกปญหาท่ีเผชิญอยู ดังร้ันในการบริหารสถานศึกษา

ผูบริหารจะตองตัดสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จึงตองไดรับขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรดานนั้นมาใชในการตัดสินใจ 

ดังนั้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ( Managerment Information 

Sustem หรือ MIS ) ก็นับวาเปนปจจัยสําคัญท่ีมคีวามสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงานใหมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล 

 โรงเรียนในกลุมนางแล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 1 มีการนําเอาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรเขามาชวยในการเก็บรวบรวม และประมวลผลขอมูลเพื่อใหไดสารสนเทศท่ีถูกตอง รวดเร็วและทันตอ

เหตุการณ สามารถนําขอมูลท่ีไดมาวางแผนบริหารจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในดาน กระบวนการจัดการ 

กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการวัดผลประเมินผล กระบวนการนิเทศรวมถึงโครงการหรืองานตาง ๆ ระบบ

สารสนเทศจะชวยใหสามารถดําเนินงานพัฒนาคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนแนวทางสูการพัฒนาและสราง

ทางเลือกใหมในการวางแผนการควบคุมการดําเนินงานของโรงเรียน เนื่องจากระบบสารสนเทศมีความสําคัญและจําเปน

ตอการบริหารในการใชวางแผนพัฒนาการศึกษา จากผลการวิจัยของ ( เมธา ชาญเมธี 2549 หนา 130 ) และปจจุบัน

โรงเรียนกลุมนางแลมีความตองการท่ีพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดคุณภาพจําเปนตองอาศัยระบบสารสนเทศมาชวยใน
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ดานกระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการวัดผลประเมนิผล และกระบวนการนิเทศรวมถึงโครงการ

หรืองานตาง ๆ เพื่อใหเกดิความถูกตอง แมนยํา ทันเวลา และเปนปจจุบัน 

 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกลาว มีความจําเปนตองทราบขอมูลท่ีเกี่ยวกับสภาพปญหาของการใช

สารสนเทศ ตลอดจนความตองการในการใชของครูผูสอนเปนอยางดี ท้ังนี้เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบสารสนเทศให

สอดคลองความตองการและสามารถนําไปใชไดอยางเปนจริงดังนั้นผูวิจัยไดสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปญหาและความ

ตองการใชระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนกลุมนางแล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงรายเขต 1 

 ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพการศึกษากลุมนางแล หากมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ

ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเตรียมความพรอมท่ีจะรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ไดเปน

อยางดีอีกท้ังยังสามารถรายงานตอสาธาณชนไดอยางเปดเผยและชัดเจนตามท่ีกฎหมายกําหนด สงผลใหสาธารณชน 

องคกร และหนวยงานตางๆมีความเช่ือมั่นในระบบการจัดการศึกษายิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจดําเนินการศึกษาวิจัยกับ

ความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของครูโรงเรียนกลุมนางแล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ

ประถมศกึษาเชยีงรายเขต 1 ซึ่งผลการศึกษาคร้ังนี้จะนํามาใชในการพัฒนาระบบสารนเทศในโรงเรียน ใหมีความเปนระบบ 

และมีความเหมาะสม ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว อันจะสงผลตอการบริหารงานโรงเรียนใหเกิด

ประสทิธิภาพและมปีระสทิธิผลเพื่อการพัฒนาการศกึษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพ่ือศกึษาสภาพความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนกลุมนางแล สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงรายเขต 1 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนกลุมนางแล สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงรายเขต 1 โดยจําแนกตามประสบการณ  

ตัวแปรท่ีใชในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ ไดแก ประสบการณทํางาน แบงออกเปน 4 ระยะเวลา 

 1. ต่ํากวา 5 ป 

 2. 5  – 10 ป 

 3. 11 – 20 ป 

 4. 21 ปขึ้นไป  

ตัวแปรตาม ไดแก ความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนกลุมนางแล สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา เชยีงรายเขต 1  
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วิธีวิทยาการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครูโรงเรียนกลุมนางแล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงรายเขต 1 จํานวน 5 โรงเรียน  จํานวน 55 คน 

 เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

1. เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิยเปนแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนการตรวจแบบสอบถามรายการ ( Checklist ) 

สอบถามเกี่ยวกับ ระดับคุณวุฒ ิประสบการณในการทํางาน และระดับการศกึษาท่ีโรงเรียนจัดการเรียนการสอน 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนของครูกลุมนางแล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา ( 

Rating Scale ) โดยม ี5 ตัวเลือกและมเีกณฑใหคะแนนดังนี้ คือ  

ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับมากท่ีสุด          ใหคะแนน   5 คะแนน 

ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับมาก      ใหคะแนน   4 คะแนน 

ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับปานกลาง         ใหคะแนน   3 คะแนน 

ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับนอย  ใหคะแนน   2 คะแนน 

ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับนอยท่ีสุด           ใหคะแนน   1  คะแนน 

2. ขัน้ตอนการสรางเคร่ืองมือและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย ในการสราง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิยผูวจัิยดําเนนิการตามขัน้ตอน ดังตอไปนี้ 

 2.1.ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อนํามากําหนดกรอบและ

ขอบเขตเนือ้หาในการสรางแบบสอบถามใหครบถวนทุกประเด็น 

 2.2.รวบรวมขอมูลท่ีศกึษาแลวเบ้ืองตนนํามาเปนขอมูลพืน้ฐานในการกําหนดโครงสรางของแบบสอบถาม 

 3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษา ตรวจสอบรูปแบบความถูกตองและความ

เหมาะสมของภาษา 

 4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( 

Content Validity ) ดวยการหาคา IOC เทากับ ชวง 0.5 – 1.0  

 5. นําแบบสอบถามท่ีไดจากการทดลองใชมาพิจารณาปรับปรุงแกไขและจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับ

สมบูรณ สําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเปนการวจัิยตอไป 
 

การวเิคราะหขอมูล  

 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจความสมบูรณ ความถูกตองคํานวณและการวิเคราะห

ขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมขีัน้ตอนการประมวลผลดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลท่ีกําหนดไว 

2. ลงรหัสและบันทึกผลในคอมพวิเตอร ในการวเิคราะหขอมูล 
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3. การวเิคราะหขอมูล 

3.1 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบสอบถาม นํามาแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 

3.2 สําหรับขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนของครูกลุมโรงเรียนนางแล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 นํามาวิเคราะห หา

คาเฉลี่ย และสวยเบ่ียงแบนมาตรฐานเสนอเปนรูปตารางประกอบคําบรรยายแปลความหมายจากคาเฉลี่ยตามเกณฑราย

ดาน และรายขอ ตามเกณฑดังนี้ (กติต ิเกยีรตกินก.2542:51) 

เกณฑการแปลผลคาเฉลี่ย 

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถงึ ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถงึ ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถงึ ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถงึ ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถงึ ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับนอยท่ีสุด 

3.3 การเปรียบเทียบความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

ของครูกลุมโรงเรียนนางแล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ท่ีจําแนกตามประสบการณ

ของผูตอบแบบสอบถาม เน่ืองจากศกึษาจากประชากรโดยการใชขอมูลเปรียบเทียบโดยตรง 
  

สรุปผลและอภิปรายผล 

อภปิรายผล 

จากผลการวิจัยเร่ืองความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของครูโรงเรียนกลุมนางแล ผูวจัิยเห็นวา

มปีระเด็นอภปิรายดังตอไปนี้  

1. ความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดานการเก็บรวบรวมขอมูลโดยภาพรวม อยูในระดับมาก แสดง

ใหเห็นวาครูโรงเรียนกลุมนางแลท่ีมีประสบการณสูงมีความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการจัดทํา

แผนพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการจัดการ โดยใหครูทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการเก็บรวบรวม

ขอมูลเพื่อการจัดการไปใชปฏบัิตจิริง มกีารตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมขอมูลเมื่อนําไปปฏิบัติ

อยางถูกตองสมบูรณ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบและประเมินผลท่ีไดไปใชปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาระบบ โดย

พบวาครูโรงเรียนกลุมนางแลมคีวามตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาก เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขามามีบทบาทสําคัญในดานการจัดการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดขอมูลเปนปจจุบัน และรวดเร็ว 

สอดคลองกับกาญจนา จิตโรภาส     (2546 หนา 114–115) ไดทําการศึกษาความตองการและแนวทางการพัฒนาระบบ

สารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชาตามทัศนะของครูปฏิบัติการสอนพบวาครูมีความตองการใชระบบ

สารสนเทศ  ในระดับมากโดยเฉพาะการจัดเก็บขอมูลและการประเมินผลขอมูลมีความจําเปนตองการท่ีโรงเรียนตอง

ดําเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนอยางเปนระบบ

สืบคนไดรวดเร็ว และสามารถทบทวนแกไขได โดยเหตุผลขางตนทําใหครูมีความตองการใชระบบสารสนเทศอยูในระดับ

มาก ซึ่งขอมูลสารสนเทศทําใหผูบริหารมองเห็นปญหาสามารถคาดการณลวงหนาได 
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2. ความตองการใชระบบสาระสนเทศเพื่อการจัดการดานการตรวจสอบขอมูลผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาครูกลุมนางแลท่ีมีคุณวุฒิสูงมีความตองการท่ีจะใชระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อการ

วางแผนการตรวจสอบขอมูล  และติดตามประเมินผล นําแผนการตรวจสอบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการไปใชปรับปรุง

แกไขควบคุมการจัดการทุกดานอยางถูกตองสมบูรณโดยพบวาครูโรงเรียนกลุมนางแลมีความตองการใชระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการมาก  เนื่องจากครูโรงเรียนกลุมนางแลมีความตองการใหใชขอมูลที่ดีในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการ

ไดอยางถูกตองแมนยําและชัดเจน สอดคลองกับอรอุมา แกวสวาง (2548 หนา 123–131) ไดทําการศึกษาการจัดการระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชยีงใหมเขต 2 สภาพการดําเนนิงานพบวา มีการดําเนินการใน

ดานการจัดทํารายการขอมูลท่ีตองการใชมีระบบและวิธีการเก็บรวมรวมขอมูล มีการตรวจสอบความชัดเจนของการเขียน

ขอมูล  มีการเลือกใชเทคนิกวิธีการในการวิเคราะหและประเมินผล มีการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรชวยในการเก็บรักษาขอมูล 

มีการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไปใชในการจัดทําแผนและการบริหารและมีการพัฒนาและจัดหาสื่ออุปกรณตอเนื่องอยาง

เปนระบบ 

3. ความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดานการประเมินผลขอมูลโดยภาพรวมอยูในระดับมากและ

ครูกลุมนางแลสวนใหญท่ีมีประสบการณทํางานมากและโรงเรียนกลุมนางแลที่ครูปฏิบัติงาน มีความตองการใหมีการวาง

แผนการจัดกระทําและประเมินผลขอมูลเพื่อการจัดการโดยใหครูโรงเรียนกลุมนางแลทุกคนมีสวนรวมมีการติดตามและ

ประเมินผลความเช่ือถือไดของการประเมินผลขอมูลเพื่อการบริหารจัดการเมื่อนําไปใชปฏิบัติจริงวาตรงตามวัตถุประสงค

และภารกจิงาน โดยการใชคอมพวิเตอรในการประเมนิผลและการเช่ือมโยงเครือขายแสดงใหเห็นวาครูโรงเรียนกลุมนางแล

มีการติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศทุกคร้ังอยางตอเนื่อง สอดคลองกับอดิศร โชคบัณฑิต (2548 หนา 68–77) 

ไดทําการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยการใชวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีมีอยูแลวในสถานศึกษา และเปน

เคร่ืองมือในการดําเนินงานดานสารสนเทศมากท่ีสุดในดานวัสดุอุปกรณในการจัดเก็บและบันทึกขอมูลและประเมินผล

ขอมูล โดยสถานศึกษามีหองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  สวนใหญมีความ

ตองการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในดานงบประมาณในนนใรจัดเก็บซอมแซมบํารุงรักษาสื่ออุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. ความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ดานการจัดเก็บ และการบริการขอมูล โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก มีความตองการใหนําแผนการพัฒนาระบบการจัดเก็บและการบริการขอมูลเพื่อการจัดการ ไปใชใหสอดคลอง

กับการบริหารของโรงเรียนประเมินผลระบบการจัดเก็บและการบริการขอมูลเพื่อการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย ใหมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบการจัดเก็บและบริการขอมูล โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ทันสมัยสอดคลองกับอรอําไพ ศรีสุพรรณ (2547 หนา 82–89) ไดทําการศึกษาสภาพปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพาพบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรดานการใชระบบฐานขอมูล 

วัตถุประสงคการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมากดานฮารดแวร ดานซอฟแวร ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

คมนาคมอยูในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับความแตกตางพบวาเพศความรู อายุ จํานวนปในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพาแตกตางกัน ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรในมหาวิทยาลัย

บูรพาดานฮารดแวร  ดานซอฟแวร ดานบุคลากรและดานองคประกอบสนับสนุนอ่ืน ๆอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบ

เทยีมความแตกตางพบวาดานฮารดแวร ดานซอฟแวร และบุคลากรตัวแปรทุกตัวแปรมคีวามแตกตางกัน 
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5. ความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ดานการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มี

ความตองการใหมีการวางแผนพัฒนาระบบการวิเคราะหขอมูลเพื่อการบริหารจัดการโดยใหครูโรงเรียนกลุมนางแลทุกคน

มีสวนรวม นําแผนพัฒนาระบบการวิเคราะหขอมูลเพื่อการบริหารจัดการไปใชในการจัดการฝกอบรมความรู 

ความสามารถของผูท่ีไดรับมอบหมายใหวิเคราะหขอมูล  โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ศิริ

ชัยสมพงษ (2544 หนา 101–104) ไดทําการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานี พบวา รายการขอมูลที่กําหนดไวในโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน

ทุกรายการ มีความตองการจําเปนสําหรับใชในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน สวนการประเมินความ

คาดหวังผลท่ีไดจากการบันทึกและการประมวลผลขอมูล ดานประโยชนและความเหมาะสมของโปรแกรมการประเมิน

ประสิทธิภาพดานความสะดวกในการใชโปรแกรม ดานความทนทานตอความผิดพลาดท่ีเกิดจากการใชโปรแกรมดาน

ความคุมคาและความพงึพอใจในการนําโปรแกรมไปใช ทุกรายการของระบบสารสนเทศมีคุณภาพอยูในระดับมาก สําหรับ

คูมือการใชโปรแกรมการจัดระบบสารสนเทศ มีผลการประเมินคุณภาพดานความถูกตองชัดเจนของเนื้อหา ดานการใช

ภาษาท่ีงายและสะดวกตอการนําไปปฏิบัติดานความเหมาะสมของเนื้อหา ดานความสมบูรณ และความครอบคลุมของ

เนือ้หาในเอกสาร ทุกรายการมคุีณภาพอยูในระดับมาก 

6. ความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดานการนําขอมูลไปใช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดง

ใหเห็นวาครูโรงเรียนกลุมนางแลท่ีมีอายุ และมีประสบการณการทํางานมาก มีความตองการใหมีการนําแผนพัฒนาระบบ

การนําขอมูลไปใชเพ่ือการบริหารจัดการ โดยการจัดฝกอบรมใหความรูแกครูโรงเรียนกลุมนางแลทุกคน มีการติดตามและ

ประเมินผลในการนําแผนพัฒนาระบบการนําขอมูลไปใช เพื่อการบริหารจัดการโดยการประสานงานกับงานอ่ืนๆภายใน

โรงเรียนอยางตอเนื่อง มีการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาระบบการนําขอมูลไปใชเพื่อการบริหารจัดการไดตรงตาม

วัตถุประสงคและชัดเจน จากการติดตามและประเมินผลท่ีไดอยางสม่ําเสมอ  สอดคลองกับ พิสมัย ชัยวิเศษ (2547 หนา 

83-87) ไดทําการศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวาสภาพ

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน บุคลากรมีความรูความสามารถเหมาะสมกับการจัดระบบสารสนเทศ

พื้นฐานในงานขอมูลสารสนเทศ ผูบริหารนําขอมูลไปใชในงานบริหารท่ัวไปและไดมีการจัดอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการนั้น เปนวิธีการท่ีจัดหาขอมูลท่ีถูกตอง ถูกเวลาใหกับฝายบริหาร เพื่อ

อํานวยความสะดวกกับกระบวนการตัดสนิใจ และชวยใหหนาที่การวางแผนการควบคุมและการดําเนินงานขององคกรการ

ดําเนนิการอยางมปีระสทิธิภาพ เปนท่ีนาสังเกตวาครูโรงเรียนกลุมนางแลมีความตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบันเทคโนโลยีกาวหนาอยางรวดเร็วและเขามามีสวนชวยในการจัด

การศึกษาทําใหครูควรมีความรูความเขาใจ และมีความสามารถท่ีจะนําเทคโนโลยีเหลานั้นมาใชประโยชนในการจัด

การศึกษา ดั้งนั้นผูบริหารและครูจึงมีความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาใหมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเร่ืองความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของครูโรงเรียนกลุมนางแล 

ผูวจัิยมขีอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ดังนี้ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ความตองการพัฒนาดานการเก็บรวบรวมขอมูล ดานการตรวจสอบ ดานการประมวลผลขอมูล  ดานการ

จัดเก็บและการบริการขอมูล ดานการวเิคราะหขอมูล ดานการนําขอมูลไปใช ผลการวิจัยพบวา ครูโรงเรียนกลุมนางแลท่ีมี

อายุ ตั้งแต 51 ปขึ้นไป มีความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในระดับมาก ผูบริหารสถานศึกษา

ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได

คุณภาพ จําตองอาศัยระบบสารสนเทศมาชวยในดานกระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการวัดผล

ประเมินผล และกระบวนการนิเทศ รวมถึงโครงการหรืองานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความถูกตอง แมนยํา ทันเวลา และเปน

ปจจุบัน ช รวมท้ังสงเสริมใหผูรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ ช และมี

ทักษะและเกิดความชํานาญอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนและเปนการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารโรงเรียนใหมปีระสทิธิภาพตอไป 

2. การดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงานของโรงเรียน หรือหนวยงาน ควรใชหลักการมีสวนรวม และควรเปด

โอกาสใหผูท่ีเกี่ยวของไดมสีวนรวมในทุกขัน้ตอนของการดําเนนิงาน 

3. ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของโรงเรียนอยาง

ตอเน่ือง เพื่อใหการดําเนนิงานของโรงเรียนมปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น 

4. การดําเนนิการพัฒนาระบบสารสนเทศของงานโรงเรียน  หรือหนวยงานควรใชหลักการมีสวนรวม หลักการ

ปฏบัิตกิาร และควรเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดมสีวนรวมในทุกขัน้ตอนของการดําเนินงานโรงเรียนควรสงเสริมสนับสนุนให

บุคลากรไดศกึษาหาความรูและประสบการณเพื่อนํามาพัฒนาระบบสารสนเทศใหกวางขวางยิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวจัิยครั้งตอไปจากการวจัิย มขีอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไปดังนี้คือ 

1. ควรไดมกีารศกึษาวจัิยเร่ืองปจจัยท่ีเกี่ยวของหรือสงผลตอความตองการพัฒนาระบบ 

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของครูโรงเรียนกลุมนางแล   

2. ควรมกีารศกึษาวจัิยในเชงิลกึโดยการใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสนทนากลุมหรือการ 

สัมภาษณถงึความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศของครูโรงเรียนกลุมนางแล 

3. ควรไดมกีารศกึษาขยายผลในกลุมโรงเรียนใกลเคียง 

4. ควรมกีารศกึษาการใชกลยุทธในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมปีระสิทธิภาพเพื่อใหการดําเนนิงานของ

โรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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รวมท้ังผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนในกลุมนางแล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 

และมหาวทิยาลัยพะเยา 
 

เอกสารอางอิง 

เกรียงศักดิ์ พราวศรี. (2544). การจัดระบบสารสนเทศในการบรหิารโดยใชโรงเรยีน เปนฐานเพื่อการประเมนิ

คุณภาพการศกึษา. กรุงเทพมหานคร : บุคพอยด. 

อรอุมา  แกวสวาง. (2548) การจัดการระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารของสํานักงานเขตพื้นที.่  การศกึษาเชยีงใหม  

เขต2.  วทิยานิพนธศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาการ   บริหารการศกึษา  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม. 



 

2414 

 

ความพงึพอใจของครูผูสอนตอการบรหิารงาวิชาการของโรงเรยีนมธัยมศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 

Satisfaction of Teachers in Academic affairs Administration of Secondary 

Schools, Secondary Educational service Area Office 36, Group 3 

กุหลาบ ฮองลกึ0

1* และกัมพล ไชยนันท1 2 

Kulab Hongluek1* and Kumpon Chainunt2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการ และเพื่อศึกษา

แนวทางพัฒนาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 

3 ประชากร จํานวน 177 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา 

 1. ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

รองลงมาคอื ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการนิเทศภายใน และดานการวัดและประเมินผลมีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุด  

 2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

กลุมท่ี 3 คือโรงเรียนควรมีหลักสูตรท่ีชัดเจนตอเนื่องทันสมัยตามสภาพจริง มีประสิทธิภาพ มีแผนการจัดการเรียนรู ท่ี

สามารถใชไดจริง สงเสริมใหผูเรียนรูจักวธีิการสบืคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ มกีารจัดกจิกรรมการเรียนรู ตามความ

สนใจของผูเรียน มกีารนิเทศอยางสมํ่าเสมอ เพื่อนําขอนิเทศท่ีไดมาพัฒนา มีการประชุมทําความเขาใจระหวางผูนิเทศกับ

ผูรับการนิเทศ ควรสงเสริมใหมีการนิเทศอยางกัลยาณมิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวัดและประเมินผล ใช

เคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผลนักเรียน ใหนักเรียนและผูปกครองมีสวนรวมใน การวัดและประเมินผล

และ ควรมกีารวัดและประเมนิผลตามสภาพจริงของผูเรียน 
 

คําสําคัญ : ความพงึพอใจ/ ครูผูสอน/ การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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Abstract  

This research is aimed to study the satisfaction of teachers in academic administration and guidelines for 

development academic administration of secondary schools. At the secondary educational service area office 36 in 

group 3. The population 177 teachers in academic affairs administration for data collection by 5-level rating scale 

questionnaires. Statistics analysis used frequency, percentage, mean and standard deviation. Findings from analysis : 

1. Teachers satisfaction of academic administration secondary schools in the secondary educational service 

area office 36 in group 3 show the high average for satisfaction. Teaching is the most average, followed by the 

curriculum, course administration and internal supervision. Minimum average is measurement and evaluation. 

2. Guidelines for development academic administration of secondary schools. At the secondary educational 

service area office 36 in group 3. Schools should clear course for modern and continuous have effective learning 

plan and applications. To support students with learning how to search many information. 

Learning activities are organized by the interests of the students. Recommended to use regularly.  

Development with the understanding between students and teachers should encourage the friend 

communication. Conducted the workshop on the assessment. Using a variety of tools to measure and students 

evaluate. Students and parents are involved in the measurement and evaluation. 
 

Keywords:   Satisfaction / Teachers/ Academic administration of secondary schools 

 

บทนํา 

การศึกษาทําใหบุคคลมีคุณภาพและเปนทรัพยากรท่ีมีคาตอประเทศชาติ  ซึ่งจะเห็นไดจากแผนการศึกษา

แหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 – 2559 ประกอบกับการคํานึงถงึสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน แนวโนม

และทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตท่ีเนนการใชความรูเปนฐานของการพัฒนา ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

ประชากร สิ่งแวดลอม วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นโยบายรัฐบาล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) รวมท้ังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม

แนวทางของแผนการศึกษาแหงชาติท่ีกําหนดไว เปาหมายรวม “คนไทยเปนคนดี เกง มีความสุข มีความรูเชิงวิชาการและ

สมรรถนะทางวชิาชีพ ใฝเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีสุขภาพท้ังกายและใจท่ีสมบูรณ มีความภูมิใจในความเปนไทย สามารถประกอบอาชีพและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข เพื่อเปนเปาหมายและฐานหลักของการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2553, 

หนา 109) 

 ปจจุบันประเทศก็ไดกาวสูการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางดานตาง ๆ ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การปกครอง และดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพของคนจําเปนตองมีการสรางใหมนุษยรูจัก

คดิอยางมเีหตุผล คดิอยางมสีติปญญา รูจักการแกปญหา การนําความรูไปประยุกตใชในชีวติประจําวันไดอยางมเีหตุผล 
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 ในการพัฒนาบุคคลน้ัน สถานศึกษาถือวาเปนองคกรหน่ึงท่ีมีความเกี่ยวของโดยตรงเนื่องจากมีหนาท่ีในการให

การศึกษา อบรมแกเยาวชน โดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียน และเยาวชนของชาติใหเปนคนท่ีมี

คุณภาพและมาตรฐานดังน้ัน ในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2545 ไดกําหนดไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังดานรางกายจิตใจ

สติปญญาความรู มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม ท่ีดีงามในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมี

ความสุข จะเห็นไดวา การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ (สํานักงานปฏิรูป

การศึกษา 2545, หนา 5) 

 โรงเรียนเปนสถานศึกษาแหงหน่ึง จงึจําเปนจะตองมกีารบริหารงานวชิาการท่ีด ีซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร

สถานศึกษา และเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีผูบริหารจะตองใหความสําคัญเปนอยางย่ิง สวนการบริหารงาน

ดานอื่น ๆ น้ัน จะมีความสําคัญเชนเดียวกัน แตก็เปนเพียงสวนเสริมสนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินตอไปอยางมี

ประสทิธิภาพ (รุจริ ภูสาระ 2545, หนา 56) 

 ขอบขายงานวชิาการไดปรับเปลี่ยนรวบรวมในสวนท่ีเห็นวาเปนเร่ืองเดยีวกันรวมเขาไวดวยกันและเพิ่มเติมในสวนท่ี

เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยกําหนดขอบขายงานวิชาการไว 5 ประการดังน้ี   1) ดาน

หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 2) ดานการจัดการเรียนการสอน 3) ดานการนิเทศภายใน 4) ดานการวัดและ

ประเมนิผลการศึกษา 5) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา (จันทรานี สงวนนาม 2545, หนา 144 - 145) 

  โรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 มีภูมิประเทศ และท่ีต้ังของ

โรงเรียนเปนโรงเรียนชายขอบ ติดกับประเทศเพื่อนบาน และอยูบนภูเขาจากสภาพการณดังกลาว จึงมีความสนใจศึกษา

ความพงึพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 กลุมท่ี 3 ในการบริหารงานตามการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เปนอยางไร และศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงาน

วชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 อยางไร ท้ังน้ีเพื่อประโยชนใน

การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 กลุมท่ี 3 ใหมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

 การศึกษาในคร้ังน้ี มวีธีิดําเนินการศึกษาเร่ือง ความพงึพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ผูศึกษาไดดําเนินการตามขัน้ตอนสําคัญดังน้ี 
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 1. ประชากร 

 2. เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษา 

 3. การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมอื 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การวเิคราะหขอมูล 

 5. สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 

ประชากรในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี คือครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 จํานวน 177 คน  
 

เครื่องมอืทีใ่ชในการศกึษา   

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาในคร้ังน้ีเปน แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของ

ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3  ท่ีผูศึกษาไดสรางขึ้นเอง ซึ่งเปน

แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check list) จําแนก

ตามเพศ อายุ และประสบการณการทํางาน จํานวน 3 ขอ 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความพงึพอใจตอการบริหารงานวิชาการของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ใน 4 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร จํานวน 16 ขอ 

ดานการเรียนการสอน จํานวน 13 ขอ ดานการนิเทศภายใน จํานวน 9 ขอ และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 11 ขอ 

ซึ่งเปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางขึ้นเองตามแนวทางการบริหารงานวิชาการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(2544, หนา 100) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 (Rating Scale) ตามแนวทางของของลิเคิรท (Likert) คือ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด  

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Form) เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานวิชาการของ

ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ใน 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร

และการบริหารหลักสูตร  ดานการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายใน และดานการวัดและประเมนิผล ดานละ 1 ขอ 
   

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 1. ศึกษา ตํารา วารสาร บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ  และ

รายละเอียดวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2. ศึกษาวธีิการสรางแบบสอบถามจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา 100) เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการสรางแบบสอบถาม 

 3. ศึกษา ความหมาย ทฤษฎ ีหลักการ แนวคดิ องคประกอบเพื่อทํานิยามศัพทเฉพาะ และนํานิยามศัพทเฉพาะมา

เปนแนวทางในการสรางขอคําถาม 
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 4. พัฒนาแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ จากแนวคิดของ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา 100) 

 5. นํารางแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาท่ีใชในแบบสอบถาม และนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข   

 6. นําแบบสอบถามเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน เพื่อหาคาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ  

ไดคาระหวาง 0.67 – 1.00 

 7.  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครูโรงเรียนเชียงของวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 4 จํานวน 30 คน ไดคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมอืท้ังฉบับเทากับ 0.87 

 8.  นําไปจัดพมิพเปนเคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป   
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซึ่งมขัีน้ตอนการ

ดําเนินงานดังน้ี 

 1. หนังสอืจาก วทิยาลัยการศึกษา ถงึผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 กลุมท่ี 3 จํานวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานแซววิทยาคม โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนแมจัน

วทิยาคม โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคม โรงเรียนจันจวาวทิยาคม โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม  โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร 

และโรงเรียนวัดถ้ําปลาวทิยาคม เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมอืในการรวบรวมขอมูล 

 2. ผูศึกษาดําเนินการแจกแบบสอบถามใหครูท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 186 ฉบับและรับแบบสอบถามคนืดวย

ตนเอง จํานวน 177 ฉบับ คดิเปนรอยละ 95.16 

  3. นําแบบสอบถามท่ีไดท้ังหมดตรวจสอบความสมบูรณ จากน้ันจงึนําไปวเิคราะหขอมูลตอไป 
  

การวเิคราะหขอมูล 

 ผูศกึษาดําเนนิการวเิคราะหขอมูลดังนี้ 

 1. การวิเคราะหความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ใชคาเฉลี่ย (𝑋�) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และอธิบายความเรียง

ประกอบตาราง 

2. การวเิคราะหขอมูลการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวชิาการของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 โดยการหาคาความถี่และคารอยละ และอธิบายความเรียง

ประกอบตาราง 
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 สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมูล 

 1. สถติพิื้นฐาน 

1.1 คารอยละ (%) 

1.2  คาเฉลี่ย ( 𝑋�) 

1.3 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2. สถติทิี่ใชในการหาคณุภาพเครื่องมือ 

  2.1 คาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  

  2.2 คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) 
 

เกณฑการแปลความหมาย 

เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย อาศัยเกณฑการแปลความหมายมาตราสวนประมาณคาของ Likert (บุญ

ชม ศรีสะอาด,2535, หนา45) 

คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00 แปลความหมายวา   มคีวามพงึพอใจ อยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49 แปลความหมายวา   มคีวามพงึพอใจ อยูในระดับมาก  

คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49 แปลความหมายวา   มคีวามพงึพอใจ อยูในระดับปานกลาง   

คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49 แปลความหมายวา   มคีวามพงึพอใจ อยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49 แปลความหมายวา   มคีวามพงึพอใจ อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

 ผลการศึกษาความพงึพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3   

 1. ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 

  1.1 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ท้ัง 4 ดาน โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานการเรียนการสอนมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด  รองลงมาคอื ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการนิเทศภายใน และ

ดานการวัดและประเมนิผลมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

  1.2 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรู และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารงานหลักสูตรตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.3 ดานการเรียนการสอน โดยรวมมคีวามพงึพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คอื การสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลติสื่อการเรียนการสอน และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การตรวจแผนการ

จัดการเรียนรูของผูบริหาร  
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 1.4 ดานการนิเทศภายใน โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ การนิเทศภายในตามโครงการท่ีกําหนด และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การมีสวนรวมของครูในการ

วางแผนดําเนินงานตามโครงการนิเทศภายใน  

 1.5 ดานการวัดและประเมินผล โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยขอท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การวัดและประเมินผลท่ีเนนการคิดวิเคราะห และแกปญหา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ        การ

รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําสถิติดานการวัดและประเมินผล การประเมินกระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอนและการจัดประชุมอบรมเพื่อใหครูมคีวามรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัด และประเมนิผล  

 2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

กลุมท่ี 3  

  2.1 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ควรมีหลักสูตรท่ีชัดเจน และมีประสิทธิภาพโรงเรียนควรมีการ

จัดทําหลักสูตรอยางตอเนื่องและทันสมัยตามสภาพจริง ควรจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียนและชุมชน และควรใหสถานศึกษาท่ีอยูในทองท่ีเดยีวกัน รวมมอืกันในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

 2.2 ดานการเรียนการสอน ครูควรมแีผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถใชไดจริงและมีเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีชวย

ใหแผนบรรลุตามจุดประสงค ครูควรสงเสริมใหผูเรียนรูจักวิธีการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ โรงเรียนควรจัดใหมี

การอบรมการสรางสื่อ นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณ การจัดหา/ผลิตสื่อ และควรจัดกิจกรรม

การเรียนรูตามความสนใจของผูเรียน 

  2.3 ดานการนิเทศภายใน ควรมกีารนิเทศอยางสมํ่าเสมอ เพื่อนําขอนิเทศท่ีไดมาพัฒนา ควรมีประชุมทําความ

เขาใจระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ ควรสงเสริมใหมีการนิเทศอยางกัลยาณมิตร และควรมีการนิเทศในกลุมสาระการ

เรียนรูและนิเทศขามกลุมสาระการเรียนรู 

 2.4 ดานการวัดผลและประเมนิผล ควรจัดอบรมเชิงปฏบัิติการดานการวัดผลประเมินผล ครูควรใชเคร่ืองมือท่ี

หลากหลายในการวัดผลและประเมินผลนักเรียน ควรใหนักเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลดวย 

และควรมกีารวัดและประเมนิผลตามสภาพจริงของผูเรียน 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาคร้ังน้ีทําใหทราบความพงึพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3  

 1. ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3  

 1.1 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ท้ัง 4 ดาน โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวาครูผูสอนมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการดานการเรียนการสอน เฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาดานหลักสูตร

และการบริหารหลักสูตร ดานการนิเทศภายใน และดานการวัดและประเมินผล โดยทุกดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปน

เพราะวางานวชิาการเปนหัวใจหลักสําคัญของการบริหารงานโรงเรียน ซึ่งงานวชิาการจะมกีารบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
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ไดน้ันผูบริหารตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการนิเทศงาน ใหความชวยเหลือ การกระตุน

แกปญหาท่ีเกดิขึ้นทันเหตุการณ ทําใหครูรวมแรงรวมใจกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซึ่งผล

การศึกษาน้ีสอดคลองกับ ผลการวจิัยของ อุดม คชพงษ (2548) ไดศึกษา ความพงึพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณ สํานักงานเขตบางนา สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของ

ครูตอการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณ สํานักงานเขตบางนา สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ัง 5 ดาน 

คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานนิเทศภายใน ดานการวัดและประเมินผล 

และดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมครูมคีวามพงึพอใจอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเนื่องมาจากโรงเรียนมนีโยบายเนน

การพัฒนางานดานวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพื่อเตรียมพรอมรับการประเมินจากองคภายนอก สมศ. โรงเรียนจึงไดดําเนินการ

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ดวยการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาความรู ความสามารถของครู 

ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรใหครูนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน (แผนพัฒนา

โรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณ. 2547 - 2549) จงึทําใหครูพงึพอใจตอการบริหารงานวชิาการอยูในระดับมาก 

  1.2 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ผลการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก 

ท้ังน้ีเปนเพราะวา โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรู โดยนําหลักสูตรสถานศึกษา มาวางแผนการจัดการ

เรียนรู สอดคลองกับผลการวิจัยของ จินดา ทรัพยเมฆ (2549, หนา 82) ไดศึกษา ความพึงพอใจของครูใน  การ

บริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาพบวาดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

สถานศึกษามกีารศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความตองการของสังคม รองลงมา สถานศึกษามีการรายงานผลการใชหลักสูตรแก

ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียน และสถานศึกษามีการประเมินการใชหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 

สถานศึกษามกีารกําหนดภารกจิไวอยางชัดเจน  

  1.3 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานการเรียนการสอน โดยรวมมคีวามพงึพอใจอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวา 

โรงเรียนใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน เนนวิธีการสอนท่ีมีความหลากหลาย สอดคลองกับ

การวิจัยของ พระอุเทน อุเทโน (สํารวยกูล) (2554, หนา 93) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงาน

วชิาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

จากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คอืนักเรียนเกดิความรัก ความสามัคค ีระหวางเพื่อนกับเพื่อน นักเรียนสามารถนําความรู

ท่ีไดจากการเรียนไปปฏบัิติในชีวติประจําวัน และนักเรียนไดรับความรู ทักษะ และประสบการณเพิ่มขึ้น ตามลําดับ 

  1.4 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานการนิเทศภายใน โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวา 

โรงเรียนมีการนิเทศภายในตามแผนงานและโครงการท่ีกําหนด ชัดเจน สอดคลองกับผลการวิจัยของ จินดา ทรัพยเมฆ 

(2549, หนา 84) ได ศึกษา ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร การศึกษาพบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอ
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ท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษามีรูปแบบ วิธีการนิเทศภายในท่ีหลากหลาย รองลงมา สถานศึกษามีการประเมินผล

การนิเทศภายในอยางเปนระบบและสถานศึกษามีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการไวอยางชัดเจน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด

คอื สถานศึกษามโีครงการนิเทศภายในโรงเรียนในแผนปฏบัิติการประจําปของโรงเรียน 

 1.5 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานการวัดและประเมินผล โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปน

เพราะวา โรงเรียนสงเสริมใหครูวัดและประเมินผลท่ีเนนการคิดวิเคราะห ซึ่งปจจุบันเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางย่ิงในการกาวสู

ศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับการวิจัยของ พระอุเทน อุเทโน (สํารวยกูล) (2554, หนา 94) พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพจิาณาเปนรายขอจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คอื การวัดประเมนิผลเนนความกาวหนาความพยายามและความ

ต้ังใจในการเรียนของนักเรียน นักเรียนไดนําผลการเรียนแตละคร้ังไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนอยูเสมอ และมีความ

ยุติธรรมในการวัดและประเมนิผล ตามลําดับ 

 2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

กลุมท่ี 3 จําแนกเปนรายดาน ดังน้ี 

 2.1 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 

 โรงเรียนควรมีหลักสูตรท่ีชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ควรมีการจัดทําหลักสูตรอยางตอเนื่องและทันสมัยตาม

สภาพจริง และควรจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน สถานศึกษาท่ีอยูใน

ทองท่ีเดียวกัน ควรรวมมือกันในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ท้ังน้ีเปนเพราะวา การจัดการเรียนรูตองมีหลักสูตรท่ี

ชัดเจน มคีวามทันสมัย สอดคลองกับการวจิัยของ พระอุเทน อุเทโน (สํารวยกูล) (2554, หนา 95) ไดศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนท่ีมตีอการบริหารงานวชิาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี คือ หลักสูตรมีความ

ยากเกนิไปสําหรับนักเรียน หลักสูตรมเีนื้อหาท่ียากตอความเขาใจของนักเรียน หลักสูตรมเีนื้อหาไมทันตามยุคสมัย 

 2.2 ดานการเรียนการสอน  

 ครูควรมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถใชไดจริงและมีเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีชวยใหแผนบรรลุตามจุดประสงค 

ครูควรสงเสริมใหผูเรียนรูจักวิธีการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ โรงเรียนควรจัดใหมีการอบรมการสรางสื่อ 

นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณ การจัดหา/ผลิตสื่อ และ ควรจัดกิจกรรม การเรียนรูตามความ

สนใจของผูเรียน ท้ังน้ีเปนเพราะวา ปจจุบันทุกท่ีทุกเวลาสามารถสืบคนหาขอมูลจากแลงเรียนรูตาง ๆ จัดหาสื่อ จัด

สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูไดตลอดเวลา สอดคลองกับการวิจัยของ พระอุเทน อุเทโน (สํารวยกูล) (2554, หนา 

95) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอพนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี คอื ควรมกีารจัดหาบุคลากรมาดูแลเอาใจใสในการเรียนการสอนใหเพยีงพอ โรงเรียนควรมีการจัดบรรยากาศ

และสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนมากขึ้น ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อนักเรียนไดรับ

ความสุขในการเรียน 

 2.3 ดานการนิเทศภายใน   

 โรงเรียนควรมกีารนิเทศอยางสมํ่าเสมอ เพื่อนําขอนิเทศท่ีไดมาพัฒนา  ควรมปีระชุมทําความเขาใจระหวางผูนิเทศ

กับผูรับการนิเทศ ควรสงเสริมใหมกีารนิเทศอยางกัลยาณมิตร และ ควรมีการนิเทศในกลุมสาระการเรียนรูและนิเทศขาม

กลุมสาระการเรียนรู ท้ังน้ีเปนเพราะวา การนิเทศมิใชการจับผิด แตเปนการนิเทศเพื่อชวยเหลือและนําอยางเปน
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กัลยาณมิตร สอดคลองกับการวิจัยของ พระอุเทน อุเทโน (สํารวยกูล) (2554, หนา 96) ไดศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี คือ โรงเรียนควรมีการ

วเิคราะหปญหา อุปสรรคของการนิเทศในโรงเรียนใหกับนักเรียนเปนรายบุคคล โรงเรียนควรมีการจัดนิเทศโดยใหนักเรียน

มสีวนรวม โรงเรียนควรมกีารจัดนิเทศเปนประจําเพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจในการเรียนมากขึ้น 

 2.4 ดานการวัดผลและประเมนิผล   

 โรงเรียนควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวัดผลประเมินผล ครูควรใชเคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการวัดผลและ

ประเมินผลนักเรียน ควรใหนักเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลดวยและ ควรมีการวัดและ

ประเมนิผลตามสภาพจริงของผูเรียน ท้ังน้ีเปนเพราะวา ครูมกีารวัดและประเมนิผลท่ีมมีาตรฐาน ใชเคร่ืองมอืท่ีหลากหลาย

ในการวัดผลและประเมนิผลนักเรียนเชิงประจักษ ทําใหสามารถสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักเรียนได สอดคลอง

กับการวจิัยของ พระอุเทน อุเทโน (สํารวยกูล) (2554, หนา 96) ไดศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการบริหารงาน

วิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี คือ โรงเรียนควรมีการจัดรูปแบบในการวัดผลและ

ประเมินผลใหเปนแบบมาตรฐานในทุกระดับช้ันเพื่อความยุติธรรม โรงเรียนควรมีการจัดรูปแบบในการวัดผลประเมินผล

ตามลักษณะทองถิ่นเพื่อเปนตัวช้ีวัดท่ีแทจริงของนักเรียนได โรงเรียนควรเพิ่มแรงจูงใจในการวัดและประเมินผลเพื่อให

นักเรียนมกีารนําผลการเรียนไปปรับปรุงพัฒนาการเรียน   
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการนาํผลการศกึษาไปใช 

 1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร โรงเรียนจัดฝกอบรมบุคลากรเพื่อใหความรูความเขาใจในดานหลักสูตร 

ควรมคีวามเตรียมความพรอมในดานทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใชในการพัฒนา 

 2. ดานการเรียนการสอนผูบริหารควรมกีารตรวจแผนการจัดการเรียนรูและใหขอแนะนําตอครูอยางสมํ่าเสมอ 

 3. ดานการนิเทศภายใน ควรใหครูมสีวนรวมในการวางแผนดําเนินงานตามโครงการนิเทศภายใน 

 4. ดานการวัดและประเมินผล โรงเรียนควรมีการจัดประชุมอบรมเพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัด

และประเมนิผลอยางตอเนื่องเพื่อใหเกดิผลประโยชนสูงสุดแกตัวผูเรียน 

 ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาตอไป 

 1. ควรศึกษาความพงึพอใจและสภาพปญหาการบริหารงานวชิาการดานอื่น ๆ ท่ียังไมไดศึกษาดวยเชน ดานการ

แนะแนว ดานการประเมนิผลงานทางวชิาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน 

 2. ควรศึกษาความพงึพอใจและมุมมองของผูบริหาร ผูปกครองและชุมชนดวย เพื่อจะไดเปนแนวทางในการ

พัฒนาการบริหารงานวชิาการตอไป  
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กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณไดโดยความกรุณาเปนอยางย่ิงจาก  ดร.กัมพล ไชยนันท  ท่ี

ปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนําและใหขอเสนอแนะตาง ๆ ตลอดจนแกไขขอบกพรอง ผูทําการศึกษาคนควารูสึก

ซาบซึ้ง จงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ นายธีระพล เตมีศักดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานแซววิทยาคม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย-พะเยา) นางสาวสุดารัตน ปญญาสริิวงค ครูชํานาญการพเิศษ โรงเรียนบานเทอดไทยนางฐิ

ตาภัทร คําภาส ีครูชํานาญการพเิศษ โรงเรียนปาตึงพทิยานุกูล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

ผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีตรวจพจิารณาและใหคําแนะนําในการพัฒนาเคร่ืองมอืเพื่อการศึกษา 

 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียน แมจันวิทยาคมโรงเรียน

บานแซววทิยาคม โรงเรียนเชียงแสนวทิยาคน โรงเรียนจันจวาวทิยาคม และโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ทุกคนท่ีให

ความรวมมอืในการเก็บขอมูลเพื่อการศึกษา 

 ทายสุดน้ี คุณคาท้ังหมดท่ีเกิดจากการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ี ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาบุพการี บูรพ

คณาจารยทุกทานท่ีไดประสทิธ์ิประสาทวชิาความรูจนสามารถทําการคนควาดวยตนเองฉบับน้ีไดสําเร็จ 
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ความสัมพันธของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบรหิาร

สถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 4 

The Relationships of Transformational Leadership with Dicision Making Behavior of 

School Administrators under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4 

กันตพชิญ สตีนไชย2

1* และโสภา อํานวยรัตน2 

Kantapich Sitonchai1* and Sopa Amnuayrat2 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรม

การตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการ

ตัดสนิใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยประชากรท่ีใชในการ

วจิัยคอืผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 147 คน ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก โดยดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากและดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด

คือดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ อยูในระดับมาก พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ซึ่งดานอัตตาธิปไตยมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากและดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือดานประชาธิปไตย  อยูในระดับ

มาก และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวาโดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติิท่ีระดับ 0.01 
 

คําสําคัญ :  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  พฤติกรรมการตัดสนิใจ 
 

Abstract 

 The purpose of the research was to study the Transformational Leadership of the Academic Administrators 

of Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4. and to study the Decision Making Behavior of Academic 

Administrators of Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4.And to study the Relationship between the 

Transformational leadership and the Decision Making Behavior of the Academic Administrators of Chiangrai Primary 
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Educational Service Area Office 4. A Sample was selected from Academic Administrators of Chiangrai Primary 

Educational Service Area Office 4. The sample consisted of 147 people. The Result of the study was as follows 1.The 

Transformational leadership of Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4.The analysis results revealed 

high, they are put in order from high to low.The Individual Consideration and Idealized Influence. 2.The Decision 

Making Behavior of Academic Administrators of Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4.They are put in 

order from high to low as following: Autocratic leadership Decision Making and Democratic leadership Decision 

Making. 3.The Overall of Relationship between the Transformational leadership and the Decision Making Behavior of 

Academic Administrators of Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4.The finding indicated that was 

Statistically significant at 0.01 level with the moderately positive relationship 
 

Key words: Transformational Leadership, Dicision Making Behavior 
 

บทนํา 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมคีวามสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา

โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารในยุคปจจุบันตองมีบทบาทในการบริหารจัดการและพฤติกรรมขององคกรตลอดจนตองมี

ความรูความเขาใจในทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับภาวะผูนําเปนอยางดี ตองรูถึงเทคนิคในการนําความรูไปประยุกตใชให

เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ บทบาทเหลาน้ีลวนแตเปนสิ่งท่ีตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาทักษะอยาง

ตอเนื่องเพื่อนําองคกรใหไปสูจุดหมายปลายทางอยางมีประสิทธิผลและย่ังยืนผูนําท่ีดีจะตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล นํา

เทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพผูนําเปนองคประกอบหลักขององคกร (ภาวะผูนํา

สําหรับผูบริหารสถานศึกษาในอนาคต, 2555, หนา 1) 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสนิใจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต4 

 

กรอบแนวคิดและสมมตฐิาน 

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสนิใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 
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 การวจิัยเร่ือง ความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี ประชากร 

เคร่ืองมอืท่ีใชในงานวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล  

ประชากร 

ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  

ประกอบดวย อําเภอเทิง 53 คน อําเภอเชียงของ 34 คน  อําเภอพญาเม็งราย 25 คน  อําเภอเวียงแกน  20 คน อําเภอขุน

ตาล  15 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 147 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี

การสรางแบบสอบถามดังน้ี 

      1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีศึกษาแลวกําหนดวัตถุประสงคท่ีตองการ

ศึกษา 

       2. สรางแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

          ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมลัีกษณะเปนแบบชนิดเลือกตอบ(check list) 

จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณในการดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา และขนาดโรงเรียน 

          ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)     5 

ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม ตามแนวคิดและทฤษฎีของ     บา

สและอโวลิโอ (Bass and Avolio) ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) การสรางแรงบันดาลใจ 

3) การกระตุนทางปญญา 4) การคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล  

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ประกอบดวย 3 ดาน คอื 1) ดานอัตตาธิปไตย 2) ดานมสีวนรวม 3) ดานประชาธิปไตย 

3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวไปตรวจสอบและหาคุณภาพของเคร่ืองมอื ดังน้ี 

 3.1 ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบเคร่ืองมอืท่ีสรางไว 

 3.2 หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อขอความ

เห็นชอบและนําเสนอตอผูเช่ียวชาญแลวนํามาปรับปรุง แกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน 

  3.2.1  นายธนาวัฒน   ธรรมานุวงศ ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

      โรงเรียนไตรมติรวทิยา 

      อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชียงราย 

 3.2.2  นายอินสอน    กันนา  ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

      โรงเรียนบานดอยชาง 

      อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  
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 3.3.3  นายประเสริฐ   ทุนชิงชัย ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

      โรงเรียนบานปาถอน (วทิยาสมทิธ์ิ) 

      อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

 3.3 ตรวจสอบความถูกตองพิจารณาปรับแกตามตัวแปรท่ีศึกษาโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item 

Objective Congruence) และปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาท่ีใชตามคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือวิจัยโดยกําหนด

เกณฑการพจิารณาระดับคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามท่ีได โดยใชเกณฑการพิจารณาคา IOC  ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป

ถอืวาขอคําถามน้ันใชได 

 3.4 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ

แบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชแจกประชากรอยางจริงในการวจิัยตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนประชากรตอบแบบสอบถามโดยมีวิธีดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูล ดังน้ี 

1. ติดตอขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยาถึงผูบริหารสถานศึกษาท่ีทําการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ติดตอโรงเรียนท่ีทําการเก็บรวบรวมขอมูล นัดหมายวัน เวลา ท่ีทําการเก็บรวบรวมขอมูล 

3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากสถานศึกษา 

การวเิคราะหขอมูล 

วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวเิคราะหหาคาสถติิตาง ๆ โดยนําขอมูลท้ังหมดมาดําเนินการ ดังน้ี         

 1. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนแบบสอบถามชนิด

เลือกตอบ (Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอ ใชวิเคราะหคํานวณหาคารอยละ (Percentage) 

และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

       2. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating Scale) มา

ตรวจใหคะแนนตามเกณฑนํ้าหนัก 5 ระดับ จากน้ันนําไปบันทึกและวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (µ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(σ) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย(ชูศรี วงศ

รัตนะ, 2553, หนา 69)  

       3. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating Scale) มาตรวจ

ใหคะแนนตามเกณฑนํ้าหนัก 5 ระดับ จากน้ันนําไปบันทึกและวเิคราะหหาคาเฉลี่ย (µ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และ

นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย(ชูศรี วงศรัตนะ, 

2553, หนา 69)  

       4. นําขอมูลท่ีไดแปลความหมายของระดับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการ
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ตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  โดยใชวิธีการหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’ s Product Moment Correlayion Coefficient) ไดแลวนําเอาคาไป

เปรียบเทียบกับเกณฑ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, หนา 316) แปรความหมาย  
 

ผลการศึกษา 

 จากการวจิัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก พฤติกรรมการ

ตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผล 

 1. ผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาจําแนกตามรายดานดังน้ี 

 1.1 ดานการมอิีทธิพลอยางมีอุดมการณโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายขอยอยพบวา

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกขอซึ่งคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารสามารถสราง

ความไววางใจใหกับผูรวมงานรองลงมาเทากัน 2 ขอ คือ ผูบริหารสามารถแสดงความม่ันใจในการท่ีจะเอาชนะปญหา 

อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นและผูบริหารสามารถระบุจุดประสงคหลักในการทํางานของผูรวมงานไดอยางชัดเจนและรองลงมา

เทากัน 2 ขอ คอืผูบริหารสามารถสามารถทําใหผูรวมงานเกดิความภาคภูมใิจเมื่อไดรวมงานและผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรม มองโลกในแงดีและเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวมงานและคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารสามารถสรางความเช่ือม่ัน 

ศรัทธา และเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน 

 1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจโดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายขอยอย พบวา

ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกขอซึ่งคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหาร

สามารถจูงใจใหผูรวมงานมีเจตคติท่ีดีตอการทํางานรองลงมาเทากัน 2 ขอ คือผูบริหารสามารถกระตุนใหผูรวมงานมี

กําลังใจในการทํางานและผูบริหารมคีวามต้ังใจในการทํางานอยางแนวแนและรองลงมาเทากัน 2 ขอ คอื ผูบริหารมีวิธีการ

สงเสริมใหผูรวมงาน มีความสามัคคีในการปฏิบัติงานและผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกในแงดีและเปน

แบบอยางท่ีดแีกผูรวมงานและคาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื ผูบริหารมคีวามเสยีสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม 

 1.3 ดานดานการกระตุนทางปญญาโดยอยูในระดับมากและเมื่อพจิารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาผูบริหาร

มภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกขอซึ่งคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน 2 ขอ คือ ผูบริหารมีการสงเสริมและสนับสนุน

ใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นในแงมุมตาง ๆ อยางเต็มท่ีมีและผูบริหารมอบหมายงานท่ีทาทายความสามารถของ

ผูรวมงานรองลงมาคือ ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานรูจักวิเคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐานและรองลงมา 

คอื ผูบริหารสามารถตรวจสอบขอสันนิษฐานของปญหาท่ีสําคัญวามคีวามเหมาะสมหรือไมและคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือผูบริหาร

สามารถกระตุนใหผูรวมงานเห็นแนวทางใหม ๆ ในการแกปญหา  
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  1.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลโดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายขอ 

พบวาผูบริหารมภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกขอ ซึ่งคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหาร

สงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความต้ังใจและพัฒนาจุดดอยของตนเองอยูเสมอรองลงมาเทากัน 2 ขอ คือ ผูบริหาร

ปฏบัิติตอผูรวมงานโดยคํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคลและผูบริหารมกีารนิเทศโดยใชวิธีการวิเคราะหความตองการ

และความสามารถของผูรวมงาน และรองลงมาเทากัน 2 ขอ คอื ผูบริหารมอบหมายงานตรงกับความรู ความสามารถของ

ผูรวมงานและผูบริหารรับฟงเร่ืองราวของผูรวมงานอยางต้ังใจและตํ่าท่ีสุด คอื ผูบริหารมกีารติดตามผลการปฏบัิติงานของ

ผูรวมงานเปนรายบุคคล 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาจําแนกตามรายดาน ดังน้ี 

2.1 ดานอัตตาธิปไตยโดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาพฤติกรรมการ

ตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกขอซึ่งคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การปรับปรุงและพัฒนา อาคาร สถานท่ี 

รองลงมา คอื การกํากับ นิเทศ ติดตามการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน รองลงมา คอื การสงเสริมและสนับสนุนใหครูได

ทําวจิัยในช้ันเรียนและคาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื การวางแผนและกําหนดนโยบายในการบริหารโรงเรียน  

2.2 ดานมีสวนรวมโดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาพฤติกรรมการ

ตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกขอซึ่งคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น 

รองลงมา คอื การวางแผนการวัดและประเมนิผลการเรียน รองลงมา คอื การสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร

ในโรงเรียนและคาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื การจัดทําแผนและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 

2.3 ดานประชาธิปไตยโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาพฤติกรรมการ

ตัดสนิใจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกขอซึ่งคาเฉลี่ยสูงสุด คอื แนวทางการปฏิบัติงานในโรงเรียน รองลงมา 

คอื การจัดสํามะโนนักเรียน การติดตามนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา รองลงมา คอืสนับสนุนการบริหารจัดการใหสามารถใช

ในการพัฒนาการศึกษาไดอยางเหมาะสมและคาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื การมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชา  

3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวก ในระดับปานกลาง 

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 (r = .38**)   

เมื่อพจิารณารายดานพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณกับพฤติกรรม

การตัดสินใจของผูบริหาสถานศึกษาดานอัตตาธิปไตยมีความสัมพันธทางบวกในระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 (r = .21**) 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร

สถานศึกษาดานมสีวนรวมมคีวามสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 (r = .38**) 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณกับพฤติกรรมการตัดสนิใจของผูบริหาสถาน

ศึกษาดานประชาธิปไตยมคีวามสัมพันธทางบวกในระดับตํ่า อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 (r = .29**) 
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจ กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาสถานศึกษา

ดานประชาธิปไตยมคีวามสัมพันธทางบวกในระดับตํ่า อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 (r = .20**) 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู

บริหาสถานศึกษาดานประชาธิปไตยมคีวามสัมพันธทางบวกในระดับตํ่า อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 (r= .19*) 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสนิใจของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ซึ่งผลการวจิัยนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. จากการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีความสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว โดยเรียงลําดับภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงในแตละดานจากมากไปนอยไดดังน้ี ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการสรางแรง

บันดาลใจ  ดานการกระตุนทางปญญา  และดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถ

เปลี่ยนแปลงการทํางาน  สงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความต้ังใจและพัฒนาจุดดอยของตนเองอยูเสมอสามารถ

ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดรุณี ขันขวา(2551, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนอําเภอหนองเรือ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ขอนแกน เขต 5 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 โดยภาพรวมและรายดาน ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก 

เรียงตามลําดับคอื การคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล  การมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ  การสรางแรงบันดาลใจ และดาน

การกระตุนทางปญญา และกิ่งกาญจน  จติตกะวาน(2553) ไดศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานัก

การศึกษาเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษาของครู  

โดยรวมและรายดานพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามประสบการณครูโดยภาพรวมและราย

ดานพบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบภาวะผูนําการการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมและราย

ดานพบวา แตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิ 

 2. จากการวิจัยพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมากมคีวามสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวโดยเรียงลําดับพฤติกรรม

การตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดานจากมากไปนอยดังน้ี ดานอัตตาธิปไตย  ดานการมีสวนรวม และดาน

ประชาธิปไตย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มกีารกํากับ  นิเทศ  ติดตามการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน การสงเสริมและสนับสนุนให
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ครูไดทําวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสนห  อัศวมงคล (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของ

ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1 ผลการวจิัยพบวา 1)รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของ

ผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1 มากท่ีสุด คือ การตัดสินใจแบบมีสวนรวม คือ การตัดสินใจท่ี

ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นแลวผูบริหารจะเปนผูเลือกแนวทางและ

ตัดสินใจดวยตนเอง รองลงมา คือ การตัดสินใจแบบประชาธิปไตย คือ การตัดสินใจท่ีผูบริหารใหผูใตบังคับบัญชาม ี             

สวนรวมพจิารณาปญหาและการตัดสนิใจ ผูบริหารจะรับการตัดสนิใจและนําไปปฏบัิติโดยใหผูรวมตัดสนิใจรับผิดชอบและ

สนับสนุนเต็มท่ีและการตัดสินใจแบบอัตตาธิปไตย คือ การตัดสินใจท่ีผูบริหารตัดสินใจเองหมด โดยท่ีผูใตบังคับบัญชา

ไมไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ตามลําดับ 2)ขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร                

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1 มี 7 รายการ ขอท่ีเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ผูบริหารไมควรตัดสินใจตาม

ลําพังโดยไมสอบถามหรือขอความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น รองลงมา คือ ควรเปดโอกาส                     

ใหผูใตบังคับบัญชาแสดดงความคิดเห็นและท่ีใหขอเสนอแนะนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารควรหาขอมูลใหครบถวนประกอบการ

ตัดสนิใจ 

 3. จากการวจิัยพบวาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’ s Product Moment Correlayion Coefficient) อยางงาย             ซึ่งการ

วิจัยพบวาสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวโดยภาพรวมมีคาความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางมีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันธิดา  ผานสอน (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

รอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

รอยเอ็ด โดยรวมและและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยสูงสุดลงมาคือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

หรือภาวะผูนําเชิงบารมี ดานการกระตุนทางปญญา ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคล ประสิทธิผลของผูบริหารโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ คาเฉลี่ยสูงสุดลงมา คือ ดาน

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ดาน

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ

ทางบวกกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสรุปภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของจึงควรนําผลการวิจัยคร้ังน้ีไปใชเปนสารสนเทศในการ

พัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลยิ่งขึ้น อุดม พนิธุรักษ(2553)ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสทิธิผลการบริหารงานบุคคลโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  ผลการวิจัยพบวา 

1)ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กมภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากท่ีสุด สวนผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ มภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากท้ังโดยภาพรวมและรายดานเกือบทุกดาน 

เมื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนท้ัง 3 ขนาด พบวา ผูบริหารสถานศึกษามี
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันท้ังโดยภาพรวมและรายดาน 2)ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนท้ัง 3 

ขนาดอยูในระดับมากท้ังโดยภาพรวมและเปนรายดานเกือบทุกดาน เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลใน

โรงเรียนท้ัง 3 ขนาด พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมแตกตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มี

บางดานแตกตางกัน 3)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสัมพันธกันทางบวกกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล และมีความสัมพันธในระดับตํ่าถึงปานกลางและพิมพพัฑรา  เมืองอินทร (2555, หนา 

67 - 68) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกันในเชิงบวก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานเมื่อภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามมีากก็สงผลใหประสทิธิผลของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นอาจเปนเพราะผูบริหาร คือผูนํา

การเปลี่ยนแปลงท้ังตนเอง บุคลากร และองคกร รวมกันพัฒนาองคกรและผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ผูบริหารโรงเรียนตระหนักถงึการจัดการศึกษาแกผูเรียนจงึไดจัดสรรงบประมาณใหบริการอํานวยความสะดวกแกครูผูสอน  

ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาครูใหไดรับการอบรม เขารวมประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานจากหลาย ๆ หนวยงานจึงสงผล

ใหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมคีวามสัมพันธเชิงบวกกับประสทิธิผลของโรงเรียน  
  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช  

 1. จากการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีความสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวเมื่อพิจารณารายดาน

พบวาดานมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรสรางความเช่ือม่ัน ศรัทธา และเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน ทําใหผูรวมงาน

เกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงาน  สรางความไววางใจใหกับผูรวมงานได  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกในแงดี

และเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวมงานสามารถควบคุมอารมณในสถานการณตาง ๆ ได เปนผูมีวิสัยทัศน มีความเปนไปได

ในทางปฏบัิติ สามารถแสดงความม่ันใจในการท่ีจะเอาชนะปญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น สามารถระบุจุดประสงคหลักในการ

ทํางานของผูรวมงานไดอยางชัดเจน เพื่อใหมรีะดับภาวะผูนําเพิ่มมากขึ้น 

 2. จากการวิจัยพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมากมีความสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวโดยเรียงลําดับพฤติกรรม

การตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดานจากมากไปนอยดังน้ี ดานอัตตาธิปไตย ดานการมีสวนรวม และดาน

ประชาธิปไตย และดานท่ีควรปรับปรุง พัฒนา คอืดานประชาธิปไตย  

ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรการวเิคราะหหลักสูตรใหสอดคลองกับเปาหมายของการจัดการศึกษาสนับสนุน

การบริหารจัดการใหสามารถใชในการพัฒนาการศึกษาไดอยางเหมาะสม การจัดสํามะโนนักเรียน การติดตามนักเรียนท่ี
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สําเร็จการศึกษา แนวทางในการปฏิบัติงานในโรงเรียน และการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหผูบริหาร

สถานศึกษามรีะดับพฤติกรรมการตัดสนิใจเพิ่มมากขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 

 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในระดับสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ ดร.โสภา อํานวยรัตน อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ 

ท่ีเปนประโยชนย่ิงตอการการศึกษาคนควาดวยตนเองใหมคีวามสมบูรณมากย่ิงขึ้น ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน ท่ีให

ความอนุเคราะหตรวจเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ท่ีใหความรวมมอืเปนอยางดใีนการตอบแบบสอบถามจนไดขอมูลอยางครบถวนสมบูรณ ขอ

ขอบใจเพื่อน พี่ นองรวมรุน มหาวทิยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ทุกทานท่ีใหความชวยเหลือ หวงใย สนับสนุน และให

กําลังใจแกผูวจิัยตลอดมา 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิประสาทวิชา บมเพาะจนผูวิจัยสามารถนําเอาหลักการมา

ประยุกตใช และอางอิงในงานวิจัยคร้ังน้ี นอกจากน้ีขอขอบคุณคณาจารยและเจาหนาท่ีทุกคนของคณะวิทยาการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงราย ท่ีใหความอนุเคราะหและใหความชวยเหลอืดานตาง ๆ เปนอยางด ี
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ความสัมพันธระหวางแบบผูนํากับวิธกีารบรหิารความขัดแยงของผูบรหิารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36   

The relationship between leadership styles and conflict management of 

Administrators in basic educational schools subdivision 1 under Chiang Rai 

Educational Service Area Office 36 

ไพวด ีศักยาภินันท31* และอนวัช อุนกอง2 

Paiwadee Sakyabhinant1* and Anawat Uoonkong2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) แบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยท่ี 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 2) วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุม

ยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 3) ความสัมพันธระหวางแบบผูนํากับวิธีการบริหารความ

ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุม

ตัวอยางไดแก ผูบริหาร จํานวน 13 คน ครู 241 คน รวม 254 คน จากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยท่ี 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2557 เคร่ืองมอืท่ีใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบผูนําตาม

แนวของ วิลเลียม เจ เรดดิน ท่ีเรียกวา Reddin’s Management Style Diagnosis Test และแบบวัดพฤติกรรมการบริหารความ

ขัดแยงของผูบริหาร ตามแนวคิดและทฤษฎีของโธมัส-คิลลแมนน ท่ีเรียกวา Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument 

สถติิท่ีใชไดแก ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) และ  สถติิไค-สแควร (Chi-Square) ผลการศึกษาพบวา 1) แบบ

ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวม

มากสุดเปนแบบผูหนีงาน (deserter)  2) วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยท่ี 1 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สวนใหญใชวิธีการบริหารความขัดแยงแบบประนีประนอม 

(compromising)  3) ความสัมพันธระหวางแบบผูนํากับวธีิการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุม

ยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวาเปนอิสระตอกัน ไมมคีวามสัมพันธกัน 
 

คําสําคัญ: แบบผูนํา วธีิการบริหารความขัดแยง 
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Abstract  

The purposes of this Independent Study were to find: 1)  the styles of leadership administrations in basic 

education schools subdivision 1 under Chiang Rai Educational Service Area Office 36. 2) the conflict management of 

administrators in basic education schools subdivision 1 under Chiang Rai Educational Service Area Office 36., and 3) 

the relationship between leadership styles and conflict management of administrators in basic education schools 

subdivision 1 under Chiang Rai Educational Service Area Office 36. The samples were 13 school administrators or 

assistant school administrators, and 241 teachers, with the total of 254. The Independent Study instrument was a 

questionnaire regarding leadership styles based on the concept of William J. Reddin and a questionnaire regarding 

conflict management based on viewpoint of Thomas and Kilmann. The statistics used were frequency, percentage, 

and Chi-square. The finding revealed as follow: 1) The leadership style of administrations in basic education schools 

subdivision 1 of The Secondary Educational Service Area Office 36, as a whole, was a deserter. 2) The conflict 

management of administrators in basic education schools subdivision 1 of The Secondary Educational Service Area 

Office 36. as a whole, was by using  compromising method. 3) The relationship between leadership style and 

conflict management of administrators in basic education schools subdivision 1 of The Secondary Educational Service 

Area Office 36, it was found that there was forcing conflict between all eight leadership styles. 
 

Keywords: Leadership styles Conflict Management 
 

บทนํา 

 การบริหารหนวยงาน ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐบาล หรือเอกชน ตองอาศัยทรัพยากรพื้นฐานของการบริหาร

อันไดแก คน (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ (Materials) เทคนิควิธีการในการบริหารจัดการ (Management) 

รวมไปถึงสภาพแวดลอมตางๆ และขอมูลสารสนเทศท้ังหลาย (ศุภกร เมฆขยาย, 2550) สอดคลองกับพิพิธ เรืองสมบัต ิ

(2553, หนา 2) ท่ีกลาวไววา การสรางหรือพัฒนาคนของหนวยงาน หรือองคกรมคีวามจําเปนอยางย่ิง เพื่อใหไดบุคคลท่ีมี

ความรู ความสามารถ มีคุณภาพในการทําหนาท่ีเปนผูบริหารซึ่งจะนําองคกรสูความสําเร็จตามเปาหมาย ภาวะผูนําของ

ผูบริหารจึงถือวาเปนสวนสําคัญยิ่งในการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จ พัฒนาองคการใหกาวหนา ความเปนจริง

ประการหน่ึง คือ ขณะท่ีองคการเติบโตขึ้นทุกวัน บุคคลในองคการน้ันก็พัฒนาทัศนะ ความคิดของแตละคน แตละกลุม

ขึ้นมาดวย มักจะเกดิเปนความขัดแยงกัน เปนปรากฏการณท่ีเกดิขึ้นไดเปนธรรมชาติตามเวลา ท่ีเปลี่ยนแปลง 

 จากขอมูลในชวง 2-3 ปท่ีผานมา ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย เกษียณอายุ

ราชการเปนจํานวนมาก (สพม.36, 2557) โดยเฉพาะกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 1 ซึ่งประกอบดวย โรงเรียน

ขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเปนโรงเรียนยอดนิยม มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมี

ผลงาน เชิงประจักษเปนท่ียอมรับของผูปกครองท่ีนิยมสงลูก หลาน เขามาเรียนตอเปนจํานวนมาก จึงเปนภาระหนักของผู

โยกยายสับเปลี่ยนมาดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยท่ี 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 36 ท่ีตองแบกรับ

ทามกลางความคาดหวังของสังคม บุคลากรในสถานศึกษา และผูปกครองท่ีม ีบุตร หลานเรียนอยู ตองการเห็นผูบริหารท่ี
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มคีวามสามารถ ทําหนาท่ีบริหารงานของสถานศึกษาใหมคีุณภาพดย่ิีง ๆ กวาเดมิ หรืออยางนอยผลงานตองไมดอยไปกวา

ผูบริหารคนกอน  

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแบบผูนํา วิธีการบริหารความขัดแยง และความสัมพันธระหวางแบบผูนํา กับ วิธีการ

บริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 วา

ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญใชแบบผูนํา และวิธีการบริหารความขัดแยงอยางไร มีความสัมพันธกันหรือไม ซึ่งผล

การศึกษาน้ีสามารถนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาของ กลุมโรงเรียนในสังกัดโรงเรียน

มัธยมศึกษา ใหเปนผูนําแบบมปีระสทิธิผลมาก มอิีทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา เปนท่ียอมรับ เช่ือถือ สรางแรงบันดาลใจให

ผูรวมงาน และสามารถจัดการความขัดแยงในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหพัฒนาสถานศึกษาใหมี

คุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ มคีวามกาวหนา เทียบเคยีงกับประเทศท่ีไดช่ือวาพัฒนาแลวตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศกึษา 

1. เพื่อศึกษาแบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36   

2. เพื่อศึกษาวธีิการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแบบผูนํากับวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา: William J. Redden, 1970, pp. 41–43. 
 

 

วธิกีารบริหารความขัดแยง 

 

     การเอาชนะ  

     การรวมมอื  

     การประนปีระนอม  

     การหลกีเลี่ยง  

     การยอมให  

 

แบบผูนําของผูบริหารสถานศกึษา 

-  ผูนําที่มปีระสทิธผิลนอย 

    แบบผูหนงีาน  

    แบบนักบุญ  

    แบบผูเผด็จการ  

    แบบผูประนปีระนอม  

 - ผูนําที่มแีประสทิธผิลมาก 

    แบบผูยึดระเบยีบ  

    แบบนักพฒันา  

    แบบผูเผด็จการที่มศีลิป  

    แบบนักบริหาร  
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วธิกีารวจัิย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      1.1 ประชากรท่ีใชในการวจิัยน้ี คอื ผูบริหาร และครูในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2557 จาํนวน 702 คน  

    1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยน้ี คือ ผูบริหาร และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอย ท่ี 1 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2557 โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่ และ

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 254 คน โดยวธีิแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 

ดังแสดงในตาราง 1  

ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางท่ีใชในการวจัิย 

ประเภท ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร 35 13 

ครู 667 241 

รวม 702 254 
 

2. เครื่องมอืสําหรับการวจัิย 

      เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ สรางขึ้นตามวัตถุประสงค  

และกรอบแนวคดิท่ีกําหนดขึ้น แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

      ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ในเร่ืองเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน ประสบการณในการทํางาน มลัีกษณะเปนแบบตัวเลอืกท่ีกําหนดตําตอบไวให (forced choice) 

     ตอน 2 แบบทดสอบ MSDT (The Management Style Diagnosis Test ) ตามแนวของ วิลเลี่ยม เจ. เรดดิน

(William J. Reddin) จํานวน 64 ขอ ซึ่งแปล และเรียบเรียงโดย อุทัย หรัิญโต (2524, หนา112-124) 

      ตอน 3 แบบทดสอบวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาปรับปรุงจาก สิทธิพงศ สิทธิขจร  

(2535, หนา 50-55) ท่ีแปล จาก Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument ตามแนวของ โทมัส และคิลแมนน 

(Thomas and Kilmann) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 30 ขอ  

 โดยท่ีแบบทดสอบในตอนท่ี 1 และ 2 ผูวิจัยไดศึกษาและปรับปรุงบางขอความ เพื่อใหเหมาะสมกับผูตอบ

แบบทดสอบ แตยังคงใหความหมายและใจความสําคัญคงเดมิ  

ผลการศกึษา 

 ผลการวเิคราะหขอมูล ผูวจิัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหแบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 
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 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหวธีิการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางแบบผูนํากับการบริหารความขัดแยง ของผูบริหารสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 วเิคราะหความสัมพันธ โดยใชสถติิ ไค-สแควร (Chi-Square)  
 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 2 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

1 เพศ   

 ชาย 85 33.46 

 หญงิ 169 66.54 

 รวม 254 100.00 

2 อายุ   

 20-30 ป 27 10.63 

 31–40 ป 59 23.23 

 41–50 ป 80 31.50 

  50 ป ขึ้นไป 88 34.65 

3 ระดับการศึกษาขัน้สูงสุด   

 ตํ่ากวาปริญญาตรี 7 2.76 

 ปริญญาตรี 155 61.02 

 สูงกวาปริญญาตรี 92 36.22 

4 ตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษา   

 ผูบริหาร 13 5.12 

 ครูผูปฏบัิติการสอน 241 94.88 

5 ประสบการณการทํางานในตําแหนงตามขอ 4.   

 ตํ่ากวา 5 ป 38 14.96 

 5-10 ป 60 23.62 
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ตาราง 2 (ตอ) 

ขอ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

 11–15 ป 62 24.41 

 16–20 ป 46 18.11 

6 ประสบการณการทํางานในสถานศึกษาปจจุบัน   

 ตํ่ากวา 5 ป 71 27.95 

 5-10 ป 83 32.68 

 11–15 ป 58 22.83 

 16–20 ป 28 11.02 

  21 ป ขึ้นไป 14 5.51 

 

 จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 66.54 และเพศ

ชาย จํานวน 85 คน คดิเปนรอยละ 33.46 ชวงอายุ 50 ปขึ้นไปมจีํานวนมากท่ีสุด 88 คน คิดเปนรอยละ 34.65 รองลงมา

เปนชวงอายุ 41–50 ป จํานวน 80 คน คดิเปนรอยละ 31.50 จํานวนนอยท่ีสุดคอืชวงอายุ 20–30 ป จํานวน 27 คน คิดเปน

รอยละ 10.63 การศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 61.02 ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 

จํานวนนอยท่ีสุด 7 คน คดิเปนรอยละ 2.76 ตําแหนงครูมมีากสุด 241 คน คดิเปนรอยละ 94.88 ตําแหนงผูบริหาร จํานวน 

13 คน คดิเปนรอยละ 5.12 ดานประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน ชวง 11–15 ป มากท่ีสุด จํานวน 62 คน คิด

เปนรอยละ 24.41 รองลงมา 5–10 ป คิดเปนรอยละ 23.62 จํานวนนอยสุดคือ ชวงอายุตํ่ากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 14.96 

ดานประสบการณการทํางานในสถานศึกษาปจจุบัน ชวงอายุ 5–10 ป มากท่ีสุด จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 32.68 

รองลงมาตํ่ากวา 5 ป คดิเปนรอยละ 27.95 ประสบการณการทํางานในสถานศึกษาปจจุบัน 21 ปขึ้นไป นอยท่ีสุด จํานวน 

14 คน คดิเปนรอยละ 5.51 

 

ตอนที่ 2 แบบผูนําของผูบรหิารสถานศกึษา กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 

การวิเคราะหขอมูลในสวนน้ี ใชหลักการวิเคราะหตามแบบของ วิลเลียม เจ. เรดดิน เพื่อทราบผลการวิเคราะห

แบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วเิคราะหขอมูลใน

ภาพรวม แตละดาน 8 ดาน โดยใชคาความถี่ และรอยละ นําเสนอขอมูลประกอบคําบรรยาย ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 คาความถี่ และรอยละของแบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 
 

แบบผูนํา ความถี ่ รอยละ 

ผูนําท่ีมปีระสทิธิผลนอย 

แบบผูหนีงาน 

 

83 

 

32.68 

แบบนักบุญ 81 31.89 

แบบผูเผด็จการ 32 12.60 

แบบผูประนีประนอม 25 9.84 

รวม 221 87.01 

ผูนําท่ีมปีระสทิธิผลมาก 

แบบผูยึดระเบียบ         

 

24 

 

9.45 

แบบนักพัฒนา 1 0.39 

แบบผูเผด็จการแบบมศิีลป 7 2.76 

แบบนักบริหาร 1 0.39 

รวม 33 12.99 

รวม 254 100.00 

 

จากตาราง 3 พบวา แบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ผูนําในแบบมปีระสทิธิผลนอย จํานวนมากสุดคอื แบบผูหนีงาน จํานวน 83 คน คดิเปนรอยละ 32.68 

รองลงมาเปนแบบนักบุญ จํานวน 81 คน คดิเปนรอยละ 31.89 จํานวนนอยท่ีสุด เปนแบบผูประนีประนอม จํานวน 25 คน 

คดิเปนรอยละ 9.84 สวนผูนําแบบมีประสิทธิผลมาก จํานวนมากสุดคือ แบบผูยึดระเบียบ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 

9.45 รองลงมาเปนแบบผูเผด็จการแบบมศิีลป จํานวน 7 คน คดิเปนรอยละ 2.76 จํานวนนอยท่ีสุด เปนแบบนักพัฒนาและ

แบบนักบริหาร จํานวนเทากัน จํานวนแบบละ 1 คน คดิเปนรอยละ 0.39 
 

ตอนที่ 3 วธิกีารบรหิารความขัดแยงของผูบรหิารสถานศึกษา กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้น 

            การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36   

 ใชหลักการวเิคราะหตามแนวขอคําถามของ โทมัส และคลิแมนน ไดคาความถี่และคารอยละจากระดับ 

 ดังรายละเอียดในตาราง 4 
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ตาราง 4 ความถี่และ รอยละ ของวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยที่ 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36   
 

วธีิการบริหารจัดการความขัดแยง กลุมตํ่า กลุมปานกลาง กลุมสูง รวม 

การเอาชนะ ความถี ่ 78 150 26 254 

รอยละ 30.71 59.06 10.24 100.0 

การรวมมอื ความถี ่ 104 142 8 254 

รอยละ 40.94 55.91 3.15 100.0 

การประนีประนอม ความถี ่ 8 228 18 254 

รอยละ 3.15 89.76 7.09 100.0 

การหลกีเลี่ยง ความถี ่ 23 185 46 254 

รอยละ 9.06 72.83 18.11 100.0 

การยอมให ความถี ่ 34 130 90 254 

รอยละ 13.39 51.18 35.43 100.0 
 

 จากตาราง 4 พบวาผูใหขอมูลมีความเห็นวาผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีวิธีบริหารความขัดแยงแตละแบบท้ัง 5 แบบอยูในกลุมปานกลาง คือ แบบเอาชนะ แบบ

การรวมมือ แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเลี่ยง และแบบการยอมให จํานวน 150, 142, 228, 185 และ 130 คน 

คิดเปนรอยละ 59.06, 55.91, 89.76, 72.83 และ 51.18 ตามลําดับ ซึ่งวิธีบริหารความขัดแยงท่ีใชมากสุดคือแบบ

ประนีประนอม จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 89.76 รองลงมาเปนวิธีบริหารความขัดแยงแบบหลีกเลี่ยง จํานวน 185 

คน คดิเปนรอยละ 72.83 และใชนอยสุดคอื วธีิบริหารความขัดแยงแบบยอมให จํานวน 130 คน คดิเปนรอยละ 51.18 
 

ตอนที่ 4 ความสัมพันธระหวางแบบผูนํากับวธิกีารบรหิารความขัดแยงผูบรหิารสถานศกึษาคอืกลุมยอยที่ 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36  

  ผลการวิเคราะหแบบผูนํา โดยใชหลักการวิเคราะหตามแบบของ วิลเลียม เจ. เรดดิน และวิธีการบริหารความ

ขัดแยงโดยใชหลักการวเิคราะหตามแนวขอคําถามของ โทมัส และคลิแมนน ของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยท่ี 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชการทดสอบแบบไค- สแควร ไดผลการวเิคราะหดังตารางท่ี 8-12 

 ดังน้ี 
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ตาราง 5 ความถี่ 2 ทาง และคาสถติิ ระหวางแบบผูนํากับวธิกีารบรหิารความขัดแยงแบบเอาชนะ 
 

              ระดับ 

แบบผูนํา 

กลุมตํ่า กลุ มปา น

กลาง 

ก ลุ ม

สูง 

รวม ไค-สแควร 

แบบผูหนีงาน 25 54 4 83  

 

 

13.497 

p-value 

=0.488 

แบบนักบุญ 23 49 9 81 

แบบผูเผด็จการ 12 14 6 32 

แบบผูประนีประนอม 5 17 3 25 

แบบผูยึดระเบียบ         9 12 3 24 

แบบนักพัฒนา 0 1 0 1 

แบบผูเผด็จการแบบมศิีลป 4 2 1 7 

แบบนักบริหาร 0 1 1 1 

รวม 78 150 27 254 
  

 จากตาราง 5 พบวา แบบผูนําท้ัง 8 แบบไมมีความสัมพันธกับวิธีการบริหารจัดการความขัดแยงแบบเอาชนะ 

เนื่องจากคา p-value =0.488>0.05 

ตาราง 6 ความถี่ 2 ทาง และคาสถติ ิระหวางแบบผูนํากับวธิกีารบรหิารความขัดแยงแบบความรวมมือ 

              ระดับ 

แบบผูนํา 

กลุมตํ่า กลุ มปา น

กลาง 

กลุมสูง รวม ไค-สแควร 

แบบผูหนีงาน 37 43 3 83  

 

 

8.290 

p-value =  

.874 

แบบนักบุญ 27 51 3 81 

แบบผูเผด็จการ 14 17 1 32 

แบบผูประนีประนอม 9 16 0 25 

แบบผูยึดระเบียบ         13 10 1 24 

แบบนักพัฒนา 0 1 0 1 

แบบผูเผด็จการแบบมศิีลป 4 3 0 7 

แบบนักบริหาร 0 1 0 1 

รวม 104 142 8 254 

จากตาราง 6 พบวา แบบผูนําท้ัง 8 แบบ ไมมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการความขัดแยงแบบรวมมือ 

เนื่องจาก คา p = .874 > .005 
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ตาราง 7 ความถี่ 2 ทาง และคาสถติิ ระหวางแบบผูนํากับวธิกีารบรหิารความขัดแยงแบบประนปีระนอม 

              ระดับ 

แบบผูนํา 

กลุมตํ่า กลุ มปา น

กลาง 

กลุมสูง รวม ไค-สแควร 

แบบผูหนีงาน 3 76 4 83  

 

 

 

20.395 

p-value 

=.118 

แบบนักบุญ 3 73 5 81 

แบบผูเผด็จการ 0 29 3 32 

แบบผูประนีประนอม 0 22 3 25 

แบบผูยึดระเบียบ         1 21 2 24 

แบบนักพัฒนา 0 1 0 1 

แบบผูเผด็จการแบบมศิีลป 1 6 0 7 

แบบนักบริหาร 0 0 1 1 

รวม 8 228 18 254 

 

 จากตาราง 7 พบวาแบบผูนําท้ัง 8 แบบไมมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการความขัดแยงแบบประนีประนอม 

เนื่องจาก คา p = .118 > .005 

 

ตาราง 8 ความถี่ 2 ทาง และคาสถติิ ระหวางแบบผูนํากับวธิกีารบรหิารความขัดแยงแบบการหลกีเลี่ยง 

              ระดับ 

แบบผูนํา 

กลุมตํ่า กลุมปาน

กลาง 

กลุมสูง รวม ไค-สแควร 

แบบผูหนีงาน 10 61 12 83  

 

 

11.087 

p-value 

=.679 

แบบนักบุญ 8 59 14 81 

แบบผูเผด็จการ 2 20 10 32 

แบบผูประนีประนอม 1 17 7 25 

แบบผูยึดระเบียบ         1 21 2 24 

แบบนักพัฒนา 0 1 0 1 

แบบผูเผด็จการแบบมศิีลป 1 5 1 7 

แบบนักบริหาร 0 1 0 1 

รวม 23 185 46 254 

 จากตาราง 8 พบวา  แบบผูนําท้ัง 8 แบบ ไมมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการความขัดแยงแบบ

หลกีเลี่ยง เนื่องจาก คา p = .679 > .005 
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ตาราง 9 ความถี่ 2 ทาง และคาสถติิ ระหวางแบบผูนํากับวธิกีารบรหิารความขัดแยงแบบการยอมให 
 

              ระดับ 

แบบผูนํา 

กลุมตํ่า กลุ มปา น

กลาง 

กลุมสูง รวม ไค-สแควร 

แบบผูหนีงาน 12 40 31 83  

 

 

7.961 

p-value =.891 

แบบนักบุญ 12 46 23 81 

แบบผูเผด็จการ 5 15 12 32 

แบบผูประนีประนอม 2 13 10 25 

แบบผูยึดระเบียบ         2 13 9 24 

แบบนักพัฒนา 0 1 0 1 

แบบผูเผด็จการแบบมศิีลป 1 2 4 7 

แบบนักบริหาร 0 0 1 1 

รวม 34 130 90 254 

 

 จากตาราง 9 พบวา แบบผูนําท้ัง 8 แบบ ไมมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการความขัดแยงแบบการยอมให 

เนื่องจาก คา p = .891 > .005 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

1. แบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 เรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ี แบบผูหนีงาน แบบผูเผด็จการ แบบผูประนีประนอม แบบผูยึดระเบียบ แบบผูเผด็จการ

แบบมศิีลป แบบนักพัฒนา และแบบนักบริหาร 

2. วธีิการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใชวธีิจัดการความขัดแยงเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี การรวมมือ  การเอาชนะ 

การยอมให การหลกีเลี่ยง และการประนีประนอม 

3. แบบผูนําท้ัง 8 แบบ คอืแบบผูหนีงาน แบบผูเผด็จการ แบบผูประนีประนอม แบบผูยึดระเบียบ แบบผูเผด็จ 

การแบบมีศิลป  แบบนักพัฒนา แบบนักบริหาร ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับวิธีการบริหารจัดการ

ความขัดแยง ท้ัง 5 แบบ คอื การรวมมอื การเอาชนะ การยอมให การหลกีเลี่ยง และการประนีประนอม 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการศกึษา 

1. จากผลการศึกษาแบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมเปนผูนําแบบมีประสิทธิผลนอยบริหารงานในลักษณะ ท่ีไดผลงานตํ่า 

ความกาวหนาของงานไมมี จํานวนมากสุดคือ แบบผูหนีงาน ซึ่งมีลักษณะผูนําท่ีใหความสําคัญกับงานและคนนอยไมมี
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ความสนใจในงาน ไมมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ขัดขวางผูอื่น ไมยอมรับความผิดพลาด ไมมีมนุษยสัมพันธกับ

ผูรวมงานและบุคคล รองลงมาคือแบบนักบุญ แบบเผด็จการ และแบบผูประนีประนอม ตามลําดับ สวนผูนําแบบมี

ประสทิธิผลมาก คอืผูนําประเภทท่ีทํางานมผีลงานอยูในระดับสูง กจิการงานมีความกาวหนา จํานวนมากสุดคือ แบบผูยึด

ระเบียบ มีบริหารงานโดยใหความสําคัญกับงาน และคนนอย ใหความสําคัญกับกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติท่ีวางไวอยาง

เครงครัด และเขมงวด มักไมมีความริเร่ิมไมสนใจพัฒนาผูรวมงาน รองลงมาเปนแบบผูเผด็จการแบบมีศิลป แบบ

นักพัฒนาและแบบนักบริหาร แสดงใหเห็นวาแบบผูนําของผูบริหารศึกษาท่ีใชแบบผูนําท่ียังไมเขากับสถานการณและความ

คาดหวังของผูรวมงานเทาท่ีควร เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดผูวิจัยขอเสนอใหหนวยงานท่ี

รับผิดชอบการพัฒนาภาวะผูนําสถานศึกษาจัดทําโครงการพัฒนาผูบริหารเกี่ยวกับแบบผูนํา ในรูปแบบตาง ๆ เชน การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารใน

สถานศึกษาตอไป 

2. จากผลการศึกษารูปแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยท่ี 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มรูีปแบบการบริหารความขัดแยงแบบการประนีประนอม ซึ่งเปนรูปแบบ

การแสดงพฤติกรรมท่ีผูบริหารสถานศึกษามุงจะใหท้ังสองฝายมคีวามพอใจบาง เปนลักษณะท่ีหากจะไดบางก็ควรจะยอม

เสยีบางหรือในลักษณะท่ีมาพบกันคร่ึงทางมากท่ีสุด และรูปแบบการยอมให ซึ่งเปนรูปแบบการแสดงพฤติกรรมท่ีผูบริหาร

สถานศึกษาเนนการเอาใจผูอื่น ปลอยใหผูอื่นดําเนินการไปตามท่ีเขาชอบแมตนเองจะไมเห็นดวยก็ตามเนื่องจากไมตองการ

ใหเกดิการบาดหมางใจนอยท่ีสุด ผูศึกษาเห็นวาการเลอืกใชรูปแบบการบริหารความขัดแยงในแตละแบบ ควรใหเหมาะสม

กับสถานการณ และบริบทของแตละสถานศึกษา ผูวิจัยเห็นวาหนวยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาจัดทําโครงการพัฒนา

ผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารความขัดแยงในสถานศึกษา ในรูปแบบตาง ๆ เปนการเสริมสราง พัฒนา

ทักษะการแกไขปญหาความขัดแยงในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษาตอไป 
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับการบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน

ของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชยีงราย 

Relationship Between Transformational Leadership of School Administrators and 

School Based Management under Chiang Rai Municipality  

กนกวรรณ เรอืงสวัสดิ์4 1* และธดิาวัลย อุนกอง5

2 

Kanokwan Ruangsawas1* and Thidawan Unkong2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคดังน้ี 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 2. เพื่อศึกษา

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยทําการศึกษา

จากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จํานวน 196 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการ

วจิัย เปนแบบสอบถามมาตราประมาณคา 5 ระดับ มคีวามเช่ือม่ันเทากับ 0.95 สถติิท่ีใช ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบน

มาตรฐานและสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธของเพยีรสัน  

ผลการวิจัยพบวา 1. ผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก คือ 

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และดานการ

กระตุนการใชปญญา ตามลําดับ 2. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก คือ ดานการ

พัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ ดานการบริหารแบบมีสวนรวม ดานการกระจายอํานาจ ดานความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 

ดานการมภีาวะผูนําแบบเกื้อหนุนและดานการบริหารตนเอง ตามลําดับ 3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ

ทางบวกระดับสูงกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย อยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   
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Abstract  

The purposes of this study were (1) to study the transformational leadership of the school administrator; (2) 

to study school based management (SBM) of the school administrator; (3) to study the relationship between 

transformational leadership and school based management of the school administrator under Chiang Rai Municipality. 

The samples for the study were 196 administrators and teachers from schools under Chiang Rai 

Municipality. The instrument consisted of the questionnaires in 5 rating scales, which had the reliability of 0.95. The 

statistics for analysis of data were mean, standard deviation and Pearson product moment correlation. 

The result showed that the school administrators had mainly transformational leadership in high levels 

which were idealistic influence, inspiration motivation, individualized consideration and intellectual stimulation. The 

school based management was in high levels which were whole school approach, participation, decentralization, 

accountability, support leadership and self-management. An analysis showed that the correlation between 

transformational leadership and school based management of the school administrators in the positive way with 

statistically significant difference at the level of .01. 
 

Keywords: Transformational leadership School based management  
 

บทนํา 

ในการปฏิรูปการศึกษาของไทยต้ังแต พ.ศ. 2542 ดังจะเห็นไดจากนโยบายการกระจายอํานาจการศึกษาเพื่อให

และยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อชวยใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ

เพื่อตอบสนองนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษาในการกระจายอํานาจทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กระทรวงศึกษาธิการไดนําแนวคิด

การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) มาเปนยุทธศาสตรเพื่อมุงหวังใหเกิด

การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาอยางแทจริงอันจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัด

การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 13) ซึ่งรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีหลักการสําคัญสี่

ประการ ไดแก ประการแรก มุงใหโรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองโดยยึดประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ 

ประการท่ีสอง เนนการมสีวนรวมและการรวมคิดรวมทํา โดยใหสาธารณชนรวมกําหนดนโยบายและแผนกําหนดหลักสูตร

ทองถิ่น ประการท่ีสาม ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจเพื่อเปนการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับผูมีสวนได

สวนเสียในการจัดการศึกษา ใหตรงตามความตองการของตน และประการท่ีสี่ ใหมีการตรวจสอบและถวงดุลโดย

กําหนดหนาท่ีความรับผดิชอบและภารกจิของผูบริหาร ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนอยางชัดเจนเพื่อเปน

หลักประกันคุณภาพการศึกษาใหเกดิขึ้นอยางแทจริง 

ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 3-4) ไดเพิ่มหลักการอีกประการ คือ การพัฒนา

โรงเรียนท้ังระบบและการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุนนอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดอาศัยพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติฉบับดังกลาวในการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวชิาการ งบประมาณ การบริหาร งาน
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บุคคลและการบริหารท่ัวไป ไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรงเพื่อให

โรงเรียนมีความสะดวกและคลองตัว มีอิสระในการตัดสินใจ ไดดวยตนเองมากย่ิงขึ้น ความสําเร็จในการบริหารจัดการ

ของสถานศึกษาตามนโยบายการกระจายอํานาจการศึกษาดังกลาว ในอดตีท่ีผานมาจนถงึปจจุบันไดมีแนวคิดทฤษฎี

ในการศึกษาเร่ืองภาวะผูนําอยางตอเนื่อง แนวคิดทฤษฎีใหมท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรับกันมากในปจจุบัน คือ แนวคิด

ทฤษฎภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory) ซึ่งเปนทฤษฎภีาวะผูนําแนวใหมหรือเปนกระบวน

ทัศนใหม เนื่องจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนคุณลักษณะหรือพฤติกรรมการนําที่ผูนําจะเปนผูกระตุนใหผูตามมี

ความคาดหวังที่สูงขึ ้น สํานึกในความสําคัญและคุณคาของจุดมุงหมายและวิธีท่ีจะทําใหบรรลุจุดมุงหมาย คํานึงถึง

ผลประโยชน ขององคการมากกวาผลประโยชนสวนตน และยกระดับความคาดหวังขององคกรใหสูงขึ้น (Bass, 1985, p. 20 

อางอิงใน แคทลียา ศรีใส, 2548, หนา 27) นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (Paradigm shift) จากภาวะผูนําแบบ

ดัง้เดิมไปสูภาวะผูนําท่ีมีวิสัยทัศนท่ีมีการกระจายอํานาจ มีการเสริมสรางพลังจูงใจ เปนผูมีคุณธรรม และมีการกระตุนผู

ตามใหมคีวามเปนผูนํา สําหรับประเทศไทยในชวงสองทศวรรษท่ีผานมาไดมีการศึกษาภาวะผูนําท่ีมีความเหมาะสมกับยุค

ปจจุบันซึ่งเปนยุคของการเปลี่ยนแปลง และไดนําแนวคิดทฤษฎีดังกลาวมาใชในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานดวยเหตุน้ีการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษา ซึ่งเปนรูปแบบ

การบริหารท่ีโรงเรียนจะตองมีความเปนอิสระในการตัดสินใจบริหารจัดการดัวยตนเอง จึงตองการผูนําท่ีมีคุณลักษณะ

สําคัญคือ การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง น่ันคือ ตองเปนผูท่ีมีความรูและทักษะตลอดจนมีกลยุทธการบริหารสมัยใหม มี

วิสัยทัศน และเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมออยางตอเนื่องตลอดจนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคอันแสดงออกถึงภาวะผูนําอยาง

เดนชัด (ชัยพจน รักงาม, 2544, หนา 358; อุทัย บุญประเสริฐ, 2545, หนา 63-73) เพราะภาวะผูนําดังกลาว จะเปน

ปจจัยอิทธิพลท่ีเช่ือมโยงตอผลสําเร็จของคุณภาพการจัดการศึกษา (ถวิล มาตรเลี่ยม, 2544, หนา 59) จากผลการวิจัยของ 

(ขวัญชัย จะเกรง, 2551, หนา 84) ท่ีไดศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ชวงช้ันท่ี 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ไดอภิปรายสรุป

ไววา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญ และจําเปนอยางย่ิงตอการบริหารจัดการ

สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งถอืวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนภารกจิของผูบริหารยุคใหมซึ่งเปนยุคท่ี

มกีารเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษาวัดไดจากผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพของ

ผูเรียน ตลอดจนการเปนท่ียอมรับ ศรัทธา เช่ือถือ ไววางใจจากผูท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา ดังน้ัน ในเกือบทุกบริบทของ

องคการทางการศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงมีความเปนไดท่ีจะมีความสัมพันธกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยสนับสนุนวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนเพื่อเขาสูการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานบางแหงยังไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีผูบริหารตองตระหนักและตองดําเนินการใหบุคลากรซึ่ง

เปนทีมงานในสถานศึกษาไดมคีวามรูความเขาใจ และมทัีศนคติท่ีดีตอการกระจายอํานาจ โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูบริหารยัง

ไมสามารถแสดงภาวะผูนําอยางเต็มศักยภาพ และบริหารอยางมืออาชีพท่ีตองสามารถนําท้ังทางวิชาการและการสราง

ความสัมพันธอันดกีับชุมชน (สวาง คําภีระ, 2544, หนา 48)  

 จากขอมูลดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอการ

บริหารจัดการศึกษาโดยเฉพาะการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสังคมไทย แตยังมีอุปสรรคในสถานศึกษาบางแหง

สําหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายนั้นเนื่องจากการวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ
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การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษายังมีความจํากัด จึงทําใหพันธกิจของเทศบาลนครเชียงรายท่ีตอง

สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน 

ดังนั้นผูวิจัยในฐานะเปนผูที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ดังกลาว จึงมีความสนใจที่จะศึกษา

สภาพภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พรอมท้ังศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลนครเชียงราย เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอันจะเปน

แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลยิ่งขึ้น  
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  

2. เพื่อศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย   

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย   
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
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ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  

จํานวน 400 คน ในปการศึกษา 2557 

  

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหารสถานศึกษา 
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สถานศึกษา 
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3. ดานการบริหารตนเอง  
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5. ดานความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได  

6. ดานการมภีาวะผนําแบบเกื้อหนน  
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กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  

โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่ แอนด มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ไดกลุมตัวอยาง 

จํานวน 196 คน โดยวธีิแบบแบงช้ันภูม ิ(Stratified Random Sampling) 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(checklist) เกี่ยวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ประสบการณการทํางาน มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

 ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  

เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (checklist) สรางตามทฤษฎีของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio) มีลักษณะ

เปนแบบมาตราประมาณคา (rating scale)  

ตอนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย  มลัีกษณะเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale)  
 

ผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย สรุปไดดังน้ี 

 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกดัเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก  เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ มคีาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมา คอื ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคล ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

คอื ดานการกระตุนทางปญญา  

      1.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถ มีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ ผูบริหารมีการวางตนไดเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียน 

และผูบริหารช้ีแจงวัตถุประสงคและเปาหมายการทํางานใหบุคลากรทุกคนรับทราบ  ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

คอื ผูบริหารแสดงความสามารถจนเปนท่ีไววางใจของบุคลากร  

     1.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  ดานการสรางแรง

บันดาลใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานกระตือรือรนตระหนัก

เห็นคุณคาของงาน มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารกระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึงการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

และ ผูบริหารพูดถึงเปาหมายในอนาคตท่ีเกี่ยวกับการทํางานอยางชัดเจน ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 

ผูบริหารสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรเห็นวาทุกคนมคีาและความสําคัญ  

     1.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  ดานการกระตุนทาง

ปญญา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรเห็นประโยชนของ

สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสนใจท่ีจะปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหมี
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ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และผูบริหารมักกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา ตามลําดับ  

สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ผูบริหารสามารถคดิวเิคราะหและตรวจสอบปญหาอยางริเร่ิมสรางสรรค  

     1.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  ดานการคํานึงความ

เปนปจเจกบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานโดยคํานึงถึง

ความสามารถท่ีเปนความแตกตางระหวางบุคคล มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมกีารพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง และผูบริหารเขาใจในความแตกตางของผูรวมงานแตละคนวามีความถนัด ความรู ความสามารถ 

ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหารใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอความกาวหนาของผูรวมงานเปน

รายบุคคล 

  2. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ  

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการบริหารแบบมีสวนรวม และดานการกระจายอํานาจ ตามลําดับ สวนดานท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ดานการบริหารตนเอง  

      2.1 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการ

กระจายอํานาจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนจัดทําแผนการปฏิบัติงานโดย

ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีการมอบหมายบทบาทหนาท่ีและความ

รับผิดชอบใหแกผูท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน และโรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ

ทองถิ่น ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ระบบการบริหารงานของโรงเรียนมคีวามโปรงใส ถูกตอง ตรวจสอบได  

      2.2 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการ

บริหารแบบมสีวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนจัดใหมีการประชุมผูปกครอง

และคณะกรรมการสถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อรวมกันจัดการศึกษา มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื ผูบริหารและครู

สรางความสัมพันธท่ีดกีับชุมชนในการรวมกันจัดการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนมีสวน

รวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษาและ

บุคลากรในโรงเรียนมสีวนรวมในการนิเทศ ติดตาม และประเมนิผล 

        2.3 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการ

บริหารตนเอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนมีความคิดริเร่ิมโครงการเพื่อพัฒนา

โรงเรียนขึ้นดวยตนเอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูหลายรูปแบบสามารถยืดหยุนให

เหมาะสมกับความตองการของผูเรียน และโรงเรียนปรับปรุงระบบการศึกษาใหทันเหตุการณและเหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียน ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ  การบริหารจัดการดานตาง ๆ และรายการปฏิบัติมีอิสระและคลองตัว

ในการตัดสนิใจ 

      2.4 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนมกีารจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา หรือแผนยุทธศาสตร/ธรรมนูญโรงเรียน 

ที่ประกอบดวยปรัชญาโรงเรียน แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ โรงเรียนกําหนดนโยบาย แผนพัฒนา

การศกึษา ที่สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาของตนสังกัด และโรงเรียนมกีารปฏบัิติงานตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนา
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คุณภาพการศึกษา โดยการกําหนดกิจกรรมโครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว ตามลําดับ 

สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื  โรงเรียนมกีารจัดทําระบบสารสนเทศครบถวนทันสมัย พรอมท่ีจะนําไปใชประโยชนได  

      2.5 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานความรับผิดชอบท่ี

ตรวจสอบไดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการ

บริหารงาน งานการเงิน การจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 

โรงเรียนมกีารรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของโรงเรียนใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบอยาง

สมํ่าเสมอและโรงเรียนมีการวัดประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ โรงเรียนมีการจัดทําสารสนเทศการทํางานเพื่อใชในการประเมินผลพัฒนา

โรงเรียนอยางเปนระบบ  

      2.6 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการมภีาวะผูนําแบบ

เกื้อหนุนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารมีทักษะในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ

กิจกรรมการพัฒนา  และข า วสารของ โรง เ รียนใหผู ปกครอง  และ ชุมชนทราบอย า ง ท่ั วถึ งและรวด เ ร็ ว  

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารเปนผูมุงอํานวยความสะดวก อยูเบ้ืองหลังความสําเร็จของครู และนักเรียน และ

ผูบริหารสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการ และกํากับติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางชัดเจนและ

ตอเนื่อง ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหารมีทักษะในการสรางความเขมแข็งใหครู และบุคลากรสามารถ

ปฏบัิติงานและรวมตัดสนิใจอยางมคีวามเช่ือม่ัน  

3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกระดับสูง กับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

 การอภิปรายผลการวจิัยคร้ังน้ี ผูวจิัยกลาวถงึประเด็นท่ีพบในการวจิัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.26) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานการมีอิทธิพล

อยางมอุีดมการณมคีาเฉลี่ยสูงสุด ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและปฏิบัติงาน

อยางเต็มความสามารถ มีการวางตนไดเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียน สามารถช้ีแจงวัตถุประสงคและ

เปาหมายการทํางานใหบุคลากรทุกคนรับทราบ มีการแสดงจุดยืนท่ีชัดเจนในการแสดงขอคิดเห็นตอปญหาท่ีเกิดขึ้น 

ตลอดจนสามารถถายทอดวสัิยทัศนและความคดิท่ีสําคัญใหกับบุคลากร ซึ่งถอืวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งกระตุน

จูงใจผูตามใหกระทํามากกวาท่ีคาดหวัง มคีวามเช่ือม่ันท่ีจะปฏบัิติเพื่อใหบรรลุผลตามท่ีปรารถนาและใชความพยายามเพื่อ

ยกระดับความตองการของผูตามใหเปนลําดับของความตองการท่ีสูงขึ้น (บาส Bass, 1985) ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ 

ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548, หนา 97) ไดศึกษาวจิัยเร่ือง การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขัน้

พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบวาจากการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโดยภาพรวมพบวาผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก 

และสอดคลองกับ  ไพศาล แสนยศบุญเรือง (2549, หนา 59-62) ทําวิจัยเร่ือง พฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
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ผูบริหารท่ีสัมพันธกับความเปนผูบริหารมอือาชีพของผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแกนผลการวจิัยพบวา พฤติกรรม

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ สมพร จาปานิล (2549) ไดทําการ

วิจัยเร่ือง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 

ผลการวิจัยท่ีสําคัญ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ขอนแกน เขต 5 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน มปีระเด็นท่ีจะนํามาอภิปราย ดังน้ี 

      1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารมีความ

รับผิดชอบตอหนาท่ีและปฏิบัติงานอยางเต็มความ สามารถมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารมีการวางตนได

เหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียน และผูบริหารช้ีแจงวัตถุประสงคและเปาหมายการทํางานใหบุคลากรทุกคน

รับทราบ ท้ังน้ีเนื่องจากผูนําแสดงใหเห็นถึงความเฉลยีวฉลาด ความมสีมรรถภาพ ความต้ังใจ การเช่ือม่ันในตนเอง ความ

แนวแนในอุดมการณ ความเช่ือและคานิยมของเขา ผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความม่ันใจของผู

ตาม ทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับผูนํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความม่ันใจ

ชวยสรางความรูสกึเปนหน่ึงเดยีวกันเพื่อการบรรลุเปาหมายท่ีตองการ ผูตามจะเลยีนแบบผูนําและพฤติกรรมของผูนําจาก

การสรางความม่ันใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนใน

การบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระ หนาท่ีขององคการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 9)  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของบาส (Bass, 1985 อางถึงใน ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ, 2550, หนา26) กลาววา ความเสนหา บางทีอิทธิพลดาน

อุดมการณ (Idealized influence) คอื พฤติกรรมท่ีสามารถกระตุนความรูสึกดานอารมณของผูตามใหสูงขึ้น กอใหเกิดการ

เลยีนแบบและผูกพันตอผูนํา  

      1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย  

ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงาน

กระตือรือรนตระหนักเห็นคุณคาของงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารกระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึงการ

ทํางานใหบรรลุเปาหมาย และ ผูบริหารพูดถึงเปาหมายในอนาคตท่ีเกี่ยวกับการทํางานอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990 อางถึงใน ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ, 2550, หนา 26) กลาววา การจูงใจ

ดานแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) เปนพฤติกรรมของผูนําท่ีเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อดึงดูดใจสูวิสัยทัศนโดยการใช

สัญลักษณเพื่อใหเกดิการใชความพยายามสูงขึ้นของผูตาม และการท่ีผูนําแสดงแบบอยางของพฤติกรรมแกผูตาม   

1.3 ดานการกระตุนการใชปญญา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย  ดานการกระตุนทางปญญา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารเปดโอกาสให

บุคลากรเห็นประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสนใจท่ีจะปรับปรุง

วธีิการปฏบัิติงานใหมปีระสทิธิภาพย่ิงขึ้นและผูบริหารมักกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก ผูบริหารมกีารจูงใจและสนับสนุนความคดิริเร่ิมใหม ๆ ในการพจิารณาปญหาและการหาคําตอบของ

ปญหา มกีารใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาแนวทางแกปญหาดวยวธีิการใหม ๆ ผูนําจะมกีารกระตุนใหผูตามแสดงความคิด

และเหตุผลและไมวจิารณความคดิของผูตามแมวามันจะแตกตางไปจากความคดิของตนเองผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหา

ท่ีเกดิขึ้นเปนสิ่งท่ีทาทายและเปนโอกาสท่ีดท่ีีจะแกปญหารวมกันโดยผูนําจะสรางความเช่ือม่ันใหแกผูตามวาปญหาทุกอยาง
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ตองมวีธีิแกไขแมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางไดจากความ

รวมมอืรวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน ผูตามจะไดรับการกระตุน ใหต้ังคําถามตอคานิยมของตนเอง ความเช่ือ

และประเพณีการกระตุนทางปญญาเปนสวนท่ีสําคัญของการพัฒนาความสามารถของผูตามในการที่จะตระหนักเขาใจ

และแกไขปญหาดวยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 10) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบาส (Bass, 1985 อางถึงใน 

ณัฐวุฒิ เตมยีสุวรรณ, 2550, หนา 26) กลาววา การกระตุนการใชปญญาคอื พฤติกรรมของผูนําในการทําความเขาใจตอ

ปญหาไดดจีนสามารถทําใหผูตามมองปญหาดังกลาวจากมุมมองใหมของตนเองได 

1.4 ดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคล  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลนครเชียงรายดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ผูบริหารปฏบัิติตอผูรวมงานโดยคํานึงถงึความ สามารถท่ีเปนความแตกตางระหวางบุคคล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 

ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมกีารพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและผูบริหารเขาใจในความแตกตางของผูรวมงานแตละคนวาม ี

ความถนัด ความรู ความสามารถ ท้ังน้ีเนื่องจากผูนํามีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจ

ใสผูตามเปนรายบุคคลและทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (Coach) และเปนที่ปรึกษา 

(Advisor) ของผูตามแตละคน เพื่อการพัฒนาผูตาม ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล เพื่อความ

สัมฤทธ์ิและเติบโตของแตละคนผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพื่อนรวมงานใหสูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, 

หนา 10-11) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบาส (Bass, 1985 อางถึงใน ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ, 2550, หนา 26) Leadership 

and performance beyond expectations) กลาววา การมุงเนนความสัมพันธเปนรายคนเปนพฤติกรรมของผูนําท่ีเกี่ยวกับ

การใหการสนับสนุน การกระตุนใหกําลังใจ และเปนการเปนพี่เลี้ยงสอนแนะแกผูตาม 
 

2. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก ( X = 4.15) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานการพัฒนาโรงเรียนท้ัง

ระบบมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการบริหารแบบมีสวนรวมและดานการกระจายอํานาจ ท้ังน้ีเนื่องจาก

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กระทรวง 

ศึกษาธิการไดนําแนวคิดการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) มาเปน

ยุทธศาสตรเพื่อมุงหวังใหเกดิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาอยางแทจริงอันจะนําไปสูการเพิ่มประสทิธิภาพ

และประสิทธิผลในการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 13) ซึ่งรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน มุงใหโรงเรียนมอิีสระในการตัดสนิใจดวยตนเองโดยยึดประโยชนท่ีเกดิกับผูเรียนเปนสําคัญเนนการมสีวนรวมและการรวม

คดิรวมทําโดยใหสาธารณชนรวมกําหนดนโยบายและแผนกําหนดหลักสูตรทองถิ่นใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจ

เพื่อเปนการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาใหตรงตามความตองการของ

ตนใหมกีารตรวจสอบและถวงดุลโดยกําหนดหนาท่ีความรับผดิชอบและภารกจิของผูบริหาร ครูอาจารย บุคลากรทางการ

ศึกษาและชุมชนอยางชัดเจนเพื่อเปนหลักประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดขึ้นอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อุมัร สวาหลัง 2546) ไดทําการวิจัย เร่ือง การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามทัศนะของ

ผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐานตามทัศนะของผูบริหารและครู โ รง เรียนประถมศึกษาในจังหวัดสตูลโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก
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และสอดคลองกับสุภาพร  รัตนนอย (2552) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานกับการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 2 

ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มคีวามสัมพันธกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 

.01 และความสัมพันธอยูในระดับสูงและสอดคลองกับขวัญชัย จะเกรง (2551) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงช้ัน

ท่ี 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงช้ันท่ี 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยูในระดับ

มากเมื่อพจิารณาเปนรายดาน มปีระเด็นท่ีจะนํามาอภิปราย ดังน้ี 

2.1 ดานการกระจายอํานาจ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย ดานการกระจายอํานาจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงานโดยผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือมีการมอบหมายบทบาท

หนาท่ีและความรับผดิชอบใหแกผูท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียนและโรงเรียนมกีารจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียนและทองถิ่น ท้ังน้ีเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 5) ไดเสนอแนะแนวทางไววา 

การกระจายอํานาจน้ันจะตองเปนการกระจายและมอบบทบาทหนาท่ีใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใหมี

หนาท่ี และบทบาทในดานตาง ๆ ตอไปน้ี การพิจารณาวิสัยทัศนของโรงเรียน การพิจารณานโยบายและแผนของโรงเรียน 

การพิจารณางบประมาณ การพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพของโรงเรียน การประเมิน ผลงานของบุคลากรใน

โรงเรียน การระดมทรัพยากร การใหคําปรึกษาแกผูบริหารโรงเรียน การชวยประชาสัมพันธโรงเรียน การชวยประสานงาน

กับหนวยงานภายนอก และการใหขอมูลขาวสารแกโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ นิพนธ เสือกอน (2545, หนา 5) กลาวไว

วา การกระจายอํานาจเปนการสรางและเพิ่มพลังอํานาจในการจัดการศึกษาของผูมสีวนรับผิดชอบผูบริหารตองใหอํานาจ

กับทีมงานหรือบุคลากรในการทํางานอยางเต็มท่ีท้ังอํานาจในการบริหารจัดการ ความรับผิดชอบ การบริหารทรัพยากร 

และความชอบธรรมตาง ๆ ในขอบเขตของงานท่ีไดรับมอบหมาย ในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี หน่ึงการกระจายความรับผิดชอบ

ในการตัดสนิใจใหกับสายงานในระดับตํ่าลงไปจะตองเกดิขึ้น โดยท่ีผูบริหารไมเขาไปกาวกายหรือเขาไปมีอิทธิพลเหนือการ

ตัดสินใจของสมาชิก สองจะตองเปลี่ยนความคิดและการปฏิบัติในเร่ืองของอํานาจการ ควบคุมท่ีเคยเปนของผูบริหารแต

เพยีงผูเดยีวมาเปนการควบคุมดวยกลุมสมาชิก การควบคุมจงึเปนของทุกคนในองคการ และสามองคการจะตองมสีภาพท่ี

สมาชิกสรางสรรคงานไดอยางเต็มความสามารถ และศักยภาพท่ีมอียูเพื่อใหบรรลุเปาหมายขัน้พื้นฐานขององคการ  

2.2 ดานการบริหารแบบมีสวนรวม การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย ดานการบริหารแบบมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนจัดให

มีการประชุมผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อรวมกันจัดการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมา คือ ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธท่ีดกีับชุมชนในการรวมกันจัดการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา

และบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ท้ังน้ีเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติ (2543, หนา 13) ไดใหหลักการมีสวนรวมไววา เพื่อใหผูปกครอง ประชาชน ชุมชน และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อบุตรหลานของตนโดย
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สวนกลางจะใหการสนับสนุนตาง ๆ ตลอดจนกํากับดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะทําใหผูสําเร็จ

การศึกษามคีวามรัก ความผูกพันกับทองถิ่น ในขณะเดียวกันก็มีความผูกพันและความภูมิใจกับความเปนชาติโดยรวม 

ซึ่งบุคคลดังกลาวรูปญหา ความตองการและรูวิธีแกปญหาของทองถิ่นไดเปนอยางดีในดานการจัดการศึกษา รูเนื้อหา

สาระท่ีจะใหนักเรียนในทองถิ่นรูมากกวาบุคคลท่ีสวนกลาง และบุคคล ภายนอกท่ีอยูท่ีอื่น อยูใกลชิดกับกลุมนักเรียน และ

สามารถจัดการศึกษาไดท่ัวถึงมากกวาสวนอื่นท่ีจะมาดําเนินการเอง ซึ่งสอดคลองกับ ธเนศ ขําเกิด (2545, หนา 149) 

กลาววา การมีสวนรวมและการรวมคิดรวมทําตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ การเปดโอกาสให

ผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการบริหารตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา ท้ังครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน 

ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนนักเรียนเพราะการท่ีบุคคลมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจะกอให เกิดความรูสึกเปนเจาของ 

และจะรับผดิชอบในการจัดการศึกษาใหมคีุณภาพมากขึ้น  

      2.3 ดานการบริหารตนเอง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร

เชียงราย ดานการบริหารตนเอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนมีความคิดริเร่ิม

โครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนขึ้นดวยตนเอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูหลายรูปแบบ

สามารถยืดหยุนใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและโรงเรียนปรับปรุงระบบการศึกษาใหทันเหตุการณและ

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  ดังท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 3) ไดกลาวถึง หลักการ

บริหารตนเองของสถานศึกษาไววา สถานศึกษาจะตองมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองมากขึ้นภายใตการบริหารในรูป

ขององคคณะบุคคล คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ ถวิล มาตรเลี่ยม (2544, หนา 42) กลาววา หลัก

ระบบบริหารจัดการตนเอง (Principle of Self – Management System) ดวยหลักการจึงจําเปนท่ีโรงเรียนจะตองใชระบบ

บริหารจัดการตนเองมาเปนหลักในการดําเนินงานภายใตนโยบายหลักและโครงสรางของ องคการพัฒนา จุดประสงคการ

สอนและยุทธศาสตรการพัฒนา สรางกําลังคน และทรัพยากร การแกปญหาและทําใหจุดมุงหมายบรรลุผลสําเร็จดวย

ความสามารถของโรงเรียนเอง 

      2.4 ดานการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

นครเชียงราย ดานการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียน

มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนยุทธศาสตร/ธรรมนูญโรงเรียนท่ีประกอบดวยปรัชญาโรงเรียน 

แผนปฏบัิติการและตัวช้ีวัดความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ โรงเรียนกําหนดนโยบาย แผน พัฒนาการศึกษาท่ี

สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาของตนสังกัดและโรงเรียนมีการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโดยการกําหนดกิจกรรมโครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและวิสัยทัศนที่กําหนดไว ซึ ่ง

สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 3) ไดใหแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบไว

วา โรงเรียนจะตองมกีารปรับท้ังในเร่ืองโครงสรางและวัฒนธรรมองคการโดยในการเปลี่ยนแปลงตองใหระบบท้ังหมดเห็น

ดวยและสนับสนุนสอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2546, หนา 59) ไดกลาวถึงการพัฒนาทั้งระบบไววาเปนการปรับทั้ง

เร่ืองโครงสรางและวัฒนธรรมองคกร โดยการเปลี่ยนแปลงตองใหระบบท้ังหมดเห็นดวยและสนับสนุน  

      2.5 ดานความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลนครเชียงรายดานความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

โรงเรียนมกีารปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงาน งานการเงิน การจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได มี
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คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ โรงเรียนมีการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของโรงเรียนใหผูปกครอง ชุมชน และ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบอยางสมํ่าเสมอและโรงเรียนมีการวัดประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง มีความ

โปรงใส สามารถตรวจสอบได เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 40 และระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2543 ระดับท่ีสอง ระดับผูบริหารกับครูในโรงเรียน 

(Principal-Teachers Accountability) มีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรโรงเรียน โดยมีเปาหมายท่ี

นักเรียนเปนศูนยกลางของการจัดการศึกษาและระดับท่ีสาม ระดับหองเรียน (Teachers - Students Accountability) มีสวน

รวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสรางหลักสูตรรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนสวนของความรับผิดชอบท่ี

เพิ่มขึ้นเกดิจากการท่ีครูและนักเรียนรวมกันตัดสินใจจัดองคกรของหองเรียนจัดบรรยากาศของหองเรียนท่ีเอื้อตอการเรียน

การสอน วิ ธีการเรียนการสอนและการประเมินผล ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได เพิ่มขึ้นในแตละสวน ผูมี

สวนรวมในการตัดสินใจจะตองแสดงความชัดเจนท้ังเปาหมายและวธีิการพรอมท่ีจะไดรับการตรวจสอบเพื่อแสดงความ

โปรงใส (Transparency) ในทุก กรณีในสวนที่รับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับ นิพนธ เสือกอน (2545, หนา 4) กลาววา

ความรับผิดชอบเปนเร่ืองท่ีเกิดตามมาของบุคคลท่ีเขาไปมีสวนในการตัดสินใจเมื่อมีการกระจายอํานาจไปสูโรงเรียน

และชุมชนในการจัดการศึกษา สิ่งท่ีตามมา คือ ความรับผิดชอบท่ีเกิดขึ้นของโรงเรียนและชุมชนท่ีตองจัดการศึกษาให

สนองตอความตองการของผูปกครอง ชุมชน และสอดคลองกับหลักสูตรของชาติ 

2..6 ดานการมภีาวะผูนําแบบเกื้อหนุน การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล

นครเชียงราย ดานการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารมีทักษะ

ในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธกจิกรรมการพัฒนาและขาวสารของโรงเรียนใหผูปกครองและชุมชนทราบ อยางท่ัวถึงและ

รวดเร็ว มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื ผูบริหารเปนผูมุงอํานวยความสะดวก อยูเบ้ืองหลังความสําเร็จของครูและนักเรียน

และผูบริหารสนับสนุนใหมกีารบริหารจัดการและกํากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางชัดเจนและตอเนื่อง 

ดังท่ีกรมสามัญศึกษา (2545, หนา 32) ไดกลาวถึงภาวะผูนําแบบเกื้อหนุนไววาผูบริหารน้ัน ถือวาเปนบุคคลท่ีมีอํานาจใน

การตัดสนิใจของโรงเรียนการเปลี่ยนสภาพมาเปนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานน้ันบทบาทของผูบริหารจะเปลี่ยนไป

โดยมุงเนนการเปนผูนําการใชแบบภาวะผูนําแบบสนับสนุนการใชการบริหารแบบมีสวนรวมท้ังในรูปแบบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาที่ผูบริหารเปนกรรมการและเลขานุการ หรือใหครู อาจารย มีสวนรวมในการตัดสินใจ การกระจาย

อํานาจ การสรางทีมงาน ซึ่งตองเปนผูบริหารมอือาชีพเปนผูนําท่ีมวีสัิยทัศน มคีวามสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

เร่ืองการสอนและการเรียนรูรวมท้ังประสานสัมพันธระดมและจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับ

เสาวนิตย ชัยมุสิก (2544, หนา 8) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาตองปรับบทบาทใหมเปนผูสงเสริมสนับสนุนครูและ

บุคลากรในทองถิ่นในการพัฒนาการศึกษา เปนผูนําท่ีสามารถประสานพลังของครูในโรงเรียน รวมท้ังชุมชนกลุมตาง ๆ ได

เปนอยางดีเพื่อพัฒนาการศึกษาตามวิสัยทัศนท่ีต้ังไวครูตองมีความสามารถในการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญสามารถปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่นและผูเรียน รูจักพัฒนาตนเอง และสามารถรวมมือกับ

คณะครูในการทํางานเปนกลุมได ดังน้ัน ผูบริหารจะตองเปลี่ยนจากผูนําแบบชี้นําหรือสั่งการมาเปนภาวะผูนําท่ีเนน

การสนับสนุนและอํานวยความสะดวก 
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3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล

นครเชียงราย ผลการวจิัยมดัีงน้ี 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกระดับสูงกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงรายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ กัลยาณี 

บุตรดีวงศ (2552) ไดทําการวิจัย เร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและ 

การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับประสทิธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดสระแกว

ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 สอดคลองกับ สาคร เจริญกัลป (2552)  

ไดทําการวิจัย เร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการ ศึกษาระยอง เขต 2 ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

กับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยองเขต 2 โดยรวมและรายดาน 

มีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สอดคลองกับ สอดคลองกับ พรศิษฏ คํารอด (2549, หนา 82) 

ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารสถาน 

ศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผลการวจิัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1 

มภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมอยูในระดับมากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานมี

ความสัมพันธทางบวกกับประสทิธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับ ขวัญชัย จะเกรง (2551) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงช้ันท่ี 3-4 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวจิัยพบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงช้ันท่ี 3-4 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมมคีวามสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความสัมพันธอยู

ในระดับสูง 
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การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก  ดร.ธิดาวัลย อุนกอง ท่ีปรึกษาและ

คณะกรรมการทุกทาน ท่ีไดใหคําแนะนํา ปรึกษาพรอมท้ังตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางย่ิง จน

การศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได รวมท้ังคณาจารยท่ีไดกรุณาสงเสริม สนับสนุนใหความรูแกผูศึกษาและเปน

กําลังใจใหจนสําเร็จการศึกษา ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณคณาจารย ผูเช่ียวชาญดังมรีายนามในภาคผนวก ก ท่ีไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แกไขและ

ใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้น รวมท้ังคณะครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ท่ีไดใหความอนุเคราะห  

อํานวยความสะดวกและใหความรวมมอืเปนอยางย่ิง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามคุณคาและประโยชนอันพึงมี

จากการศึกษาคนควาฉบับน้ี  ผูศึกษาคนควาขออุทิศแดผูมพีระคุณทุก ๆ ทาน 
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธผิลของโรงเรยีนดศีรตํีาบล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2  

The Relationships between Transformational Leadership and Effectiveness of Sri 

Tumbon School under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 

วธิดิา ตาวงค6 1* และโสภา อํานวยรัตน2 

Witida Tawong1*  and  Sopa Amnuayrat2 

บทคัดยอ 

การวจิัยในคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนดีศรีตําบลสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก ผูบริหารและครู

โรงเรียนดีศรีตําบลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 225 คน เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย

เปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแบบเพยีรสัน ผลการวจิัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากท่ีสุด ประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 
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Abstract 

 The purposes of this research were to study the transformational leadership of  the school administrators of  

Sri Tumbon School under Chiangrai Primary Educational  Service Area Office 2. To study the effectiveness of Sri Tumbon 

School under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 and to study the relationship between the  

transformational leadership and the effectiveness of Sri Tumbon School under Chiangrai Primary Educational Service 

Area Office 2. The samples group were consisted 225 of administrators and teachers of Sri Tumbon School under 

Chiangrai Primary Educational  Service Area Office 2. The data-collecting instruments were the set of five-

leveled questionnaires developed by the researcher and the data-analyzing were percentage, mean, 

standard deviation and Pearsons correlation. The results were the overall of transformational leadership was 

highest level. The overall of effectiveness of Sri Tumbon School was high level and the relationship between the 

transformational leadership of school administrators and the effectiveness of Sri Tumbon School was moderate which 

is statistically significant at 0.01 
 

Key words: Transformational Leadership, Effectiveness of Sri Tumbon School 
 

บทนํา 

กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในปงบประมาณ 2554 ไดกําหนดนโยบาย

การพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ในทองถิ่นชนบทเพื่อใหมี ความเพียบพรอมท่ีจะเปนตนแบบ หรือศูนยสาธิตการใหบริการ

ทางการศึกษาท่ีมคีุณภาพ ตลอดจนเปนศูนยรวมหรือแหลงการเรียนรูของชุมชน ทําใหชุมชนมีสวนรวมและเกิดความรูสึก

เปนเจาของเช่ือม่ันและศรัทธาในการปฏบัิติงานของโรงเรียน และไมจําเปนตองสงบุตรหลานไปเรียนในเมือง นําไปสูการลด

คาใชจายของผูปกครอง การสรางสรรคคุณภาพชีวติท่ีดขีองประชาชน โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเปน

ประโยชน บริการและเช่ือมความสัมพันธกับชุมชนไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาจะสงผลโดยตรงตอประสทิธิผลของสถานศึกษาอยางหลกีเลี่ยงไมได โดยเฉพาะผูบริหารทุกระดับของโรงเรียน 

เพราะผูบริหารคือกลไกสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเปาหมายได ท้ังน้ี

เพราะผูบริหารมีอํานาจและหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจในโรงเรียน หากผูบริหารมีแนวทางการจัดการท่ีด ี 

มีมาตรฐาน ยอมสงผลใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2554, หนา 12) ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เปน

หนวยงานหน่ึงของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการบริหารจัดการศึกษาและใหบริการการศึกษาแกประชาชน แตยังขาดความเขมแข็ง

ใหแกโรงเรียนในการจัดการศึกษา ซึ่งมีขอจํากัดในการบริหารจัดการ คือ สถานศึกษากระจายอยูในทุกพื้นท่ีของเขต

บริการ จงึทําใหบริบทในการจัดการศึกษาแตกตางกันท้ังดานสภาพภูมศิาสตร เช้ือชาติ ศาสนา และความเปนอยู สงผลให

การระดมทรัพยากรแตกตางกัน ทําใหเกิดชองวางระหวางโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชนบท อีกท้ังความพรอมของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีจํานวนบุคลากรไมเต็มตามกรอบท่ีกําหนด (รายงานประจําปของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2, 2556, หนา 77) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกโรงเรียนในการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 สามารถท่ีจะนโยบายโรงเรียนดีศรีตําบล มา

ปรับใชเพื่อสรางระบบงานใหมีคุณภาพ และพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ท่ีมีอิทธิพลตอผูตามในการกระตุนและจูงใจใหผูตามปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายดวยความเต็มใจ  

จงึมคีวามสําคัญตอการบริหารงานเปนอยางมาก 

ดังน้ันผูวจิัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียน

ดศีรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยใชแนวคิดทฤษฎีของบาสและอโวลิโอ (Bass and 

Avolio, 1991 อางอิงใน รัตติกรณ จงวศิาล, 2543, หนา 22-24) ในดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หนา 10) 

ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนขอมูล ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งจะเปนแนวทางนําไปสูการพัฒนาการจัด

การศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดศีรีตําบลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2. เพื่อศึกษาประสทิธิผลของโรงเรียนดศีรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมคีวามสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงการโรงเรยีนดศีรตํีาบล 

- วัตถุประสงค ภาพลักษณ และภารกจิสําคัญ

ของโครงการโรงเรียนดศีรีตําบล 

- แนวทางการดําเนินงานโครงการ โรงเรียนดี

ศรีตําบล 

- การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการ

โรงเรียนดศีรีตําบล 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงกับประสทิธิผลของ

โรงเรียนดศีรีตําบล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

บทบาท หนาที่ของผูบรหิารสถานศกึษา 

- บทบาทของผูบริหาร 

- หนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

แนวคิด ทฤษฎีที่ เก่ียวของกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง 

- แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับภาวะผูนํา 

- แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกับภาวะผูนํา 

การเปลี่ยนแปลง 

งานวจัิยที่เก่ียวของ 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

 การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนด

พื้นท่ีท่ีทําการศึกษาไดแก โรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมี

ขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล  

การวเิคราะหขอมูล และสถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก ผูบริหารซึ่งเปนผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการในโรงเรียนด ี

ศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 35 โรงเรียน รวมจํานวน 35 คน และ

ครู ไดมาจากขอมูลอัตรากําลังครูและปริมาณงานโรงเรียนดีศรีตําบลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 จํานวน 340 คน สรุปประชากรรวมท้ังสิ้น 375 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

 ผูบริหารซึ่งเปนผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการในโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 35 โรงเรียน รวมจํานวน 35 คน และครูในโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดมาจากขอมูลอัตรากําลังครูและปริมาณงานโรงเรียนดีศรีตําบลของสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 340 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่

และมอรแกน (Krejcie & Morgan, อางอิงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2552, หนา 48-49) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดกลุม

ตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 190 คน โดยใชวธีิเทียบอัตราสวน รวมจํานวนทั้งสิ้น 225 คน 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีการสราง

แบบสอบถามดังน้ี 

       1. ศึกษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีศึกษา แลวกําหนดวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา 

       2. สรางแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

          ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบปลายเปด 

จําแนกตาม เพศ อายุ ตําแหนง ขนาดสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 

          ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด  

มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม ตามแนวคิด และทฤษฎีของบาสและ อโวลิโอ (Bass and 

Avolio, 1991 อางอิงใน รัตติกรณ จงวศิาล, 2543, หนา 22-24)  
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ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย 

เขต 2 มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยจัดเรียง

เนื้อหา และขอคําถามท่ีสอดคลองกับคูมอืดําเนินงานโรงเรียนดศีรีตําบล  
 3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวไปหาคุณภาพของแบบสอบถามตอไป 

 3.1  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 

 

 ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมอื ผูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอนดังน้ี 

3.1.1 ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบเคร่ืองมอืท่ีสรางไว 

 3.1.2 หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จ เสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและ

นําเสนอตอผูเช่ียวชาญ แลวนํามาปรับปรุง แกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

 1)  นายสุทัด จันทะสนิธุ   

 2)  นายอดุลย คงยนื    

 3)  นายกติติศักดิ์ อัครศิริธีกุล  

3.2 ตรวจสอบความถูกตองพิจารณาปรับแกตามตัวแปรท่ีศึกษาโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective 

Congruence) และปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาท่ีใชตามคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมอืวจิัย โดยกําหนดเกณฑการพจิารณา

ระดับคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามท่ีได โดยใชเกณฑการพิจารณาคา IOC ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาขอคําถามนั้น

ใชได ซึ่งแบบสอบถามฉบับน้ีมคีา IOC เทากับ 0.96 

 4. หาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try out) 

กับครูท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก ครูโรงเรียนบานหวยนํ้าเย็น สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเช่ือม่ันดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α coefficient) ซึ่งมีคา

สัมประสทิธ์ิแอลฟาท้ังฉบับเทากับ 0.81  

 5. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ เพื่อใชแจกกลุมตัวอยางจริงในการวจิัยตอไป 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมขีัน้ตอนดังน้ี 

 1. ติดตอขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขออนุญาตผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อเขาแจกแบบสอบถาม ในสถานศึกษาชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการศึกษา 

คร้ังน้ี 

       2. ดําเนินการสงแบบสอบถามใหกับโรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

       3. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคนืมา ตรวจสอบความสมบูรณ และวเิคราะหขอมูล  
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วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ โดยนําขอมูลท้ังหมดมาดําเนินการ ดังน้ี 

       1. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิด

เลือกตอบ (Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอ ใชวิเคราะหคํานวณหาคารอยละ (Percentage) และ

นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

       2. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนดี

ศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating 

Scale) มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑนํ้าหนัก 5 ระดับ จากน้ันนําไปบันทึก และวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (𝑋�) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย  

(ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, หนา 69) 

 3. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล ตามความคิดเห็นของครูใน

โรงเรียนดศีรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา 

(Rating Scale) มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑนํ้าหนัก 5 ระดับ จากน้ันนําไปบันทึก และวเิคราะหหาคาเฉลี่ย (𝑋�) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย (ชูศรี วงศรัตนะ, 

2553, หนา 69) 

 4. นําขอมูลท่ีไดแปลความหมายของระดับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนดศีรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

แบบเพียรสัน (Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient) ไดแลว นําเอาคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ (ชูศรี วงศรัตนะ, 

2553, หนา 316) แปลความหมาย 
 

ผลการศึกษา 

จากผลการวจิัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ประสิทธิผลของโรงเรียนดี

ศรีตําบล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนดศีรีตําบล มคีวามสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

 สรุปผล 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนดศีรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู พบวาในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยประเด็นท่ีมีระดับ 

มากท่ีสุดคือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี รองลงมาคือ ดานคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
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ตามดวยดานการกระตุนการใชปญญา และดานท่ีมีระดับนอยท่ีสุดคือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ และเมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา 

1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี ผูบริหารประพฤติตนเปนท่ีนาเช่ือถือ  

นาเคารพ นายกยอง เลื่อมใส ศรัทธา แกเพื่อนรวมงานและบุคคลท่ัวไปอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบริหารมี

ความรูความสามารถสรางความม่ันใจใหกับผูรวมงานวาจะเอาชนะปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ได และนอยท่ีสุดคือ 

ผูบริหารมคีุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน หลกีเลี่ยงการใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนตน 

1.2 ดานคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล ผูบริหารสนับสนุนผูรวมงานใหพัฒนาตนเอง เขารับการอบรมพัฒนา

ความรูความสามารถเพิ่มขึ้นอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคอื ผูบริหารแสดงการยอมรับและช่ืนชมในความสามารถของ

ผูรวมงาน เมื่อปฏบัิติงานเปนผลสําเร็จ และนอยท่ีสุดคอื ผูบริหารปฏบัิติตอผูรวมงานทุกคนดวยความยุติธรรม 

1.3 ดานการกระตุนการใชปญญา ผูบริหารกระตุนความพยายามของผูรวมงานเพื่อใหเกิดสิ่งใหม และ

สรางสรรคอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบริหารและบุคลากรรวมกันแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา

อยางเปนระบบ และนอยท่ีสุดคือ ผูบริหารแสดงใหผูรวมงานเห็นวาปญหาท่ีเกิดขึ้นเปนเร่ืองท่ีทาทายและเปนโอกาสท่ีดี 

ท่ีจะแกปญหารวมกัน 

1.4 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารสรางเจตคติท่ีดีและการคิดในแงบวกแกเพื่อนรวมงานอยูในระดับ

มากท่ีสุด รองลงมาคอื ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานปฏบัิติงานโดยใหความไววางใจ ใหเกยีรติซึ่งกันและกัน และนอยท่ีสุด

คอื ผูบริหารแสดงความเช่ือม่ันวาผูรวมงานทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย 

2. ประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามความคิดเห็น

ของผูบริหารและครู พบวาในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีระดับมากท่ีสุดคือ ดานครูและบุคลากร รองลงมา

คอื ดานโรงเรียน และดานท่ีมรีะดับนอยท่ีสุดคอื ดานนักเรียน และเมื่อพจิารณารายขอ พบวา 

2.1 ดานครูและบุคลากร ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ครูพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง และนอยท่ีสุดคอื ครูบริหารจัดการแบบมสีวนรวม โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) 

2.2 ดานโรงเรียน โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองปฏิบัติการ สื่อ และวัสดุอุปกรณเพียงพอ และ 

มีระบบการใชอยางคุมคาอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือโรงเรียนสะอาด รมร่ืน ปลอดภัย (Clean Green Safe) และนอยท่ีสุด

คอื โรงเรียนสรางผลติภัณฑ 1 โรงเรียน 1 ผลติภัณฑ (OSOP) 

2.3 ดานนักเรียน นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ นักเรียนผาน

การประเมิน มาตรฐานคุณภาพภายนอก และนอยท่ีสุดคือ นักเรียนมีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษหรือภาษา 

ท่ีสองตามความถนัดและความสนใจ 

3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา 

โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.35**) และเปนไป

ตามสมมติฐานการวจิัย 
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อภปิรายผล 

การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูวจิัยขอนําผลการศึกษา มาอภิปรายผลดังน้ี 

 จากการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว โดยเรียงลําดับภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงในแตละดานจากมากไปนอยไดดังน้ี ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ หรือการสรางบารมี ดานการ

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการกระตุนการใชปญญา และดานการสรางแรงบันดาลใจ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ

ผูบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล เปนผูนําท่ีสามารถแปลงวิสัยทัศนใหเปนความจริงได นําไปสูการปฏิบัติได สามารถทําให

บุคคลสนใจ และยินดปีฏบัิติตาม ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะทํางานท่ีทาทาย  และเปนผูกําหนดกลยุทธขององคการท่ีนําไปสู

การปฏบัิติการเชิงกลยุทธขององคการ สภาพแวดลอมของการแขงขัน เพราะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถเปลี่ยนจากผูนํา

แบบเกามาสูความเปนผูนําแบบใหมท่ีนํามาซึ่งความสําเร็จขององคการ (Burn, อางอิงใน เนตรพัณณา ยาวริาช, 2546, หนา 44) 

 ประสทิธิผลของโรงเรียนดศีรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ภาพรวมอยู

ในระดับมากทุกดานสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว โดยเรียงลําดับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบลในแตละดาน 

จากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานครูและบุคลากร ดานโรงเรียน และดานนักเรียน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูเกิดความไววางใจใน

ตัวผูบริหารมากขึ้นประกอบกับผูบริหารในปจจุบันเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถในการบริหารท่ีใชท้ังศาสตรและศิลปใน

การปกครอง ซึ่งเนนท้ังคนและงาน มีการแนะนํา ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนครูใหปฏิบัติงานไดดี จึงเปนเร่ืองท่ีสามารถ

ทําไดงาย และครูพรอมท่ีจะปฏิบัติตาม เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางานท่ีรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ทําใหการพัฒนา 

สถานศึกษาเกดิประสทิธิผล จงึสามารถทําไดเปนอยางด ี

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันอยางงาย ซึ่งผลการวิจัยพบวา 

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ในภาพรวมมีคาความสัมพันธทางบวก ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

ตามองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบไปดวย การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารม ี

การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนการใชปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล รวมท้ังผูบริหารสถานศึกษามี

ความสามารถในการบริหารงาน มคีวามเปนผูนําเชิงปฏรูิปเหมาะสมกับสถานการณ ปฏบัิติงานไดเต็มตามศักยภาพ สงผล

ใหเกดิประสทิธิผลกับโรงเรียนดศีรีตําบล 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากผลการวจิัยท่ีไดสรุปและอภิปรายผล ผูวจิัยมแีนวคดิเปนขอเสนอแนะ เพื่อนําผลการวจิัยไปใช ดังน้ี 

1. จากการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการสรางแรง

บันดาลใจ มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งอยูในอันดับสุดทายของทุกดาน ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรเสริมสราง
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กําลังใจแกผูรวมงาน เมื่อตองเผชิญตอปญหาและอุปสรรค สรางเจตคติท่ีดีและการคิดในแงบวกแกเพื่อนรวมงาน 

ตลอดจนควรทําใหผูรวมงานเกิดกําลังใจในการทํางาน สรางและสงเสริมใหผูรวมงานอุทิศตนเพื่อพัฒนาองคกรรวมกัน 

เนนใหผูรวมงานเห็นถึงความสําคัญของภารกิจงานเปนสิ่งสําคัญและนาภาคภูมิใจ แสดงความเช่ือม่ันวาผูรวมงานทํางาน

ไดบรรลุตามเปาหมาย อีกท้ังมีการสงเสริมผูรวมงานใหมีความคิดสรางสรรคอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหผูรวมงาน

ปฏบัิติงานโดยใหความไววางใจ ใหเกยีรติซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนสวนทําใหโรงเรียนดศีรีตําบลมปีระสทิธิผลมากย่ิงขึ้น 

2. จากการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายดาน พบวา ดานท่ีควรไดรับการพัฒนาหรือควรมีการปรับปรุง

คือ ดานนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก แตอยูในอันดับสุดทายของทุกดาน ดังน้ันสถานศึกษาควรสงเสริมทักษะ

ดานภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ีสองตามความถนัดและความสนใจ มีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น มีการพัฒนา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค จัดใหมีการพัฒนาพื้นฐานทางอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน และมีการสงเสริมใหนักเรียนมี

ความเปนเลศิทางดานดนตรี กฬีา ศิลปะ และเทคโนโลยี ซึ่งเปนสวนทําใหโรงเรียนดศีรีตําบลมปีระสทิธิผลมากย่ิงขึ้นตอไป 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

ตามท่ีผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยไปแลว ก็เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา 

การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

น้ันไดแพรหลาย และไดมีการศึกษาเพื่อเปนการตอยอดองคความรูใหลึกซึ้งมากย่ิงขึ้น และเปนประโยชนในการศึกษา

คนควาของผูบริหาร นักศึกษา นักวชิาการ และผูท่ีสนใจท่ัวไป จงึขอเสนอแนะเพื่อการวจิัยในคร้ังตอไป ดังน้ี 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนดี 

ศรีตําบล ในระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานอื่น ๆ ท่ีสามารถสงผลตอ

ประสทิธิผลของโรงเรียนดศีรีตําบล 

3. ควรมกีารศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร เพื่อประสิทธิผลของ

โรงเรียนดศีรีตําบล 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสําเร็จ ลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลาย

ฝาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.โสภา อํานวยรัตน ซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจสอบ

แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางย่ิง จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ นายสุทัด จันทะสนิธุ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไคร นายอดุลย คงยืน ผูอํานวยการโรงเรียน

พานพสกสวัสดิ์ และนายกิตติศักดิ์ อัครศิริธีกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมตํ๋า ท่ีไดกรุณาเปนผูเช่ียวชาญ พิจารณาความถูกตอง 

ใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบเคร่ืองมือ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ท่ีใชในการศึกษาคนควา จนทําให

การศึกษาคนควาคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 
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ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร บุคลากร และผูท่ีเกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือเปนอยางดีย่ิง

ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยด ี
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงกับประสิทธผิลของสถานศึกษาของ

กลุมโรงเรยีน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

Relationship between Transformational Leadership and Effectiveness of School 

Administrations of School Group Subdivision 1 of the Secondary Educational 

Service Area office 36 

สันต ิ ชุมภู7
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บทคัดยอ 

 จากวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา1)ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง2)ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

และ 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 11 โรงเรียน โดยครูผูสอนเปนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 

248 คน ผลการวิจัยพบวา1)ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และ2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา มี

ความสัมพันธในทางบวกระดับปานกลางอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01   
 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ประสทิธิผลของสถานศึกษา 
 

Abstract  

 The purposes of this research were: to investigate1) the level of transformational leadership.2)The level of 

the effectiveness of school administrations and 3) the relationship between the transformational leadership and the 

effectiveness of School Group Subgroup 1 of the Secondary Educational Service Area office 36. The population of this 

study were 11 secondary schools. The respondents were 248 school teachers.. The research findings were as 

follows. 1) The transformational leadership and 2) the effectiveness of school administrations were at the high level, 

as  a whole and in each aspect. 3) the relationship between the transformational leadership and the effectiveness of 

school administrations had the positive correlation medium and had the correlation at .01 significance. 

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 3 จังหวัดเชยีงราย 57100 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : kiddee_21@hotmail.com 



 

2476 

 

Keywords:   transformational leadership ,effectiveness of school administrations 
 

บทนํา 

โลกยุคปจจุบัน การแพรกระจายของขาวสารขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว ท้ังน้ีเปนผลมาจากความเจริญกาวหนา

ทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมผีลกระทบตอคนไทยเปนอยางมากจนเกดิภาวะวกิฤติท้ังดานเศรษฐกิจ 

ดานสังคม ดานการเมอืง และดานการศึกษา โดยเฉพาะปญหาในการบริหารและการจัดการศึกษาท่ียังไมสามารถพัฒนา

คนไทยใหมีศักยภาพเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังไมสามารถพัฒนาและ

สรางสรรคสังคม ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาไดในสังคมโลก รัฐจงึไดกําหนดนโยบายในการปฏรูิปการศึกษา  

 การปฏรูิปการศึกษาในคร้ังน้ี นอกจากจะเนนการปฏรูิประบบและกระบวนการจัดการศึกษาแลวยังเนนในสวนท่ี

เปนแนวทาง หลักการ โครงสราง และระบบบริหารใหเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 จึงกําหนดใหสถานศึกษา

น้ัน มีเอกภาพดานนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา 

และมาตรา 39 บัญญัติวา ใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ  

การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งการกระจายอํานาจดังกลาวจะทําให

สถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ การปฏิรูปการศึกษาจึงจําเปนตองใชผูบริหารการศึกษาและ

ผูบริหารสถานศึกษามอือาชีพ จงึจะนําสถานศึกษาบรรลุความสําเร็จตามภารกจิและบทบาทหนาท่ีของโรงเรียนได 

ภาวะผูนําของผูบริหารจึงมีความสําคัญอยางย่ิงในการบริหารงานใหสัมฤทธ์ิผล ความสําเร็จในผลงานมีสวน

สัมพันธกับความสามารถของผูบริหารหรือผูนํา ภาวะผูนําเปนสิ่งสะทอนใหเห็นวาหนวยงานน้ัน มีลักษณะการปฏิบัติงาน

อยางไร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด ผูบริหารมีบทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีจะตองใชความรูความสามารถในความ

เปนผูนําในการบริหารงาน เพื่อรวมพลังและใชประโยชนของบุคคลากรท่ีมีอยู ใหชวยกันทํางาน และตองรูจักเลือกวิธี

แกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อใหการดําเนินการตาง ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประสบความสําเร็จตาม

เปาหมาย(ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ,2554,หนา 3) ในการบริหารสถานศึกษาผูนําเปนผูท่ีมีความสําคัญมากตอการพัฒนาองคกร 

ใหบรรลุประสทิธิผลและเปลี่ยนไปในทางท่ีด ีดังน้ันผูบริหารจําเปนตองอาศัยการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบในการบริหาร

โรงเรียน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนกระบวนการมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติในการทํางานเพื่อใหการศึกษา

เปนไปอยางมคีุณภาพ ซึ่งภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนท่ีนิยมมากในปจจุบัน เพราะไดรับความพึงพอใจและมีอิทธิพลตอ

ผูตาม จึงจําเปนท่ีผูบริหาร และครูจะตองเปลี่ยนแปลงวิธีการ กระบวนการ วิสัยทัศนในการทํางาน ตามทฤษฎีของ  

บาสและอโวลิโอ(Bass and Avolio,1994) ไดกลาวถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา สามารถเห็นไดจากผูนํามีลักษณะมี

การกระตุนใหเกดิความสนใจในระหวางผูรวมงาน และผูตาม ใหมองงานของพวกเขาในแงมุมตาง ๆ ทําใหเกดิการตระหนัก  

รูเร่ืองภารกจิ(Mission) และวสัิยทัศน (Vision)  

ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนนับเปนกลไกสําคัญและมอิีทธิพลสูงตอคุณภาพ ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา และ

ประสทิธิผลขององคการทางการศึกษา ซึ่งประสทิธิผลของสถานศึกษาจะเปนเคร่ืองบงช้ีความสําเร็จของสถานศึกษาได 

เปนอยางดีวา สถานศึกษาไดดําเนินการบริหารจัดการประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายเพียงใด การพิจารณาวา

สถานศึกษามปีระสทิธิผลหรือไมน้ัน ตัวบงช้ีท่ีสําคัญ คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และอื่น ๆ เชน บรรยากาศ
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ของสถานศึกษา การดําเนินการบริหารจัดการในแนวคิดของ มอท (Mott,19721,p.97) กลาววา การท่ีโรงเรียนจะมีประสิทธิผล

เพียงใด พิจารณาไดจาก 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการ

พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาและ4) ความสามารถใน

การแกปญหาภายในสถานศึกษา ซึ่งพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจะสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาอยาง

หลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะผูบริหารทุกระดับของโรงเรียน เพราะผูบริหารคือกลไกสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานของ

โรงเรียนมปีระสทิธิภาพ และสามารถบรรลุเปาหมายไดท้ังน้ีเพราะผูบริหารมีอํานาจและหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและ

ตัดสินใจในโรงเรียนภายใตสถานการณและบทบาทหนาท่ี ตลอดจนเปาหมายความสําเร็จท่ีกําหนดไว ซึ่งหากผูบริหารมี

แนวทางจัดการท่ีดมีมีาตรฐาน ยอมสงผลใหสถานศึกษามปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผล และคุณภาพสถานศึกษา 

จากการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและสภาพปญหาดังกลาว ขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสทิธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชแนวคิดทฤษฎีของ บาสและอโวลิโอ(Bass and Avolio,1994) ในดานภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา และ แนวคิดของ มอท (Mott,1972,P97) ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 

เพื่อใหไดขอมูลนําไปใชในการวางแผนพัฒนาปรับปรุง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาและการบริหารสถานศึกษา ของ

กลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตอสถานศึกษาย่ิงขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ของผูบริหารสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้น 

ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

2.  เพื่อศึกษาระดับประสทิธิผลของสถานศึกษา ของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสทิธิผลของสถานศึกษา ของกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

สมมุตฐิาน  

 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สัมพันธกับประสทิธิผลของสถานศึกษา ของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
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วธิวีทิยาการวจัิย 

การวจิัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน 

กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช

โรงเรียนภายในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินงานตามลําดับดังน้ี  ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปน ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2557 จํานวน11 โรงเรียน จํานวน 667 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปน ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2557 จํานวน 11 โรงเรียน ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

จากการเทียบตารางเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan,อางใน ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ,2554, หนา 52) ท่ีระดับความ

เช่ือม่ัน 95% และสุมแบบหลายขัน้ตอน (Multi stage) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 248 คน จากน้ันใชวธีิเทียบสัดสวน 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม  

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย  

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน  3 ตอน คอื 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการโดยมี

ลักษณะเปนแบบตัวเลือกท่ีกําหนดคําตอบไวให (Forced Choice) ประกอบดวย สถานะของผูตอบแบบสอบถาม เพศ ระดับ

การศึกษา และประสบการณในการทํางาน  

  ตอนท่ี 2เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

สถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนแบบมาตรา

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม ตาม

แนวคดิและทฤษฎขีอง บาสและอโวลโิอ (Bass and Avolio,1994)  ประกอบดวยคุณลักษณะ  

4 ประการ คุณลักษณะ ละ 8 ขอ รวมจํานวน 32 ขอ คอื  

  1. การมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณหรือการสรางบารม ี(Idealized Influence or  Charisma Leadership) 

 2. การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 

 3. การกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation)      

   4. การคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคลท่ีสงผลตอประสทิธิผลของสถานศึกษา (Individualized  Consideration) 

ลักษณะคําถามเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ของ ของ ไลเคริท (Liker’s rating scale) 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสทิธิผลของสถานศึกษา ของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงาน
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เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอย และนอยท่ีสุด โดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม ตามแนวคดิและทฤษฎขีองของ มอท (Mott,19721, p.97) ท่ีสงผลตอประสิทธิผล

ของสถานศึกษา มจีํานวน 4 ดาน ดานละ 8 ขอ รวมจํานวน 32 ขอ คอื 

 1. ความสามารถในการผลตินักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

  2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมทัีศนคติทางบวก 

 3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา  

 4. ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 

ลักษณะคําถามเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ของ ของ ไลเคริท (Liker’s rating scale) 

 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

การสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ีมผีูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

 1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและ

ประสทิธิผลของสถานศึกษา  

 2. ศึกษาวธีิการสรางเคร่ืองมอืท่ีเปนแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  และแบบตรวจสอบ

รายการ 

 3. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวลกําหนดขอบเขตเนื้อหา เพื่อดําเนินการสรางเคร่ืองมือใหครอบคลุม

เนื้อหา 

 4. ผูวจิัยสรางแบบสอบถามจากขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมด โดยใชแบบสอบถามของ ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ และปรับปรุง

เพิ่มเติม ซึ่งพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของทฤษฎีของ บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio,1994) และแนวคิดของไลเคิรท (Liker’s 

rating scale) ใหครอบคลุม นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพจิารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใชภาษา 

 5. นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากล่ันกรองจากอาจารยท่ีปรึกษาแลวนําเสนอ

ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก ดร.ธิดาวัลย  อุนกอง  นายจรัญ  แกวเปง และนายคมสิทธ์ิ  กันทาสุวรรณ ตรวจสอบ

ความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ 

 6. นําเคร่ืองมอืท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมคีา IOC เทากับ 1.00 

 7. นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช Try Out กับครูโรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ

หาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.95 และทําการปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณ 

เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลตอไป 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจิัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ตอนและวธีิการดังน้ี 
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1.  ขอหนังสือจากวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดตอผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียน 

กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อขอความรวมมอืจากครู ตอบแบบสอบถาม 

2. ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือผูบริหารโรงเรียน ในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของแตละโรงเรียน  

3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวจิัยรวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาท่ีกําหนด และไดรับแบบสอบถามคืน 

จํานวน 248 ฉบับ 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดคนืมา ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ กอนนําไปวเิคราะหขอมูล 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

นําแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณมาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาสถิติดวย เคร่ืองคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ดําเนินการวเิคราะหขอมูลตามขัน้ดังน้ี 

   1. ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check List ) 

นํามาแจกแจงความถี่ (frequency) เปนรายขอ ใชวิเคราะห คํานวณหาคา รอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปแบบ

ตารางประกอบความเรียง 

   2. ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุม

โรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ จากน้ันนําไปบันทึกและวเิคราะหโดย  การหาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  แลวนําผลการวเิคราะหท่ีไดมาแปลความหมาย รายขอ รายดาน และความหมาย

ในภาพรวม การแปลผลตามเกณฑ ของชวงคะแนน 5 ระดับ (ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ,2554, หนา 58) ดังน้ี 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00  -  1.49  แสดงวา ผูบริหารมภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับ นอยท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.50  -  2.49  แสดงวา ผูบริหารมภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับ นอย 

คะแนนเฉลี่ย 2.50  -  3.49  แสดงวา ผูบริหารมภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับ ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.50  -  4.49  แสดงวา ผูบริหารมภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับ มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.50  -  5.00  แสดงวา ผูบริหารมภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับ มากท่ีสุด 

   3. ตอนท่ี 3 ขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนแบบมาตราสวน ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มาตรวจให

คะแนนตามเกณฑ จากน้ันนําไปบันทึกและวิเคราะหโดย  การหาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard  Deviation) แลวนําผลการวิเคราะหท่ีไดมาแปลความหมาย รายขอ รายดาน และความหมายในภาพรวม การ

แปลผลตามเกณฑ ของชวงคะแนน 5 ระดับ  (ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ, 2554,หนา 58) ดังน้ี 

 

คะแนนเฉลี่ย 1.00  -  1.49   แสดงวา ประสทิธิผลของสถานศึกษา ในระดับ นอยท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.50  -  2.49   แสดงวา ประสทิธิผลของสถานศึกษา ในระดับ นอย 

คะแนนเฉลี่ย  2.50  - 3.49    แสดงวา  ประสทิธิผลของสถานศึกษา ในระดับปานกลาง 
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คะแนนเฉลี่ย 3.50  -  4.49   แสดงวา  ประสทิธิผลของสถานศึกษา ในระดับ มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00    แสดงวา ประสทิธิผลของสถานศึกษา ในระดับมากท่ีสุด 

  4. นําขอมูลท่ีไดแปลความหมายของระดับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ

สถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชวิธีการหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ เพียรสัน ไดแลว นําเอาคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ แปรความหมาย (ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ

,2554, หนา 58) ดังน้ี  

คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ เทากับ 0.00   หมายถงึ ไมมคีวามสัมพันธกัน 

คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ 0.01 – 0.30   หมายถงึ  มคีวามสัมพันธกันตํ่า 

คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ 0.31 – 0.70   หมายถงึ  มคีวามสัมพันธกันปานกลาง 

คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ 0.71 – 1.00   หมายถงึ  มคีวามสัมพันธกันสูง 
 

ผลการศึกษา 

ผลของการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุม

โรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สรุปผลการวจิัย ดังน้ี 

1. สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนครูผูสอน จากโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 248 คน  เปนเพศหญงิมากท่ีสุด รองลงมา คอื เพศชาย มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด  รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท และนอยท่ีสุด คือ ระดับปริญญาเอก 

สวนประสบการณในการทํางานมากท่ีสุด มากกวา  15 ป  รองลงมา คอื ประสบการณในการทํางาน นอยกวาหรือเทากับ 

5 ป และรองลงมามีประสบการณในการทํางาน ระหวาง 6 – 10  ป ตามลําดับ สวนประสบการณนอยท่ีสุด คือ มี

ประสบการณในการทํางานระหวาง 11 - 15  ป  

2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมีอิทธิพล

อยางมอุีดมการณหรือการสรางบารมี มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา และรองลงมา คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 

ดานการกระตุนการใชปญญา  

  2.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการมอิีทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย อยูใน

ระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารแสดงใหเห็นถงึความมุงม่ันท่ีจะปฏบัิติงานใหสําเร็จ มคีาเฉลี่ยสูงสุด  

รองลงมา คือ ผูบริหารประพฤติตนเปนท่ีนาเช่ือถือนาเคารพ นายกยอง เลื่อมใส ศรัทธา แกเพื่อนรวมงาน และบุคคล

ท่ัวไป และรองลงมา คือ ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน หลีกเลี่ยงการใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนตน 

ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหารมีความรูความสามารถ สรางความม่ันใจใหกับผูรวมงานวาจะเอาชนะ

ปญหา และอุปสรรคตางๆได  
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 2.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ผูบริหารเนนใหผูรวมงานเห็นถงึความสําคัญของภารกจิงานเปนสิ่งสําคัญ และนาภาคภูมใิจ มคีาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมา คือ ผูบริหารเสริมสรางกําลังใจแกผูรวมงานเมื่อเขาตองเผชิญตอปญหาและอุปสรรค และรองลงมา คือ 

ผูบริหารสรางและสงเสริมใหผูรวมงานอุทิศตนเพื่อพัฒนาองคกรรวมกัน ผูบริหารแสดงความเช่ือม่ันวาผูรวมงานทํางานได

บรรลุเปาหมาย ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ผูบริหารสงเสริมผูรวมงานใหมคีวามคดิสรางสรรคอยางตอเนื่อง  

 2.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการกระตุนการใชปญญา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น  มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมา คอื ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อหาแนวทาง และวิธีการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นใน

องคการ และรองลงมา คือ ผูบริหารกระตุนความพยายามของผูรวมงานเพื่อใหเกิดสิ่งใหม และสรางสรรค ตามลําดับ 

สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหารแสดงใหผูรวมงานเห็นวาปญหาท่ีเกิดขึ้นเปนเร่ืองท่ีทาทาย และเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะ

แกปญหารวมกัน  

 2.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา โดย

ภาพรวมมคีาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาคอื ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมีการพัฒนาตนเอง มี

คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารแสดงการยอมรับและช่ืนชมในความสามารถของผูรวมรวมงานเมื่อปฏิบัติงานเปน

ผลสําเร็จ และรองลงมา คือ ผูบริหารปฏิบัติตนเปนท่ีนาเคารพ ยกยอง เลื่อมใส ศรัทธา ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คอื ผูบริหารมอบหมายงานโดยคํานึงถงึความรูความสามารถ ของแตละคน  

3. ประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา และ

รองลงมา คอื ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ดาน

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมทัีศนคติทางบวก  

 3.1 ประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนในสถานศึกษาของทานไดรับรางวัลจากการเขาประกวดกิจกรรมทาง

วิชาการ กับหนวยงานราชการตางๆ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถานศึกษา

ของทานสามารถเขาศึกษาตอในระดับสูงขึ้นตามเปาท่ีต้ังไวเปนท่ีนาพอใจ และรองลงมา คอื สถานศึกษาของทานสนับสนุน 

ใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพและมีโอกาสในการสรางช่ือเสียงทางวิชาการ ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ

ครูผูสอนมกีารดําเนินการประเมนิความพรอมของนักเรียนกอนทําการสอน  

 3.2  ประสทิธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เมื่อ
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พจิารณาเปนรายขอ พบวา สถานศึกษาของทานจัดกจิกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค

ใหกับนักเรียน มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื สถานศึกษาจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรไดอยางเพยีงพอตอความตองการของ

นักเรียน และรองลงมา คือ นักเรียนสวนใหญในสถานศึกษาของทานเปนผูมีเหตุผล ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื นักเรียนของทานประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีระเบียบวินัยและเปนแบบอยางท่ีดีกับ

บุคคลอื่นตามวัย  

   3.3 ประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา โดยภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา สถานศึกษาของทาน มีการสงเสริมสนับสนุน ใหมีการนําเทคโนโลยีการเรียนรูใหมๆมาใช มีคาเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารมีการสนับสนุน สงเสริม ครูและบุคลากรในสถานศึกษา จัดใหมีการพัฒนาตนเองในดาน

เทคโนโลยทีางการศึกษา และรองลงมา คือ สถานศึกษาของทาน มีการอบรม หรือประชุมช้ีแจงใหความรูในแนวทางการ

จัดการศึกษาตามหลักสูตร และนโยบายใหมใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คือ ครูนําผลจากการวัดผลและประเมินผลมาวางแผนพัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนสูงขึ้น  

  3.4 ประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารและครูผูสอน ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของสถานศึกษาเปนสําคัญ มี

คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา และรองลงมา คือ ผูบริหารเปนผู

ประสานงานใหภาระงานสําเร็จตามเปาหมาย ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหารและคณะครูสามารถ

วางแผนกลยุทธรวมกัน ทําใหสถานศึกษามปีระสทิธิภาพ  

   4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมคีวามสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ของกลุม

โรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (r=0.53) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมีมี

ความสัมพันธระดับปานกลางกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวม (r=.45) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจมีความสัมพันธระดับปานกลางกับประสิทธิผลของสถานศึกษาใน

ภาพรวม (r=.45) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนการใชปญญามี

ความสัมพันธระดับปานกลางกับประสทิธิผลของสถานศึกษาในภาพรวม (r=.47) อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 และ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสัมพันธ

ระดับปานกลางกับประสทิธิผลของสถานศึกษา ในภาพรวม(r=.50) อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01  
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุม

โรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตามวัตถุประสงค และสมมติฐานการวิจัย 

ซึ่งผลของการวจิัยนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี  
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1. จากผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( =4.17) โดยดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( =4.24) ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนกลุมยอย ท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนผูนําประพฤติตัว

เปนแบบอยางสําหรับผูตาม เปนผูบริหารท่ีนายกยอง เปนท่ีเคารพนับถือ เปนผูบริหารท่ีมีความสมํ่าเสมอมากกวาการเอา

แตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวกิฤต และเปนผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถ และมี

การพัฒนาศักยภาพของตนเองดวยวธีิท่ีหลากหลาย ซึ่งปจจัยหน่ึงท่ีมอิีทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา มีอิทธิพลตอ

การปฏบัิติงาน รวมท้ังสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ปจจัยน้ันคือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดชวงเวลาของการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารยอมพบกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไมวาดานใดดานหน่ึง ดังนั้น 

เมื่อจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามในสถานศึกษา จึงจําเปนตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ ดําเนินการอยางเปน

ขัน้ตอน มตัีวช้ีวัดความสําเร็จท่ีเกดิขึ้นอยางชัดเจน เพื่อไปใหถงึเปาหมายท่ีต้ังไวอยางสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

บัณฑติ แทนพทัิกษ (2540,หนา 15-16) ท่ีกลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนภาวะผูนําของผูบริหารท่ีใชวิธีการตางๆ

ในการยกระดับความตองการ ความตระหนักและความสํานึกของผูตาม ทําใหผูตามกาวพนจากความสนใจตนเองมาเปน

การทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมของหนวยงานและมุงม่ันใชความพยายามอยางสูงในการทํางานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ 

และยังสอดคลองกับแนวคิดของ สุดา ทัพสุวรรณ (2541,หนา 8) ท่ีกลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนลักษณะ

ความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม ผูนําจะเนนใหผูตามเกิดความรูสึกเห็นความสําคัญและคุณคาของงานท่ีผลิตออกมา 

จูงใจใหผูตามสนใจทํางานเพื่อหนวยงาน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงระดับความตองการในผลงานของผูตามใหสูงขึ้น และใช

ความสามารถของตนเองตามศักยภาพท้ังหมดในการทํางาน ยังสอดคลองกับแนวคิดของเบอรน บาส (Bass) (ประเสริฐ 

สมพงษธรรม, 2538, หนา 50-51, อางอิงใน Burns, 1978.) ท่ีกลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership) 

คอื ผูนําและผูตามมปีฏสัิมพันธกันกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงสภาพท้ังสองฝาย  เปลี่ยนผูตามไปเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

และเปลี่ยนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปเปนผูนําแบบจริยธรรม กลาวคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความตองการ

ของผูตามและจะกระตุนตามใหเกิดความสํานึกและยกระดับความตองการขอผูตามใหสูงขึ้นตามลําดับขั้นความตองการ

ของมาสโลวและทําใหผูตามเกิดจิตสํานึกของอุดมการณยึดถือคานิยมเชิงจริยธรรม เชน อิสรภาพ  ความยุติธรรม ความ

เสมอภาค  สันติภาพ และสทิธิมนุษยชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชรัตน จีนขาวขํา (2547) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 

พบวา ผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวจิัยของ สราญรัตน จัน

ทะมล (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวังสะพุง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวังสะพุง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานผูบริหารมีระดับ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับ 

มาก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีผูบริหารแสดงออกมากกวาดานอื่น คือ ดานการอิทธิพลเชิงอุดมการณ สวนภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงท่ีผูบริหารแสดงนอยกวาดานอื่น คอื ดานการกระตุนปญญา 

X

X
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  2. จากผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก ( =4.13)  โดยดานความสามารถในการผลิต

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( =4.19)  ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารมี

ความสามารถในการดําเนินงานในสถานศึกษาท้ังดานการบริหารจัดการเรียนการสอน การใชทรัพยากรอยางเหมาะสม 

การจัดบรรยากาศของหองเรียน จนทําใหนักเรียนสวนใหญในสถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับ

มากท่ีสุด และผูบริหารไดสงเสริมการพัฒนาทักษะในรูปแบบตางๆอยางตอเนื่องทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมี

การสงเสริมใหครูแสวงหาความรูและพัฒนาความกาวหนาในวชิาชีพ โดยการสัมมนา ศึกษาดูงาน และดําเนินงานดานการ

นิเทศการศึกษา เพื่อกระตุนใหครูไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ อีกท้ังผูบริหารยังเปนบุคคลสําคัญในการแกไขปญหาตางๆ

ภายในสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ มีการวิเคราะหสภาพโรงเรียน เตรียมแนวทางในการแกปญหา และวางแผน

ปฏบัิติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาท่ีต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิของ เปรมสุรีย เช่ือมทอง (2536,หนา 

9) ท่ีกลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความสําเร็จของโรงเรียนท่ีสามารถทําหนาท่ีใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 

ท้ังน้ีเกดิจากประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถท่ีใช ความรู ความสามารถ และประสบการณในการบริหารงาน 

เพื่อโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีวางไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดใจ วิชัย 

(2546) ไดศึกษาเร่ือง ระบบสังคมในโรงเรียนท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแกงสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทย พบวา 1) ระบบสังคมในโรงเรียนและประสทิธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ระบบสังคมของ

โรงเรียน 2 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการบริหารและสภาพแวดลอมสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม อยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 

  3. จากการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับประสิทธิผลของ

สถานศึกษา ของกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (r=0.53) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา มีคุณลักษณะของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ตามองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบไปดวย ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสราง

บารมี ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานการสรางแรงบันดาลใจ และ

ดานการกระตุนการใชปญญา รวมท้ังผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงาน มีความเปนผูนําเชิงปฏิรูป 

เหมาะกับสถานการณ ปฏบัิติงานไดเต็มศักยภาพ สงผลใหเกดิประสทิธิผลกับสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ   

ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554) ไดศึกษา เร่ือง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง 

อําเภอโพธาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลางอยูในระดับมาก ท้ังโดยรวมและรายดานความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลางมีความสัมพันธกันในทางบวก หรือมี

ความสัมพันธท่ีคลอยตามกัน ซึ่งภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อําเภอ 

โพธาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 
  

X

X



 

2486 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากผลการวจิัยท่ีไดสรุปและอภิปรายผล ผูวจิัยมแีนวคดิเปนขอเสนอแนะ เพื่อนําผลการวจิัยไปใช ดังน้ี 

  1. จากการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวาในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

ดานการกระตุนการใชปญญา มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหา

ตางๆท่ีเกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทางใหมมาแก ปญหาในหนวยงาน เพื่อหาขอสรุปใหมท่ี

ดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค โดยผูบริหารควรมีการคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค มีการต้ังสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปญหา และการเผชิญกับสถานการณเกาๆ ดวย

วิถีทางแบบใหม ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหม ๆ ในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหา มี

การใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหม ๆ ผูบริหารมีการกระตุนใหผูตามแสดงความคิดและเหตุผล 

และไมวจิารณความคดิของผูตาม  

  2. จากการวจิัยพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียน

ใหมทัีศนคติทางบวก มคีะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรมคีวามสามารถในการดําเนินงานในสถานศึกษา

ท้ังดานการบริหาร การอบรมส่ังสอน นักเรียนใหเปนผูมคีุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง มีทัศนคติท่ีดี

ตอการศึกษา  

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานอื่น ๆท่ีสามารถสงผลตอ

ประสทิธิผลของสถานศึกษา 

2. ควรมกีารศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร เพื่อประสทิธิผลของสถานศึกษา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก ดร.อนวัช  อุนกอง ท่ีปรึกษาและ

คณะกรรมการทุกทาน ท่ีไดใหคําแนะนํา ปรึกษาพรอมท้ังตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางย่ิง จน

การศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได รวมท้ังคณาจารยท่ีไดกรุณาสงเสริม สนับสนุนใหความรูแกผูศึกษาและเปน

กําลังใจใหจนสําเร็จการศึกษา ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

  ขอขอบพระคุณคณาจารย ดร.ธิดาวัลย อุนกอง นายจรัญ  แกวเปง และนายคมสิทธ์ิ กันทาสุวรรณ ท่ีกรุณาเปน

ผูเช่ียวชาญท่ีไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แกไข และใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้น รวมท้ังผูบริหาร และครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย ท่ีไดใหความอนุเคราะห  อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางย่ิง ในการเก็บขอมูลและตอบ

แบบสอบถาม 

  คุณคาและประโยชนอันพงึมจีากการศึกษาคนควาฉบับน้ี  ผูศึกษาคนควาขออุทิศแดผูมพีระคุณทุก ๆ  ทาน 
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารกับสุขภาพองคการ

โรงเรยีนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

The Relationship between Administrators’ Transformational Leadership and 

Organizational Health of Secondary School Under The Secondary Educational 

Service Area Office 36 

กรรณกิา ปญญะติ9 1* และธดิาวัลย อุนกอง10

2  

Kannika Panyati1* and Tidawan Unkong2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 2) เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชากรท่ีใชใน

การวจิัยเปนครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 2,759 คน 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซี่ และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 338 และเลือกกลุมตัวอยางโดย

การสุมตัวอยางแบบงาย เคร่ืองมอืท่ีใชรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

วเิคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธเพยีรสัน 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมและรายมิติ มีสุขภาพองคการอยูในระดับมาก 3) ความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมและรายดานมคีวามสัมพันธกันสูง อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 
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Abstract  

 The purposes of this research were : 1) to study the degree in transformational leadership of the secondary 

schools administrators under the secondary educational service area office 36, 2) to study the degree of secondary school 

organizational health under the secondary educational service area office 36 3) to study the relationship between 

transformational leadership of the administrators with secondary school organizational health under the secondary 

educational service area office 36. The population of this study included teachers from secondary schools. There were 

2,759 teachers sampled at random. The sample was determined from Krejcie & Morgan table. The Simple Random 

Sampling 338. The instruments used for collecting data were a rating-scale questionnaire. The research was further 

analyzed using the mean, standard deviation, and Peason product moment correlation coefficient. 

 The results of the study were: 1) the degree in transformational leadership of secondary school administrators 

under the secondary educational service area office 36. The overall transformational leadership and individual aspects 

were found at a very good level. 2) The level of the secondary school organizational health under the secondary 

educational service area office 36, the overall multidimensional organizational health has a perfect level. 3) The relationship 

between transformational leadership and secondary school organizational health under the secondary educational service 

area office 36, had overall and individual aspects of a  high relationship that was statistically significant at the 0.01 level. 
 

Keywords:   transformational leadership, Organizational health 
 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายแมบทในการบริหารและการจัดการศึกษาให

สอดคลองกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 น้ัน นับเปนกาวยางของการปฏิรูปการศึกษา

คร้ังใหญของเมอืงไทย ดวยความหวังวาปญหาเร้ือรังตาง ๆ จะไดรับการแกไขเพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพเปนท่ีพึงพอใจ

ของประชาชน การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งถือวาเปนองคการ

ท่ีมคีวามสําคัญตอการจัดการศึกษาของชาติ สุขภาพองคการก็เปนปจจัยหน่ึงท่ีสามารถทําใหการบริหารองคการมีประสิทธิภาพ

และมปีระสทิธิผล สุขภาพองคการ ไมไดเปนเร่ืองใหมทางการบริหารจัดการ ไมวาจะในมุมมองของการบริหารงานภาครัฐหรือ

การจัดการของภาคธุรกจิเอกชนแตอยางใด โดยเนื้อแทแลวสุขภาพองคการ ไดรับความสนใจนํามาเปนแนวคิดพื้นฐานเพื่อใชใน

การศึกษาประเมนิสมรรถนะในการบริหารจัดการองคการอยางแพรหลาย โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาของประเทศไทย 

ความสนใจในหลักการศึกษาสุขภาพองคการ ท่ีไดใหความสําคัญและสนใจศึกษาสุขภาพองคการ เพื่อนําความรูท่ีไดมาประยุกตใช

ในเชิงการปรับปรุงระบบการบริหาร เพื่อใหเกิดสมรรถนะมากขึ้น ความสนใจดังกลาว สะทอนใหเห็นไดในระดับหน่ึงถึงการให

ความสําคัญตอเร่ืองการวัดสมรรถนะหรือความสามารถในการบริหารจัดการองคการภาครัฐไดอยางดีย่ิง และเมื่อไดนํา

ผลการจากการศึกษาวจิัยไปสูการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา จะเห็นวาหากองคการตองการการเปลี่ยนแปลง

ใหมีความยิ่งขึ้น ยอมขึ้นอยูกับสุขภาพขององคการ ซึ่งการปฏิบัติงานขององคการท่ีดีน้ันสามารถพิจารณาไดจากสุขภาพ

ขององคการ องคการท่ีดีสามารถพัฒนาไปไดดีพรอมกับมีบรรยากาศองคการท่ีดี ในการบริหารจัดการมีแนวคิดการวัด



 

2490 

 

สุขภาพองคการหลากหลายวิธีการ แตวิธีการท่ีเปนท่ีนิยมคือ แนวคิดของ ทารเทอร ฮอยและคอททแคมป (Tarter, Hoy, 

and Kottkamp,1990, p. 236) ซึ่งไดกําหนดมติิการวัดสุขภาพองคการเปน 5 มติิ ดังน้ี มติิท่ี 1 ภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน        

มติิท่ี 2 การสนับสนุนทรัพยากร มติิท่ี 3 ขวัญในการปฏบัิติงาน มติิท่ี 4 การติดตอสื่อสาร มติิท่ี 5 ความสามัคค ีท้ังน้ีเพื่อตอบสนอง

เปาหมายขององคการ ในขณะเดยีวกันตองมุงเนนสุขภาพองคการท่ีด ีและนอกจากน้ียังไดเสนอแนวคิดวาสุขภาพองคการ

เปนตัวช้ีวัดอยางหน่ึงของความสําเร็จหรือประสทิธิภาพขององคการ องคการใดมีสุขภาพดีก็จะทําใหการบริหารองคการน้ัน

มีประสิทธิผลเปนไปตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวรวมกัน ในทางตรงกันขามถาองคการใดมีสุขภาพไมดี จะทําใหผลการ

บริหารองคการน้ันไมมปีระสทิธิผล 

 เนื่องจากองคการเปนระบบเปดจึงไดรับอิทธิพลจากสภาพภายนอกอยางตอเนื่อง ปจจุบันองคการตาง ๆ 

ไดรับผลกระทบและตองเผชิญกับความทาทายตาง ๆ มากมาย ผูนําตอง ตะหนักรูเพื่อนําองคการไปสูองคการท่ีมีสุขภาพท่ีด ี

คงอยูไดตอไป ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารเปนสิ่งสําคัญตอกระบวนการบริหารและพัฒนาองคการเปนอยางย่ิง 

เพื่อนําองคการไปสูเปาหมายอยางมปีระสทิธิภาพ องคการมสุีขภาพด ีมปีระสทิธิผล ซึ่งการนําการเปลี่ยนแปลงเปนหนาท่ี

และความรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุดของผูนําหรือผูท่ีมีภาวะผูนํา และเปนท่ีตองการมากของสังคมในปจจุบัน ภาวะผูนําที่มี

ประสิทธิผลสูงมีความจําเปนท่ีจะตองกระตุนและเอื้ออํานวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตอสภาพแวดลอม

ภายนอกท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการจะนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสูเปาหมายท่ีดีกวาและสําคัญท่ีสุด คือ ผูนํา

ตองเปนผูริเร่ิมเปลี่ยนแปลงตัวเองกอน ดังน้ันผูนําจะตองนําการเปลี่ยนแปลงในองคการท้ังตัวผูนําและคนอื่น ๆ ในองคการ 

ควรจะตองเขาใจเหตุผลวาทําไมองคการตองมีการเปลี่ยนแปลง (รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 105) นอกจากน้ียังสอดคลอง

กับแนวคิดของ ยุคล (Yukl, 1989, p. 270) ท่ีไดวิเคราะหองคประกอบของผูนําดวยคุณลักษณะและทักษะของผูนําท่ีมีผล

ตอพฤติกรรมผูนํา และอํานาจของผูนําท้ังหมดเหลาน้ีมีปฏิบัติสัมพันธกับตัวแปร สถานการณภายนอก และตัวแปร

สอดแทรก ซึ่งทําใหเกิดตัวแปรสุดทายคือ ผลลัพธจะเห็นวา ในสภาพปจจุบันมีแนวโนมและความตองการผูนําท่ีมี

ความสามารถเชิงเทคนิคมากขึ้น ซึ่งหมายถึงผูนําการเปลี่ยนแปลงน่ันเอง ผูบริหารตองมีการปรับตัวใหสอดรับกับความ

เปนจริงในสังคม ดังนั้นองคการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชา ไมมีการปรับเปลี่ยนแบบภาวะผูนําองคการท่ีมีปญหาสัมพันธภาพ

ของสมาชิก และถาผูบริหารไมเขาใจเจตคติ ความรูสึกของผูรวมงาน จึงเปนองคการที่อยูในภาวะอันตรายตอสุขภาพ

องคการ จากความเกี่ยวของกันระหวางภาวะผูนํากับสุขภาพองคการ ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ตามแนวคิดของ แบส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio ,1991, อางอิงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2543, หนา 252) ใน 4 ดาน 

ดังน้ี 1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3. ดานการกระตุนทางปญญา 4. ดานการ

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล กับสุขภาพองคการตามมิติการวัดสุขภาพองคการของ ทารเทอร ฮอยและคอททแคมป 

(Tarter, Hoy, and Kottkamp, 1990, p. 236) ซึ่งไดกําหนดมิติการวัดสุขภาพองคการเปน 5 มิติ ดังน้ี มิติท่ี 1 ภาวะผูนําฉันท

เพื่อนรวมงาน มิติท่ี 2 การสนับสนุนทรัพยากร มิติท่ี 3 ขวัญในการปฏิบัติงาน มิติท่ี 4 การติดตอสื่อสาร มิติท่ี 5 ความ

สามัคคี จะมคีวามสัมพันธกันหรือไม 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เปนสวนราชการจัดต้ังขึ้นตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 แกไข พ.ศ. 2553 มาตรา 34 ท่ีบัญญัติใหจัดระเบียบบริหารราชการ

ของเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสวนราชการ
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ท่ีเรียกชื่ออยางอื่น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 จังหวัด

คอื จังหวัดเชียงราย มโีรงเรียนในสังกัดจํานวน 41 โรง และจังหวัดพะเยา มโีรงเรียนในสังกัดจํานวน 18 โรงเรียน รวมจํานวน 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 59 โรงเรียนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 เปนองคการคุณภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง

ภายใตความรวมมือของทุกภาคสวน กาวสูความเปนมาตรฐานสากล ภายในป 2558และมีพันธกิจ ดังนี้ 1. พัฒนาและ

สงเสริมการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานใหประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการทุกคนไดรับการศึกษาในรูปแบบ

ท่ีเหมาะสม หลากหลาย ท่ัวถึง เทาเทียมตามสิทธิและมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. สงเสริม 

สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวมจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม

บนวิถีชีวิตแหงความพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 3. สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาสรางเครือขายการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาใหมคีวามรูทางวชิาการ และสติปญญาทางอารมณท่ีเขมแข็งสามารถศึกษาหาความรู 

ตอยอดองคความรูไดดวยตนเอง และมศัีกยภาพเปนพลโลก 

 ดังนัน้ผูวจิัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อเปนการขยายขอบเขตความรูเกี่ยวกับ

ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

ใหแพรหลายและกวางขวางย่ิงขึ้น อีกท้ังผลการศึกษาจะทําใหทราบระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จะไดเปนตัวชวยใหผูบริหารนําขอมูลมาปรับระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

และสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคคลและผลการศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางการปรับปรุง

การบริหารงานและพัฒนาองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

เพื่อใหการบริหารงานไดบรรลุตามวสัิยทัศนและพันธกจิ 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36  

 2. เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 กรอบแนวคดิในการวจิัย ดังน้ี 

 

 

 

 
 

  

 

 

สมมติฐานของการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมีความสัมพันธกับสุขภาพองคการ

โรงเรียนมัธยมศึกษา  
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

 การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการ โรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนครูผูสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 2,759 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ 

เครจซี่ และ มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607 – 610) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 338 คน จากน้ันคัดเลือกกลุมตัวอยาง

โดยวธีิการสุมแบบงาย (กัลยา วนิิชยบัญชา,  2555, หนา 14) เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็น

ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับท่ีผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 2 ตอน โดยตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร จํานวนขอคําถาม 41 ขอ และตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสุขภาพองคการ จํานวนขอคําถาม 

33 ขอ หาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเช่ียวชาญหาคาความสอดคลอง (IOC) 

ระหวางคํานยิามศัพท ความครอบคลุมเนื้อหา และการใชภาษาท่ีเหมาะสมของขอคําถาม และนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว 

ไปทดลองใชกับครูผูสอนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ ไดคาดังน้ี 

แบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ไดคาระหวาง 0.58 – 0.92 และแบบสอบถามสุขภาพองคการ ไดคาระหวาง 

0.32 – 0.89 หาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ ผลการวิเคราะห มีคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร มคีาความเช่ือม่ัน 0.99 และแบบสอบถามสุขภาพองคการ มคีาความเช่ือม่ัน 0.98 การเก็บรวบรวม

และการวเิคราะหขอมูล ไดรับแบบสอบถามคนืมาจํานวน 312 ชุด คดิเปนรอยละ 92.30  
  

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  

1. ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ 

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 

3. ดานการกระตุนทางปญญา  

4. ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล 

 

สุขภาพองคการ 

มติิท่ี 1 ภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน  

มติิท่ี 2 การสนับสนุนทรัพยากร  

มติิท่ี 3 ขวัญในการปฏบัิติงาน  

มติิท่ี 4 การติดตอสื่อสาร  

มติิท่ี 5 ความสามัคค ี 
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ผลการศึกษา 

 สรุปสาระสําคัญของผลการวจิยัไดดังน้ี 

 1. ผลการวเิคราะหระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกดาน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ อยูในระดับมาก 

รองลงมาคอื ดานการมอิีทธิพลอยางมีอุดมการณ อยูในระดับมาก และดานการกระตุนทางปญญา อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล อยูในระดับมาก  

   1.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด

คอื ผูบริหารใชหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนในกรอบ

ของศีลธรรม จริยธรรมอยูในระดับมาก และผูบริหารเปนแบบอยางท่ีด ีสามารถสรางความเช่ือม่ันศรัทธา ความภาคภูมใิจใหแก 

ผูรวมงาน อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือผูบริหารกําหนด

จุดประสงคหลักในการปฏบัิติงานไดอยางชัดเจน อยูในระดับมาก 

   1.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ผูบริหารกลาวถงึอนาคตของสถานศึกษาในแงด ีอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารพูดถึงสิ่งท่ีตองการจะทําใหสําเร็จ

ดวยความกระตือรือรน อยูในระดับมาก และผูบริหารมีวิสัยทัศนและมองการไกลถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา 

อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนการสรางแรงบันดาลใจท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารสรางแรงจูงใจภายใน ทําใหครูเกิด

แรงบันดาลใจในการทํางานเพื่อโรงเรียน อยูในระดับมาก 

   1.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 ดานการกระตุนทางปญญา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ

ผูบริหารสงเสริมใหครูวเิคราะหปญหา และมคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรคในการหาแนวทางในการแกปญหา อยูในระดับมาก 

รองลงมาคอื ผูบริหารกระตุนครูใหเห็นวธีิการหรือแนวทางใหมในการแกปญหา อยูในระดับมาก และผูบริหารมคีวามคดิสรางสรรค

ในการปรับเปลี่ยนวธีิการทํางานแบบเกาใหดขีึ้นกวาเดมิอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนการกระตุนทางปญญาท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานวเิคราะหหรือพจิารณาในเร่ืองท่ีอาจจะเปนปญหา อยูในระดับมาก 

   1.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด

คอื ผูบริหารใหคําแนะนําและสงเสริมใหครูพัฒนาศักยภาพของตนเอง อยูในระดับมาก รองลงมาคอื ผูบริหารมกีารมอบหมายงาน

โดยคํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับมาก และผูบริหารปฏบัิติตอครูโดยคํานึงถึงความสามารถ และความ

แตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคลท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหาร

แนะนําการทํางานเปนรายบุคคลอยูในระดับมาก  

 2. ผลการวิเคราะหระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 สุขภาพองคการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายมิติ พบวาองคการมีสุขภาพในระดับมากทุกมิติ 
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และมติิท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดคอื มติิท่ี 3 ขวัญในการปฏบัิติงาน อยูในระดับมาก รองลงมาคอื มติิท่ี 5 ความสามัคคี อยูในระดับมาก 

และมติิท่ี 4 การติดตอสื่อสาร อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนมติิสุขภาพองคการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มิติท่ี 2 การสนับสนุน

ทรัพยากร อยูในระดับมาก 

   2.1 ระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 มติิท่ี 1 ภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ผูบริหารมีความเปนมิตรและมีสัมพันธอันดีกับครูในโรงเรียน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารกระตุนใหครูใน

โรงเรียนรวมมอืกันปฏิบัติงานใหบรรลุจุดประสงคหลักของโรงเรียน อยูในระดับมาก และดานผูบริหารกําหนดมาตรฐาน

การดําเนินงานอยางเปนระบบ อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน ท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 

ผูบริหารเปดเผยขอมูลแกครูตามความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

   2.2 ระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

มติิท่ี 2 การสนับสนุนทรัพยากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือผูบริหาร

สนับสนุนใหครูทํางานตามความสามารถและความถนัดของตน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารสนับสนุนใหใชวัสดุ 

อุปกรณและสื่ออํานวยความสะดวกตาง ๆ อยางคุมคาอยูในระดับมาก และผูบริหารสนับสนุนใหครูปฏิบัติหนาท่ีไดตลอดเวลา

ไมติดขัด อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนการสนับสนุนทรัพยากรท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูบริหารใหความรูเรื่องการใช 

การบํารุงรักษา ทรัพยากรใหเกดิประโยชนสูงสุด อยูในระดับมาก  

   2.3 ระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มิติท่ี 3 

ขวัญในการปฏบัิติงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูมีความศรัทธา

ตอวชิาชีพ อยูในระดับมาก รองลงมาคอื ครูมคีวามภาคภูมิใจในการมีสวนรวมสงเสริมความกาวหนาใหกับโรงเรียนอยูใน

ระดับมาก และครูมคีวามภาคภูมใิจในผลงานของตนเองอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขวัญในการปฏิบัติงาน ท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุดคอื ครูมคีวามเช่ือม่ันและยอมรับในพฤติกรรมของผูบริหารอยูในระดับมาก 

   2.4 ระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มิติท่ี 4 

การติดตอสื่อสาร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารใชวิธีการ

และอุปกรณการสื่อสารในองคการท่ีหลากหลายและทันสมัย รวดเร็ว อยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนมีการแจง

ขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและชัดเจนแกครู อยูในระดับมาก และผูบริหารและครูใชขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหบรรลุ

จุดมุงหมายท่ีกําหนดไวอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนการติดตอสื่อสารท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือครูและผูบริหารรับทราบ

ขาวสารและเขาใจตรงกัน อยูในระดับมาก 

   2.5 ระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มิติท่ี 5 

ความสามัคคี ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือบุคลากรในโรงเรียน

ใหอภัยซึ่งกันและกันเมื่ออีกฝายทํางานบกพรอง อยูในระดับมาก รองลงมาคอื ผูบริหารสนับสนุนการทํางานเปนทีม อยูใน

ระดับมาก และบุคลากรในโรงเรียน ยอมรับ สนับสนุน ชวยเหลอืรวมมอืกันทําหนาท่ี อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนความสามัคค ี

ท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื บุคลากรในโรงเรียนแกไขปญหารวมกันอยูในระดับมาก 

 3. ผลการวิจัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมมคีวามสัมพันธกันสูง อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 
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0.01 เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพองคการ มีความสัมพันธกันสูงทุกดาน อยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

 จากผลการวจิัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการ โรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการวจิัยมัธยมศึกษา เขต 36 ผูวจิัยไดอภิปรายผลตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานของการวิจัยซึ่ง

มปีระเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

 1. ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 ท้ัง 4 ดาน คอื ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญาดาน

การคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.87, S.D. = 0.87) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหาร

สถานศึกษา มวีสัิยทัศนและมองการไกลถงึความเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา และกลาวถงึอนาคตของสถานศึกษาในแงด ี

อีกท้ังยังสรางเจตคติท่ีดแีละความคดิเชิงบวกในการปฏบัิติงานรวมกัน และแสดงความเช่ือม่ันวาครูปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย

อยางชัดเจน ซึ่งผลการวจิัยคร้ังน้ีสอดคลองกับ จารุวรรณ โตบัว (2552, หนา 71 - 73) ท่ีไดศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 3 ซึ่งพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 3 ตามความคดิเห็นของขาราชการ

ครูสายผูสอน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และ สอดคลองกับงานวิจัยของขนิษฐา สิทธิจินดา (2552, หนา 125) 

ท่ีไดศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี พบวา 

ผูบริหารสถานศึกษามคีวามคดิเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุบลราชธาน ีโดยภาพรวมและรายดานในระดับมาก และยังสอดคลองกับ สุมาลี ละมอม (2553, หนา 83 - 84) ท่ีไดศึกษา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคดิเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

ผลการวจิัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคดิเห็นของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมาก  

 เมื่อพจิารณาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 รายดานพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสรางแรงบันดาลใจ มคีาเฉลี่ยสูงสุด ( x =3.93, S.D. = 0.83) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหาร

กลาวถงึอนาคตของสถานศึกษาในแงด ีและพูดถงึสิ่งท่ีตองการจะทําใหสําเร็จดวยความกระตือรือรน อีกท้ังผูบริหารมีวิสัยทัศน

และมองการไกลถงึความเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของขวัญชัย จะเกรง (2551, หนา 27) ท่ีได

กลาววา ผูบริหารท่ีกระตุน จูงใจใหผูรวมงานเกดิแรงบันดาลใจ กระตอืรือรน ตระหนัก เขาใจและเห็นคุณคาของเปาหมาย

ผูบริหารจะทําใหผูรวมงานสัมผัสกับภาพท่ีงดงามของอนาคต ผูบริหารจะสรางเจตคติท่ีดีการคิดในแงบวก และสรางสื่อ

ความคาดหวังท่ีตองการอยางชัดเจนผูบริหารจะอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศรวมกันสรางความเช่ือม่ัน

ความเขาใจใหกําลังใจทําใหผูรวมงานเห็นคุณคาของงานมคีวามต้ังใจแนวแนในการทํางานและเช่ือม่ันวาจะสามารถปฏิบัติงาน

บรรลุเปาหมายไดโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุมาลี ละมอม (2553, หนา 83 - 84) ท่ีไดศึกษา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคดิเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
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ผลการวจิัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก 

 2. ผลการวิเคราะหระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 พบวา ระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมท้ัง 5 

มิติ สุขภาพองคการอยูในระดับมาก ( x =3.91, S.D. =0.82) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูมีความศรัทธาตอวิชาชีพ มีความ

ภาคภูมใิจในการมสีวนรวมสงเสริมความกาวหนาใหกับโรงเรียน และมคีวามภาคภูมใิจในผลงานของตนเอง ซึ่งสอดคลอง 

กับงานวิจัยของ เพ็ชร รองรัตน (2552, หนา 64 - 68) ท่ีไดศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พัทลุง เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับนูรเอ็ฮซาน บอตอ (2553, หนา 91 - 100) ที่ไดศึกษา

สุขภาพองคการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามทัศนะของครูผูสอนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

นราธิวาส ผลการวจิัยสรุปไดวาสุขภาพขององคการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามทัศนะของครูผูสอน สังกัด

สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิการ เฟองประยูร 

(2555, หนา 52 - 53) ท่ีไดวิจัยความสัมพันธระหวางสุขภาพองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และนอกจากนี้ยังมี

ผลการวิจัยสุขภาพองคการจากหนวยงานอื่นที่แตกตางจากโรงเรียนมัธยมศึกษาก็พบผลการวิจัยที่สอดคลองกัน เชน 

จากการวิจัยของ สุนิสา ทองหาว (2554, หนา 73 - 76) ท่ีไดทําการวจิัยเร่ือง สุขภาพองคการขององคการบริหารสวนตําบล

พังราด อําเภอแกลง จังหวัดระยอง สุขภาพองคการขององคการบริหารสวนตําบลพังราด อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยรวม

อยูในระดับแข็งแรงมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา สุขภาพองคการทุกรายดานอยูในระดับท่ีแข็งแรงมาก  

 เมื่อพิจารณาระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

รายมติิ พบวาระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มิติท่ี 3 

ขวัญในการปฏบัิติงาน มคีาเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.05, S.D. =0.81) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาครูมีความศรัทธาตอวิชาชีพ มีความ

ภาคภูมใิจในการมสีวนรวมสงเสริมความกาวหนาใหกับโรงเรียน รวมท้ังมคีวามภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความเต็มใจ

ปฏบัิติงานตามภารกจิท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ นุชชารี สุรกุล (2546, หนา 29) ท่ีกลาววาขวัญในการ

ปฏบัิตงิานเปนองคประกอบ ทางจติใจ และอารมณของผูปฏบัิติงาน อันสงผลใหเกิดความจงรักภักดี และเกิดความพยายาม 

ทํางานอยางเต็มกําลัง ใหบรรลุวัตถุประสงคของงาน สวนประกอบท่ีกอใหเกดิขวัญและกําลังใจ ขึ้นอยูกับความมีศรัทธาใน

ลักษณะของงานท่ีทํา แสดงใหเห็นถึงการท่ีครูมีความศรัทธาตอวิชาชีพครู มีสวนทําใหเกิดขวัญและกําลังใจที่ดี สามารถ

ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย ผูบริหารมืออาชีพจึงไมควรมองขามการเสริมสรางความศรัทธาตอวิชาชีพครูใหเกิดขึ้นกับ

ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งสอดคลองกับ กูด (Good, 1973, อางอิงใน ชํานาญ ทัดมาลี, 2542, หนา 22) กลาววา ขวัญในการปฏิบัติงาน

ของครูเกี่ยวกับหนาท่ี ความรับผิดชอบ เปาหมาย ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานรวมทั้งสภาพแวดลอมทางดานจิตใจ

ของครูท่ีมีตองาน ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลจากรายได จากการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการบริหาร โอกาส

กาวหนาและสติปญญา การสรางสรรคท่ีเกดิจากการควบคุมการปฏบัิติงาน และสอดคลองกับงานวจิัยของ สราวุฒิ ปุริสา 

(2553, หนา 133 - 139) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษายโสธร ผลการวิจัยปรากฏ สุขภาพองคการของโรงเรียน (Y) โดยรวมตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอนพบวาอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาท้ัง 7 ดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี มิติดานขวัญในการ

ปฏิบัติงาน มิติดานความสามัคคี มิติดานความเขมแข็งขององคการ มิติดานอิทธิพลของผูบริหาร มิติดานการ

ติดตอสื่อสาร มิติดานการมีนวัตกรรมใหม และมิติดานการสนับสนุนทรัพยากร และสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ชร    

รองรัตน (2552, หนา 64 - 68) ท่ีไดศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 1  

ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก โดยเรียงตามลําดับดังน้ี ดานการมุงเนนวิชาการ ดานการบริหารแบบมิตรสัมพันธ ดานการบริหารแบบกิจ

สัมพันธ ดานการสนับสนุนทรัพยากร ดานขวัญในการปฏบัิติงาน อยูในระดับมาก  

 3. ผลการวิจัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพองคการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมมคีวามสัมพันธกันระดับสูงอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 (r = 0.83) เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพองคการ 

มีความสัมพันธกันระดับสูงทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารใหคําแนะนํา

และสงเสริมใหครูพัฒนาศักยภาพของตนเอง มกีารมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการสื่อสาร

และปฏิสัมพันธท่ีดีกับครู ผูบริหารมีความเปนมิตรและมีสัมพันธอันดีกับครูในโรงเรียน และยังกระตุนใหครูในโรงเรียน

รวมมือกันปฏิบัติงานใหบรรลุจุดประสงคหลักของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณี  หิรัญญากร (2546,    

หนา 146) ท่ีทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร กับสุขภาพองคการ 

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12 พบวา ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ เขตการศึกษา 12 มีความสัมพันธทางบวกท้ังโดยรวมและรายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และสอดคลอง

กับ กรรณิการ เฟองประยูร (2555, หนา 52 - 53) ท่ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางสุขภาพองคการกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวาสุขภาพองคการของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวามีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล

ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ท้ังโดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับสูง สอดคลองกับ พีรพรรณ ทองปน (2552, หนา 105 - 111) ท่ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 พบวา 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการบริหารวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวม มคีวามสัมพันธในระดับสูงอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

 1. จากผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

ดังน้ันผูบริหารจงึควรมกีารแนะนําการทํางานเปนรายบุคคลและรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูรวมงานอยางต้ังใจ 
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รวมท้ังควรมเีทคนิคในการมอบหมายงานท่ีดเีพื่อใหงานสําเร็จ และคอยดูแล เอาใจใสครู เปนรายบุคคล เพื่อทําใหครูรูสึก

วาตนเองมีคุณคาและมีความสําคัญเสมอ เพื่อพัฒนาและสงเสริมภาวะผูนําดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลให

สูงขึ้นตอไป 

 2. จากผลการวิจัยพบวาสุขภาพองคการมิติท่ี 2 การสนับสนุนทรัพยากร มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ันผูบริหารจึงควร

ใหความรูเร่ืองการใช การบํารุงรักษา ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและคอยสอดสองดูแลใหครูทํางานอยางเปนระบบ 

และมปีระสทิธิภาพ เมื่อถงึเวลาปฏบัิติงานผูบริหารควรสนับสนุนใหครูปฏบัิติหนาท่ีไดตลอดเวลาไมติดขัด รวมท้ังสนับสนุน

และบริการวัสดุ อุปกรณ และสื่ออํานวยความสะดวกอยางเพยีงพอกับความตองการ 

 3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มคีวามสัมพันธกันสูง ช้ีใหเห็นวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สงผลตอสุขภาพองคการ ผูบริหารควรพัฒนาตนเองดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหสูงย่ิงขึ้นเพื่อพัฒนาองคการใหมีสุขภาพ

มากขึ้นไป และในระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ควรใหความสําคัญ และพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารท้ัง 4 ดานคือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา 

และดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคลเพื่อใหผูบริหารมภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสูงย่ิง ๆ ขึ้นไป  

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามทัศนะของผูบริหารและกรรมการสถานศึกษา  

 2. ควรศึกษาปญหาและแนวทางสงเสริมสุขภาพองคการดานการสนับสนุนทรัพยากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 3. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ  
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จลุลวงดวยด ีเนื่องดวยความกรุณาจาก ดร.ธิดาวัลย อุนกอง อาจารยท่ี

ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง รวมท้ังไดรับความกรุณาจาก ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ) อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย นางพูนสุข  โมกศิริ รองผูอํานวยการชํานาญการ

พเิศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ท่ีใหความรู ขอคดิ และขอเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ ในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ขอขอบพระคุณคณะอาจารย และเจาหนาท่ี ประจําสาขา

การบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดกรุณาประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ใหทักษะ และ

อํานวยความสะดวกในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ขอขอบพระคุณผูบริหารและคณะครูโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ท่ีกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี และ

ขอขอบคุณนายวังเงิน สุวงศเครือ ผูอํานวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม พรอมท้ังคณะครู ท่ีใหการสนับสนุน และชวยเหลือ 

ใหคําแนะนําในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ขอนอมรําลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผูใหการอบรมส่ังสอน 

สนับสนุน และเปนกําลังใจท่ีด ีและสุดทายขอบคุณพลังกาย พลังใจจากตัวเองท่ีมุงม่ันและต้ังใจในการทําการศึกษาคนควา

ดวยตนเองฉบับน้ีใหสําเร็จลุลวงดวยด ี
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษากับการพัฒนา

ทักษะการเรยีนรูของผูเรยีนในศตวรรษท่ี 21 โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

The Relationship between The Transformational Leadership of School Administrators 

and Developing Students'21st Century Learning skills in Opportunity Expansion Schools, 

Phayao Primary Educational Service Area Office 1 

บุษยพรรณ พรหมวาทย11

1* และ สุนทร คลายอ่ํา12
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Busayaphan Phromwat1* and Sundhorn Klai-Um2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและการพัฒนา

ทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษากับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรทางการศึกษา           

จากการกําหนดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางเครจซี่และมอรแกน และสุมกลุมตัวอยางอยางงาย จํานวน 28 โรงเรียน 

รวม 201 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยใช 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธอยางงายแบบเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมและรายดานทุกดานอยู

ในระดับมาก ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของ

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มคีวามสัมพันธกันทางบวก อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ี 0.01 ในระดับสูง 

  

คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
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2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
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2502 

 

Abstract  

 The objectives of this study were to investigate the Transformational Leadership of school administrators 

and Developing Students’ 21st Century Learning Skills and to find out the relationship between the Transformational 

Leadership of school administrators and Developing Students’ 21st Century Learning Skills in opportunity expansion 

schools, Phayao primary educational service area office 1.The samples were 201 educational personnel from 28 

opportunity expansion schools.The research tool was 5 point Likert scales questionnaires. Data were analyzed using 

frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s moment– product correlation coefficient. The 

findings indicated that the Transformational Leadership of school administrators and Developing Students’21st 

Century Learning Skills administrators in opportunity expansion schools in opportunity expansion schools, Phayao 

primary educational service area office 1 as a whole and as an individual aspect were at a high level. And the 

Transformational Leadership of school administrators was positively correlated with Developing Students’ 21st 

Century Learning Skills in high level at 0.01 level statistically significant. 
 

Keywords: Transformational Leadership  21st Century Skills 
  

บทนํา 

กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเปนยุคแหงความเปนโลกาภิวัตน สงผลตอการปรับตัว

ใหทัดเทียมและเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบดาน การเสริมสรางองคความรู 

ทักษะเฉพาะทาง ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน และสมรรถนะของการรูเทาทัน จึงเปนตัวแปรสําคัญท่ีตองเกิดขึ้นกับ 

ตัวผู เรียนในการเรียนรู เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว คนท่ีมีความรูและทักษะในการรับมือกับ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และสามารถปรับตนเองใหเขากับสถานการณใหมๆ เทาน้ันท่ีจะประสบ

ความสําเร็จ  ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จะชวยใหเราสามารถเรียนรูและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา  (Ken 

Kay, JD. อางถึงใน วรพจน วงศกิจรุงเรือง และอธิป จิตตฤกษ , 2554)  การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จึงควรท่ีเปด

โอกาสใหผูเรียนไดคิดอยางเขาใจและสรางสรรค รวมท้ังรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  โดยเปดโอกาสใหผูเรียน

เรียนรูสื่อตาง ๆ ไดอยางสรางสรรคและเปนอิสระภายใตกรอบของการเรียนรูท่ีเหมาะสม ดังน้ัน การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

จึงมุงเนนใหผูเรียนนําทักษะการเรียนรูในหองเรียนนําไปประยุกต และบูรณาการกับชีวิตประจําวันเกิดเปนทักษะของชีวิต

เพื่อการดํารงอยูในสังคมโลกได สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงมีการสงเสริม สนับสนุน

สถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สมรรถนะตามหลักสูตร และการพัฒนาผูเรียนตามจุดเนน ซึ่งเปนทักษะท่ี

จําเปนอยางยิ่งในการเรียนรูของผูเรียน เพื่อสรางความพรอมของผูเรียนในการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีเปด

ขยายโอกาสทางการศึกษาแตจากรายงานผลการดําเนินงานตามจุดเนนการพัฒนาผูเรียน ตามนโยบายในการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ผานระบบออนไลน ปการศึกษา 2553-2556 ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พบวา การดําเนินงานยังไมมคีวามคบืหนาหรือเปนรูปธรรมชัดเจน    



 

2503 

 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในขับเคลื่อนสถานศึกษาและการจัดการศึกษาใหเกิด

ประสทิธิภาพ ซึ่งในการตอบสนองตอสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองอาศัยภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงมาบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองตอสังคมโลกและ

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  ท่ีกําหนดจุดมุงหมาย

ของการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จาก

ความสําคัญของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ผูวิจัยจึงมีความสนใจ 

ท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของ

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา และเปน

แนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ตอไป  
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

2. เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาทักษะการ

เรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 1  

 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  
                              

                 

 

         

 

 

 

 

 

 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

 

1. การสรางสื่อกลางท่ีมศัีกยภาพ (x1) 

2. การใชความฉลาดทางอารมณเปนฐาน (x2) 

3. การสรางแรงบันดาลใจ (x3) 

4. การคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล(x4)  

5. การกระตุนการใชปญญา (x5) 

6. การใชอิทธิพลอยางมอุีดมการณ (x6) 

การพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียน 

ในศตวรรษท่ี 21 

 

1. วชิาแกนและแนวคดิสําคัญ (Y1) 

2. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Y2) 

3. ทักษะการสารสนเทศ สื่อ  

และเทคโนโลยี (Y3) 

4. ทักษะชีวติและการทํางาน (Y4) 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 28 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 420 คน  กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง

คํานวณขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 201 คน 

สุมเลอืกกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางอยางงาย  เคร่ืองมอืท่ีใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  ผูวิจัยได

ดําเนินการสรางเคร่ืองมอืวจิัย ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเช่ียวชาญประเมนิคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 

และนําเคร่ืองมือไปทดลองใช คํานวณคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค (cronbach) ไดคาสัมประสิทธ

แอลฟา เทากับ 0.97 จากน้ันเก็บขอมูลและรวมรวมขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล 

คอื คาความถี่  คารอยละ หาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การหาคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธของเพยีรสัน   
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษา พบวา  

 1. ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหา

นอย ดังน้ี ดานการใชอิทธิพลอยางมอุีดมการณ ดานการใชความฉลาดทางอารมณเปนฐาน ดานการกระตุนการใชปญญา 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล และดานการสรางสื่อกลางท่ีมศัีกยภาพ ตามลําดับ 

   2. การพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมและรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหา

นอย ดังน้ี ดานวชิาแกนหลักและแนวคดิสําคัญของการเรียนรู ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ดานทักษะชีวิตและการ

ทํางาน และดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตามลําดับ 

3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 

21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีความสัมพันธกัน

ทางบวก อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ี 0.01 ในระดับสูง  
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมและรายดานท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหาร 

คือ ผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหารสถานศึกษา มีอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ รวมท้ัง ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน 

พัสดุ สถานท่ี เปนผูแทนสถานศึกษาในกิจการท่ัวไป ประกอบกับคุณลักษณะของผูบริหารท่ีสามารถกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญขึ้นมคีวามสามารถในการนําการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน กลยุทธและวัฒนธรรมขององคการพรอมไป

กับการสงเสริมริเร่ิมสรางสรรค สรางความเขาใจและความรูสึกรวมของผูตามตลอดจนกระบวนการเปลี่ยนแปลง ทําให

ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากตามภารกิจไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมเกียรติ บาลลา 

(2554: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอองคการแหงการเรียนรู อําเภอ
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เมอืง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรเมธ สมบูรณ 

(2556: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอ

เวยีงแกน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยรวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก  

2. การพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูใน

ระดับมาก  ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเห็นความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาผูเรียนจุดเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียน และการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนของผูเรียน

ตามมาตรฐานสถานศึกษา และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินงานตามจุดเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม

นโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 –2561) และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI, 2557) ซึ่งไดเสนอขอเสนอทางนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบการศึกษาวาใหต้ังทักษะ

แหงศตวรรษท่ี 21 เปนเปาหมายหลัก แลวออกแบบองคประกอบท้ังหมดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ใหยึดโยงกับเปาหมายในการพัฒนาทักษะและความรูเชิงบูรณาการท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 เปนสําคัญ 

โดยเฉพาะในสวนของตัวช้ีวัดท่ีควรปรับใหอิงผลลัพธในดานการพัฒนาทักษะเปนหลัก  

3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของ

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

มคีวามสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ในระดับสูง ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง จะมีวิสัยทัศนและพฤติกรรมในการบริหารท่ีเอื้อตอการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนอยางมี

คุณภาพ เปนระบบซึ่งสงผลตอคุณภาพผูเรียน จงึมแีนวโนมในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานในสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถและทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับท่ีมากขึ้น ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของดินแฮมและสตีเฟน (Dinham and Stephen ,2004: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําท่ีมีตอผลผลิต 

ทางการศึกษา มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางการศึกษากับผลผลิตทางการศึกษา โดยใช

แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนําเปนปจจัยในการสรางความสําเร็จของผลผลิตทางการศึกษา เกิดจาก

ผูบริหารและครูไดรับการฝกฝนความเปนผูนําและเกิดจากความฝกฝนความเปนมืออาชีพ และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ฉววีรรณ จันทรเมง (2552:บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอมาตรฐานดาน

ผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1  ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครปฐม เขต 1 ในระดับสูง  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1.  ผูบริหารควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาในการเสริมสรางศักยภาพในการบริหารงาน และเปนสื่อกลางใน

การสรางสัมพันธภาพในหนวยงาน  ควบคูกับการจัดการความสัมพันธระหวางกับผูรวมงาน  โดยรับฟงความคิดเห็นของ
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ผูรวมงานและปรับทัศนคติและความคิดเห็นท่ีตางกัน มีการเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นเพื่อสรางความสัมพันธกับ

ผูรวมงาน เปดโอกาสใหผูรวมงานไดเรียนรูผานการนิเทศรวมกับผูอื่น มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงรุกในดานการควบคุม

อารมณใหไดในทุกสถานการณ  

 2. ผูบริหารควรมีการพัฒนาในการสรางแรงจูงใจในการทํางาน คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและดูแล

ผูรวมงานอยางท่ัวถงึ รวมท้ังมกีารฝกกจิกรรมการคดิอยางเปนระบบการคิดวิเคราะหและการแสดงเหตุผลใหกับผูบริหาร

และผูปฏิบัติงาน ท้ังน้ีผูบริหารควรไดรับการพัฒนาและสงเสริมกระบวนการคิดและแกปญหาอยางมีระบบ หรือตาม

แผนงานท่ีกําหนดไว เพื่อสรางความเช่ือม่ันใหแกผูรวมงานในการเสนอทางออกในการแกไขปญหารวมกัน  

3. สถานศึกษาควรวางแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเรียนรูและนวัตกรรมใหสอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหสามารถคิดวิเคราะห แกปญหา การคิดอยางเปนระบบ การคิด

สรางสรรค และการสรางนวัตกรรมและปรับใชอยางสรางสรรค รวมท้ังจัดกจิกรรมท่ีสงเสริมทักษะชีวิต โดยเปดโอกาสให

ผูเรียนไดเรียนรูในสถานการณจริงท่ีมคีรูผูสอนคอยใหความชวยเหลอืในสถานศึกษา และใหผูเรียนไดคดิวเิคราะห คิดริเร่ิม 

ฝกความเปนผูนํา และใชชีวิตอยางมีเหตุผล ปลูกฝงการใชทักษะชีวิต การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีความ

ยดืหยุนในการทํางาน ความรับผดิชอบและมทัีกษะในการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง 

4. สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูผูสอนนําสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศมาใชในประเมินผล และการวิจัย กระตุนให

ผูเรียนไดเรียนรูผานสื่อ เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง สนับสนุนใชสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีใหสอดคลองกับสภาพจริง         

โดยจัดหาสื่อ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย จัดสรรงบประมาณในการผลิตสื่อ และอุปกรณใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ท้ังน้ีควร

กํากับดูแลการใชสื่อ เทคโนโลยีของผูเรียนอยางใกลชิด โดยเนนการใชประโยชนใหคุมคามากท่ีสุด  

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมผีลตอการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

3. ควรศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของครูผูสอนกับการพัฒนาทักษะการ

เรียนรูของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต  1 

4. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุนทร คลายอํ่า อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกไขตรวจทานความ

ถูกตองเรียบรอย และขอบกพรองตาง ๆ  และผูเช่ียวชาญทุกทาน ท่ีกรุณาใหคําแนะนําแกไข ตรวจสอบความเท่ียงตรงของ

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ท่ีไดอนุเคราะหอํานวยความสะดวก และเสยีสละเวลาใหความรวมมืออยางย่ิงในการ

ตอบแบบสอบถาม และกัลยาณมิตรทุกทานท่ีใหความชวยเหลือ แนะนํา รวมท้ังแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน
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การศึกษาคนควา ตลอดจนผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานท่ีใหกําลังใจเสมอมา จนทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ีประสบ

ความสําเร็จ  

  ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัว ครูอาจารย ท่ีใหกําลังใจ อบรมส่ังสอน และใหคําแนะนํา 

ชวยเหลือมาโดยตลอด คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ผูศึกษาคนควาขอมอบและ

อุทิศเปนกตัญูกตเวทิตาคุณแดบุพการี ครู อาจารย และผูมพีระคุณทุกทาน  
  

เอกสารอางองิ 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. (2553). พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  

และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ: สํานักนายกรัฐมนตรี. 

ฉววีรรณ จันทรเมง. (2552). ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงของผูบรหิารทีส่งผลตอมาตรฐานผูเรยีนของสถานศกึษา 

ข้ันพื้นฐานสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษานครปฐม เขต 1. วทิยานิพนธ ศษ.ม., มหาวทิยาลัยศิลปากร,  

นครปฐม.  

ปรเมธ สมบูรณ. (2556). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน อําเภอ เวยีงแกน  

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4. การศึกษาคนควาดวยตนเอง กศ.ม.,  

มหาวทิยาลัยพะเยา, พะเยา  

วรพจน วงศกจิรุงเรือง และ อธิป จติตฤกษ (แปล). (2554).ทักษะแหงอนาคตใหม :การศกึษาเพื่อศตวรรษที่ 21. 

กรุงเทพฯ : Open Worlds.  

สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.รายงานทดีอีารไอ: การจัดทํายุทธศาสตรการปฏรูิปการศึกษาข้ันพื้นฐานใหเกิด 

ความรับผิดชอบ.ฉบับท่ี 103 เดอืนพฤษภาคม 2557.กรุงเทพฯ. 

สมเกยีรติ บาลลา (2554).ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารสถานศกึษาที่สงผลตอองคการแหงการเรยีนรู อําเภอ 

เมอืง จังหวัดปทุมธาน ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาปทุมธาน ีเขต 1.วทิยานิพนธ ศษ.ม.,  

มหาวทิยาลัย ราชมงคลธัญบุรี,ปทุมธานี. 

สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน. (2557). รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน  

ตามจุดเนนการพัฒนาผูเรยีน ตามนโยบายในการปฏรูิปการศกึษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) 

ปการศกึษา 2553-2556.กรุงเทพฯ: สํานักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา. 

ศึกษาธิการ, กระทรวง.  (2551).  หลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ 

การเกษตรแหงประเทศไทย. 

Dinham and Stephen.Principal Leadership for outstanding educational outcomes. Journal of Educational 

Administration. 43,4 (April 2005).  



 

2508 

 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษากับความเปน

ครูมอือาชพีตามมาตรฐานวิชาชพีครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหม เขต 3 

The relationship between transformational leadership of administrators and 

teachers professional standard of teacher under the jurisdiction of Chiangmai 

primary educational service area office 3 

กรรณกิาร จันสม13

1* และธดิาวัลย อุนกอง2 

Kannika  Chansom1* and Thidawan Unkong2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมวัีตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาความ

เปนครูอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษากับความเปนครูมือชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา ผูบริหาร และครู จํานวน 322 คน 

เคร่ืองมอืท่ีใชเปนแบบสอบถาม ชนิดเลอืกตอบ มีคาความเช่ือม่ัน .95 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) 

ความเปนครูอาชีพตามมาตรฐานวชิาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก 3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับความ

เปนครูมือชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติิท่ี .01 
 

คําสําคัญ: ความสัมพันธ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ครูมอือาชีพ 
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2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : kan_a@windowslive.com 



 

2509 

 

Abstract  

The purposes of this research were to find : 1) The transformation leadership of school administrators 

under the jurisdiction, 2)The professionalship toward teacher’s professional standard of teacher and 3)The 

relationship transformation leadership administrators and toward teacher’s professional standard of teacher The 

samples, The respondents were 322 administrators and teachers in total. The research instrument was questionnaire 

concerning the transformation leadership of school administrators, and the professional toward teacher’s professional 

standard of teachers The statistics used to analysis the data were frequency, percentage, mean standard deviation, 

and Pearson Product Moment CorrelationThe finding were as follow : 

1. The transformation leadership of school administrators under thjurisdiction of Chiangmai Primary  

Education Service Area Office 3 as a whole was rated at a hight level. 

2. The professionalship toward teacher’s professional standard of teacher under the jurisdiction of 

Chiangmai Primary Education Service Area Office 3 as a whole was rated at a hight level. 

3. The relationship transformation leadership administrators and toward teacher’s professional standard of 

teacher under the jurisdiction of Chiaingmai Primary Education Service Area Office 3, significantly at the .01 level. 
 

Keywords: Relationship, Transformation leadership , Teachers professional  
  

บทนํา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีโรงเรียนในความรับรับผิดชอบ จํานวน 152 

โรงเรียน โดยมีหนาท่ีกํากับดูแล สงเสริมสนับสนุนการทํางาน กระจายอํานาจหนาท่ี และบทบาทการดําเนินงานใหแก

สถานศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษาตองรับผิดชอบตอผลการบริหารสถานศึกษาของตนเอง ตามโครงสรางการบริหาร

สถานศึกษาม ี4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน

ท่ัวไป การบริหารงานยอมเกดิปญหาตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะผูอํานวยการสถานศึกษา ถอืวาเปนหัวใจสําคัญท่ีจะนําพา

องคการ บรรลุตามวิสัยทัศน ผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีดีน้ันยอมมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในตนเอง จึงจะ

บริหารงานภายในโรงเรียนในดานบุคลากรใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย 1) ความรูและประสบการณ

วชิาชีพ 2) มาตรฐานการปฏบัิติงาน 3) มาตรฐานการปฏบัิติตน มาตรฐานวิชาชีพครูจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญของผูประกอบ

อาชีพ ท่ีจะตองประพฤติปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลตอผูรับบริการ อันถือเปนเปาหมายหลักของการประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพจะตองศึกษาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางถูกตอง ใหสามารถนําไปใชในการประกอบ

วชิาชีพ ใหเหมาะสมกับการเปนวชิาชีพช้ันสูงและไดรับการยอมรับยกยองจากสังคม จากสภาพปญหาท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึง

มคีวามสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับความเปนครูมืออาชีพ

ตามมาตรฐานวชิาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
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 จากเหตุผลและความจําเปนท่ีไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับความเปนครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษากับความเปนครูมอืชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 

3  
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  

2. เพื่อศึกษาความเปนครูอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับความเปนครูมือชีพ

ตามมาตรฐานวชิาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสัมพันธกับความเปนครูมอืชีพตามมาตรฐานวชิาชีพครู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับความเปนครูมืออาชีพ

ตามมาตรฐานวชิาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) ผูวจิัยไดกําหนดพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาไดแก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 3 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

 

ภาวะผูนําเปลี่ยนแปลง 

 

1. การสรางอิทธิพลอยางมอุีดมการณ  

2. การสรางแรงบันดาลใจ 

3. การกระตุนทางปญญา  

4. การคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล  

ความเปนมอือาชีพมาตรฐาน 

วชิาชพีครู  

 

1. ดานความรูประสบการณวชิาชีพ 

2. ดานการปฏบัิติงาน  

3. ดานการปฏบัิติตน  
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในวจิัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 แยกเปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 176 และครู จํานวน 1,807 คน จํานวนท้ังสิ้น 1,983 คน จํานวน 152 

โรงเรียน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

ผูบริหาร จํานวน 176 คน ครู จํานวน 1,807 โดยกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan) มกีลุมตัวอยางท้ังสิ้น 322 คนไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามา

จัดทําเคร่ืองมือในการสอบถาม เร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับความเปน

ครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 การสรางอิทธิพล

อยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานความรู

ประสบการณวิชาชีพ ดานการปฏิบัติงาน และดานการปฏิบัติตน การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม จากทฤษฎ ี       

ภาวะผูนําของบาส และอโวลโิอ (1944) 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศึกษาตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา หลักการ ทฤษฎี แบบสอบถามในวิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ

ประสทิธิภาพการปฏบัิติงานของบุคลากร ปจจัยท่ีมผีลตอการปฏบัิติงานของบุคลากร 

2. สรางเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล โดยการพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม จากทฤษฎี ภาวะผูนําของ

บาส และอโวลโิอ (1944) 

3. นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

4. นําเคร่ืองมอืท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก 

   4.1 ดร. อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

   4.2 นายทรชิต รวมจิตร ผูอํานวยการโรงเรียนบานตนผึ้ง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 

      4.3 นายสิทธิพร นันตาวงค ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงชุม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาให

ขอเสนอแนะ 

5. นําเคร่ืองมอืท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมคีา IOC อยูระหวาง 0.67-1 
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6. นําเคร่ืองมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวิจัยเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปน 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับความเปนครูมืออาชีพตาม

มาตรฐานวชิาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  

(checklist) เกี่ยวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 5)ประสบการณทํางาน มีลักษณะเปน

แบบเลอืกตอบ จํานวน 5 ขอ  

ตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา เปนแบบสอบถาม

ชนิดตรวจสอบรายการ (checklist) สรางตามทฤษฎีของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio) เพื่อศึกษาภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยวัดพฤติกรรม

ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ม ี4 ดาน คอื 1) การมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ 2) การสรางแรงบันดาลใจ 3)การกระตุนทาง

ปญญา 4) การคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล จํานวน 40 ขอเกณฑระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท 

(Lilert)  

ตอนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความเปนครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพของครู ซึ่งผูวิจัยสรางเคร่ืองมือ

แบบสอบถาม ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 เพื่อหาความเปนครูมืออาชีพของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มี 3 ดาน 1) มาตรฐานความรูและ

ประสบการณวชิาชีพครู 2) มาตรฐานการปฏบัิติงาน 3) มาตรฐานการปฏบัิติตน จํานวน 28 ขอ 

นําคะแนนท่ีไดมาหาคาความถี่ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ แปลผลโดยใช

เกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ (ชูศรี วงครัตนะ, 2550, หนา 314) 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีขัน้ตอนดังน้ี 

1. ผูวิจัยขอหนังสือความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะหไปยัง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

ไปยังผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

2. ผูวิจัยนําสงหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม พรอมแบบสอบถามไปยังแตละโรงเรียนโดยสง

ทางไปรษณยี และดวยตนเอง เพื่อขอความอนุเคราะหสงแบบสอบถามถงึสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและติดตามแบบสอบถามผูวจิัยขอความรวมมอืสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

สงแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงทางไปรษณยีแลวเก็บรวบรวมดวยตนเอง 
 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังน้ี กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เปนหนวยในการวิเคราะห (unit of analysis) โดยใชคาสถิติ คือ ความถี่ (f) คารอยละ (%)

คาเฉลี่ย (x�) และคาเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ (r) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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1. สถติิท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน 

 1.1 การวเิคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานเพศ อายุ การศึกษา ตําแหนง และอายุ

ราชการใชความถี่ (f) และคารอยละ (%) 

 1.2 การวเิคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและความเปนครูมอือาชีพตาม 

มาตรฐานวชิาชีพครูของสถานศึกษา ใชคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) 

การวเิคราะหในขอท่ี 2 ขางตนถอืวา คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของ 

ผูใหขอมูลอยูในชวงคะแนนใด แสดงวาผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและครูมืออาชีพของสถานศึกษา อยูในระดับน้ัน 

ท้ังน้ีผูวจิัยไดกําหนดเกณฑในการวเิคราะหตามแนวคดิของเบสท  (John W.Best)  
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจิัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ หาคา รอยละ

(Percent) นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 วเิคราะหโดยการหา คาเฉลี่ย (x�) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอขอมูล

ในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหความเปนครูมอือาชีพตามมาตรฐานวชิาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 วเิคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (x�) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอขอมูล

ในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร 

สถานศึกษากับความเปนครูมืออาชีพตามาตรฐานวิชาชีพครู สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

วิเคราะหโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation) แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) โดยใชสัญลักษณ r นําเสนอขอมูล ในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับความเปนครูมืออาชีพ

ตามมาตรฐานวชิาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 3 โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานการ

คํานึงความเปนปจเจกบุคคล รองลงมา คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ดานการกระตุนทางปญญา  

1.1 ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ ในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนของสวนรวม รองลงมา ผูบริหารวางตนได
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เหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร และผูบริหารใหความม่ันใจกับบุคลากรวาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ได 

ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอืผูบริหารปฏบัิติตนเปนแบบอยางท่ีดจีนเปนท่ียอมรับและศรัทธาจากบุคลากร  

1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด ผูบริหารสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรเห็นวาทุกคนมีคาและความสําคัญ รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถ

สรางแรงจูงใจใหบุคลากรเห็นแกประโยชนขององคการ และผูบริหารปฏิบัติงานดวยความทุมเทเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเห็นถงึพลังและความเช่ือม่ันในตนเอง  

1.3 ดานการกระตุนทางปญญา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คอื ผูบริหารแสดงใหบุคลากรเห็นวาสถานศึกษาเปนของทุกคนควรใหความรักและความผูกพัน รองลงมา 

คือ ผูบริหารโนมนาวใหบุคลากรเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และผูบริหารมักกระตุนใหบุคลากร

ตระหนักถงึปญหาตาง ๆ ท่ีเกดิขึ้นในสถานศึกษา ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ผูบริหารมแีนวคดิใหม ๆ ในการ

ปฏบัิติการรวมกัน  

1.4 ดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคล ในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา

ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรใชความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี รองลงมา คือ 

ผูบริหารรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูรวมงาน และผูบริหารแสดงความเช่ือถือและความพึงพอใจเมื่อผูรวมงาน

ปฏิบัติงานไดสําเร็จ ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหารช้ีแจงใหผูรวมงานทราบอยางชัดเจนวาจะได

ประโยชน หากทํางานถงึเกณฑมาตรฐาน  

2. ความเปนครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

โดยภาพรวมท้ัง 3 ดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการ

ปฏบัิติตน รองลงมา คอื ดานการปฏบัิติงาน สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ดานความรูและประสบการณวชิาชีพ 

2.1 ดานความรูและประสบการณวิชาชีพครู ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด เขาใจธรรมชาติของผูเรียน ชวยเหลอืผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพ รองลงมา คือ 

ใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและสงเสริมความถนัด ความสนใจของผูเรียน และจัดทําแผนการ

เรียนรูและออกแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ใชทักษะในการฟง 

การพูด การอาน การเขยีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพื่อการสื่อความหมายไดอยางถูกตอง  

2.2 ดานการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติในดานบุคลิกภาพการแตงกาย 

กริยา วาจา รองลงมา คอื ใชความพยายามอยางเต็มความสามารถท่ีจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด ตามความถนัด 

ความสนใจและความตองการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดแก

ผูเรียนเปนหลัก ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ประดษิฐคดิคน ผลติ เลอืกใช ปรับปรุง เคร่ืองมืออุปกรณ เอกสาร

สิ่งพมิพ เทคนิควธีิการตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการ  

2.3 ดานการปฏบัิติตน ในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูง

ท่ีสุด คือ รัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอ 

รองลงมา คอื ผูประกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตองรักศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอวิชาชีพ และใหบริการดวย
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ความเต็มใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ ตามลําดับ สวนขอ

ท่ีท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื วเิคราะหวจิารณอยางมเีหตุผล และใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ

พัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม  

3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลางกับความ

เปนครูมอือาชีพตามมาตรฐานวชิาชีพครู สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 (r=0.56) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดานการปฏิบัติการ และดาน

การปฏิบัติตน มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 4 ดาน ของภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษา มดัีงน้ี 

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ พบวามีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง กับภาพรวมของความ

เปนครูมืออาชีพตามาตรฐานวิชาชีพครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=0.45) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

ดานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดานการปฏิบัติการ และดานการปฏิบัติตน มีความสัมพันธทางบวกในระดับปาน

กลาง อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01  

ดานการสรางแรงบันดาลใจ มคีวามสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง กับภาพรวมของความเปนครูมืออาชีพ

ตามาตรฐานวิชาชีพครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=0.44) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรูและ

ประสบการณวชิาชีพ ดานการปฏบัิติการ มคีวามสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ตามลําดับ สวนดานการปฏบัิติตน มคีวามสัมพันธทางบวกในระดับตํ่า อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01  

ดานการกระตุนทางปญญา มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง กับความเปนครูมืออาชีพตามาตรฐาน

วชิาชีพครู อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 (r=0.50) เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรูและประสบการณ

วิชาชีพ ดานการปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติตน ปญญา มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทาง

สถติิท่ีระดับ .01  

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง กับความเปนครูมืออาชีพ

ตามาตรฐานวชิาชีพครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=0.56) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรูและ

ประสบการณวชิาชีพ ดานการปฏบัิติการ ดานการปฏิบัติตน มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ .01  
 

การอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสัมพันธกับความ

เปนครูมอืชีพตามมาตรฐานวชิาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มปีระเด็นท่ีจะนํามา

อภิปรายผลดังน้ี 

1. ผลการวจิัยท่ีพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในภาพรวมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคํานึง ผุดผอง (2547) พบวาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานในเขตพื้นท่ีพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี
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มาก ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารเปดโอกาสให

บุคลากรใชความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูรวมงาน แสดงความ

เช่ือถอืและความพึงพอใจเมื่อผูรวมงานประสบผลสําเร็จซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 

1944, p. 5) ไดกลาวไววา ผูนําจะประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูตามผูนําจะชวยใหผูตามมองขาม

ผลประโยชนของตน เพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมาย

ระยะยาว และผูบริหารตองแสดงใหบุคลากรเห็นวาสถานศึกษาเปนของทุกคนควรใหความรักและความผูกพัน ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1944, p. 6) ไดกลาวไววา ผูนํามีการกระตุนผูตามใหตระหนัก 

ถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทางใหม ๆ มาแกปญหาในหนวยงาน เพื่อหา

ขอสรุปใหมท่ีดกีวาเดมิ เพื่อทําใหเกดิสิ่งใหมและสรางสรรคในหนวยงาน  

2. ผลการวิจัยท่ีพบวา ความเปนครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวาในภาพรวมความเปนครูมือชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

สอดคลองกับงานวิจัยของธีรวัฒน เลื่อนฤทธ์ิ (2552) กลาววา ครูมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีคุรุสภาพ

กําหนดอยูในระดับดีมาก (Mean = 4.18) สอดคลองกับงานวิจัยของคนึงใจ กฤษณา (2547) พบวา ครูมีการปฏิบัติงาน

ตามเกณฑมาตรฐานวชิาชีพครู การศึกษาขัน้พื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ครูตองเปนแบบอยาง

ท่ีดีแกศิษยใน ดานการปฏิบัติตน คือ รัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการตาม

บทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คุรุสภา (สํานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา, 2544, หนา 12) ไดกลาวไววา ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมให

กําลังใจแกศิษย และผูรับบริการตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา การปฏบัิติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน การแสดงออก 

การประพฤติปฏบัิติในดานบุคลกิภาพการแตงกาย กริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเปนครูอยางสมํ่าเสมอท่ี

ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธาและถอืเปนแบบอยาง ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คุรุสภา 

(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2544, หนา 10) ไดกลาวไววา การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน หมายถึง การ

แสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในดานบุคลิกภาพท่ัวไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความ

เปนครูอยางสมํ่าเสมอ ท่ีทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธาและถอืเปนแบบอยาง  

3. ผลการวิจัยท่ีพบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสัมพันธกับ

ความเปนครูมือชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มี

ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ซึ่งผลการศึกษาในคร้ังน้ีไมสอดคลองกับงานวิจัยใดเลย อาจเนื่องจากภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาบางดานมุงเนนเกี่ยวกับตัวครูไมเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูในภาพรวมมี

ความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษา 4 ดาน กับความเปนครูมือชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 3 ดาน พบวา คูท่ีมีความสัมพันธสูงสุด 

คอื ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคลกับภาพรวมของความเปนครูมอือาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบไป

ดวย ดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติดานความรูและประสบการณวิชาชีพครู กลาวได คือ ผูบริหารเปดโอกาสให

บุคลากรใชความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชยา มีเพียร (2552, 

บทคัดยอ) พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษา
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เอกชน อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคลคามากเปนลําดับแรก รองลงมาคือ ดานการมี

อิทธิพลอยางมอุีดมการณ การกระตุนทางปญญา และดานการสรางแรงบันดาลใจ สอดคลองกับแนวคิดเรซิล และสแวน

สัน (T.A. Razil and A.D. Swanson, 1998, p. 34) กลาววา ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงวาเปนผูจูงในใหบุคคลปฏิบัติงานเกิน

ความคาดหวังตามปกติ มุงไปท่ีภารกิจงานดวยความสนใจท่ีเกิดขึ้นภายในตนเอง มุงการบรรลุความตองการในระดับสูง 

และทําใหพวกเขามคีวามม่ันใจ ในการท่ีจะใชความสามารถปฏบัิติงานใหบรรลุผลสําเร็จในภารกจิน้ัน ๆ 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในดานการกระตุนทางปญญาเปนดานท่ีมรีะดับคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด แสดงใหเห็นวา

ในการปฏบัิติงานของผูบริหารในโรงเรียนท่ีแสดงถงึการกระตุนครูใหตระหนักถงึปญหาตาง ๆ ท่ีเกดิขึ้นในโรงเรียน ทําใหครู

มีความตองการหาแนวทางใหม ๆ มาแกปญหาในโรงเรียน เพื่อหาขอสรุปใหมท่ีดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและ

สรางสรรค โดยผูบริหารมีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการต้ังสมมติฐาน การ

เปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปญหา และการเผชิญกับ สถานการณเกา ๆ ดวยวิถีทางแบบใหม ๆ ยังนอย ดังน้ัน

ผูบริหารควรใหความสําคัญในการกระตุนใหครูแสดงความคิดเห็นและเหตุผล ซึ่งการกระตุนทางปญญาเปนสวนสําคัญ

ของการพัฒนาความสามารถของครูในการท่ีจะตระหนัก เขาใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง ดังน้ันผูบริหารควรให

ความสําคัญและพัฒนาบุคลากรในดานน้ีดวย  

2. ผลการวิจัย พบวา ความเปนครูมือชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในดานความรูและประสบการณวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด แสดงใหเห็นวาครูมีความรูและ

ประสบการณวิชาชีพนอย ในการใช ใชทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ

ภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพื่อการสื่อความหมายไดอยางถูกตอง เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดังน้ัน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ควรมีมาตรการสงเสริมใหความรูแกครูในสังกัด ในเร่ือง

มาตรฐานวชิาชีพครู โดยเฉพาะดานทักษะการใชภาษาท่ี 3 ความรูและประสบการณวิชาชีพ ซึ่งครูจะตองศึกษาเพื่อใหเกิด

ความรูความเขาใจอยางถูกตอง ใหสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพ ใหเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูงและไดรับ

การยอมรับยกยองจากชุมชนและสังคม 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสัมพันธกับความเปนครู

มอืชีพตามมาตรฐานวชิาชีพครูในเขตพื้นท่ีอื่น  

2. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ ความเปนครูมือ

ชีพตามมาตรฐานวชิาชีพครู 
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กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย สาขาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต

เชียงราย ทุกทานท่ีใหความรูอันทรงคุณคาแกผูวจิัย 

ขอขอบพระคุณ ดร. อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นายทรชิต รวมจิตร ผูอํานวยการโรงเรียนบานตนผึ้ง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 นายสทิธิพร นันตาวงค ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงชุม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ท่ีใหความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดทํา

วทิยานิพนธในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ครู และสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อนๆ สาขาการบริหาร

การศึกษา ท่ีมสีวนชวยเสริมสรางกําลังกาย กําลังใจ จนทําใหการจัดทําวทิยานิพนธฉบับน้ีเสร็จสมบูรณไปไดดวยด ี

หากวิทยานิพนธน้ีมีคุณคาและประโยชนตอวงการศึกษา คุณคาและประโยชนเหลาน้ันขอมอบเปนเคร่ืองบูชา

พระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทานท่ีไดอบรมส่ังสอนและประสทิธ์ิประสาทความรูแกผูวจิัย 
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษากับสุขภาพ

องคการในโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 3 

The relationship between transformational leadership of administrators and 

health organization in school of Chiangmai primary educational service area 

office 3 

สทิธพิงษ จันสม14

1* และธดิาวัลย อุนกอง15

2 

Sittipong Chansom1* and Thidawan Unkong2 

บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษา

สุขภาพองคการในโรงเรียน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับ

สุขภาพองคการในโรงเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา ผูบริหาร และครู จํานวน 322 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม 

ชนิดเลอืกตอบ มคีาความเช่ือม่ัน 0.95 สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล คอื ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) สุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับสุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ี .01 
 

คําสําคัญ: ความสัมพันธ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สุขภาพองคการ 
 

Abstract  

The purposes of this research were to find : 1) The transformation leadership of school administrators 2)The 

health organizational in school and 3)The relationship transformation leadership administrators and health 

organizational in school The samples, the respondents were 322 administrators and teachers in total. The research 

instrument was questionnaire concerning the transformation leadership of school administrators, based on the theory 

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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of Bass and Avolio, and organizational health in school of Tarter Hoy and Kottkamp. The statistics used to analysis 

the data were frequency, percentage, mean standard deviation, and Pearson Product Moment Correlation The 

finding were as follow  

1. The transformation leadership of school administrators of Chiangmai Primary Education Service Area  

Office 3 as a whole was rated at a hight level. 

 2. The health organizational in school of Chiangmai Primary Education Service Area Office 3 as a whole was 

rated at a hight level. 

 3. The relationship transformation leadership administrators and health organizational in school of Chiangmai 

Primary Education Service Area Office 3, significantly at the .01 level. 
 

Keywords: Relationship, Transformation leadership, health organizational  
 

บทนํา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพดานการ

บริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษามาโดยตลอด แตยังขาดทิศทางในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนใหไปสูความ

เปนองคการท่ีมสุีขภาพสมบูรณ การศึกษางานวจิัยจํานวนมากท่ีกลาวมา พบวา มีปจจัยสําคัญอยางย่ิงท่ีสงผลตอสุขภาพ

องคการของโรงเรียน คือ ภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร

จัดการ และพัฒนาตนเองใหมภีาวะผูนํา ใหทันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษา 

ความสัมพันธระหวางผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

จากเหตุผลและความจําเปนท่ีไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

2. เพื่อศึกษาสุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสัมพันธกับสุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  

 

  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง           สุขภาพองคการ 

 

1. การมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ      1. มติิภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน   

2. การสรางแรงบันดาลใจ       2. มติิการสนับสนุนทรัพยากร   

3. การกระตุนทางปญญา       3. มติิขวัญกําลังใจในการปฏบัิติงาน 

4. การคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล    4. มติิการติดตอสื่อสาร  

5. มติิความสามัคคี 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการ        

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

ผูวจิัยไดกําหนดพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาไดแก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดย

มขีัน้ตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใช

ในการวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในวจิัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 แยกเปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 176 และครู จํานวน 1,807 คน จํานวนท้ังสิ้น 1,983 คน จํานวน 152 

โรงเรียน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

ผูบริหาร จํานวน 176 คน ครู จํานวน 1,807 โดยกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 

Morgan) มกีลุมตัวอยางท้ังสิ้น 322 คนไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามา

จัดทําเคร่ืองมือในการสอบถาม เร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพ

องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 การสรางอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มิติภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน มิติ

การสนับสนุนทรัพยากร มิติขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มิติการติดตอสื่อสาร มิติความสามัคคี การพัฒนาและการ
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สรางแบบสอบถาม จากทฤษฎี ภาวะผูนําของบาส และอโวลิโอ (1944) และสุขภาพองคการของ ทารเทอร  ฮอยและ

คอททแคมป (1990) 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศึกษาตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแปลงกับสุขภาพขององคการเอกสาร ตํารา 

หนังสือ นําผลจากการศึกษามาสรางเปนเคร่ืองมือและพัฒนาเคร่ืองมือ โดยการปรึกษาและรับคําแนะนําจากอาจารยท่ี

ปรึกษา 

2. กําหนดกรอบแนวคดิในการวจิัย 

3. กําหนดนิยามศัพทเฉพาะ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

4. สรางแบบสอบถาม 

5. เสนอแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม แลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ

ท่ีมีความเช่ียวชาญ ตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงของเนื้อหา (content validity) ภาษาท่ีใชในแบบสอบถามโดยใช

เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) นําเคร่ืองมือท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 

ทาน ไดแก 

5.1 ดร. อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ)  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

5.2 นายทรชิต รวมจติร ผูอํานวยการโรงเรียนบานตนผึ้ง  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

5.3 นายสทิธิพร นันตาวงค ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงชุม  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

6. ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะนํา

แบบสอบถามท่ีปรับปรุงและแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ และนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อปรับปรุงพัฒนา 

แกไข ขัน้สุดทาย 

7. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 โรงเรียน 30 ฉบับ   

8. นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ  โดยใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน           

( Peason product moment correlation) วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

9. นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคนืมาคํานวณหาคาความเช่ือม่ัน (reliability) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 

(Lee J. Cronbach, 1974, p.161) โดยใชสัมประสทิธิแอลฟา (α – coefficient)ไดคาความเช่ือม่ัน 0.95 

10. นําเคร่ืองมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวิจัยเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปน

แบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 
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ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

เกี่ยวกับ 1 เพศ 2 ระดับการศึกษา 3 ประสบการณทํางาน มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกท่ีกําหนดคําตอบไวให (Forced 

Choice)  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา เปนแบบสอบถามชนิด

ตรวจสอบรายการ (Checklist) สรางตามทฤษฎีของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio) ซึ่งผูวิจัยบูรณาการจาก

แบบสอบถามของอภิวรรณา แกวเล็ก (2542) เพื่อศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอฝาง

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยวัดพฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ มี 4 ดาน 

คือ 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) การสรางแรงบันดาลใจ 3)การกระตุนทางปญญา 4) การคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคล 40 ขอ 

ตอนท่ี 3 สอบถามสรางจากแนวความคิดและทฤษฎีของ ทารเทอร  ฮอยและคอททแคมป (Tarter, Hoy, 

and  Kottkamp,1990: P.236) ในผลงานเร่ือง “School Climate and Organizational Commitment” ซึ่งไดกําหนดมิติท่ีใช

สําหรับช้ีวัดสุขภาพองคการไว 5 มิติสุขภาพ คือ 1) มิติภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน 2) มิติการสนับสนุนทรัพยากร 3)     

มติิขวัญกําลังใจในการปฏบัิติงาน  4) มติิการติดตอสื่อสาร 5) มติิความสามัคคี  

นําคะแนนท่ีไดมาหาคาความถี่ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ แปลผลโดยใช

เกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ (ชูศรี วงครัตนะ, 2550,หนา 31)  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมขีั้นตอนดังน้ี 

1. ผูวิจัยขอหนังสือความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะหไปยัง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

ไปยังผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

2. ผูวิจัยนําสงหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม พรอมแบบสอบถามไปยังแตละโรงเรียนโดยสง

ทางไปรษณยี และดวยตนเอง เพื่อขอความอนุเคราะหสงแบบสอบถามถงึสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและติดตามแบบสอบถามผูวจิัยขอความรวมมอืสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

สงแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงทางไปรษณยีแลวเก็บรวบรวมดวยตนเอง 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังน้ี กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เปนหนวยในการวิเคราะห (unit of analysis) โดยใชคาสถิติ คือ ความถี่ (f) คารอยละ (%)

คาเฉลี่ย (x�) และคาเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ (r) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

1. สถติิท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน 

     1.1 การวเิคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานเพศ การศึกษา และประสบการณทํางานใช 

ความถี่ (f) และคารอยละ (%) 

     1.2 การวเิคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและสุขภาพองคการของสถานศึกษา ใชคาเฉลี่ย (x�) 

และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) 
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     1.3 หาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพองคการความสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation) (r) ใชวัดความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปรท่ีเปนตัวแปรเชิงปริมาณ มีระดับการวัด

ต้ังแตมาตราชวง (interval scale) คาสัมประสิทธ์ิ r มีคาอยูระหวาง 0 ถึง ±1.00 คา 0 แสดงวาไมมีความสัมพันธ (ชูศรี 

วงครัตนะ, 2550, หนา 314) การวเิคราะหในขอท่ี 2 ขางตนถอืวา คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจากการตอบ  
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจิัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ หาคา รอยละ

(Percent) นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 วเิคราะหโดยการหา คาเฉลี่ย (x�) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอขอมูล

ในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหสุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 3 วเิคราะหโดยการหา คาเฉลี่ย (x�) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษากับสุขภาพองคการในโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 วเิคราะหโดยการหา

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation) แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) โดยใชสัญลักษณ r นําเสนอขอมูล ในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

 

สรุปผลและอภปิรายผล 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาสถานศึกษากับสุขภาพองคการใน 

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคล รองลงมาคือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ดานการกระตุนทางปญญา  

    1.1 ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ ในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ผูบริหารวางตนไดเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร รองลงมา คอื ผูบริหารทําใหผูรวมงาน

เกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงาน และผูบริหารใหความม่ันใจกับบุคลากรวาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ได 

ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ผูบริหารแสดงความสามารถจนเปนท่ีไววางใจของบุคลากร  

    1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด ผูบริหารปฏิบัติงานดวยความทุมเทเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหาร

สามารถสรางแรงจูงใจใหครูเห็นแกประโยชนขององคการ และผูบริหารกลาวถึงงานท่ีไดรับมอบหมายใหทําวาเปนสิ่งท่ีทา
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ทายความสามรถของบุคลากร ตามลําดับ สวนขอมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอืผูบริหารใหความม่ันใจกับบุคลากรท่ีต้ังใจปฏิบัติงาน

จะไดรับผลตอบแทนในเชิงบวก  

    1.3 ดานการกระตุนทางปญญา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารเสนอแนะใหบุคลากรใชแนวทางใหม ๆ มาแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการทํางาน รองลงมา 

คอื ผูบริหารโนมนาวใหบุคลากรเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานรวมกัน

คิดแกปญหาหาทางออกรวมกัน ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหารมีแนวคิดใหม ๆ ในการปฏิบัติการ

รวมกัน 

    1.4 ดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคล ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ผูบริหารปฏบัิติตอบุคลากรโดยคํานึงถึงความสามารถท่ีแตกตางระหวางบุคคล รองลงมา คือ 

ผูบริหารมอบหมายงานโดยยึดหลักเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรแตละบุคคล และผูบริหารช้ีแจงใหผูรวมงาน

ทราบอยางชัดเจนวาจะไดประโยชน หากทํางานถึงเกณฑมาตรฐาน ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือผูบริหารเขา

ใจความแตกตางระหวางบุคคลของผูรวมงาน 

2. สุขภาพองคการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม 

สุขภาพองคการในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายมิติ พบวา มิติท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มิติขวัญ

กําลังใจในการ รองลงมา คือ มิติภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน และมิติสนับสนุนทรัพยากร ตามลําดับ สวนมิติมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คอื ดานการติดตอสื่อสาร  

    2.1 มติิภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน ในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา  

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารใหความเสมอภาคในการทํางาน รองลงมา คือ ผูบริหารมีความรูความสามารถ มี

ศักยภาพในการปรับตัว แกไขปญหาตาง ๆ ได และผูบริหารปฏิบัติตอบุคลากรอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ตามลําดับ 

สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอืผูบริหารเปนประชาธิปไตยรับฟงความคดิเห็นของทุกคนในองคการ  

    2.2 มติิการสนับสนุนทรัพยากร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คอื ผูบริหารจัดสิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ีใหเกดิประโยชนสูงสุด มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื ผูบริหาร 

ดูแล ชวยเหลอื จัดสรรทรัพยากรใหแกครูไดอยางเหมาะสม และผูบริหารกระตุนใหครูใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ

อยางคุมคา ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอืผูบริหารใชทรัพยากร คุมคาทุนในการลงทุนทางการศึกษา  

    2.3 มิติขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูง รองลงมา คือ ครูศรัทธา ยอมรับ นับถือ 

ประสิทธิภาพการบริหารของผูบริหารและ ผูบริหารมีความเช่ือม่ันในความกาวหนาในวิชาชีพ ตามลําดับ สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ผูบริหารสงเสริมใหครูมกีารชวยเหลอืซึ่งกันและกัน ไววางใจกัน  

    2.4 มติิการติดตอสื่อสาร ในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ย

สูงสุด คอื ครูเห็นความสําคัญในการสื่อสารเพื่อเกดิความเขาใจตรงกัน รองลงมา คอื ผูบริหารรวมกจิกรรมกับชุมชนอยาง

เปนประจําและ ผูบริหารแจงขาวสาร สารสนเทศใหกับชุมชนทราบตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ครูเขารวม

กจิกรรมของชุมชนและองคการภายนอก  
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    2.5 มิติความสามัคคี ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ชุมชนยอมรับการบริหารจัดการของโรงเรียน รองลงมา คือ ผูบริหารและครูมีความเขาในกระบวนการทํางาน 

รวมปรึกษาหารือ และผูบริหารและครูมีความยินดีท่ีจะทํางานรวมกันตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหาร

และครูสามารถรวมกันหาทางออกแกไขปญหาตาง ๆ ได  

3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมมคีวามสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง

กับภาพรวมสุขภาพองคการในโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 (r=0.68) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 4 ดาน ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา    

มดัีงน้ี 

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับตํ่า กับภาพรวมสุขภาพองคการใน

โรงเรียน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 (r=0.26) เมื่อพจิารณาเปนรายมติิ พบวา มติิขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

มติิการสนับสนุนทรัพยากร มติิการติดตอสื่อสาร และมติิภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธทางบวกในระดับตํ่า 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตามลําดับ สวนมิติความสามัคคี มีความสัมพันธทางบวกในระดับตํ่า อยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05  

ดานการสรางแรงบันดาลใจ ในภาพรวมพบวา มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง กับภาพรวม

สุขภาพองคการในโรงเรียน อยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายมิติ พบวา มิติขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน มิติการสนับสนุนทรัพยากร  มิติภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน มิติการติดตอสื่อสาร และมิติความสามัคค ี       

มคีวามสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01  

ดานการกระตุนทางปญญา ในภาพรวมพบวา มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง กับภาพรวม

สุขภาพองคการในโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายมิติ พบวา มิติการสนับสนุน

ทรัพยากร  มติิภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน มติิขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มิติความสามัคคี และมิติการติดตอสื่อสาร 

มคีวามสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01  

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ในภาพรวมพบวา มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง กับ

ภาพรวมสุขภาพองคการในโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  เมื่อพิจารณาเปนรายมิติ พบวา มิติขวัญ

กําลังใจในการปฏบัิติงาน มติิการสนับสนุนทรัพยากร  มติิภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน มติิการติดตอสื่อสาร และมิติความ

สามัคคี มคีวามสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01  

ในภาพรวมของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปาน

กลางกับภาพรวมสุขภาพองคการในโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายมิติ พบวา มิติขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มิติการสนับสนุนทรัพยากร     

มติิภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน มติิการติดตอสื่อสาร มติิความสามัคคี และมิติการติดตอสื่อสาร มีความสัมพันธทางบวก

ในระดับปานกลาง อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01   



 

2527 

 

การอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสัมพันธกับสุขภาพ

องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มปีระเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในภาพรวมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก แสดงวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาก ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของวรรณี หิรัญญากร (2547) พบวา ระดับภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเขตการศึกษา 12 โดยรวมและรายดานอยูในระดับสูง และ

สอดคลองกับงานวิจัยของคํานึง ผุดผอง (2547) พบวาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานในเขตพื้นท่ีพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี

มาก จากขอคนพบท่ีสอดคลองดังกลาว สะทอนใหเห็นวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ดานการคํานึง

ความเปนปจเจกบุคคล คือ ผูบริหารปฏิบัติตอบุคลากรโดยคํานึงถึงความสามารถท่ีแตกตางระหวางบุคคล พิจารณา

มอบหมายงานตามความสามารถของบุคลากรแตละบุคคลโดยสรางแรงจูงใจในการทํางาน ใหผูรวมงานทราบอยางชัดเจน

วาจะไดประโยชน หากทํางานถึงเกณฑมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1944, 

p. 7) กลาวไววา ผูนําจะเอาใจ ใสเปนพเิศษในความตองการของปจเจกบุคคลเพื่อความสัมฤทธ์ิและเติบโตของผูตามแตละ

คน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพ ของผูตามและเพื่อนรวมงานใหสูงขึ้นนอกจากน้ีผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาส

ในการเรียนรู สิ่งใหม ๆ สรางบรรยากาศของการใหแรงสนับสนุน คํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปน

และความตองการ การประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  

2. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ในภาพรวมสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก แสดงวาสุขภาพองคการของโรงเรียนมีความสมบูรณมาก ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของกิจพัฒน พันธแจม (2549) พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีระยอง เขต 2 มีสุขภาพองคการโดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของเหม ยูนุ (2548) พบวา

สุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีนราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมมีสุขภาพสมบูรณอยูใน

ระดับสูง จากขอคนพบท่ีสอดคลองดังกลาว สะทอนใหเห็นวา มิติขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ครูมีขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงานสูง ครูศรัทธา ยอมรับ นับถือ ประสิทธิภาพการบริหารของผูบริหารและ ผูบริหารมีความเช่ือม่ันใน

ความกาวหนาในวิชาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยยนต เสรีเรืองยุทธ (2547)ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหาร ตามการรับรูของครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา รายการท่ีมีอันดับคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด

ดานตางๆ เรียงตามดานดังน้ี 1) สรางแรงจูงใจใหบุคลากรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทํางาน 2) ใหรางวัลความสําเร็จท่ีทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อสัมฤทธ์ิผล และใชแนวทางการบริหารท่ีทาทายใหบุคลากรรูสึกอยากเปลี่ยนแปลง 3) ทําให

บุคลากรกลาแสดงการตอตานการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 4) สามารถคงรักษาสภาพการเปลี่ยนแปลงน้ันไวไดอยาง

ยาวนานท่ีสุด 

3. ผลการวิจัยท่ีพบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสัมพันธกับ

สุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีความสัมพันธทางบวกใน
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ระดับปานกลาง ซึ่งผลการศึกษาในคร้ังน้ีไมสอดคลองกับงานวิจัยใดเลย อาจเนื่องจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาบางดานมคีวามสัมพันธกันในระดับตํ่า กับสุขภาพองคการในโรงเรียน  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 4 ดาน กับสุขภาพ

องคการในโรงเรียน 5 มติิ พบวา คูท่ีมคีวามสัมพันธสูงสุด คือ ดานการกระตุนทางปญญา กับมิติการสนับสนุนทรัพยากร 

กลาวคอื ผูบริหารเสนอแนะใหบุคลากรใชแนวทางใหม ๆ มาแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการทํางาน โนมนาวใหบุคลากร

เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และสงเสริมใหผูรวมงานรวมกันคิดแกปญหาหาทางออกรวมกัน  ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1944, p. 4) ไดกลาวไววา ผูนําจะเปนผูท่ีมีศีลธรรมและมี

จริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเลี่ยงการใชอํานาจ เพื่อผลประโยชนสวนตน แตจะประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่นและ

ประโยชนของกลุมสวน มติิการสนับสนุนทรัพยากร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารจัดสิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 

ผูบริหารดูแล ชวยเหลือ จัดสรรทรัพยากรใหแกครูไดอยางเหมาะสม และผูบริหารกระตุนใหครูใชทรัพยากรไดอยางมี

ประสทิธิภาพอยางคุมคา ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดฟอรดไดซ และวีล (Fordyce& Weil, 1971,PP 11-1 4 อางถึง

ใน ภรณ ีกรีติบุตร 2529, หนา 4) ไดกลาวถงึองคการท่ีมีสุขภาพสมบูรณ เปนองคท่ีสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ

และสิ่งแวดลอมเสมอ ผูบังคับบัญชาและสมาชิกในองคการมีความสัมพันธท่ีดี มีวุฒิภาวะสูง มีความมุงม่ันในการ

ปฏบัิติงาน รวมมอืรวมใจในการปฏบัิติงานและยึดหลักการบริหารแบบมสีวนรวม 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากผลการวจิัย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในดานการกระตุนทางปญญาเปนดานท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด แสดงใหเห็นวาในการ

ปฏบัิติงานของผูบริหารในโรงเรียนท่ีแสดงถึงการกระตุนครูใหตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน โดยผูบริหาร

ตองมแีนวคดิ ใหม ๆ ในการปฏบัิติการรวมกัน รวมสรางระบบความคดิ เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค โดยผูบริหาร

มกีารคดิและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีการต้ังสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) 

การมองปญหา และการเผชิญกับ สถานการณเกา ๆ ดวยวถิทีางแบบใหม ๆ ยังนอย ดังน้ันผูบริหารควรใหความสําคัญใน

การกระตุนใหครูแสดงความคดิเห็นและเหตุผล ซึ่งการกระตุนทางปญญาเปนสวนสําคัญของการพัฒนาความสามารถของ

ครูในการท่ีจะตระหนัก เขาใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง ซึ่งเปนการพัฒนาในดานการกระตุนทางปญญาของภาวะผูนํา

ของผูบริหารในดานน้ีดวยจาก 

จากผลการวจิัย พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในมิติ

ดานการติดตอสื่อสาร เปนมติิท่ีมรีะดับคะแนนเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด แสดงใหเห็นวา ครูตองมกีารสื่อสารระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

เขารวมกจิกรรมของชุมชนและองคการภายนอก ครูผูสอนตองรับฟงขาวสาร ท่ีถูกตอง ทันเหตุการณและชัดเจน รวมไปถึง

การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนท่ีแสดงถึงการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันในดานการแลกเปลี่ยนความรูสึก นึกคิด  

เจตคติ ตลอดจนอารมณและการกระทําตาง ๆ ดังน้ันผูบริหารควรใหความสําคัญและพัฒนาบุคลากรในดานน้ีดวย   
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ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการใน

โรงเรียน ในเขตพื้นท่ีอื่น 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย สาขาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต

เชียงราย ทุกทานท่ีใหความรูอันทรงคุณคาแกผูวจิัย 

ขอขอบพระคุณ ดร. อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นายทรชิต รวมจิตร ผูอํานวยการโรงเรียนบานตนผึ้ง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 นายสทิธิพร นันตาวงค ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงชุม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ท่ีใหความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดทํา

วทิยานิพนธในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ครู และสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อนๆ สาขาการบริหาร

การศึกษา ท่ีมสีวนชวยเสริมสรางกําลังกาย กําลังใจ จนทําใหการจัดทําวทิยานิพนธฉบับน้ีเสร็จสมบูรณไปไดดวยดี 

หากวิทยานิพนธน้ีมีคุณคาและประโยชนตอวงการศึกษา คุณคาและประโยชนเหลาน้ันขอมอบเปนเคร่ืองบูชา

พระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทานท่ีไดอบรมส่ังสอนและประสทิธ์ิประสาทความรูแกผูวจิัย 
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบรหิารกับความพงึพอใจในการปฏบิัติงานของครู 

กลุมโรงเรยีนหวยชมภู อําเภอเมอืงจังหวัดเชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

ประถมศึกษา เชยีงรายเขต 1 

Ralationship Between Administators Of Leadership and teacher Job Satisfaction 

Performance in Hauychompoo Group Under Chaingrai Pimary Eduation Service 

Arae  Office 1 

พษิณุ พลอยศรี16

1* และโสภา อํานวยรัตน2 

Pitsanu ploysee
1* and Sopa Amnuayrat2 

บทคัดยอ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมภู 2) เพื่อศึกษาความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมภู และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําของผูบริหารกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประชากรท่ีใชในการการวิจัย ประกอบดวย กลุมผูบริหาร กลุมครูระดับช้ันอนุบาล  กลุมครู

ระดับช้ันประถมศึกษา และกลุมครูช้ันระดับมัธยมศึกษา รวมท้ังสิ้น 100 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ วเิคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และคาสหสัมพันธของเพยีรสัน ผลการศึกษาพบวา  

1. ภาวะผูนําของผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมพู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา 

อยูในระดับมากท้ังหมด โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการวางแผนดานหลักการปกครอง ดานการ

บริหารคน ดานความรักในองคกร ดานหลักในการทํางานาน ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานการมองการณไกล ดานมี

หลักการ และดานความมุงประสงค ตามลําดับ 

2. ความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมภู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวาอยูในระดับมากท้ังหมด โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานนโยบายการบริหาร ดานความ

รับผดิชอบ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ดานความสําเร็จของ

งาน ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในงาน และดานความม่ันคงในงาน  

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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3. ภาวะผูนําของผูบริหารกับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมภู มีความสัมพันธกัน

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01     
 

คําสําคัญ: ภาวะผูนํา ความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของครู 
 

Abstract   

The purposes of this reseach were to study 1.Lwadership of school Administrator in Hauychompoo School 

Group 2.Teacher ‘s saticfaction in Hauychompoo school Group 3.Relationship  between leadership of school and 

teacher satisfaction in Hauychompoo school group.The sample of this study research administrator and teacher from 

Hauychompoo school groups(10 from each school) .Data were collecte by a Questionnaire about leadership of school 

administrator according to the theory of Serjiovanni and teacher satisfaction  by concept of Herzberg. The statistic 

used for data analysis were Freqency ,Percentage,Maen, Standard devistion  and person ‘s produt moment 

correlation coefcient. 

 The finding reveated as follow. 

 1.The principals leadership was overall and each aspect at to hight level, ranking in order of maen from 

high to low as follows administration planning personel administration ,organization awereness, principle working, 

basic need, vision, principle, and purpose 

2.The teacher’s satisfaction of teacher’s working was overall and in each aspect at a high level , ranking in 

the order of maen from high to low as follow: policy and ministration,responsibility,relations with supervisorsas and 

peers, recognition, achievement,work itsrlf , advancement,and job security 

 3.The principals’leadership and the teacher’s satisfaction was a relationship statistically significant at the .01 

level 

Keyword : leadership,teacher’ssatisfaction of teacher’ working 
 

บทนํา 

กระบวนการศึกษาเปนเคร่ืองมอืและกลไกลท่ีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนใหสามารถพัฒนาตนเอง 

ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การปรับเปลี่ยนกระบวนการ 

ระบบ และวธีิการทางการศึกษา การสบืคนและถายทอดองคความรูจงึเกดิขึ้นในรูปแบบและกระบวนการท่ีแตกตางไปจาก

เดิมตลอดจนการจัดการศึกษาตองปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนใหเกิดความเหมาะสม รวมท้ัง

มุงเนนใหมนิีสัยใผรู รักการคนควา เพื่อใหสามารถกาวทันกับองคความรูท่ีพัฒนาขึ้นอยางกวางขวาง ดวยสาเหตุดังกลาว

จึงทําใหภาระหนาท่ีของผูบริหารมีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารสมัยใหม ดวยความรู ความสามารถ ทักษะ และ

ประสบการณของแตละคนท่ีจะตองทํางานใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย และสอดคลองกับสถาณการณสิ่งแวดลอม

เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการจัดการศึกษา ต้ังแตการวางแผน การกําหนดจุดหมายของการศึกษาการ
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จัดทําหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพ  และการสนับสนุนทรัพยากรท้ังในดานภูมปิญญา สรางองคความรูท่ีสอดคลองกับ

วิถีชิวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีขึ้น ตลอดจนผูเรียนสามารถนําความรู และทักษะพื้นฐานในการ

ดํารงชีวติมาประยุกตใชในชิวติประจําวันไดอยางมคีวามสุข   

การบริหารเปนการใชท้ังศาสตรและศิลปในการนําทรัพยากรมาบริหาร มาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร

ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมปีระสทิธิภาพ ท้ังน้ีเพราะการบริหารน้ันมีหลักเกณฑท่ีสามารถนําไปศึกษาคนควา

ไดอยางมรีะบบ ระเบียบ สาเหตุท่ีเรียกวา “ ศิลป” ก็เพราะพฤติกรรมการบริหารหลาย ๆ ประการตองอาศัย ความรอบรู 

ทักษะและไหวพริบซึ่งผูบริหารเปนผูนําท่ีสําคัญในการดําเนินกิจกรรมการบริหาร โดยใชทรัพยาการในการบริหาร คือ คน 

วัสดุ เงนิ และวธีิการตลอดจนเทคนิคในการบริหารในการดําเนินงานอยางเหมาะสมตองเปนบุคคลท่ีมีท้ังศาสตรและศิลป 

มีความรู ความเขาใจและประสบการณ มีความชํานาญในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ และมีทักษะในการปกครอง

ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งเปนเร่ืองท่ีผูบริหารตองใชความรูดานจติวทิยามากพอในการปกครองคน 

 ผูบริหารในฐานะผูนําจึงมีบทบาทสําคัญในการบริหารงานตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จตามความมุงหมายท่ี

กําหนดไว การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะภาวะผูนําท่ีดียอมสงผลตอองคการไดรับการพัฒนาไปในทิศทางท่ี

ตองการ ซึ่งเปนความสามารถของผูบริหารในการใชศิลปะแหงกระบวนการอิทธิพลชักนําคนใหทํากจิกรรมใหสถาณการณ

หน่ึงจนบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ผูนําจึงตองเปนผูท่ีมีการตัดสินใจท่ีดีและทันตอเหตุการณมีความสามารถแกไข

ปญหาท่ีเกดิขึ้นไดดแีละเหมาะสม รูจักสมานสามัคคแีละมุงพัฒนาการศึกษาท่ีดตีลอดเวลา การพัฒนาภาวะผูนําใหเกิดขึ้น

ในผูบริหารทําไดอยางมีการฝกฝนอยางจริงจังใหมีความเช่ือม่ันในตนเอง ปจจัยตาง ๆ ท่ีจะกอใหเกิดศักยภาพในการเปน

ผูนํา สงผลใหการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จตลอดจนสามารถสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นกับคณะครูและผูรวมงาน

ฝายอื่นๆ ใหเกดิทัศนคติในเชิงบวกตอการทํางานน้ัน จะทําใหคณะครูและผูรวมงานเกิดความทุมเท รวมแรงรวมใจในการ

ปฏิบัติงานใหเต็มความสามารถ เต็มใจ และมีความสุขอยูกับหมูคณะและอาชีพของตนเอง อีกท้ังผูบริหารท่ีใหความ

สนับสนุนคณะครูและผูรวมงานในการทํางาน ใหกําลังใจ ติดตามถามขาวคราว ทําใหคณะครูและผูรวมงานรูสกึอุนใจ และ

มกีําลังใจในการทํางาน จะชวยกระตุนใหเกิดความรวมมือในกาทํางาน และมีความม่ันใจในการทํางาน ดังน้ันจะเห็นไดวา

ภาวะผูนําจึงมีอิทธิพลตอประสิทธิผลและความพึงพอใจของคณะครูและผูรวมงานใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี

ความสุข ไมสรางความเครียดและบรรยากาศท่ีอึดอัด ในขณะทํางาน(กุลรัศม ีศิริกรวุฒิพงค,2553 ) 

 จากสภาพปญหาและสาเหตุตางๆ ดังกลาวในเบ้ืองตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยใชภาวะผูนําตามแนวคิดของ เซอรจิโอวานน่ี (Sergiovanni) และความพึงพอใจในการ

ปฏบัิติงานของครูตามแนวคดิ เฮอรซเบอรก ( Herberg) มาเปนขอบขายทางทฤษฏขีองการวจิัยคร้ังน้ี  
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมภูอําเภอเมือง  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงราย เขต1 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวย

ชมภูอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของ

ผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมภูอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากร 

 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 7 โรงเรียน ประกอบดวย 

ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 7 คน ครูผูสอน จํานวน 81 คน บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 12 คน  รวมท้ังสิ้น 100 คน 

ไดมาจากขอมูลอัตรากําลังครูและปริมาณงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ท่ีปฏิบัติงานตั้งแตป 

พ.ศ. 2556 ลงมา 

เครื่องมอืการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีการ

สรางแบบสอบถามดังน้ี 

       1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีศึกษา แลวกําหนดวัตถุประสงคท่ีตองการ

ศึกษา 

       2. สรางแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

          ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาท่ีความรับผดิชอบ            

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร กลุมหวยชมพู อําเภอเมือง  จังหวัด

เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม ตามแนวคิด และทฤษฎี

ของเชอรจโิอวาน่ี ( Sergiovanni ) ประกอบดวยคุณลักษณะ 9 ประการ 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เชียงราย เขต 1 มลัีกษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอย

ท่ีสุด โดยจัดเรียงเนื้อหา และขอคําถามท่ีสอดคลองกับทฤษฏขีอง เฮอรซเบอรก ( Herzberg ) ม ี8 ดาน  

 3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวไปหาคุณภาพของแบบสอบถามตอไป 

 4. หาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try 

out) กับครูท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเช่ือม่ันดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)   

 5. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ
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แบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อใชแจกกลุมตัวอยางจริงในการวจิัยตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ี ผูวจิัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังน้ี 

1. ติดตอขอหนังสือจาก มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อขออนุญาตผูบริหารสถานศึกษากลุมหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อเขาแจกแบบสอบถามใหกับครูผูสอนในสถานศึกษาชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถามใน

การศึกษาคร้ังน้ี 

2. เดนิทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทุกโรงเรียน และกําหนดวัน เวลา ขอรับแบบสอบถามคนื ภายใน 15 วัน 

3. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคนืมา ตรวจสอบความสมบูรณ และวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล 

วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวเิคราะหหาคาสถติิตาง ๆ โดยนําขอมูลท้ังหมดมาดําเนินการ 

 1. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปน

แบบสอบถามชนิดเลอืกตอบ (Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอ ใชวเิคราะหคํานวณหาคารอยละ 

(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

 2. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารกลุมหวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating 

Scale) มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑนํ้าหนัก 5 ระดับ จากน้ันนําไปบันทึก และวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (µ ) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (σ ) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

โดยผูวจิัยกําหนดคาระดับคะแนนของชวงนํ้าหนัก ซึ่งมคีวามหมายดังน้ี 

5  หมายถงึ ภาวะผูนําของผูบริหารของผูบริหารสถานศึกษามกีารปฏบัิติอยูในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถงึ ภาวะผูนําของผูบริหารของผูบริหารสถานศึกษามกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก 

3  หมายถงึ ภาวะผูนําของผูบริหารของผูบริหารสถานศึกษามกีารปฏบัิติอยูในระดับปานกลาง 

2  หมายถงึ ภาวะผูนําของผูบริหารของผูบริหารสถานศึกษา มกีารปฏบัิติอยูในระดับนอย 

1  หมายถงึ ภาวะผูนําของผูบริหารของผูบริหารสถานศึกษามกีารปฏบัิติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตามความคิดเห็นของ

ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งเปนแบบสอบถาม

มาตรประมาณคา (Rating Scale) มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑนํ้าหนัก 5 ระดับ จากน้ันนําไปบันทึก และวิเคราะหหา

คาเฉลี่ย(µ ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( )σ  และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

โดยผูวจิัยกําหนดคาระดับคะแนนของชวงนํ้าหนัก ซึ่งมคีวามหมายดังน้ี 

5  หมายถงึ  ความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของครูอยูในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถงึ  ความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของครูอยูในระดับมาก 

3  หมายถงึ  ความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของครูอยูในระดับปานกลาง 
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2  หมายถงึ  ความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของครู อยูในระดับนอย 

1  หมายถงึ  ความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของครูอยูในระดับนอยท่ีสุด 

4. นําขอมูลท่ีไดแปลความหมายของระดับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับความพงึพอใจในการ

ปฏบัิติงานของครูผูสอนกลุมหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยใชวธีิการหาคา

สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแบบเพยีรสัน (Pearson’ s Product Moment Correlayion Coefficient) ไดแลว นําเอาคาไป

เปรียบเทียบกับเกณฑชูศรี (วงศรัตนะ, 2553,หนา 316) แปรความหมาย ดังน้ี 

คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ 0.71 – 1.00 หมายถงึ มคีวามสัมพันธกันสูง 

คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ 0.31 – 0.70 หมายถงึ มคีวามสัมพันธกันปานกลาง 

คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ 0.01 – 0.30 หมายถงึ มคีวามสัมพันธกันตํ่า 

คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ เทากับ 0.00 หมายถงึ ไมมคีวามสัมพันธกัน 
 

ผลการศึกษา 

1. ภาวะผูนําของผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมภูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

อยูในระดับมาก 9 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการวางแผนดาน ดานหลักการปกครอง ดานการ

บริหารคน ดานความรักในองคกร ดานหลักในการทํางานาน ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานการมองการณไกล ดานมี

หลักการ ดานความมุงประสงคตามลําดับ 

2. ความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมภู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวาอยูในระดับมาก 8 ดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานนโยบายการบริหาร ดานความรับผิดชอบ 

ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ดานความสําเร็จของงาดานลักษณะของ

งาน ดานความกาวหนาในงาน และดานม่ันคงในงาน 

3. ภาวะผูนําของผูบริหารกลุมโรงเรียนหวยชมพูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวย

ชมภู มคีวามสัมพันธกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันใน

ลักษณะคลอยตามกัน 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

สรุปผลการวจัิย 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูบริหารจํานวนและครูและบุคลากรจํานวน 100 คน เปนเพศชาย

และเพศหญิงจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 50 เปนผูมีอายุ 31-40 ป ขึ้นไปมากท่ีสุด จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 48 

รองลงมาคือ อายุ 21-30ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 70 คน คิด

เปนรอยละ 70 รองลงมา ปริญญาโท รอยละ27 ประสบการณทํางานในตําแหนง 1-5 ป มากท่ีสุด จํานวน 50 คน คิดเปน

รอยละ 50 รองลงมาประสบการณในตําแหนง 11-15 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13 หนาท่ีและความรับผิดชอบใน

ปจจุบันครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษา มากท่ีสุด จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 56 รองลงมาหนาท่ีความรับผิดชอบใน

ปจจุบันครูระดับช้ันมัธยม จํานวน 25 คน คดิเปนรอยละ 25   
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 2. จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมภูโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการวางแผน ดาน

หลักการปกครอง ดานการบริหารคน ดานความรักในองคกร ดานหลักในการทํางาน ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานการ

มองการณไกล ดานมหีลักการ ดานความมุงประสงค 

 3. จากผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมพู โดยภาพรวม อยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ได

ดังตอไปน้ี ดานนโยบายการบริหาร ดานความรับผดิชอบ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงาน ดานการไดรับ

การยอมรับนับถือ ดานความสําเร็จของงาน ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในงาน และดานความม่ันคงในงาน 

ตามลําดับ 

 4. จากการวจิัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมพูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ในกลุมโรงเรียนหวยชมภู มคีวามสัมพันธกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือ

มคีวามสัมพันธกันในลักษณะท่ีคลอยตามกัน   

อภปิรายผลการวจัิย 

           1.  จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมภูโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการวางแผน  ดานหลักการ

ปกครอง ดานการบริหารคน ดานความรักในองคกร ดานหลักในการทํางาน  ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานการมองการณ

ไกล ดานมีหลักการ ดานความมุงประสงค ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากการคัดเลือกผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมภูมี

ขั้นตอนท่ีคัดกรองและเลือกสรรบุคคลท่ีมีความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง จึงทําใหสถานศึกษาไดบุคคลท่ีมีความรู

ความสามารถในการบริหารงานในฐานะผูบริหารไดเปนอยางด ีจงึทําใหภาวะผูนําของผูบริหารกลุมโรงเรียนหวยชมพู โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยวัฒน ตุมทอง ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอองคการการ

เรียนรูในสถานศึกษา พบวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษานครรปฐม จํานวน 181 

ผูตอบแบบสอบถามคอื ผูบริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 724 คนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแบบ

ภาวะผูนํา พบวา มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก มีภาวะผูนําแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง และมีภาวะ

ผูนําแบบตามสบายอยูในระดับนอย ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับปฐมศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยภาครัฐแตกตาง

จากภาคเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธทยมศึกษาท่ีจัด

การศึกษาภาครัฐไมแตกตางกัน องคการเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาท่ีหลักการฝก

ปฏิบัติท้ัง 5 ประการขององคการการเรียนรูของสถานศึกษา พบวา อยูในระดับมากทุกดาน องคการแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาท่ีจัดการเรียนรูโดยภาครัฐเอกชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 และภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลตอองคการการเรียนรูของ

สถานศึกษา  โดยท่ีภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลผกผันตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษานครปฐมอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

 2. จากผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมพู โดยภาพรวม อยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ได
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ดังตอไปน้ี ดานนโยบายการบริหาร ดานความรับผดิชอบ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงาน ดานการไดรับ

การยอมรับนับถือ ดานความสําเร็จของงาน ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในงาน และดานความม่ันคงในงาน 

ตามลําดับ จงึเปนเงื่อนไขทําใหการสนับสนุนในการทํางานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมพูมคีวามพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ สุทาวัลย ปติจะ ไดทําวจิัยเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียนกีฬา

จังหวัดลําปาง พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง ในปการศึกษา 2548 

จํานวน 58 คน เคร่ืองมอืท่ีใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวขางตน นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชความถี่ รอย

ละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปไดวาในภาพรวมบุคคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปางมีความ

พงึพอใจในการปฏิบัติงานนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ความรับผิดชอบเพียงดานเดียวท่ีบุคลากรมีความพึงพอใจมาก 

สวนดานเงนิเดอืนและสวัสดกิาร บุคคลากรไมแนใจวาพงึพอใจหรือไมพงึพอใจนอกจากน้ันแลวบุคคลากรมีความพึงพอใจ

นอยในดานนโยบายและการบริหาร การบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางบุคคล สภาพแวดลอมในการทํางาน 

ความสําเร็จในการปฏบัิติงานการยอมรับนับถอื ความกาวหนา และลักษณะของงาน 

 3. จากการวจิัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมพูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ในกลุมโรงเรียนหวยชมภู มคีวามสัมพันธกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือ

มคีวามสัมพันธกันในลักษณะท่ีคลอยตามกัน อาจเนื่องมาจากผูบริหารมีสวนกําหนดแนวทางในการดําเนินกิจการภายใน

สถานศึกษา โดยเฉพาะการบริหารงานอันเกี่ยวเนื่องกับขวัญและกําลังใจของครูผูปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะภาวะผูนําของ

ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา ท่ีเปนผูส่ังการและเปนผูสนับสนุนในการปฏิบัติหนาท่ีโดยตรงของครูผูปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลตอ

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี น่ันคือคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกลุมโรงเรียนหวยชมพู ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของพระมหาบุญลือ พิพัฒนเศรษฐกุล ไดทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึง

พอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี การวิจัยคร้ังน้ีมีวัติถุประสงคเพื่อทราบ 1.ภาวะผูนําของอาจารยใหญ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 2.ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี และ3.ความสัมพันธระหวาง

พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพงึพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จํานวน 92 โรงเรียน ผูใหขอมูล

คือ อาจารยใหญและรองอาจารยใหญ ครูผูสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม รวม 368 รูป ผลการวิจัยพบวา ฟฤติกรรม

ภาวะผูนําของอาจารยใหญ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สวนมากเปนการนําเสนอปญหาขอคําแนะนําและ

ตัดสนิใจ รองลงมาเปน การนําเสนอการตัดสนิใจเปนขอเสนอท่ีเปลี่ยนแปลงได ความพงึพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกบาล ีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานทุกดานอยูในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปหา

นอย ดังน้ี คอื ตัวงาน เงนิเดอืน การเลื่อนตําแหนง การไดรับการยอมรับนับถอื ผลประโยชนเกื้อกูล สภาพการทํางาน การ

นิเทศงาน เพื่อนรวมงาน และหนวยงานจัดการ พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูโรงเรียน

ปริยัติธรรมแผนกบาล ีโดยภาพรวมและรายดานมคีวามสัมพันธกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05  
 

ขอเสนอแนะ 

 1. จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารกลุมโรงเรียนหวยชมพู ดานความมุงประสงค มีระดับการ

ปฏิบัติการนอยท่ีสุด ดังน้ัน ดานความมุงประสงคท่ีใชในการปฏิบัติหรือการบริหารงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการ

ทํางาน ควรปรับปรุง และพัฒนาใหมคีวามชัดเจนและมปีระสทิธิภาพเมื่อนํามาปฏบัิติ 
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 2. จากการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมหวยชมพู ดานความม่ันคงในงาน มีระดับ

การปฏบัิติการนอยท่ีสุด ดังน้ัน ดานความม่ันคงในงานควรมีการปรับปรุง พัฒนา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการทํางาน 

และเปนขวัญกําลังใจสูความสําเร็จของงานตอไป 

 3. จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารกลุมโรงเรียนหวยชมภูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ในกลุมโรงเรียนหวยชมภู มีคาความสัมพันธในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะท่ีคลอยตามกัน แสดงใหเห็นวา 

ผูบริหารมภีาวะผูนํามากเทาใดครูในโรงเรียนกลุมหวยชมภูก็จะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในลักษณะคลอยตามกัน 

ดังน้ันผูบริหารจงึควรใหความสําคัญในการแสดงบทบาทการเปนผูนํา ในการสรางความพงึพอใจในการปฏบัิติงานใหกับครู 

เนื่องจากขวัญกําลังใจมบีทบาทสําคัญในการปฏบัิติงาน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาเร่ืองความสัมพันธภาวะผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียน

หวยชมภู สามารถสําเร็จลุลวงดวยด ีดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.โสภา อํานวยรัตน 

ซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยาง

ยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณ นายดําเนิน บาลสุข ผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการพเิศษ โรงเรียนบานหวยชมภู และนายวัน

สวาง สิงหชัย ผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม และนายอินสอน กันนา ผูอํานวยการ

โรงเรียนชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานดอยชาง ท่ีไดกรุณาเปนผูเช่ียวชาญ พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไข

ตรวจสอบเคร่ืองมือ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ท่ีใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควา

คร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

 ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร บุคลากร และผูท่ีเกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนอําเภอเมือง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความ

รวมมือเปนอยางดีย่ิงในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงได
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียน

มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา 2) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ ครูในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา ในปการศึกษา 2557 จํานวน 118 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) และมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก 

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธของเพยีรสัน 

ผลการศึกษาพบวา 

1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมและราย

ดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานมีหลักการ ดานความมุงประสงค ดานความยืนหยัด 

ดานหลักในการทํางาน ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานการมองการณไกล ดานการวางแผน ดานการบริหารคน ดานความ

รักองคกร  และดานหลักการปกครอง ตามลําดับ 

2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมและราย

ดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คอื ดานคุณธรรมของครู ดานความรับผดิชอบในวชิาชีพ และ 

ดานการจัดการเรียนรู ตามลําดับ 
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3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียน

มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา พบวา โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 
 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ประสทิธิภาพการปฏบัิติงานของครู 
  

Abstract  

The purposes of this research were to 1) study the leadership of school administrators in Mattayomsuksa 

School Group Pong District Phayao. 2) study the efficiency of teachers performance in Mattayomsuksa School Group 

Pong District Phayao. And 3) to analyze the relationship between leadership of school administrators and efficiency 

of teachers performance in Mattayomsuksa School Group Pong District Phayao. The populations used in this study 

were 118 teachers. The instruments for collecting data was a questionnaire. The collected data were analyzed by 

means of frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation 

coefficient. 

The findings of the research were as follow: 

1. The leadership of school administrators in Mattayomsuksa School Group Pong District Phayao revealed 

that the overall aspects and each aspects were at the “high” level and which can be put in order from high to low 

as principle, purposing, persisting, platform, prerequisites, perspectives, planning, people, patriotism and politics 

respectively. 

2. The efficiency of teachers performance in Mattayomsuksa School Group Pong District Phayao revealed 

that the overall aspects and each aspects were at the “high” level and which can be put in order from high to low 

as moral of teacher, responsibilities in teacher profession and organization of learning respectively. 

3. The relationship between leadership of school administrators and efficiency of teachers performance in 

Mattayomsuksa School Group Pong District Phayao revealed that the overall aspects were correlated, having a 

significantly significant level at 0.01 
 

Keywords: LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS, EFFICIENCY OF TEACHERS PERFORMANCE 
 

บทนํา 

การจัดการศึกษาของไทยในปจจุบันเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 โดยมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีมีความสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ 

สติปญญา ความรูและคุณธรรม มจีริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นอยางมคีวามสุข การจัดการศึกษา

ยังมุงเนนใหสถานศึกษามอิีสระในการบริหารจัดการศึกษาใหตอบสนองกับความตองการของทองถิ่น และเพื่อรองรับการ

กระจายอํานาจการบริหารจากกระทรวงศึกษาธิการและใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาควบคูไปกับการบริหารจัด
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การศึกษา ซึ่งหมายถงึกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการของผูท่ีรับผดิชอบจัดการศึกษาท่ีจะรับประกันใหสังคม

เชื่อม่ันวาจะพัฒนาผูเรียนใหครบถวนตามมาตรฐานท่ีระบุไวในหลักสูตร (สงบ ลักษณะ, 2541, หนา 2-5) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย มีความสําคัญในแงของการบริหารจัดการในรูปของทุนมนุษย คือชวยสรางความ

เจริญเติบโตม่ันคงใหแกองคการ ในฐานะท่ีงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจะทําใหไดบุคลากรท่ีมีความรู 

ความสามารถ และมคีวามพรอมเขามาเช่ือมโยงภารกจิตาง ๆ ของแตละหนวยงานในองคการ ชวยสรางขวัญและกําลังใจ

ในการปฏบัิติงาน  เมื่อบุคลากรไดปฏบัิติงานท่ีตนเอง มคีวามรู ความสามารถ และยังจะสงผลทําใหเกดิการทุมเท เสียสละ 

จงรักภักดีตอองคการมากขึ้น ชวยกระตุนใหบุคลากรตื่นตัวท่ีจะเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเอง โดยอาศัยความรู 

ความสามารถแบบหลากหลาย และชวยสรางความม่ันคงใหแกสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากร

มนุษยท่ีดยีอมจะชวยเสริมใหบุคลากรมคีุณภาพ มงีานทํา สรางผลผลติใหแกองคการ และเพิ่มรายไดใหแกประเทศชาติได

อีกทางหน่ึง (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554) จะเห็นไดวาในการบริหารของผูนํามีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมี

ประสทิธิภาพ 

ผูบริหารในฐานะผูนําจงึมบีทบาทสําคัญในการบริหารงานตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายท่ีกําหนด

ไว  การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะภาวะผูนําท่ีดียอมสงผลตอองคการไดรับการพัฒนาไปในทิศทางท่ีตองการ  

ซึ่งเปนความสามารถของผูบริหารในการใชศิลปะแหงกระบวนการอิทธิพลชักนําคนใหทํากิจกรรมในสถานการณหนึ่งจน

บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ผูนําจึงตองเปนผูท่ีมีการตัดสินใจท่ีดีและทันตอเหตุการณมีความสามารถแกไขปญหาท่ี

เกดิขึ้นไดดแีละเหมาะสม รูจักประสานสามัคคแีละมุงพัฒนาการศึกษาท่ีดอียูตลอดเวลา  การพัฒนาภาวะผูนําใหเกดิขึ้นใน

ผูบริหารทําไดถามีการฝกฝนอยางจริงจังใหมีความเช่ือม่ันในตนเอง (สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2543) ปจจัยตาง ๆ ท่ีจะ

กอใหเกดิศักยภาพในการเปนผูนํา สงผลทําใหการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จ  ตลอดจนสามารถสรางความพงึพอใจให

เกดิขึ้นกับคณะครูและผูรวมงานฝายอื่น ๆ ใหเกิดทัศนคติในเชิงบวกตอการทํางานน้ัน จะทําใหคณะครูและผูรวมงานเกิด

ความทุมเท รวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงานใหเต็มความสามารถ เต็มใจ และมีความสุขอยูกับหมูคณะและอาชีพของ

ตนเอง อีกท้ังผูบริหารท่ีใหการสนับสนุนคณะครูและผูรวมงานในการทํางาน จะชวยกระตุนใหเกิดความรวมมือในการ

ทํางาน และมคีวามม่ันใจในการทํางาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) ดังน้ันจะเห็นไดวาภาวะผูนํา

จงึมอิีทธิพลตอประสทิธิภาพในการปฏบัิติงานของคณะครู 

จากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบวาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา

สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ตําบลงิม อําเภอปง จังหวัดพะเยา อยูในระดับดีและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับพอใช และขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

สรุปวาควรใหการพัฒนาหรือสงเสริมความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแนวทางของครูมืออาชีพ เปนผูท่ี

กระตือรือรน เสาะแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูแกผูเรียน พัฒนาองคกรหรือภาระงานท่ีสนับสนุนองคกรอยาง

ตอเนื่องมคีวามหลากหลาย ศึกษาและพัฒนาวธีิการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมถึงวิธีการวัดผลประเมินผล

ใหมคีวามหลากหลาย สงเสริมกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนรูใหเกิดความตอเนื่อง มีความรอบรูดานเทคโนโลยี

รวมท้ังการเตรียมความพรอมเขาสูการศึกษาในระดับอาเซียนและสากล การจัดการเรียนการสอนแบบ EIS เปนตน  

(รายงานประจําปของสถานศึกษา, 2556)    
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จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสทิธิภาพการปฏบัิติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา และผลของการวจิัยจะเปนประโยชน

สําหรับผูบริหารสถานศึกษาในการนําผลการวิจัยมาใชเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาใหการปฏบัิติงานของครูมปีระสทิธิภาพย่ิงขึ้น 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาประสทิธิภาพการปฏบัิติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา 3) เพื่อ

ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียน

มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา   
 

กรอบแนวคิดและสมมตฐิาน  

 กรอบแนวคดิในการวจิัย ดังน้ี 

             

 

 

  

    

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 
 

สมมติฐานของการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา มคีวามสัมพันธกัน 
 

 

 

 

ภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศกึษา

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา อําเภอปง  

จังหวดัพะเยา 

จําแนกออกเปน 10 ดาน ดังน้ี 

 1. ดานความจาํเปนพื้นฐาน 

 2. ดานการมองการณไกล 

 3. ดานมหีลักการ 

 4. ดานหลักในการทํางาน 

 5. ดานหลักการปกครอง 

 6. ดานความมุงประสงค 

 7. ดานการวางแผน 

 8. ดานความยนืหยัด 

 9. ดานการบริหารคน 

10. ดานความรักองคกร 

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานของครู

กลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา  

อําเภอปง จังหวดัพะเยา  

จําแนกออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 

 1. ดานการจัดการเรียนรู 

 2. ดานความรับผดิชอบในวชิาชีพ 

 3. ดานคุณธรรมของครู 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุม

โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา คร้ังน้ี ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา ในปการศึกษา 2557 จํานวน 118 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังน้ี  เปน

แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูล

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยครอบคลุมเนื้อหาใน  10  ดาน คือ ดานความ

จําเปนพื้นฐาน ดานการมองการณไกล ดานมีหลักการ ดานหลักในการทํางาน ดานหลักการปกครอง ดานความมุง

ประสงค ดานการวางแผน ดานความยนืหยัด ดานการบริหารคน และดานความรักองคกร  ลักษณะของแบบสอบถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีคาความเช่ือม่ันเทากับ .77 ตอนท่ี 3 ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมคีาความเช่ือม่ันเทากับ .73 วิเคราะหขอมูลแยกตามวัตถุประสงคและสมมติฐาน

ของการวจิัย ซึ่งผูวจิัยใชสถติิคอื คาเฉลี่ย (µ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝜎) และคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธของเพยีรสัน (r) 
 

ผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหขอมูลผลการวจิัย พบวา 

1. ภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศกึษากลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

   ผลการวจิัย พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดย

ภาพรวมพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 10 ดาน อยูในระดับมาก สวนรายดานพบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา ระดับมาก 10 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานมีหลักการ ดานความมุงประสงค 

ดานความยืนหยัด ดานหลักในการทํางาน ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานการมองการณไกล ดานการวางแผน ดานการ

บริหารคน ดานความรักองคกร  และดานหลักการปกครอง ตามลําดับ เมื่อพจิารณาในแตละดานมผีลการวจิัยดังน้ี 

       1.1 ดานความจําเปนพื้นฐาน ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด

พะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมากเปนอันดับท่ี 1 ไดแก ให

ขอมูลขาวสารท่ีเช่ือถอืไดประกอบการตัดสนิใจ เพื่อใหเกดิประโยชนตอการบริหาร และอันดับสุดทาย ไดแก ทักษะในการ

สื่อสารท่ีมปีระสทิธิภาพ 

   1.2 ดานการมองการณไกล ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด

พะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมากเปนอันดับท่ี 1 ไดแก 

ศึกษาหาความรู และติดตามกระแสการเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยูเสมอ และอันดับสุดทาย ไดแก สามารถกําหนดและ

วางแนวนโยบายของโรงเรียนไดชัดเจนและเหมาะสม  

   1.3 ดานมหีลักการ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมากเปนอันดับท่ี 1 ไดแก กําหนดแนวทาง

ในการปฏบัิติงานอยางเหมาะสมโดยยึดนโยบายของหนวยงานตนสังกัด และอันดับสุดทาย ไดแก สามารถกําหนดและวาง



 

2545 

 

แนวนโยบายของโรงเรียนไดชัดเจนและเหมาะสมมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและรวบรวมขอมูลเพื่อกําหนดแนว

ปฏบัิติในคร้ังตอ ๆ ไป 

       1.4 ดานหลักในการทํางาน ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด

พะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมากเปนอันดับท่ี 1 ไดแก 

สามารถปฏบัิติงานตามกฎเกณฑและมาตรฐานการปฏบัิติงาน และอันดับสุดทาย ไดแก มกีารปฏบัิติงานดวยหลักการและ

เปนท่ียอมรับของบุคคลโดยท่ัวไป 

   1.5 ดานหลักการปกครอง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด

พะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมากเปนอันดับท่ี 1 ไดแก 

สามารถบริหารงานดวยความยุติธรรม เสมอภาค โปรงใส ตรวจสอบได และอันดับสุดทาย ไดแก สรางความรวมมือให

บุคลากรทํางานดวยความสมัครใจ 

   1.6 ดานความมุงประสงค ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด

พะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมากเปนอันดับท่ี 1 ไดแก 

ช้ีแจงจุดประสงคและแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน และยึดเปาหมายของโรงเรียนเปนหลัก มิใชยึดเปาหมาย

สวนตัว และอันดับสุดทาย ไดแก มกีารจัดกจิกรรมตาง ๆ เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเดยีวกัน 

   1.7 ดานการวางแผน ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมากเปนอันดับท่ี 1 ไดแก ติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมาย และอันดับสุดทาย ไดแก มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานท่ี

วางไวอยางชัดเจน 

   1.8 ดานความยืนหยัด ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมากเปนอันดับท่ี 1 ไดแก ยึดม่ันใน

หลักการและนโยบายท่ีถูกตอง และอันดับสุดทาย ไดแก มคีวามเช่ือม่ันในตนเองและกลาเผชิญกับปญหาดวยความม่ันใจ 

   1.9 ดานการบริหารคน ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมากเปนอันดับท่ี 1 ไดแก มีการ

ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และอันดับสุดทาย ไดแก มีการจัดสวัสดิการ รางวัล และสรางแรงจูงใจใหบุคลากร

เมื่อทํางานสําเร็จตามเปาหมาย 

   1.10 ดานความรักองคกร  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด

พะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมากเปนอันดับท่ี 1 ไดแก 

แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาในสถานศึกษาอยางเดนชัด และอันดับสุดทาย ไดแก สามารถสรางศรัทธาใหครูและ

ผูรวมงานอื่น ๆ ทํางานดวยความเต็มใจและเสยีสละ 

2. ประสทิธภิาพการปฏบิัติงานของครูกลุมโรงเรยีนมัธยมศกึษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา   

   ผลการวจิัย พบวา ประสทิธิภาพการปฏบัิติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา  โดย

ภาพรวมพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 3 ดาน อยูในระดับมาก สวนรายดานพบวา ประสิทธิภาพการ
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ปฏบัิตงิานของครูระดับมาก 3 ดาน  โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานคุณธรรมของครู ดานความ

รับผดิชอบในวชิาชีพ และดานการจัดการเรียนรู ตามลําดับ เมื่อพจิารณาในแตละดานมผีลการวจิัยดังน้ี 

   2.1 ดานการจัดการเรียนรู ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด

พะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูท่ีมากเปนอันดับท่ี 1 คือ ผูสอน

จัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนฝกทักษะปฏบัิติ และอันดับสุดทาย ไดแก ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน

รวมในการวัดผลและประเมนิผล 

   2.2 ดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง  

จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูท่ีมากเปนอันดับท่ี 1 คือ  

ผูสอนมกีารจัดทําเอกสารทางวชิาการท่ีมปีระโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน และอันดับสุดทาย ไดแก ผูสอนมีการ

จัดทําวจิัยในช้ันเรียน 

   2.3 ดานคุณธรรมของครู ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด

พะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูท่ีมากเปนอันดับท่ี 1 คือ ผูสอน

รักและศรัทธาในวชิาชีพครู และเปนสมาชิกท่ีดขีององคกรวชิาชีพครู และอันดับสุดทาย ไดแก ผูสอนไดรับการยกยองเชิดชู

เกยีรติ   

3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุม

โรงเรยีนมัธยมศกึษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา   

   ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 ซึ่งภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานมหีลักการมคีวามสัมพันธกับประสทิธิภาพการปฏบัิติงานของครูมาก

ท่ีสุด รองลงมาคอืดานความจําเปนพื้นฐาน และนอยท่ีสุดคอื ดานหลักการปกครอง 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสทิธิภาพการปฏบัิติงานของครูกลุม

โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา พบวา 

1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมพบวา  

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 10 ดาน อยูในระดับมาก สวนรายดานพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ระดับ

มาก 10 ดาน  โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คอื ดานมหีลักการ ดานความมุงประสงค ดานความยืนหยัด 

ดานหลักในการทํางาน ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานการมองการณไกล ดานการวางแผน ดานการบริหารคน ดานความ

รักองคกร  ดานหลักการปกครอง  ท้ังน้ีเนื่องจาก  ผูบริหารมีความรูความสามารถ  มีประสบการณในการทํางาน  ใชท้ัง

ศาสตรและศิลปในการบริหารงาน ครองตน ครองคน ครองงาน บังคับบัญชาในทางสรางสรรค  ทําใหครูมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กุลรัศมิ์  

สริิกรวุฒิพงศ (2553) ไดทําการวจิัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน  ผลการวจิัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในเครือสารสาสนโดยภาพรวมอยูใน
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ระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 9 ดาน  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี ดานความยืน

หยัด ดานการวางแผน ดานความมุงประสงค ดานความรักองคกร ดานมหีลักการ ดานหลักในการทํางาน ดานการบริหาร

คน ดานความจําเปนพื้นฐาน และดานการมองการณไกล และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คอื ดานหลักการปกครอง 

2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมพบวา  

ประสทิธิภาพการปฏบัิติงานของครู 3 ดาน อยูในระดับมาก สวนรายดานพบวา  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูระดับ

มาก 3 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คอื ดานคุณธรรมของครู ดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ และ

ดานการจัดการเรียนรู ท้ังน้ีเนื่องจากผูสอนปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความ

รับผดิชอบในวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ

เภตรา ศรีอุดทาภาร (2548) ไดทําการวจิัยเร่ืองประสทิธิภาพในการปฏบัิติงานของขาราชการครู กรณีศึกษาขาราชการครู

เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี 2 จันทบุรี ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานขั้นตอนการ

เตรียมการสอนและขัน้ตอนการสอนและภาระหนาท่ีอื่นๆ ในสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากแสดงถึงศักยภาพและ

คุณภาพของขาราชการครูจังหวัดจันทบุรีวามีประสทิธิภาพในการทํางานอยูในระดับสูง 

3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียน

มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการ

ปฏบัิติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวม มคีวามสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติิท่ีระดับ 0.01 ซึ่งภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานมหีลักการมคีวามสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครูมากท่ีสุด รองลงมาคือดานความจําเปนพื้นฐาน และนอยท่ีสุดคือ ดานหลักการปกครอง ท้ังน้ีเนื่องจากภาวะผูนํามี

อิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน

องคการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกอบศักดิ์ มูลมัย (2553) ไดทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธาน ีเขต 1 ผลการวจิัยพบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพ

การสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา ภาพรวมและรายดานมี

ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

     1.1 ดานหลักการปกครอง ผูบริหารสถานศึกษาควรมกีารอธิบายขัน้ตอนการบริหารงานใหกับครูไดชวยกันทํางาน  

เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย ควรบริหารงานดวยความยุติธรรม เสมอภาค โปรงใส ตรวจสอบได ควรใชอํานาจอยาง

เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพตามสถานการณและบุคคล และควรสรางความรวมมอืใหบุคลากรทํางานดวยความสมัครใจ 

     1.2 ดานการจัดการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางความเขาใจ ดานการจัดการเรียนรู ควรมีการประชุม

ปรึกษาหารือ เพื่อหาสาเหตุของปญหาและกําหนดแนวทางการแกปญหา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน ติดตามดูแลการใชเทคนิควิธีการสอนของครู และติดตามผลการดําเนินการเพื่อจะไดหาแนวทางใหครูจัดการเรียนรู

อยางมปีระสทิธิภาพมากขึ้น  
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     1.3 ผูบริหารสถานศึกษา ควรเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา โดยสรางความตระหนักให

ครูผูสอนเห็นความสําคัญในการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีการพัฒนาทุกดานเต็มตามวัยและตามศักยภาพ ท้ังน้ีเมื่อ

ผูเรียนไดรับการพัฒนาแลวจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดขีึ้น 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

2.1 ควรมกีารศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา 

2.2 ควรมีการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการ

ปฏบัิติงานของครู จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
  

กติตกิรรมประกาศ 

 การวิจัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุม

โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก ดร.นํ้าฝน กันมา 

อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสทุก

ขัน้ตอน รวมท้ังคณาจารย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทานท่ี

ใหความรูและแนวคิด ตลอดจนช้ีแนะแนวทางท่ีเปนประโยชนตอการวิจัยคร้ังน้ี  ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญทุกทาน ท่ีได

เสยีสละเวลาใหความชวยเหลอื ตรวจสอบและใหคําแนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการวจิัยคร้ังน้ี ขอขอบคุณคณะครูในกลุม

โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ทุกทาน ท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถามจนไดขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ

การวจิัย ตลอดจนเพื่อนรวมงานทุกคนท่ีใหการสนับสนุน ชวยเหลือและใหคําปรึกษาชวยใหการวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงได

ดวยด ีผูวจิัยจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี  
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ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบรหิารของผูบรหิารสถานศึกษากับการเปน

องคการแหงการเรยีนรู ของโรงเรยีนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

The Reletionship between the Core Competency of School Administrators and 

Being Learning Organization Of Schools In Mattayomsuksa School Group Pong 

District Phayao 

สายัณห ชูประเสรฐิ0
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Sayan Chuprasert1* and Numfon Gunma2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุม

มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษากับการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชใน

การศึกษาคือ ครูผูสอนของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ในปการศึกษา 2557 จํานวน 118 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช ในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการ

วเิคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแบบเพยีรสัน  

ผลการศึกษาพบวา 

1. สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด

พะเยา โดยภาพรวมและรายดาน มีการปฎิบัติอยูในระดับ มาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยการปฎิบัติจากมากไปหานอย คือ 

สมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม สมรรถนะหลักดานการบริการท่ีดี สมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ และ

สมรรถนะหลักดานการพัฒนาตนเอง ตามลําดับ 

2. การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมและ  

รายดาน มกีารปฎิบัติอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ การสรางและสาน

วสัิยทัศน รองลงมาคอื ดานการมีความคิดความเขาใจเชิงระบบ และดานท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุดคือ ดานการมีวิธีการคิด

และมุมมองท่ีเปดกวาง  
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3. ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีระดับความสัมพันธคอนขางสูงในทางบวก 

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 เมื่อพจิารณาความสัมพันธเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมคีวามสัมพันธสูงสุดคือ ดาน

การทํางานเปนทีม รองลงมา คอื ดานการพัฒนาตนเอง และดานท่ีมคีวามสัมพันธตํ่าสุดคอื ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ   
 

คําสําคัญ: สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหาร องคการแหงการเรียนรู  
 

Abstract  

 The purposes of this research were to 1) study the level of the core competency of school administrators in 

Mattayomsuksa School Group Pong District Phayao 2) study the level of being learning organization in Mattayomsuksa 

School Group Pong District Phayao. 3) to analyze the relationship between the core competency of school administrators 

and being learning organization of schools in Mattayomsuksa School Group Pong District Phayao. The populations 

used in this study were 118 teachers. The instruments for collecting data was a questionnaire. The collected data 

were analyzed by means of frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment, 

and the construction of multiple regression equation for prediction. 

The findings of the research were as follow:  

1. The main competences of school administrators, as a whole as well as by individual item of competence, 

were at the “highest” level of practice and which can be put in order from high to low as team working, good 

service, achievement orientation, and self-development, respectively. 

2. The condition of being learning organization of schools in Mattayomsuksa School Group Pong District 

Phayao is at high level. When considering each aspect, it shows that all of these aspects are at high level, also.        

The vision creation and sharing is at the highest level, followed by systematic thinking and understanding and open 

method of thinking is at lowest level. 

3. The core competency of school administrators and being learning organization of school in Mattayomsuksa 

School Group Pong District Phayao has positive relationship with high significance at 0.01. When considering each 

aspect, The teamwork is at the highest level, followed by the self development and the achievement motivation is at 

lowest level. 
 

Keywords: The Core Competency Of School Administrators, Learning Organization  
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บทนํา 

จากรายงานการจัดอันดับการศึกษาของไทยเมื่อเทียบกับกลุมประเทศในอาเซียน ประเทศไทยอยูในอันดับกลุม

สุดทายและมีแนวโนมลดลง (WEF : World Economic Forum) ซึ่งสอดคลองกับสถาบันวิจัยของสํานักพิมพตํารา Pearson  

จัดอันดับการศึกษาของไทยอยูในกลุมสุดทายของอาเซยีนซึ่งเปนกลุมท่ีคะแนนตํ่าท่ีสุด และจากคํากลาวการบรรยายพเิศษ

ของ ศ.(พิเศษ) ภาวิช ทองโรจน เร่ืองยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไทยตามนโยบายดาน

การศึกษาของรัฐบาล ตอนหน่ึงวาประเทศไทยถูกสะทอนภาพคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีตกตํ่าลงทุกป และศึกษาของชาติ

น้ันรัฐบาลทุกรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะปฏิรูปการศึกษา โดยการปฏิรูปการศึกษากําหนดแนวทางปฏิบัติไว 4 ดานคือ ปฏิรูป

โรงเรียนหรือสถานศึกษา ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูปหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน 

โรงเรียนจงึเปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุด ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนจงึเปนผูนําท่ีมบีทบาทในการดําเนินการปฏิรูป

การศึกษา ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551      

ท่ียึดหลักวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด เช่ือวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ท้ังหมดขึ้นอยูกับการจัด

การศึกษาของโรงเรียนซึ่งการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนจะประสบความสําเร็จตองอาศัยความรูความสามารถ 

คุณธรรมและคุณลักษณะท่ีดขีองผูบริหาร ซึ่งเปนผูนําของบุคลากรในโรงเรียน ดังท่ี เศาวนิต เศาณานนท (2539) กลาววา  

ผูนํา (Leader) เปนปจจัยท่ีสําคัญย่ิงประการหน่ึงตอความสําเร็จขององคการ ท้ังน้ีผูนํามภีาระหนาท่ีโดยตรง ท่ีตองวางแผน     

สรรหาบุคลากร ส่ังการดูแลรวมท้ังควบคุมบุคลากรขององคการใหปฏบัิติงานเพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายและ

วัตถุประสงคท่ีวางไว ความสําเร็จขององคการลวนแตขึ้นอยูกับภูมิปญญา ความคิดอาน และแนวปฏิบัติท่ีสรางสรรคของ

ผูนําองคการ ผูนําเปรียบเสมือนหัวใจขององคการ เปนจุดรวมของผูปฏิบัติงาน ท้ังน้ีเพราะผูนําตองใชสมรรถนะ ทักษะ 

ความรู ความเขาใจ หลักการบริหารเพื่อให องคการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว สมรรถนะจึงมีความสําคัญอยางมาก

ตอการพัฒนาองคการและการจัดการ  

องคการแหงการเรียนรู (Leaning Organization) เปนการบริหารอีกรูปแบบหน่ึงท่ีใชเปนฐานในการกาวไปสู

ความสําเร็จขององคการ องคการแหงการเรียนรูมีวิธีการเรียนรูท่ีเปนพลวัต สามารถจัดการความรูและใชความรูเปน

เคร่ืองมอืนําองคการไปสูความสําเร็จ ซึ่งมคีวามสําคัญในการตองพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรูน้ัน (วิโรจน 

สารรัตนะ, 2548) และไดใหความสําคัญการท่ีโรงเรียนควรจะตองเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการประเภทใด ๆ 

โดยอางถึงทัศนะของ Hoy & Miskel (2001) ท่ีกลาววา โรงเรียนเปนองคการท่ีใหบริการท่ีผูกพันกับเร่ืองของการสอนและ

การเรียนรูเปนหลัก เปาหมายสุดทายของโรงเรียนคือ การเรียนรูของนักเรียน (Student Learning) ดังน้ันในบรรดาองคกร

ประเภทตาง ๆ โรงเรียนจงึควรเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการประเภทใด ๆ  

องคการแหงการเรียนรู เปนองคการท่ีสมาชิกในองคการมีความตื่นตัวและมีแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองอยางตอเนื่อง ดังท่ี จําเรียง ชัยวัฒน และเบญจมาศ อํ่าพันธ (2540) กลาววา องคการท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเปนผลมาจากองคการ การเรียนรู เปนแนวบริหารยุคใหม ตองมีเปาหมาย

และระบบงานในการพัฒนาผูนําและสมาชิก โดยยกระดับการเรียนรูใหเปนรูปธรรมภายใตพื้นฐานแนวคิดของ Seage 

(1990) เช่ือวาการพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรูเกิดขึ้นจากบุคคลในองคการมี 5 ประการ คือ บุคคลมีความ

เปนเลิศ รูปแบบวิธีการคิด การมีวิสัยทัศนรวม การเรียนรูรวมกันเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ ซึ่งถือวาเปน

คุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุด 
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การพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรูน้ัน ผูบริหารโรงเรียน ซึ่งเปนผูนําองคการ มีสวนสําคัญในการ

อํานวยความสะดวกตอองคการแหงการเรียนรู บทบาทของผูบริหารโรงเรียนและความเปนผูนําจะมีสวนสําคัญอยางย่ิงท่ี

จะนําไปสูการปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จตอแบบแผนการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สมรรถนะผูนําของ

องคการเปนองคประกอบสําคัญแหงการเรียนรู (Bennis& Nannus, 1997 อางใน สฤษดิ์  เรืองแกว, 2551) 

ดวยเหตุผลดังกลาวโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ

ดานบริหารจัดการการศึกษาในสถานศึกษามาโดยตลอด ซึ่งจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนระดับชาติ (O - NET) 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2556 พบวา คะแนนเฉลี่ยใน 5 รายวิชาหลักทุกวิชาของ

นักเรียนตํ่ากวาเกณฑระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย–พะเยา) (รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ปการศึกษา, 2556) จากความสําคัญของปญหาท่ีกลาวมาขางตน และจากการศึกษาพบวามีปจจัยสําคัญ

อยางยิ่งท่ีสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนคือ การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนและผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการ

ทําใหโรงเรียนเปนองคการแหงการเรียนรู คอืผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดปรับเปลี่ยนกระบวนการ

บริหารจัดการและพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะในการบริหารท่ีเอื้อตอการเปนองคการแหงการเรียนรูใหทันตอความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน ผูศึกษาจงึสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา

กับการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อใหโรงเรียนเปนองคการ

แหงการเรียนรูจะทําใหการเรียนรูของนักเรียนดีย่ิงขึ้น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O - NET) ก็จะสูงขึ้น อันจะ

สงผลตอการจัดอันดับการศึกษาของประเทศไทย และเพื่อนําผลการศึกษาตลอดจนขอเสนอแนะมาเปนกรอบในการช้ีนํา

การพัฒนาคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาใหมีสมรรถนะท่ีเขมแข็ง สงผลตอการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการ

เรียนรูท่ีสมบูรณและมปีระสทิธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมมัธยมศึกษา 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา (2) เพื่อศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด

พะเยา (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการเปนองคการแหง

การเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 กรอบแนวคดิในการวจัิย ดังนี ้
   

        

     

     

     

 

 

 
 

สมมติฐานของการวิจัยในคร้ังน้ี คือ สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธตอการเปนองคการ

แหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา  
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับ

การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชใน การวิจัย คร้ังน้ี 

ไดแก ครูผูสอนของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา จํานวน 3 โรงเรียน ในปการศึกษา 2557 จํานวน 

118 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งลักษณะของแบบสอบถาม

แบงออกเปน 4 ตอน ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสํารวจ

รายการ (Check list) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา          

ในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยครอบคลุมเนื้อหาใน 4 ดาน คอืดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ ดานการบริการท่ีด ี

ดานการพัฒนาตนเอง และดานการทํางานเปนทีม รวมท้ังหมด 25 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating  Scale) 5 ระดับ ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม เกี่ยวกับระดับความคดิเห็นของสภาพความเปนองคการแหง

การเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยครอบคลุมเนื้อหาใน 5 ดาน คอืดานการสรางและ

สานวสัิยทัศน ดานการมุงสูความเปนเลิศ ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานการมีวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง และ

ดานการมคีวามคดิความเขาใจเชิงระบบ รวมท้ังหมด 27 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating  Scale) 5 ระดับ ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Questionnaire) แสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาและสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน           

ในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรม คอมพิวเตอรสําเร็จรูป           

โดยขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage) 

ขอมูลท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา และสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของ

โรงเรียน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) วิเคราะหหาความสัมพันธโดยหาคาสัมประสิทธ์ิ

สมรรถนะหลักทางการบริหารของ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. การบริการท่ีดี 

3. การพัฒนาตนเอง  

4. การทํางานเปนทีม 

องคการแหงการเรียนรู 

1.  การสรางและสานวสัิยทัศน  

2.  มุงสูความเปนเลศิ 

3. การเรียนรูรวมกันเปนทีม 

4.  วธีิการคดิและมุมมองท่ีเปดกวาง 

5.  มคีวามคดิความเขาใจเชิงระบบ 
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สหสัมพันธ แบบเพยีรสัน (Pearson Product Moment Corelations Coefficient) ความคดิเห็นและขอเสนอแนะ วิเคราะหโดย

การแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage) 
 

ผลการศึกษา 

จากการวเิคราะหขอมูล พบวา 

1. สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะหลักทางการบริหาร

ของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ท้ัง 4 ดาน มีสมรรถนะหลักอยูในระดับ

มาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมสีมรรถนะหลักสูงสุดคือ ดานการทํางานเปนทีม มีระดับสมรรถนะหลักอยูใน

ระดับมาก รองลงมาคือ ดานการบริการท่ีดี มีระดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก และดานท่ีมีสมรรถนะหลักตํ่าสุดคือ 

การพัฒนาตนเอง มรีะดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก   

ดานการทํางานเปนทีม พบวา สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม

มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมสีมรรถนะหลักอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมี

สมรรถนะหลักสูงสุดคือ ผูบริหารเปนผูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของตน มีระดับสมรรถนะ

หลักอยูในระดับมาก รองลงมาคอื ผูบริหารสามารถปฏบัิติตนในการเปนผูนํา หรือผูตามไดเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ีของตน 

มรีะดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก และขอท่ีมสีมรรถนะหลักตํ่าสุดคอื ผูบริหารมใีจเปนประชาธิปไตย ยอมรับขอตกลง

ของทีมงาน รับฟงความคดิเห็นของผูอื่นและเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานแสดงความคดิเห็นไดอยางเต็มท่ี มีระดับสมรรถนะ

หลักอยูในระดับมาก   

ดานการบริการท่ีดี พบวา สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม

มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมสีมรรถนะหลักอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมี

สมรรถนะหลักสูงสุดคือ ผูบริหารมีความต้ังใจ เต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการแกผูรับบริการ มีระดับสมรรถนะ

หลักอยูในระดับมากรองลงมาคือ ผูบริหารมีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของสถานศึกษาอยูเสมอ มีระดับ

สมรรถนะหลักอยูในระดับมาก และขอท่ีมสีมรรถนะหลักตํ่าสุดคอื ผูบริหารมกีารประเมนิผลการใหบริการของสถานศึกษา

อยูเสมอ มรีะดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก 

ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ พบวา สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม

มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมสีมรรถนะหลักอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมี

สมรรถนะหลักสูงสุดคอื ผูบริหารมคีวามมุงม่ัน กระตือรือรนในการ ปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย

ตามแผนการปฏิบัติงานได มีระดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารมีความคิดสรางสรรคในการ

พัฒนางาน มีระดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก และขอท่ีมีสมรรถนะหลักตํ่าสุดคือ ผูบริหารยึดหลักประหยัด ในการ

ปฏบัิติงานในแตละ ภารกจิของสถานศึกษา มรีะดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก 

ดานการพัฒนาตนเอง พบวา สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม

มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมสีมรรถนะหลักอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมี

สมรรถนะหลักสูงสุดคือ ผูบริหารเขาศึกษาตอ เขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน และเขารับฟงการสัมมนาทางวิชาการ

อยางสมํ่าเสมอ มรีะดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารมีความสามารถในการจับใจความ การสรุป
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จากการอานและการฟงและสามารถอธิบาย ยกตัวอยาง ต้ังคําถามและตอบคําถาม เพื่อการสื่อสาร ในสถานการณตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม มรีะดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก และขอท่ีมสีมรรถนะหลักตํ่าสุดคือ ผูบริหารสามารถนําระบบ IT 

มาใชในการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม มรีะดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก 

2. การเปนองคการแหงการเรียนรู ผลการวิจัย พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุม

มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ท้ัง 5 ดาน มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีการ

ปฏบัิติมากท่ีสุดคอื การสรางและสานวสัิยทัศน มกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการมีความคิดความเขาใจ

เชิงระบบ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และดานท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุดคือ ดานการมีวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง      

มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก 

ดานการสรางและสานวสัิยทัศน พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ 

สถานศึกษามกีารกําหนดวสัิยทัศนและเปาหมายรวมชัดเจน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ สถานศึกษามีการ

วเิคราะหบริบทเพื่อหาจุดเดน จุดดอย มาเปนโอกาสในการพัฒนาวสัิยทัศนของสถานศึกษา และขอท่ีมกีารปฏบัิตินอยท่ีสุด

คอื บุคลากรเช่ือวาการเรียนรูใหม ๆ ทําใหมกีารเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในหนวยงาน มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก  

ดานการมคีวามคดิความเขาใจเชิงระบบ พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีการปฏิบัติมาก

ท่ีสุดคอื บุคลากรในสถานศึกษาเขาใจถึงความสัมพันธระบบสถานศึกษากับสวนตาง ๆ เชน ชุมชน หนวยงานอื่น มีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก รองลงมาคอื บุคลากรสามารถพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสม นําประสบการณ ท่ีได

รับมาเช่ือมโยงการทํางาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และขอท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุดคือ บุคลากรนําวิสัยทัศนของ

สถานศึกษาบูรณาการใชอยางเปนระบบ มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก  

ดานการมุงสูความเปนเลิศ พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ 

บุคลากรมทัีกษะในการทํางานไดอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมาย มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ บุคลากรมี

ปฏิภาณ ไหวพริบในการแกปญหา มีการติดตามขาวสาร เรียนรู พัฒนาตนเองและทันตอเหตุการณและบุคลากรมี

จิตสํานึก ความรับผิดชอบในการทํางานสูความสําเร็จทุกคร้ังและมีความตระหนักในการใชเวลาราชการทํางานไดอยาง

คุมคา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และขอท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุดคือ บุคลากรมีความคิดความเขาใจภาระงาน/พันธกิจ   

ในทิศทางเดยีวกัน มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก  

ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ 

สถานศึกษามีการสงเสริมการทํางานเปนทีมหรือกลุม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ บุคลากรยึดถือคานิยม

และวัฒนธรรมขององคกร มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และขอท่ีมีการปฏิบัตินอยท่ีสุดคือ บุคลากรเมื่ออยูในทีมงานจะมี

ความคดิริเร่ิมสรางสรรคท่ีแปลกใหมเสมอ มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก 

ดานการมีวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุม

มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีการ
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ปฏิบัติมากท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการสรางบรรยากาศประชาธิปไตยใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคและ

เสรี มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ บุคลากรมีการยอมรับในเหตุผลหรือความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน มีการ

ปฏบัิติอยูในระดับมาก และขอท่ีมกีารปฏบัิตินอยท่ีสุดคือ บุคลากรมีวิธีการคิดท่ีสามารถบอกเพื่อนรวมงานเพื่อการลงมือ

ปฏบัิติอยางมแีบบแผน มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก 

3. ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัย พบวาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลัก

ทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีระดับความสัมพันธคอนขางสูงในทางบวก เมื่อพิจารณาความสัมพันธเปนรายดาน พบวา 

ดานท่ีมีความสัมพันธสูงสุดคือ ดานการทํางานเปนทีม มีระดับความสัมพันธสูง รองลงมา คือ ดานการพัฒนาตนเอง       

มรีะดับความสัมพันธคอนขางสูง และดานท่ีมคีวามสัมพันธตํ่าสุดคือ ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ มีระดับความสัมพันธคอนขางสูง 

ทุกสมรรถนะมคีวามสัมพันธกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

ผลการวิจัยคร้ังน้ี ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษาและสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ตลอดจน

ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน และตัวแปรท่ีสงผลตอการเปน

องคการแหงการเรียนรู ซึ่งมปีระเด็นท่ีนาสนใจ ควรแกการนํามาอภิปรายผลดังตอไปน้ี 

1. สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด

พะเยา จากผลการวจิัย พบวา มรีะดับสมรรถนะตามความคดิเห็นของครูผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวา ผูบริหารเปนผูมคีวามรับผดิชอบในการปฏบัิติงานตามบทบาทหนาท่ีและสามารถปฏบัิติตนในการเปนผูนํา หรือผู

ตามไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ สฤษดิ์ เรืองแกว (2551, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะ

ทางการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครราชสมีา เขต 7 ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม มกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก  

และนอกจากน้ียังสอดคลองกับ วิรากานต ปนรูป (2556, บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษา สมรรถนะการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายดานมปีระเด็นท่ีอภิปรายผลดังน้ี 

ดานการทํางานเปนทีม พบวา สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม

มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมสีมรรถนะหลักอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารเปนผูมี

ความรับผดิชอบในการปฏบัิติงานตามบทบาทหนาท่ีของตน มสีวนรวมในการวางแผนการพัฒนางานของสถานศึกษา และ

สงเสริมสนับสนุนการทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุน สงเสริม ใหกําลังใจ ยกยอง ชมเชย และใหเกียรติ

ผูอื่นในโอกาสท่ีเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ สฤษดิ์ เรืองแกว (2551, บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาดานการทํางานเปนทีม มีการ

ปฏบัิติงานอยูในระดับมาก 

ดานการบริการท่ีดี พบวา สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม

มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมสีมรรถนะหลักอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารมคีวาม

ต้ังใจ เต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการแกผูรับบริการ มีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของสถานศึกษาอยู

เสมอและมกีารจัดระบบการใหบริการท่ีดใีนสถานศึกษาบนพื้นฐานของขอมูลความตองการของผูรับบริการ ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ศิริจันทร พลอยกระโทก (2551, บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหารของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครู

มคีวามคดิเห็นตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาดานการบริการท่ีด ีมกีารปฏบัิติงานอยูในระดับมาก 

ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ พบวา สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม

มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมสีมรรถนะหลักอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารมคีวาม

มุงม่ัน กระตือรือรนในการ ปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงาน มีความคิด

สรางสรรค ในการ พัฒนางาน มคีวามรูความเขาใจในการวางแผนและสามารถปฏบัิติงานในแตละภารกจิไดอยางครบถวน 

มีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการนํานวัตกรรมมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สมชาย โตเหี้ยม (2553, บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาแนวทาง การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของขาราชการครู           

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมอืงแมสอด ผลการวจิัยพบวา สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธ์ิมกีารปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ สฤษดิ์ เรืองแกว (2551, บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะ

ทางการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครราชสีมา เขต 7 ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ มีการปฏิบัติงาน

อยูในระดับมาก  

  ดานการพัฒนาตนเอง พบวา สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม

มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารเขา

ศึกษาตอ เขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน และเขารับฟงการสัมมนาทางวชิาการอยางสมํ่าเสมอ มคีวามสามารถในการจับ

ใจความ การสรุปจากการอานและการฟงและสามารถอธิบาย ยกตัวอยาง ต้ังคําถามและตอบคําถาม เพื่อการสื่อสาร          

ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมงาน ท้ังภายในสถานศึกษาและภายนอก

สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไมตรี หาญแกว (2552, บทคัดยอ)ท่ีไดทําการศึกษาสมรรถนะท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ผลการวิจัย

พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจการปฏิบัติหนาท่ีการบริหารสถานศึกษาและสามารถแสดงพฤติกรรม           

ในการบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาตนเอง มกีารปฏบัิติงานอยูในระดับมาก 

2. การเปนองคการแหงการเรียนรู ของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัย พบวา

การเปนองคการแหงการเรียนรู โดยภาพรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา สถานศึกษามีการกําหนด

วิสัยทัศนและเปาหมายรวมชัดเจน บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาและมีเจตคติท่ีดีในการ

ปฏิบัติงาน มีความสนใจและศึกษาเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ มีการสงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมและเรียนรู
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ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจเพื่อเพิ่มทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงาน ผูบริหารโรงเรียนมีการสนับสนุนบุคลากรโดยการ

สรางแรงจูงใจใหนําความคดิสรางสรรคไปใชในการปฏบัิติงานอยางรอบคอบ บุคลากรมกีารพัฒนาความคิด วิธีการใหม ๆ

ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปนจริงและนํามาปฏบัิติได บุคลากรเปดใจกวาง ยอมรับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในองคการ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกศสุดา ใจคํา (2554, บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู

ของมหาวิทยาลัยฟารอิสเทอรน จังหวัดเชียงใหม พบวา มหาวิทยาลัยฟารอิสเทอรน จังหวัดเชียงใหม มีสภาพการเปน

องคการแหงการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายดานมปีระเด็นท่ีอภิปรายผลดังน้ี 

  ดานการสรางและสานวิสัยทัศน พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา สถานศึกษามีการกําหนด

วิสัยทัศนและเปาหมายรวมชัดเจน สถานศึกษามีการวิเคราะหบริบทเพื่อหาจุดเดน จุดดอย มาเปนโอกาสในการพัฒนา

วสัิยทัศนของสถานศึกษาบุคลากรเขาใจภาพลักษณของสถานศึกษาท่ีตนเองอยูบุคลากรมสีวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน

ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกษม คํานอย (2556, บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาสภาวะความเปน

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการศึกษาพบวา สภาวะความ

เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดานการสรางและสานวิสัยทัศน 

อยูในระดับมาก  

  ดานการมีความคิดความเขาใจเชิงระบบ พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุม

มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา บุคลากรในสถานศึกษา

เขาใจถงึความสัมพันธระบบสถานศึกษากับสวนตางๆเชน ชุมชน หนวยงานอื่น สามารถพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเอง

ไดอยางเหมาะสมนําประสบการณท่ีไดรับมาเช่ือมโยงการทํางานและมีความเขาใจโครงสรางพื้นฐานหรือระบบการบริหารงาน

ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยา กุออ (2554, บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาสภาวะความเปนองคการ

แหงการเรียนรูของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาการศึกษาบอหลวง เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ผล

การศึกษาพบวา สภาวะความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาการศึกษาบอหลวง เขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ดานการมคีวามคดิความเขาใจเชิงระบบ อยูในระดับมาก 

  ดานการมุงสูความเปนเลศิ พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง 

จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา บุคลากรมีทักษะในการทํางานไดอยาง

เหมาะสมและบรรลุเปาหมาย มปีฏิภาณ ไหวพริบในการแกปญหา มีการติดตามขาวสาร เรียนรู พัฒนาตนเองและทันตอ

เหตุการณ มีจิตสํานึก ความรับผิดชอบในการทํางานสูความสําเร็จทุกคร้ังและมีความตระหนักในการใชเวลาราชการ

ทํางานไดอยางคุมคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกษม คํานอย (2556, บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาสภาวะความเปน

องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการศึกษาพบวา สภาวะความ

เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดานการมุงสูความเปนเลิศ อยู

ในระดับมาก 

  ดานการมีวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุม

มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา สถานศึกษามีการ

สรางบรรยากาศประชาธิปไตยใหทุกคนไดแสดงความคดิเห็นอยางสรางสรรคและเสรี บุคลากรมกีารยอมรับในเหตุผลหรือ
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ความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน มีความกระตือรือรนสนใจในการใฝรูสิ่งใหมๆอยูเสมอและนําเสนอความคิดท่ีสรางสรรค 

ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ เกษม คํานอย (2556, บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาสภาวะความเปนองคการแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการศึกษาพบวา สภาวะความเปนองคการแหงการ

เรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดานการมีวิธีการคิดและมุมมองท่ีเปดกวาง อยูใน

ระดับมาก 

 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอ

ปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา สถานศึกษามีการสงเสริมการทํางาน

เปนทีมหรือกลุม ยึดถอืคานิยมและวัฒนธรรมขององคการ มีการเรียนรูจากความสําเร็จและความผิดพลาดในงาน มีการ

เรียนรูไปพรอม ๆ กันและแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกันเปนทีม มกีารปฏบัิติงานตามหลัก P, D, C, A เพื่อหาแนวทางท่ีดีท่ีสุด  

ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ วทิยา กุออ (2554, บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาสภาวะความเปนองคการแหงการเรียนรูของ

โรงเรียนในเครือขายพัฒนาการศึกษาบอหลวง เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ผลการศึกษาพบวา  

สภาวะความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาการศึกษาบอหลวง เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5  ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม อยูในระดับมาก 

3. ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการเปนองคการแหงการ

เรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา   

 ผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา กับสภาพการ

เปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน ทุกสมรรถนะมคีวามสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และ

โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธอยูในระดับ “มคีวามสัมพันธกันคอนขางสูง” ซึ่งสอดคลองกับสมติฐาน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา 

ผูบริหารสถานศึกษา มีการนําบุคลากรภายในใหปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอก ขอความรวมมือปฏิบัติงาน จนบรรลุ

เปาหมายของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพดวยความเต็มใจและมีความสุข ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ซึ่งหลัก

ของมนุษยสัมพันธไดพัฒนามาจากแนวความคิดทางการบริหารท่ีวาคนไมใชเคร่ืองจักร เพราะทุกคนรูสึกนึกคิดและจิตใจ 

การทํางานใด ๆ โดยมุงแตผลผลิตของงานและการใหรางวัลทางเศรษฐกิจไมชวยใหงานดีขึ้น ตองมีความสัมพันธระหวาง

นายจางกับลูกจางหรือระหวางผูบังคับ  บัญชากับผูใตบังคับบัญชา การบริหารงานในองคการจึงไดนําหลักมนุษยสัมพันธ

มาใชในการบริหาร โดยเนนถงึความสําคัญของมนุษย ความสัมพันธระหวางกันและกันและคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคลเปนสําคัญ มนุษยสัมพันธจงึเปนความเกี่ยวพันระหวางคน ๆ หน่ึง ระหวางสมาชิกของกลุม ระหวางกลุมหน่ึงกับอีก

กลุมหน่ึง หรือระหวางหลาย ๆ คนในองคการ มนุษยสัมพันธเปนท้ังศาสตรและศิลปในการสรางสัมพันธอันดีกับบุคคล 

เพื่อใหไดมาซึ่งความรักใครปรองดอง ความรวมมอื และสัมพันธภาพท่ีดซีึ่งกันและกัน ซึ่งมคีวามสอดคลองกับงานวจิัยของ 

พเยาว สุดรักษ (2553, บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษาสมรรถนะหลักของผูบริหารของสถานศึกษาท่ีสงผลตอการเปน

องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธ

ของสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษามคีวามสัมพันธเชิงบวกกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ .01 อยูในระดับมาก   
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1. จากผลการวิจัยความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการเปน

องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา พบวาสมรรถนะหลักดานการพัฒนา

ตนเองของผูบริหารมสีมรรถนะนอยท่ีสุด ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรมกีารพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) ควรดําเนินการสงเสริม สนับสนุนและ

พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา โดยยึดตามสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา ท้ัง 4 ดาน โดยลําดับความสําคัญ คือ 

ดานการทํางานเปนทีม ดานการบริการท่ีด ีดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ และดานการพัฒนาตนเอง 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. ศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานของผูบริหารสถานศึกษา 

2. เปรียบเทียบสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง

และขนาดใหญ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การวิจัยความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา กับการเปนองคการแหง

การเรียนรูของโรงเรียน ในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยดดีวยความอนุเคราะหจาก 

ดร.นํ้าฝน กันมา อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวย

ความเอาใจใสทุกขัน้ตอน จนการวจิัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวจิัยจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ นายผล ยะนา ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก นายพิเชษฐ สมฤทธ์ิ 

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม และดร.รุงทิวา กองสอน รักษาการรองผูอํานวยการ         

งานบริหารวิชาการ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเคร่ืองมือท่ีใชใน

การวจิัย จนทําใหการวจิัยในคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

 คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา มารดา 

และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันน้ี ตลอดจนทุกทานท่ีไดมีสวน

สนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางด ี  
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัย

พะเยา ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก พนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 711 คน เก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมตัวอยางโดยตารางสําเร็จรูปของ Tara Yamane ในระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 256 คน 

สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลไดแก การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยาท้ัง โดยรวมท้ัง 7 ดาน

อยูในระดับปานกลาง (X  3.42) เมื่อพจิารณาในรายดานพบวาอยูในระดับดมีาก 3 ดาน คอื ดานสังคมสัมพันธ (X  3.67) 

ดานภาวะอสิระจากงาน (X  3.58) ดานสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ (X  3.52) และอยูในระดับปานกลาง 

4 ดาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน หรือโอกาส พัฒนาศักยภาพ ( X 3.47) ดานความกาวหนา ( X  3.34) 

ดานลักษณะการบริหารงาน (X  3.32) ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ หรือรายได และผลประโยชนตอบแทน      

(X 3.00) 
  

คําสําคัญ: คุณภาพชีวติ   

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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Abstract  

 The purpose of this study was the quality degree of Working Life the Service Employees in the University of 

Phayao. The participants were 171 service employees in the Univeristy of Phayao. The study defined the target 

populations by Taro Yamane’s method, determined confidence level at 95 percent of random sampling. The samples 

were 256 service employees. The statistics of the study were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The results of this study showed that the quality of Working Life of Service Employees at the University of Phayao. 

Overall 7 dimensions were found a middle level (3.42), while considerate each dimensions found that there were 3 

dimensions at a very good level, Social Integration (3.67), Total Life Space (3.58), Safe and Healthy Environment 

(3.52) and there were 4 dimensions found a middle level, Development of Human sectors (3.47), Growth (3.34), 

Constitutionalism (3.32), Adequate and Fair Compensation (3.00). 
 

Keywords: Quality  
 

บทนํา 

การทํางานมคีวามสําคัญตอชีวติของคนทุกคน เนื่องจากการทํางานเปนสวนหน่ึงของชีวิตและตองปฏิบัติมากกวา

กิจกรรมอื่น ๆ การทํางานเปนสิ่งท่ีใหประสบการณท่ีมีคุณคาของชีวิตของคน เพราะเปนโอกาสท่ีทําใหเกิดการพบปะ

สังสรรคระหวางผูใชแรงงานกับบุคคลอื่น ๆ กับสถานท่ี ดังน้ันการทํางานจึงเปนการเปดโอกาสในแสดงออกถึงสติปญญา 

ความคดิริเร่ิมอันนํามาสูเกยีรติยศ และความพงึพอใจในชีวติ เมื่อแตละบุคคลไดใชชีวติการทํางานอยูกับสิ่งท่ีตนเองพอใจก็

จะทําใหมีสภาพจิตใจ และอารมณท่ีดี ซึ่งสงผลใหทํางานดีตามไปดวย ดังน้ันจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีแตละองคการจะตอง

ศึกษาหรือแสวงหาหนทางใหเกดิความสอดคลองตองกันของความพงึพอใจระหวาง พนักงานและองคการ เพื่อใหองคการ

สามารถบรรลุเปาหมายสูงสุด 

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานมีความจําเปนมาก เนื่องจากเปนการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง

ความพงึพอใจในการทํางานดานตาง ๆ กับคุณภาพชีวติการทํางาน เนื่องจากลักษณะของงานแตละงานมคีวามแตกตางกัน 

ไดแก ความหลากหลายของงาน ความมีอิสระในการตัดสินใจ โอกาสรับรูผลการปฏิบัติงานจากสภาพแวดลอมทาง

กายภาพท่ีตองเอื้ออํานวยตอการทํางาน และความพรอมของสํานักงาน เมื่อคุณภาพชีวติการทํางานตํ่าลง ผลท่ีตามมาคือ 

ความเสยีหายอยางใหญหลวงท่ีเกดิขึ้น ไมวาจะเปนเร่ืองของการผลติท่ีตองหยุดชะงัก จนมผีลทําใหการสงออกไมสามารถ

ดําเนินการไปตามเปาหมายได ซึ่งนอกจากองคการจะสูญเสียรายไดจํานวนมหาศาลแลว พนักงานเองก็ตองประสบความ

ลําบาก และขาดรายได อีกท้ังสงผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติโดยรวม ดังน้ันผูศึกษาไดสังเคราะหองคประกอบ

คุณภาพชีวติในการทํางาน จากนักวชิาการตาง ๆ ยูเนสโก (อางใน วันเพ็ญ วอกกลาง), Werther and Davis Lewin (อางถึง

ใน สืบศักดิ์ สืบสกุล, 2547), นายสุเนตร นามโคตรศรี, ดํารง ลาฝอย, ลัดดาวัณย สกุลสุข, วอลตัน และ Bruce and 

Blackburn ไดทําการสังเคราะหไดองคประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพชีวติการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัย

พะเยา ออกมา 7 ดาน ดังน้ี คือ (1) ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรม (2) ดานสภาพทํางานท่ีปลอดภัย (3) ดานการพัฒนา
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ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน (4) ดานสังคมสัมพันธ (5) ดานความกาวหนา (6) ดานลักษณะการบริหารงาน และ(7) ดาน

ภาวะอิสระจากงาน  

ดังน้ัน จึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองศึกษาเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการทําของพนักงานสายบริการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา รวมท้ังปจจัยผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน เพื่อใชเปนแนวทางในการนําไปสูการปรับปรุงแกไข

คุณภาพชีวติการทํางานของบุคลากรของพนักงานสายบริการมหาวทิยาลัยพะเยาใหเปนท่ีนาพงึพอใจใหมากขึ้น 
 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวจิัยน้ีมวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 ขอบเขตดานตัวแปร ดังนี ้

   ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคร้ังน้ีมีระเบียบวิธี

การศึกษาไดแก ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชสถานท่ีท่ีใชในการดําเนินงานและ

รวบรวมขอมูล และระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา ดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก พนักงานสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา จํานวน 711 คน (กองการเจาหนาท่ี 

มหาวทิยาลัยพะเยา พฤษภาคม 2557) ใชการกําหนดจาํนวนกลุมตัวอยาง ของ Taro Yamane กําหนดคาระดับความ

เชื่อม่ันรอยละ 95 ของการสุมตัวอยาง โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนในการสุมรอยละ 5 ของประชากรท้ังหมดไดกลุม

ตัวอยาง 256 คน  

- ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรม 

- ดานสภาพทํางานท่ีปลอดภัย 

- ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏบัิติงาน 

- ดานสังคมสัมพันธ 

  

  

  

 คุณภาพชีวติการทํางานของพนักงานสาย

บริการ มหาวทิยาลัยพะเยา 
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เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 การศึกษาในคร้ังน้ีผูวิจัยไดทําการสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบสอบถามโดยทําการศึกษา

จากเอกสารตํารางานวจิัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข ใหสอดคลองกับเร่ืองการศึกษาวจิัยในคร้ังน้ี 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวจิัยในคร้ังน้ี แบงออกเปน 3 สวน คอื 

ตอนที ่1 คุณลักษณะบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกเพศอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน

การปฏบัิติงาน เงนิเดอืน 

ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิยาลัยพะเยา ดังน้ันผูศึกษาไดสังเคราะห

องคประกอบคุณภาพชีวิตในการทํางาน จากนักวิชาการตาง ๆ ยูเนสโก (อางใน วันเพ็ญ วอกกลาง), Werther and Davis  

Lewin (อางถึงใน สืบศักดิ์ สืบสกุล, 2547), นายสุเนตร นามโคตรศรี, ดํารง ลาฝอย, ลัดดาวัณย สกุลสุข, วอลตัน และ 

Bruce and Blackburn ไดทําการสังเคราะหไดองคประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายบริการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ออกมา 7 ดาน ดังน้ี คอื (1) ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรม (2) ดานสภาพทํางานท่ีปลอดภัย (3) ดานการ

พัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน (4) ดานสังคมสัมพันธ (5) ดานความกาวหนา (6) ดานลักษณะการบริหารงาน และ(7) 

ดานภาวะอิสระจากงาน 

วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองซึ่งไดดําเนินการตาม

ขัน้ตอนดังน้ี 

 1. ทําหนังสอืขออนุญาตเก็บขอมูลจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สงถึงคณบดี/ผูอํานวยการแตละ

คณะ/วทิยาลัย-กอง/ศูนย ในมหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล และขอความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

 2. นําแบบสอบถามไปแจกใหแกพนักงานสายบริการแตละคณะ/วทิยาลัย-กอง/ศูนย ในมหาวิทยาลัยพะเยา และ

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคนืตามเวลาท่ีกําหนด 

 3. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามแลว นํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามแลวนําแบบสอบถาม

ท่ีสมบูรณไปวเิคราะหตอไป 

การวเิคราะหขอมูล 

 นําแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณท้ังหมดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistics 

Package for Social Sciences) โดยใชเกณฑการแปลคะแนน ดังน้ี 

 การแปลความหมายจากขอมูล  

คะแนนเฉลี่ย ระดับความจริง/คุณภาพชีวติการทํางาน 

  4.51-5.00    มากท่ีสุด 

3.51-4.50    มาก 

2.61-3.50    ปานกลาง 

1.81-2.60    นอย 

1.00-1.80    นอยท่ีสุด 
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 สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

 เลอืกใชโปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถิติท่ีสามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพโดยจะแสดงคาสถิติตาง ๆ 

ท่ีตองการคํานวณ แลวนํามาประมวล และการวเิคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การหาคาความถี่ คา

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการศึกษา 

 จากผลการวิเคราะหการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา         

เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

ตอนที่ 1 คุณลักษณะบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกเพศอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ

ปฏบัิติงาน เงนิเดอืน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศ หญิง จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 69.50 มีอายุต้ังแต 

25 ถงึ 30 ป จํานวน 114 คน คดิเปนรอยละ 44.50 อยูในสถานภาพโสด จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 63.70 มีระยะเวลา

การทํางานต้ังแต 1 - 5 ป จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 63.70 ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีจํานวน 163 คน 

คดิเปนรอยละ 63.70 และมรีายได ต้ังแต 15,001 - 20,000 บาทจํานวน 181 คน คดิเปนรอยละ 70.70 

 ตอนที่ 2 จากการวเิคราะหคุณภาพชีวติในการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา โดยภาพรวม 

พบวามคีุณภาพชีวติในการทํางานอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.42) เมื่อเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแกดานดาน

สังคมสัมพันธ (Social Integration) ดานภาวะอิสระจากงาน ดานสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ (Safe 

and Healthy Environment) ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน (Development of Human Capacities) หรือโอกาส 

พัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา (Growth) ดานลักษณะการบริหารงาน (Constitutionalism) และดานผลตอบแทนท่ี

ยุติธรรมและเพยีงพอ (Adequate and Fair Compensation) หรือรายได และผลประโยชนตอบแทน เปนลําดับสุดทาย ท้ังนี้

ผูวจิัยไดนําเสนอเปนรายดานดังน้ี 

2.1  ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.00) เมื่อพิจารณาในรายขอพบวา

อยูในระดับปานกลางทุกขอโดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ไดรับเงินเดือนท่ีมีความเหมาะสมกับหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(คาเฉลี่ย 3.34) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีรายไดและผลตอบแทนท่ีเพียงพอและสอดคลองกับกฎหมายกําหนด 

(คาเฉลี่ย 2.09) 

2.2  ดานสภาพทํางานท่ีปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.52) เมื่อ

พจิารณาในรายขอพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด คอื หนวยงานมรีะบบปองกันอันตราย เชน ถังดับเพลิง ทางหนีไฟ (คาเฉลี่ย 

3.86) และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคอื ไดปฏบัิติงานในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและเอื้อตอการปฏบัิติงาน (คาเฉลี่ย 3.12)   

2.3  ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน หรือโอกาส พัฒนาศักยภาพ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย 3.47) เมื่อพิจารณาในรายขอพบวาอยูในระดับดีมากท่ีสุด คือหนวยงานสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไปรวม

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (คาเฉลี่ย 3.66) และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ  ทานไดมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตน

จากงานท่ีทําโดยพจิารณาจากลักษณะงานท่ีปฏบัิติ (คาเฉลี่ย3.34)    
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2.4  ดานสังคมสัมพันธ โดยรวมอยูในระดับดมีาก (คาเฉลี่ย 3.47) เมื่อพจิารณาในรายขอพบวาอยูในระดับดี

มากท่ีสุด คอืไดรับความอบอุนเอื้ออาทรเมตาตอเพื่อรวมงาน (คาเฉลี่ย 3.79) และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคอื เปน

ผูปฏบัิติงานเปนท่ียอมรับของเพื่อนรวมงาน (คาเฉลี่ย3.32)  

2.5  ดานความกาวหนา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.34) เมื่อพิจารณาในรายขอพบวาอยูใน

ระดับมากท่ีสุดคอื มโีอกาสท่ีจะกาวหนาขึ้นอยูกับความสามารถของทานเอง (คาเฉลี่ย 3.71) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด

คอื ไดรับโอกาสจากหนวยงานของทานสงเสริมใหลาศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น (คาเฉลี่ย 3.11)   

2.6 ดานภาวะอิสระจากงาน โดยรวมอยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 3.58) เมื่อพิจารณาในรายขอพบวาอยูใน

ระดับดมีากท่ีสุดคอื มคีวามเปนอิสระในการทํางานท่ีรับผดิชอบ (คาเฉลี่ย 3.83) และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคอื ไดรับการ

สนับสนุนใหมกีารขอตําแหนงท่ีสูงขึ้น จาก หัวหนางานมอิีสระในการตัดสนิใจในการวางแผนงานท่ีทําอยู (คาเฉลี่ย 3.43) 

2.7 ดานลักษณะการบริหารงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (3.32) เมื่อพิจารณาในรายขอ คือ 

ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสและสนับสนุนงานท่ีทานปฏบัิติอยู (คาเฉลี่ย 3.43) ผูบังคับบัญชามคีวามโปรงใสในการบริหารงาน 

(3.42) ผูบังคับบัญชามกีารคัดสรรบุคลากรตรงความสามารถ (3.42) ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน 

(3.26) ผูบังคับบัญชามคีวามเสมอภาคและความยุติธรรมในการบริหารงาน (คาเฉลี่ย 3.11) 

2.8 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย 3.42) เมื่อพิจารณาในรายขอพบวาอยูในระดับดีมากท่ีสุดคือ ดานสังคมสัมพันธ (คาเฉลี่ย3.67) และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคอื ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพยีงพอ หรือรายได และผลประโยชนตอบแทน (คาเฉลี่ย 3.00)  

อธปิรายผล 

จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา นํามาอภิปรายผล

พบวามคีุณภาพชีวติในการทํางานอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.42) เมื่อเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแกดานดาน

สังคมสัมพันธ ดานภาวะอิสระจากงาน ดานสภาพทํางานท่ีปลอดภัย ดานการพัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดาน

ลักษณะการบริหารงาน ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรม เปนดําลับสุดทายท้ังน้ี เนื่องจากพนักงานปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับของ

เพื่อนรวมงาน มีสวนรวมกับกิจกรรมตางในหนวยงาน มีความเมตตาตอเพื่อรวมงาน มีอิสระในการตัดสินใจในการวาง

แผนการดําเนินงานเพื่อสูจุดมุงหมายในทิศทางเดียวกันและมีความสุขกับการปฏิบัติงาน การอภิปรายผลคุณภาพชีวิตใน

การทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา รายดานไดดังน้ี 

1. ดานสังคมสัมพันธ โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาไดรับความอบอุนเอื้ออาทรเมตาตอเพื่อ

รวมงานเปนผูปฏบัิติงานเปนท่ียอมรับของเพื่อนรวมงาน 

2. ดานภาวะอิสระจากงาน โดยรวมอยูในระดับมากท้ังน้ีอาจเปนเพราะวามีความเปนอิสระในการทํางานท่ี

รับผดิชอบ ไดรับการสนับสนุนใหมกีารขอตําแหนงท่ีสูงขึ้น จากหัวหนางานมอิีสระในการตัดสนิใจในการวางแผนงานท่ีทําอยู  

3. ดานสภาพทํางานที่ปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับ มาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา หนวยงานมีระบบปองกัน

อันตราย เชน ถังดับเพลงิ ทางหนีไฟ ไดปฏบัิติงานในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและเอื้อตอการปฏบัิติงาน 

4. ดานการพฒันาศักยภาพของผูปฏบิัติงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาหนวยงาน

สงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไปรวมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
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5. ดานลักษณะการบริหารงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบังคับบัญชายังเปด

โอกาสและสนับสนุนงานท่ีปฏบัิติอยูอยางไมเต็มท่ี ผูบังคับบัญชามกีารคัดสรรบุคลากรตรงความสามารถ  

6. ดานความกาวหนา โดยรวมอยูในระดับปานกลางท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา หนวยงานใน มหาวทิยาลัยยังไมเปด

โอกาสท่ีจะกาวหนาขึ้นอยูกับความสามารถและ ไดรับโอกาสจากหนวยงานสงเสริมใหลาศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

7. ดานผลตอบแทนที่ยุตธิรรม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจจะเปน

เพราะวา ในสภาพเศรษฐกจิปจจุบันมคีาครองชีพสูง คาใชจายของพนักงานสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา ในทุกดาน

สูงขึ้นไมสมดุลกับเงนิเดอืนท่ีไดรับ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัย สุเนตร นามโคตรศรี (2553) ไดทําการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตกาทํางานของบุคลากร

องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมท้ัง 8 ดาน อยูในระดับปานกลาง และ

งานวิจัยของ ดํารง ลาฝอย (2552) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีไซซ

อิเลคทริค แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด พบวาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานท้ัง 8 ดาน คือ 1.ไดรับคาตอบแทน       

ท่ีเปนธรรมและเพียงพอ 2. สิ่งแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3. ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน 4.โอกาส 

ในการพัฒนาความรูความสามารถ 5. บูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน 6. ธรรมนูญในองคกร 7. ความสมดุล

ระหวางชีวิตการทํางาน 8. ความเปนประโยชนตอสังคม อยูในระดับปานกลางท้ังหมดและเกิดความผูกพันตอองคกร       

ในระดับปานกลาง 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตัวเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตาในการใหคําปรึกษาแนะนําเปนอยางดีย่ิง จาก 

ดร.บรรจง  ไชยรินคํา อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดเสยีสละเวลาในการใหคําแนะนําแกไขขอบกพรองตาง ๆ ทุกขั้นตอน จนทําให

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีมีความสมบูรณ ย่ิงขึ้น ขอขอบคุณทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี ขอขอบพระคุณรอง

ศาสตราจารย ดร.โชค โสรัจกุล ตําแหนง ผูมีความรูความสามารถ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธ์ิ 

ตําแหนง หัวหนาสาขาการประมง และดร.ดุจฤด ีปานพรหมมนิทร ตําแหนง อาจารย คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลัยพะเยา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ท่ีไดกรุณาใหความอนุเคราะหตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือท่ีใช

ในการศึกษาวจิัย 

ขอขอบคุณพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ทําใหการศึกษา

คนควาดวยตนเองในคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงผานไปดวยดี ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา สําหรับอบรมเลี้ยงดูเอาใจใสและ

วางรากฐานทางการศึกษาใหสามารถฝาฟนอุปสรรคตาง ไปได 

ขอขอบพระคุณครูอาจารยท่ีมอบวิชาความรู และอบรมส่ังสอน ตลอดจนถึงผูบังคับบัญชาและเพื่อรวมงานทุก

ทานท่ีใหกําลังใจเสมอมา   
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คุณลักษณะของผูบรหิารท่ีมตีอการปฏบิัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 

The Characteristics of School Administrators to Performance of teachers in 

schools Area Maesuai District under Chiangrai Primary Educational Services 

Area Office 2 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 

อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา

คุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  โดยมกีลุมตัวอยาง ซึ่งไดแก ครูท่ีปฏบัิติงานในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย จํานวน 295 คน 

โดยทําการศึกษา 6 ดาน คือ ดานคุณลักษณะทางกายภาพ ดานคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม ดานคุณลักษณะดาน

สติปญญาและความสามารถ ดานบุคลิกภาพ  ดานลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน และดานลักษณะทางสังคม ผลการวิจัยพบวา 

คุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหารดานลักษณะท่ีเกี่ยวกับงานมผีล

ตอการปฏิบัติงานของผูบริหารมากท่ีสุด และแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษาน้ัน พบวา คุณลักษณะดานสติปญญาและความสามารถ มผีูเสนอแนะแนวทางคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีผล

ตอการปฏิบัติงานของครู สูงสุด คือ ผูบริหารจะตองเปนผูท่ีมีภาวะผูนํา มีทักษะในการบริหารงาน วางแผนการทํางานได

อยางเหมาะสม มยุีทธวธีิและเทคนิค  มกีลยุทธท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของงานหรือองคกร 
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Abstract 

 The purposes of this research were to study and develop model to Characteristics of School Administrators to 

Performance of teachers in schools by sample group that teachers in Maesuai District consisted of 295 persons by 6 

aspects: Physical Characteristic , Social background characteristics , Intelligence and ability characteristics, Personality 

Characteristics ,Task related and Social characteristics. The results showed that Features of the management on the 

Characteristics of School Administrators to Chiangrai primary educational service area office 2 that overall in the 

highest level. The characteristics of the Task - Related to affecting the performance of the most found that the 

characteristics of intelligence and ability by using the characteristics of the guidance on job performance of teachers, Max is 

the executive should have a leadership skills in administrations. There are techniques that  to strategy to success of job or 

organization. 
 

Keywords: Characteristics of School Administrators Performance of teachers  
 

บทนํา 

การศึกษาเปนปจจัยแรกของเสนทางการพัฒนาคน ซึ่งเปนศูนยกลางการพัฒนาการสรางความเขมแข็งใหกับ

เศรษฐกจิ อกีท้ังยังเปนรากฐานและเปนยุทธศาสตรสําคัญในการแกวิกฤตของสังคม และประเทศ การศึกษาถือเปนกลไก

สําคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตรในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของไทย การจัดการศึกษา 

เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  จึงเปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนอยางย่ิง สงผลใหมีปฏิรูปการศึกษา เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ทางดานการศึกษาไปสูสิ่งท่ีดขีึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อใหคนไทยไดมีคุณภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนท้ังคนดี คนเกง  

มีความสุข การพัฒนาเยาวชนไทยใหมีศักยภาพ ตองอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ไดรับการสนับสนุน

สงเสริมดวยระบบการบริหารจัดการท่ีดมีีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งใน

การจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จน้ัน บุคคลท่ีจะชวยพัฒนาการศึกษาก็คือครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเปน

ผูทําหนาท่ีถายทอดความรู วัฒนธรรม และปลูกฝงคานิยมท่ีดใีหแกผูเรียน ดวยเหตุน้ี ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูนําของ

สถานศึกษา จึงถือไดวาเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษา เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายตามความตองการ  

จะเห็นไดวาผูบริหารสถานศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา เปนผูทําหนาท่ีใหบริการหรือปฏิบัติงาน

เกี่ยวของกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ 

โดยเฉพาะผูบริหาสถานศึกษาในปจจุบัน มีอํานาจในการตัดสินใจ รวมท้ังการกําหนดนโยบายตาง ๆ ของสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษาจงึควรมคีุณลักษณะท่ีดีท้ังทางดานคุณวุฒิและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดท้ังจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีด ี

เปนผูนําวิชาชีพท่ีจะตองมีสมรรถนะ ความรู ความสามารถ จึงจะนําไปสูการจัดและการบริหารสถานศึกษาท่ีด ี 

มปีระสทิธิผลและประสทิธิภาพ 

ผูบริหารในสถานศึกษาต้ังแตระดับพื้นฐาน ระดับตนสูระดับสูงแตละระดับยอมมีความสําคัญท้ังสิ้น เปรียบ

เสมือนผูควบคุมกลไกขับเคลื่อนสิ่งตาง ๆ ไปทุกสวน ดังน้ัน ผูบริหารทุกระดับจึงมีความสําคัญไมแพกัน ซึ่งบุคคลเหลาน้ัน

นอกจากจะมีท่ีบงบอกถึงความเปนผูบริหารท้ังดานบุคลิกภาพ ความรูความสามารถ มีบารมี มีอํานาจท่ีนาเกรงขาม เปนผู
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ทรงคุณวุฒิหรือผูอาวุโสก็ตาม แตสิ่งท่ีขาดไมไดเลยก็คอื คุณลักษณะของผูบริหารท่ีจะนําพาสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ใหปฏบัิติหนาท่ีเพื่อใหสถานศึกษาไปสูความสําเร็จ ในทางตรงกันขาม ถาผูบริหารสถานศึกษาไมมีคุณภาพ ไมเปนผูนําท่ีด ี

ก็จะไมสามารถพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนา การจัดการศึกษาก็ไมประสบความสําเร็จไดเชนเดียวกัน ผูวิจัยในฐานะเปน

ครูผูสอนในเขตอําเภอแมสรวย ไดรับประสบการณการบริหารงาจากผูบริหารหลายทานท่ีมีความสามารถในการบริหาร

แตกตางกัน ซึ่งบางโรงเรียนเปนท่ียอมรับของชุมชนและผูปกครอง ทําใหคุณลักษณะของผูบริหารจงึมคีวามสําคัญอยางย่ิง

ท่ีจะสงผลตอการบริหารสถานศึกษาและยังเปนตนแบบของครูในการปฏบัิติงาน 

  ดังน้ันคุณลักษณะของผูบริหารจงึมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีจะสงผลตอการบริหารสถานศึกษาและยังเปนตนแบบ

ของครูในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ  จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาคุณลักษณะของผูบริหารในแตละ

ระดับและแตละสถานศึกษาท่ีแตกตางกัน บางโรงเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาแตบางโรงเรียนคุณภาพ

การศึกษาและครูท่ีปฏบัิติงานในสถานศึกษา น้ันยังไมสรางความสําเร็จใหองคการ ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

คุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เพื่อนําผลท่ีไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางใน 

การปรับปรุงและเปนพลังผลักดันใหบุคลากรตองการทํางาน ซึ่งจะสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือครูท่ี

ปฏบัิติงานในสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการบริหารงานในสถานศึกษาใหมปีระสทิธิภาพย่ิงขึ้น (ทฤษฏขีองสตอกดลิล ) 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

  1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

  2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมตีอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

คุณลักษณะของผูบริหารทีม่ตีอการปฏบิัตงิาน

ของครูในสถานศกึษา อําเภอแมสรวย     

สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

1. การบริหารงานในสถานศกึษา  

    - ความหมายของการบริหาร 

    - การบริหารการศกึษา  

    - หลักและกระบวนการบริหาร 

    - ปจจัยพื้นฐานการบริหาร 

    - แนวคดิและทฤษฎขีองการบริหารของสตอกดลิล 

2. คุณลักษณะของผูบริหาร 

    - ความหมายของคุณลักษณะ 

    - คุณลักษณะของผูบริหาร 

    - ทฤษฎเีกี่ยวกับคุณลักษณะผูบริหาร 

3. การปฏบิัตงิานของครู 

    - ความหมายของการปฏบิัตงิานของครู 

    - ลักษณะงานที่ปฏบิัตขิองครู 

    - มาตรฐานการปฏบิัตงิานของครู 

    - บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของครู 
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 การวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนด

พื้นท่ีท่ีทําการศึกษาไดแก สถานศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยมีขั้นตอน 

การดําเนินงานตามลําดับดังน้ี ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาน้ีไดแก ครูในสถานศึกษา  อ.แมสรวย จ.เชียงราย จํานวน 295 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยไดทําการสุมตัวอยางงาย (Simple Random Sampling) ไดมาจากขอมูล

อัตรากําลังครูท่ีปฏบัิติงานในสถานศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2  

รวมจํานวน 580 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, อางอิงใน      

ธานินทร ศิลปจารุ, 2552, 48-49) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 295 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศึกษาตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา หลักการ ทฤษฎี แบบสอบถาม ในวิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ

คุณลักษณะของผูบริหารท่ีมตีอการปฏบัิติงานของครูในสถานศึกษา 

2. สรางเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล โดยการพัฒนาและการสรางแบบสอบถามจากทฤษฎีคุณลักษณะ ท่ีมีตอ

การปฏบัิติงานของครู 6 ดานตามแนวความคดิของสตอกดลิล 

3. นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

4. นําเคร่ืองมอืท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก 

     4.1 นายสุทัด จันทะสนิธุ   ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

      โรงเรียนบานหวยไคร  อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  

     4.2 นายจาตุรงค สทิธิบุญมา   ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

      โรงเรียนเจดยีหลวงพทิยา  อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  

     4.3 นายชูชาติ ซาวคําเขตน    ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

      โรงเรียนชุมชนสันจําปา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย   

ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ 

5. นําเคร่ืองมอืท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมคีา IOC เทากับ 0.97 

6. นําเคร่ืองมอืมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวจิัย 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครู

ในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 
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 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ

(Check List) จําแนกตาม เพศ ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน วุฒิการศึกษา ประเภทของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบเพื่อสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอการ

ปฏิบัติงานของครู ใชมาตรประมาณคา 5 ระดับของลิเคิ์รท (Likert’s five rating scale) โดยใชแนวความคิดของ 

สตอกดิลล ประกอบดวย 6 ดาน คือ 1) ลักษณะทางกายภาพ  2) ลักษณะภูมิหลังทางสังคม 3) สติปญญาและความสามารถ   

4) บุคลกิภาพ 5) ลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน 6) ลักษณะทางสังคม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบส (อักขรา

ธร สังมณโีชติ, 2553, หนา 46) แปลความหมายดังน้ี 

 4.50 – 5.00   หมายความวา  มกีารปฏบัิติในระดับมากท่ีสุด 

 3.50 – 4.49   หมายความวา  มกีารปฏบัิติในระดับมาก 

 2.50 – 3.49   หมายความวา  มกีารปฏบัิติในระดับปานกลาง 

 1.50 – 2.49   หมายความวา  มกีารปฏบัิตินอย 

 1.00 – 1.49   หมายความวา  มกีารปฏบัิตินอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบแบบปลายเปดขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมผีลตอการ

ปฏบัิติงานของครู เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหาร  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ี ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังน้ี 

 1. ผูวจิัยไดทําหนังสอืถงึมหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมอืจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหจากผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอแมสรวย ในการแจกแบบสอบถาม 

 2. ผูวจิัยดําเนินการสงแบบสอบถามใหกับทุกโรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจิัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับคนืมา ตรวจสอบความสมบูรณ และวเิคราะหขอมูล 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช

สถติิในการวเิคราะหดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistics) เพื่อจัดหมวดหมูและใหทราบลักษณะพื้นฐานท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  

โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

   1.1 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ

เลอืกตอบ(Check List) จําแนกตาม เพศ ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน วุฒิการศึกษา ประเภทของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นํามาหาคาความถี่ และคารอยละ นําเสนอ

ในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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   1.2 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอ

การปฏบัิติงานของครู 6 ดาน วเิคราะหหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนรายขอ รายดาน และโดยรวม 

2. สถติิท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน  หลังจากเก็บแบบสอบถามกลับคนืมาแลว พจิารณาตรวจหาความสมบูรณ

ของแบบสอบถามแลวนําขอมูลดังกลาวมาจัดระบบขอมูล ลงรหัสและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะห

หาคาสถติิตาง ๆ 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และรอยละ 

นําเสนอเปนตารางประกอบการบรรยาย 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของสตอกดิลล เปนแบบมาตรประมาณคา 

และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

โดยกําหนดเกณฑในการวเิคราะหตามแนวคดิของเบส (อักขราธร สังมณโีชติ, 2553, หนา 46) 
 

ผลการศึกษา 

 จากผลการวจิัยพบวา คุณลักษณะผูบริหารท่ีมตีอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมพบวา คุณลักษณะของผูบริหารดานลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน 

อยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมผีลตอการปฏบัิติงานของครูมากท่ีสุด และท่ีมผีลตอการปฏบัิติงานของครูนอยท่ีสุด คือ คุณลักษณะ

ของผูบริหารดานลักษณะทางสังคม โดยมีแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 คือ จะตองเปนผูท่ีมีภาวะ

ผูนํา มีทักษะในการบริหารงาน วางแผนการทํางานไดอยางเหมาะสม มียุทธวิธีและเทคนิค  มีกลยุทธท่ีจะนําไปสู

ความสําเร็จของงานหรือองคกร 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสรุปผลการศึกษา

ไดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  

อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดโดย

พจิารณาตามรายดานซึ่งเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ีดังน้ี  

1. คุณลักษณะของผูบริหารดานลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน อยูในระดับมากท่ีสุด ตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 

อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2. คุณลักษณะของผูบริหารดานคุณสติปญญา และความสามารถอยูในระดับมากท่ีสุด ตอการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

3. คุณลักษณะของผูบริหารดานบุคลกิภาพ อยูในระดับมากท่ีสุด ตอการปฏบัิติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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4. คุณลักษณะของผูบริหารดานภูมหิลังทางสังคม อยูในระดับมาก ตอการปฏบัิติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

5. คุณลักษณะของผูบริหารดานกายภาพ อยูในระดับมาก ตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

6. คุณลักษณะของผูบริหารดานลักษณะทางสังคม อยูในระดับมาก ตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

  ตอนท่ี 2 จากการวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติของครูใน

สถานศึกษา อําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามได 

เสนอแนวทางในการทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมตีอการปฏบัิติงานของครู จําแนกเปน 6 ดาน โดยเรียงตาม

ความประสงคและขอเสนอแนะของครูดังน้ี   

 1. ดานคุณลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมากทุกขอ คือ ผูบริหารควรจะมีคุณลักษณะเปนผูท่ีมีศิลปะในการ

พูด ใชวาจาสุภาพ ออนโยน มีสุขภาพจิตดี ราเริง และมีอารมณขัน มีสุขภาพอนามัยดี แข็งแรง เอื้ออํานวยตอ 

การปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความสมํ่าเสมอในการทํางาน มีคุณธรรมและเปนตัวอยางท่ีดี จะตองเปนคนทํางานรวดเร็วและ

วองไวและเปนผูมีความเสียสละและทําตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม แตงกายสะอาดเรียบรอยถูกตองตามสากลนิยม

และถูกกาลเทศะ  มีกิริยาสุภาพ ออนนอม วางตนเหมาะสมเปนกลางปราศจากอคติ เปนผูมีอัธยาศัยดี โอบออมอารี 

เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่นและเปนผูมอัีธยาศัยด ีโอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น  

 2. ดานคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารมีการศึกษาดี มีสามารถโนมนาว

จติใจผูอื่นใหปฏบัิติงานเพื่อบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมองการณไกล อีกท้ังผูบริหารตอง

รูจักแสดงบทบาทของตนไดอยางเหมาะสม  มีความสามารถในการตัดสินใจอยางเฉลียวฉลาด และแกปญหาไดอยาง

รวดเร็วและถูกตอง มีการสนับสนุนผูรวมงานไดอยางเทาเทียมกัน และครอบครัวมีฐานะทางสังคมดี และคุณลักษณะของ

ผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ตองเปนผูท่ีมีความสามารถในการใหคําแนะนําผูอื่นในสิ่งท่ีกอใหเกิด

ประโยชนท้ังสวนตัวและสวนรวม  

 3. ดานสติปญญาและความสามารถ พบวาอยูในระดับ ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา คือ เปนผู ท่ีมีภาวะผู นํา มีทักษะในการบริหารงาน วางแผนการทํางานไดอยางเหมาะสมและเปน 

ผูเรียนรูตลอดกาล เปนผูท่ีมคีวามรอบรูและมีขอมูลท่ีทันสมัยเปนผูท่ีมียุทธวิธีและเทคนิค กลยุทธท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ

ของงานหรือองคกร และเปนผูท่ีมสีติ สามารถรูทันเหตุการณและเปนผูท่ีรูจักควรไมควร รูจักความพอดี เปนนักอาน ขยัน

ใฝหาความรู ชางสังเกต รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีคาเฉลี่ย มีความสามารถท่ีจะเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับ

ลักษณะของงาน อีกท้ังยังตองเปนผูท่ีมคีวามเขาใจในจติวทิยาการบริหารไดเปนอยางด ี 

 4. ดานบุคลกิภาพ อยูในระดับมาก ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมตีอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาท่ีมากท่ีสุด 

คือ เปนผูท่ีสามารถควบคุมอารมณตนเองได โดยมีคาเฉลี่ย เปนผูท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี และแตงกายตามวัฒนธรรมของ

องคกร เปนแบบอยางท่ีดีกับองคกร เปนผู ท่ีมีความเช่ือม่ันในตนเอง เปนผู ท่ีประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีแก

ผูใตบังคับบัญชา เปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลงและเปนผูท่ีมคีุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีหางจากอบายมุขทุกประการ และ

ตองมคีวามซื่อสัตยสุจริตตอหนาท่ีการงานและหนวยงาน มคีวามโปรงใส 
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 5. ดานลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน อยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครู ตอง

มเีหตุผลและใชวจิารณญาณของตนเองเพื่อแกไขปญหา รูจักแสวงหาความสําเร็จและหวังผลเปนเลิศในการทํางาน เปนผูท่ีรูจัก

บริหารตนเอง มกีารทํางานอยางมรีะบบ รูจักมอบหมายงานและอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบใหบุคลากรไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม และมคีวามสามารถในการติดตามผลการปฏบัิติงานและปรับปรุงใหดีขึ้น สวนเปนผูท่ีรูจักบริหารเวลา และ

มคีวามสามารถในการนิเทศภายในและนิเทศบุคลากรใหม มคีวามสามารถในการวนิิจฉัยส่ังงานและมอบหมายงานใหผูอื่น

ปฏบัิติไดอยางรวดเร็วและมคีวามรับผดิชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

 6. ดานลักษณะทางสังคม อยูในระดับมาก มีความสามารถในการปรับตัวเขากับผูอื่นไดอยางเหมาะสม  

เปนผูเอาใจใสทุกขสุขของผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชาเปนผูท่ีปรับตัวเขากับสังคม สิ่งแวดลอมและผูอื่นไดงาย  

มคีวามสามารถในการประสานงานและประสานประโยชนระหวางสถานศึกษากับชุมชน สมาคมและหนวยงานอื่น ๆ และ

เปนผูท่ีรูจักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับตัวเขาหาความถูกตอง เปนผูท่ีทําใหบุคลากรในสถานศึกษาเช่ือถือและยอมรับ  

มีความสามารถในการปรับตัวเขากับผูอื่นไดอยางเหมาะสม เปนผูท่ีปฏิบัติตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี

งามของสังคม เปนผูเอาใจใสทุกขสุขของผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา เปนผูท่ีใหเกียรติและเคารพสิทธิผูรวมงานและ

ผูใตบังคับบัญชา 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

คุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 ผูวจิัยขอนําผลการศึกษา มาอภิปรายผลดังน้ี 

คุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 สอดคลองกับผลการวิจัยของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ

ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงิหบุรี ผูวจิัยสรุปผลการวจิัยดังน้ี 

 1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสงิหบุรี 

    1.1 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ดานความมีพลัง ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การสรางกําลังใจในการทํางานใหกับผูใตบังคับบัญชาทุกคร้ังท่ีปฏบัิติงานและมคีวามสุข

เมื่อไดทํางานอยางเต็มความสามารถ ทุมเทและต้ังใจปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางครบถวนตรงตามเวลาท่ีกําหนด และ

ผูบังคับบัญชาคนหาวธีิการสรางแรงจูงใจท่ีทําใหเกดิความพงึพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าท่ีสุด ไดแก ผูบริหารสามารถจูงใจบุคคลในหนวยงานไดตรงกับสิ่งท่ีตองการ 

    1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ดานความเปนผูนํา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มคีวามเสยีสละ มคีวามรับผิดชอบตอหนาท่ี และประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอื่น 

สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ไดแก พัฒนาตนเองอยูเสมอ 
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    1.3 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ดานความซื่อสัตยและจริยธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ไมพูดปด พูดความจริงเสมอ ไมหนาไหวหลังหลอก ตอหนาทําอยางหน่ึง 

และลับหลังทําอีกอยางหน่ึง และประพฤติตรงไปตรงมา ไมคิดคดตอผูอื่น สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ไดแก ยอมรับผิด 

เมื่อทําผดิ ไมใสรายความผดิใหกับผูอื่น 

    1.4 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ดานความเช่ือม่ันในตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก วพิากษ วิจารณ การทํางานท่ีไมไดมาตรฐานของผูรวมงานอยางตรงไปตรงมา 

ต้ังจุดมุงหมายไวสูง และคดิวาจะทําไดสําเร็จ และกลาในการคดิ การพูด และการกระทํา สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ไดแก 

มกีารส่ังการอยางชัดเจนไมคลุมเครือ 

    1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ดานความเฉลียวฉลาด ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีความสามารถจัดลําดับความสําคัญของงาน การวางแผนในการทํางาน และมีวิสัยทัศนใน

การทํางาน สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ไดแก มคีวามคดิริเร่ิมสรางสรรค 

    1.6 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ดานความรอบรูในงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดย

เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของผูรวมงาน เสนอการ

ปฏบัิติงานของตนเองใหผูรวมงานไดทราบอยางชัดเจน และจัดใหมกีารวางแผนและกําหนดเปาหมายในการทํางานรวมกัน 

สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ไดแก สามารถจูงใจคนท่ีทําใหผูรวมงานเกดิศรัทธา และพงึพอใจในการปฏบัิติงาน 

    1.7 ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ดานความกระตือรือรน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การสรางบรรยากาศในการทํางาน สงเสริมใหครูมีความกาวหนาในอาชีพ โดยการอบรม  

สัมมนา หรือการศึกษาตอ และการสรางความสุขในการทํางาน สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ไดแก มีความสามารถท่ีหลากหลาย

ในการบริหารงาน 
 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “คุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูศึกษามขีอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนให

เกดิประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช  

  1. ดานคุณลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมากทุกขอ คอื ผูบริหารควรจะมคีุณลักษณะเปนผูท่ีมีศิลปะในการพูด

ใชวาจาสุภาพ ออนโยน มีสุขภาพจิตดี ราเริง และมีอารมณขัน มีสุขภาพอนามัยดี แข็งแรง เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

ทําใหเกดิความสมํ่าเสมอในการทํางาน มคีุณธรรมและเปนตัวอยางท่ีด ีจะตองเปนคนทํางานรวดเร็วและวองไวและเปนผูมี
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ความเสยีสละและทําตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม แตงกายสะอาดเรียบรอยถูกตองตามสากลนิยมและถูกกาลเทศะ มี

กิริยาสุภาพ ออนนอม วางตนเหมาะสมเปนกลางปราศจากอคติ เปนผูมีอัธยาศัยดี โอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น

และเปนผูมอัีธยาศัยด ีโอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น 

 2. ดานคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารมีการศึกษาดี มีสามารถโนมนาวจิตใจ

ผูอื่นใหปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมองการณไกล อีกท้ังผูบริหารตองรูจัก

แสดงบทบาทของตนไดอยางเหมาะสม  มีความสามารถในการตัดสินใจอยางเฉลียวฉลาด และแกปญหาได 

อยางรวดเร็วและถูกตอง  มีการสนับสนุนผูรวมงานไดอยางเทาเทียมกัน และครอบครัวมีฐานะทางสังคมดี และ

คุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ตองเปนผูท่ีมีความสามารถในการใหคําแนะนําผูอื่น 

ในสิ่งท่ีกอใหเกดิประโยชนท้ังสวนตัวและสวนรวม  

  3. ดานสติปญญาและความสามารถ พบวาอยูในระดับ ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 

คือ  เปนผูท่ีมีภาวะผูนํา มีทักษะในการบริหารงาน วางแผนการทํางานไดอยางเหมาะสมและเปนผูเรียนรูตลอดกาล เปนผูท่ีมี

ความรอบรูและมขีอมูลท่ีทันสมัยเปนผูท่ีมยุีทธวธีิและเทคนิค กลยุทธท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของงานหรือองคกร และเปน 

ผูท่ีมสีตสิามารถรูทันเหตุการณและเปนผูท่ีรูจักควรไมควร รูจักความพอดี เปนนักอาน ขยันใฝหาความรู ชางสังเกต รูจัก

รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความสามารถท่ีจะเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน อีกท้ังยังตองเปนผูท่ีมี

ความเขาใจในจติวทิยาการบริหารไดเปนอยางด ี

   4. ดานบุคลกิภาพ อยูในระดับมาก ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมตีอการปฏบัิติงานของครูในสถานศึกษาท่ีมาก

ท่ีสุด คอื เปนผูท่ีสามารถควบคุมอารมณตนเองได โดยมีคาเฉลี่ย เปนผูท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี และแตงกายตามวัฒนธรรมของ

องคกร เปนแบบอยางท่ีดีกับองคกร เปนผู ท่ีมีความเช่ือม่ันในตนเอง เปนผู ท่ีประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีแก

ผูใตบังคับบัญชา เปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลงและเปนผูท่ีมคีุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีหางจากอบายมุขทุกประการ และตอง

มคีวามซื่อสัตยสุจริตตอหนาท่ีการงานและหนวยงาน มคีวามโปรงใส 

  5. ดานลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน อยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูตอง

มเีหตุผลและใชวจิารณญาณของตนเองเพื่อแกไขปญหา รูจักแสวงหาความสําเร็จและหวังผลเปนเลศิในการทํางาน เปนผูท่ี

รูจักบริหารตนเอง มีการทํางานอยางมีระบบ รูจักมอบหมายงานและอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบใหบุคลากรไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม และมีความสามารถในการติดตามผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงใหดีขึ้น สวนเปนผูท่ีรูจักบริหาร

เวลา และมคีวามสามารถในการนิเทศภายในและนิเทศบุคลากรใหม มีความสามารถในการวินิจฉัยส่ังงานและมอบหมาย

งานใหผูอื่นปฏบัิติไดอยางรวดเร็วและมคีวามรับผดิชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

   6. ดานลักษณะทางสังคม อยูในระดับมาก มีความสามารถในการปรับตัวเขากับผูอื่นไดอยางเหมาะสม เปนผูเอาใจใสทุกขสุข 

ของผู ร วมงานและผู ใต บังคับบัญชาเปนผู ท่ีปรับตัวเขากับสังคม สิ่ งแวดลอมและผูอื่ นได งาย มีความสามารถใน 

การประสานงานและประสานประโยชนระหวางสถานศึกษากับชุมชน สมาคมและหนวยงานอื่น ๆ และเปนผูท่ีรูจัก

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับตัวเขาหาความถูกตอง เปนผู ท่ีทําใหบุคลากรในสถานศึกษาเช่ือถือและยอมรับ  

มีความสามารถในการปรับตัวเขากับผูอื่นไดอยางเหมาะสม เปนผูท่ีปฏิบัติตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี

งามของสังคม เปนผูเอาใจใสทุกขสุขของผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา เปนผูท่ีใหเกียรติและเคารพสิทธิผูรวมงานและ

ผูใตบังคับบัญชา 
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ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

  ตามท่ีผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยไปแลว ก็เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอ 

การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 น้ันไดแพรหลาย  

และไดมีการศึกษาเพื่อเปนการตอยอดองคความรูใหลึกซึ้งมากย่ิงขึ้น และเปนประโยชนในการศึกษาคนควาของผูบริหาร 

นักศึกษา นักวชิาการ และผูท่ีสนใจท่ัวไป จงึขอเสนอแนะเพื่อการวจิัยในคร้ังตอไป ดังน้ี 

 1. ควรมกีารศึกษาวจิัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารในการบริหารงานตามโครงสรางอยางเปนระบบ 

 2. ควรมกีารศึกษาวจิัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารของผูบริหาร เพื่อสงผลตอการปฏบัิติงานของครู 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลาย

ฝาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.โสภา อํานวยรัตน ซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจสอบ

แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางย่ิง จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษา

คนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณ นายสุทัด จันทะสนิธุ ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนบานหวยไคร  นายจาตุรงค สิทธิบุญมา

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนเจดียหลวงพิทยา และนายชูชาติ ซาวคําเขตน ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียน

ชุมชนสันจําปาท่ีไดกรุณาเปนผูเช่ียวชาญ พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบเคร่ืองมือ และความเท่ียงตรง 

เชิงเนื้อหาของแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ีสมบูรณและมีคุณคาผู ศึกษา

ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร บุคลากร และผูท่ีเกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือเปนอยางดีย่ิงในการเก็บขอมูล

และตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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คุณลักษณะท่ีเปนจรงิและคุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูบรหิารโรงเรยีนราชประชานุ

เคราะห กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกดัสํานักบรหิารงานการศึกษาพเิศษ 

Characteristics as Authentic and Desirable Characteristics of the School 

Administrators Rajaprajanugroh Groups 6 Northern Bureau of Special Education 

จรัล ฟงเร็ว6

1*และธดิาวัลย อุนกอง2 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีเปนจริงและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2) เพื่อเปรียบเทียบ

คุณลักษณะท่ีเปนจริงและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน 

สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ จําแนกตามขอมูลสถานภาพสวนบุคคล ประชากรท่ีใชในการวจิัยเปนครูโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจํานวน 9 โรงเรียน จํานวน 411 คน กําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซี่ และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 201 คน   

 ผลการวิจัย พบวา 1) คุณลักษณะท่ีเปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน 

สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเปนจริงและคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของ ผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวา 

คุณลักษณะท่ีเปนจริง จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สําหรับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค จําแนกตามเพศ 

โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเปนจริงและ

คุณลักษณะท่ีพงึประสงค จําแนกตามประสบการณทํางาน และวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  

คําสําคัญ: คุณลักษณะท่ีเปนจริง  คุณลักษณะท่ีพงึประสงค   
 

Abstract  

 The objectives of the study were aiming  1)explore the Characteristics as authentic and desirable characteristics of 

the school Administrators Rajaprajanugroh Groups 6 northern Bureau of Special Education Administration, 2) compare 
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Characteristics as authentic and desirable characteristics of the school Administrators Rajaprajanugroh Groups 6 

northern Bureau of Special Education Administration according to personal status. The population of this research was 411 

Rajprachanukro School administrators, Group 6, northern Bureau of Special Education Administration. The sampling group 

was 201 and was set according to the table of Krejcie and Morgan. 

 The result of the research was found that 1) The Characteristics as authentic and desirable 

characteristics of school administrators was in the high level. 2) The comparison of the Characteristics as authentic and 

desirable characteristics of School Administrators of the Rajprachanukro School, Group 6, northern Bureau of Special 

Education Administration was found that for Characteristics as authentic according to age, there was no different level at all 

but for the desirable characteristics, there was a significantly little different at .05. For the comparison of the Characteristics 

as authentic and desirable characteristics according to working experience and educational qualification was found no 

different at all.   
 

Keywords: Actual Characteristics, Expected Characteristics  
 

บทนํา 

การศึกษา เปน กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก 

การอบรม การสบืสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก

การจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ในดานการจัด

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษามบีทบาทในการบริหารสถานศึกษา เปนผูมอํีานาจในการบริหาร ส่ังการ ในการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา ท้ังน้ีผูบริหารตองอาศัย หลักการ ทฤษฎ ีท่ีมอียูมากมายมาปรับใชในการบริหารใหเหมาะสมกับบริบทของ

สถานศึกษา เพื่อสงผลตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จัดการศึกษาสงเคราะห เปนการจัด

การศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสทางการศึกษาท่ีรัฐจําเปนตองใหความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ ซึ่งดําเนินการชวยเหลือ

เด็กดอยโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 12 ป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยไมเก็บคาใชจายและจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนประจําในทุกระดับ

การศึกษา มุงเนนใหผูเรียนมทัีกษะความรูท้ังดานสามัญและทักษะวชิาชีพท่ีเหมาะสมกับวัย  

 จากความสําคัญของคุณลักษณะ และความจําเปนท่ีผูบริหารตองมีเพื่อท่ีนํามาใชในการบริหารโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห ผูบริหารสถานศึกษาตองมคีุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนดังน้ัน ผูวจิัยไดมองเห็นถงึความสําคัญ

ในเร่ืองคุณลักษณะของผูบริหาร จงึสนใจท่ีจะศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารตามสภาพจริงและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย คุณลักษณะดานภาวะผูนํา คุณลักษณะดานความรูทางวิชาการ คุณลักษณะ

ดานความสามารถในการบริหารและคุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรม ผูวิจัยเช่ือวาผลการศึกษาท่ีไดจะเกิดประโย

ชน ตอผู บริหารสถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของไดตระหนักและมองเห็นถึงความสําคัญของคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการ

บริหารและพัฒนาสถานศึกษาใหมคีุณภาพเหมาะสมกับสถานการณในยุคปฏรูิปการศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีเปนจริงและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 

ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเปนจริงและคุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 

6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ จําแนกตามเพศ ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

สมมติฐานของการวจัิย คอื  

 1. ครูท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีเปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 

6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษแตกตางกัน 

2. ครูท่ีมีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีเปนจริงของผูบริหารโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษแตกตางกัน 

3. ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีเปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษแตกตางกัน 

4. ครูท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห 

กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษแตกตางกัน 

5. ครูท่ีมปีระสบการณในการทํางานแตกตางกันมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษแตกตางกนั 

6. ครูท่ีมวุีฒิการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษแตกตางกัน 
  

กรอบแนวคดิในการวจัิย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพศ 

 1. ชาย 

 2. หญงิ 

ประสบการณในการทํางาน 

 1. นอยกวา 10 ป 

 2. 10-20 ป 

 3. 21-30 ป 

 4. มากกวา 30 ป 

 วุฒกิารศึกษา 

 1. ปริญญาตรี 

 2. ปริญญาโท 

 3. สูงกวาปริญญาโท 

คุณลักษณะท่ีเปนจรงิของผูบรหิาร 

 1. ดานภาวะผูนํา 

 2. ดานความรูทางวชิาการ 

 3. ดานความสามารถในการบริหารงาน 

 4. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

 

คุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูบรหิาร 

 1. ดานภาวะผูนํา 

 2. ดานความรูทางวชิาการ 

 3. ดานความสามารถในการบริหารงาน 

 4. ดานคุณธรรมจริยธรรม 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ จํานวน 411 คน กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน 

สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของตารางเครจซีและมอรแกนไดจํานวนกลุมตัวอยาง 

201 คน   

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ ประสบการณการทํางาน และวุฒิ

ทางการศึกษา มลัีกษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจรายการ (Checklist) 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพคุณลักษณะท่ีเปนจริงและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปสาระสําคัญของผลการวจิัยไดดังน้ี 

 1.  คุณลักษณะท่ีเปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะหกลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คอื ดานความรูทางวชิาการ รองลงมาคือ ดานความสามารถในการบริหารงาน และดานคุณธรรมจริยธรรม ตามลําดับ สวนท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ดานภาวะผูนํา  สําหรับคุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือ

ตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน  

พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ ดานความรูทางวิชาการ 

และดานความสามารถในการบริหารงาน ตามลําดับ สวนท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื  ดานภาวะผูนํา   

 1.1  คุณลักษณะท่ีเปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานภาวะผูนํา โดยรวมทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 

โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีวิสัยทัศนในการทํางาน รองลงมา คือ มีอุดมการณ มีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน และเปนผูมี

วิสัยทัศนในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา และพัฒนาองคกร ตามลําดับ สวนท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ใหความสนใจสวัสดิ

ภาพ สวัสดิการความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชา สําหรับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห 

กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานภาวะผูนํา โดยรวมทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เปนผูมีวิสัยทัศนในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา และ

พัฒนาองคกร  รองลงมา คือ มีมีวิสัยทัศนในการทํางาน และแสดงศักยภาพทางความคิด ความรู ประสบการณ และ

ความสามารถในสังคมไดอยางเหมาะสม ตามลําดับ สวนท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีความสามารถจูงใจใหคนทํางานและสราง

ความพงึพอ ใจใหผูใตบังคับบัญชา 

 1.2  คุณลักษณะท่ีเปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานความรูทางวิชาการ โดยรวมทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมาก

ทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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รองลงมา คอื มคีวามรู ความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา และผูบริหารสนับสนุนครู ในการ

อบรม พัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง ตามลําดับ สวนท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหารมีการกํากับ นิเทศติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครูอยางตอเนื่องและเปนระบบ สําหรับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานความรูทางวิชาการ โดยรวมทุกขออยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีการกํากับ นิเทศติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครูอยางตอเนื่องและเปนระบบ รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมการใชแหลงเรียนรูท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา และ ผูบริหารสนับสนุนครู ในการอบรม พัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง ตามลําดับ สวนท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ผูบริหารจัดกจิกรรมพัฒนาครูใหตรงกับความตองการจําเปนและตอเนื่อง 

 1.3  คุณลักษณะท่ีเปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานความสามารถในการบริหารงาน โดยรวมทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา         

อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื มทัีกษะในการแสวงหาความรู ขอมูลตาง ๆ และเรียนรูตลอดชีวิต รองลงมา 

คือ เปนผูใหการสนับสนุนการพัฒนาดานตาง ๆ ของผูใตบังคับบัญชา และมีความกระตือรือรนท่ีจะทํางานใหสําเร็จตาม

เปาหมาย ตามลําดับ สวนท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ จัดบุคลากรเขาทํางานไดอยางเหมาะสม สําหรับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

ผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานความสามารถ          

ในการบริหารงาน โดยรวมทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คอื มทัีกษะ ความสามารถในการวเิคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ รองลงมา คือ ใชเหตุผลในการแกไขปญหาตางๆในทาง

ท่ีจะเปนประโยชนตอหนวยงาน และมีทักษะในการแสวงหาความรู ขอมูลตาง ๆ และเรียนรูตลอดชีวิต ตามลําดับ สวนท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื จัดบุคลากรเขาทํางานไดอยางเหมาะสม 

 1.4  คุณลักษณะท่ีเปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมาก

ทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ วางตัวเหมาะสมกับตําแหนงและหนาท่ีการงาน รองลงมา คือ มีความอดทน ตอคําพูดท่ี

ขัดแยงหรือไมเปนมิตร และเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของราชการ ตามลําดับ สวนท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 

มีความสามารถในการสรางขวัญกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา สําหรับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมทุกขออยูใน

ระดับมาก เมื่อพจิารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื วางตัวเหมาะสมกับตําแหนงและ 

หนาท่ีการงาน รองลงมา คือ เปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของราชการและมีความยุติธรรมและปฏิบัติตอ

ผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาค ตามลําดับ สวนท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ใหความชวยเหลอืตอผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ 

 2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเปนจริงและคุณลักษณะท่ีพงึประสงคของ ผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห 

กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ  

  2.1. คุณลักษณะท่ีเปนจริง จําแนกตามครูท่ีมีเพศแตกตางกัน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สําหรับ

คุณลักษณะท่ีพงึประสงค จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 

  2.2. คุณลักษณะท่ีเปนจริงและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค จําแนกตามครูท่ีมีประสบการณทํางานและวุฒิ

การศึกษาแตกตางกัน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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สรุปผลและอธปิรายผล 

 อธปิรายผล 

จากผลการศึกษาคุณลักษณะท่ีเปนจริงและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 

6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ มปีระเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายดังน้ี 

1. จากผลการศึกษา คุณลักษณะท่ีเปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน 

สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 3.79) ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหาร

โรงเรียนหรือสถานศึกษา มหีนาท่ีความรับผดิชอบและภารกจิหลักท่ีสําคัญ คือ รับผิดชอบงานทุกอยางของสถานศึกษา ไมวาจะ

เปนการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานท่ีและวัสดุ

อุปกรณ การบริหารงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธและการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน สอดคลองกับงานวิจัย

ของ วาสนา หลงสมบุญ (2546, หนา 89) ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเปนจริงและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะคติของครูผูสอนสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พบวา 

คุณลักษณะท่ีเปนจริง ในภาพรวม อยูในระดับมากทุกดาน อาจเปนเพราะ ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดกาญจนบุรี เปนผูบริหารท่ีผานกระบวนการคัดเลือก  อีกท้ังมีการฝกอบรมกอนท่ีจะกาวเขาสูตําแหนงผูบริหารซึ่งเปน

พื้นฐานใหผูบริหารมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีบุคลิกภาพ ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีเพื่อบริหารงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปาหมาย  สําหรับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห 

กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.15) ท่ีปรากฏผลเชนนี้อาจ

เปนเพราะวา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายท่ีมุงปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุ

ถึงจุดมุงหมายความเปนเลิศทางการศึกษาในป พ.ศ. 2550 ดังน้ีจุดมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสรางบุคคลแหงการ

เรียนรู องคกรแหงการเรียนรูและสังคมแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้น  (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548, หนา 41-42) สอดคลอง

กับงานวจิัยของ นพดล ศิริโชติ (2545, หนา 78-79) ไดทําการศึกษา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร พบวา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และขาราชการครู มีความคิดเห็นวาผูบริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในราย

ดานและในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน คุณลักษณะท่ีเปนจริงพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความรู

ทางวชิาการ (X� = 3.86) ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีการสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมคีวามรู ความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารสนับสนุนครู 

ในการอบรม พัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง  สอดคลองกับ โกศล  ศรีทอง (2543, หนา 48–49)  ไดกลาวไววา ผูบริหาร

สถานศึกษาตองใหความสําคัญกับงานดานวิชาการโดยพัฒนาตนเองใหเปนผูนําทางวิชาการ สามารถอํานวยการดานการเรียน

การสอนไดรวมท้ังการนํากระบวนการดานบริหารมาประสานกับขอบขายการบริหารงานวิชาการตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด

ไวไดอยางมีคุณภาพ นอกจากน้ันผูบริหารยังตองพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

คุณภาพรวมท้ังใหการสนับสนุนดานทรัพยากรตาง ๆ ท่ีจําเปนซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและเปนไป

ตามเจตนารมณของหลักสูตร รองลงมา คือ ดานความสามารถในการบริหารงาน (X� = 3.83) ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปน

เพราะวา ผูบริหารมทัีกษะในการแสวงหาความรู ขอมูลตาง ๆ และเรียนรูตลอดชีวิต เปนผูใหการสนับสนุนการพัฒนาดานตางๆ 
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ของผูใตบังคับบัญชา และมีความกระตือรือรนท่ีจะทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย สอดคลองกับ นิพนธ  กินาวงศ  (2543, หนา 

73) กลาววา การนําทักษะไปใชน้ันขึ้นอยูกับผูบริหารวาจะใชทักษะใดมากทักษะใดนอยตาม สถานการณท่ีเปนอยู อยางไรก็ตาม

คุณลักษณะของผูบริหารยุคใหมจะตองเปนนักบริหารมืออาชีพ เสียสละ ท้ังน้ีเพราะสังคมในยุคน้ีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก 

ดังนัน้ผูบริหารจะตองพยายามเรียนรูหลักการ แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารและฝกฝนใหเกิดความชํานาญ สําหรับคุณลักษณะ

ท่ีพงึประสงค ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความรูทางวิชาการ (X� = 4.17) ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีการ

กํากับ นิเทศติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครูอยางตอเนื่องและเปนระบบ และสงเสริมการใชแหลงเรียนรูท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา และผูบริหารสนับสนุนครู ในการอบรม พัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง สอดคลองกับ เกศรา

ภรณ  วิทยไพจิตร (2544, หนา 31) ไดกลาวไววา ผูบริหารโรงเรียนเปนผูควบคุมโรงเรียนซึ่งเปนสถาบันทางวิชาการโดยตรง        

จงึควรมคีุณสมบัติทางวิชาการ ดังน้ี 1) ความรูทางวิชาการ ไดแก ความรูทางดานวิชาการท่ัวไป คือ การรูหลักเบ้ืองตนของวิชา

ตาง ๆ ท่ีสอนอยูในโรงเรียน เพื่อใหการตรวจตราควบคุมและแนะนําแกครูเปนไปอยางถูกตอง และความรู ทางดานวิชาชีพ        

2) ประสบการณและระดับความรู ระดับความรู 3)การฝกอบรมในระหวางประจําทํางาน ผูบริหารตองหม่ันติดตามความ

เคลื่อนไหวทางการศึกษาเนื่องจากวิชาการและเทคนิคในการทํางานเปลี่ยนแปลง และกาวหนาอยูเสมอ กิจกรรมท่ีผูบริหารควร

ปฏิบัติ  รองลงมา คือ ดานความสามารถในการบริหารงาน (X� = 4.17) ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีทักษะ 

ความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ ใชเหตุผลในการแกไขปญหาตาง ๆ ในทางท่ีจะเปนประโยชนตอ

หนวยงาน และมทัีกษะในการแสวงหาความรู ขอมูลตาง ๆ และเรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับนิพนธ กินาวงศ (2543, หนา 73) 

ไดกลาวไววา ผูบริหารจะตองพยายามเรียนรูหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร และฝกฝนใหเกิดความชํานาญจนมีทักษะ 

และจะตองมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นไปอีก ไดแก จัดลําดับความสําคัญของงานหรือภารกิจในหนวยงานไดถูกตองเหมาะสม และ

สอดคลองกับ พรนพ พุกกะพันธ (2544, หนา 43) ไดกลาวไววา ในการบริหารงานของสถานศึกษา นอกจากผูบริหาร

สถานศึกษาจะตองมีความรูความสามารถทางวิชาการแลวผูบริหารตองมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษาดวยการบริหารสถานศึกษาจงึจะไดผลและประสบความสําเร็จสมบูรณย่ิงขึ้น 

2.   ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน 

สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ  

2.1  จําแนกตามครูท่ีมีเพศแตกตางกัน โดยรวมไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา

รายดานก็ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ครูท้ังชายและหญิง 

เห็นวาผูบริหารมีการใหบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนและบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษามีสวนรวม สงเสริม 

สนับสนุน และรวมดําเนินการพัฒนาคุณภาพของครู และนักเรียน สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ          

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกลาวไววา ผูบริหารมีหนาท่ีท่ีจะตองสรางความรวมมือ ความสามัคคี

ของสมาชิกในหนวยงาน และรับผดิชอบงานทุกอยางของสถานศึกษา ดานวชิาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล 

และดานบริหารท่ัวไป และการสรางความสัมพันธในชุมชน องคกรเอกชน ซึ่งตองมีเทคนิคการในการบริหาร และเทคนิค

การสรางทีมในการทํางาน สามารถใหสมาชิกในหนวยงานรวมกันปฏิบัติภารกิจขององคกรใหบรรลุตามวัตถุประสงคเต็ม

ตามความสามารถของสมาชิก เพื่อใหเกดิประสทิธิภาพและมปีระสทิธิผลสูงสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย  

วเิศษะภูติ (2549, หนา 83) ไดทําการศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีพงึประสงคตามทัศนะของครูผูสอน
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โรงเรียนสฤษดเิดช สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกเพศ พบวา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา เนื่องมาจากในปจจุบันผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดชปฏิบัติตอครูเพศชายและเพศหญิงเทาเทียมกัน ครูทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการทํางานเทา

เทียมกันท้ังชายและหญงิ 

  แตเมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 

ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จําแนกตามครูท่ีมีเพศแตกตางกัน ท้ังภาพรวมและรายดาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ครูเพศชายและหญิง คาดหวังวา

ผูบริหารจะตองเปนผูจัดหาจัดทําโครงการบริหารโดยกําหนดหนาท่ี ตําแหนงตาง ๆ ประสานงานทรัพยากรท่ีเปนมนุษย 

และท่ีมิใชมนุษย เขาดวยกันเพื่อใหเปาหมายของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังตอง

พัฒนาเสริมสรางนโยบายและกระบวนการตาง ๆ ในการดําเนินงานขององคกรแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

นพดล  ศิริโชติ (2545, หนา 78-79) ไดทําการศึกษา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร พบวา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและขาราชการครู ท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ของผูบริหารโรงเรียนดานความรู ความสามารถทางการบริหารแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05  

 2.2  จําแนกตามครูท่ีมีประสบการณทํางาน และวุฒิการศึกษาแตกตางกัน โดยรวมไมพบความแตกตางอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายดานก็ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมุติฐานท่ีต้ังไว ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ในโลกยุคปจจุบันท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษาท่ีตองการ

ความเปนผูบริหารมอือาชีพของตนเอง จะตองเร่ิมตนปรับเปลี่ยนมุมมองในการปฏบัิติงาน ปรับและเปลี่ยนคุณลักษณะของ

ตนเองเพื่อแสดงพฤติกรรมตามบทบาทหนาท่ี และนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับใหมีคุณภาพ

มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพช้ันสูงประกอบ สอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย  วิเศษะภูติ (2549, หนา 85) ไดศึกษา

คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงคตามทัศนะของครูผูสอนโรงเรียนสฤษดิเดช สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา โดยรวมและรายขอแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว และ สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล นิยมพันธุ (2550, หนา 86) ไดทําการศึกษา 

คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีแสดงใหเห็น

วาผูบริหารสามารถท่ีจะใชงานใหเหมาะสมกับความสามารถของแตละบุคคล ซึ่งผูบริหารจะตองรูถึงศักยภาพ คุณภาพ และ

ความสามารถวา บุคคลใดในโรงเรียนควรท่ีจะตองทํางานอะไรแลวจึงมอบหมายส่ังการตามความรู ความสามารถ ดังน้ัน จึง

สงผลใหครูมคีวามพงึพอใจและทุมเทการทํางานใหกับโรงเรียน 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

จากการศึกษาคุณลักษณะท่ีเปนจริงและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห 

กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คร้ังน้ีมีขอเสนอแนะใหผูบริหารนําผลการวิจัยไปใชใน 

แตละดานดังน้ี 
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1. จากผลการศึกษา พบวา ดานภาวะผูนํา มคีาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่นๆ ดังน้ันผูบริหารควรใหความสนใจสวัสดภิาพ 

สวัสดิการความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชา และมีความสามารถจูงใจใหคนทํางานและสรางความพึงพอ ใจให

ผูใตบังคับบัญชา 

2. จากผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะท่ีเปนจริงดานคุณธรรมจริยธรรม มีคาเฉลี่ยตํ่าดังน้ัน ผูบริหารควรมี

ความสามารถในการสรางขวัญกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา และใหความชวยเหลอืตอผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาคุณลักษณะท่ีเปนจริงและคุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูบริหารตามทัศนะคติของผูปกครองนักเรียน  

2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นหรือปจจัยอื่นๆ ท่ีสงผลตอคุณลักษณะท่ีเปนจริงและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร 

เชน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน  

3. ควรศึกษาคุณลักษณะท่ีเปนจริงและคุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูบริหาร สังกัดหนวยงานอื่น ๆ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จลุลวงดวยดี เนื่องดวยความกรุณาจาก ดร.ธิดาวัลย อุนกอง 

อาจารยท่ีปรึกษาการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง รวมท้ังไดรับความกรุณาจาก ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการ

ชํานาญการพเิศษ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) จ.เชียงราย นายทอม ศรีทิพยศักดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะ

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 จังหวัดพะเยา และนางพูนสุข โมกศิริ รองผูอํานวยการ

โรงเรียน วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 จังหวัดพะเยา ท่ีใหความรู ขอคิด และ

ขอเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ขอขอบพระคุณคณะ

อาจารย และเจาหนาท่ี ประจําสาขาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดกรุณา

ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ใหทักษะ และอํานวยความสะดวกในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณผูบริหารและคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ ท่ีกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี และขอขอบคุณ นายทอม ศรีทิพยศักดิ์ 

ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 จังหวัดพะเยา ท่ีใหการสนับสนุน และชวยเหลือ ใหคําแนะนําในการ

ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ขอนอมรําลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผูใหการอบรมส่ังสอน สนับสนุน และเปน

กําลังใจท่ีด ีและสุดทายขอบคุณพลังกาย พลังใจจากตัวเองท่ีมุงม่ันและต้ังใจในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี

ใหสําเร็จลุลวงดวยดี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพ 

สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นคุณลักษณะของนักเรียน 

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงของสถาน

ประกอบการสังกัดรัฐบาล/รัฐวสิาหกจิกับสถานประกอบการสังกัดเอกชนในปการศึกษา 2557 จํานวนสถานประกอบการ

ประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการประเภทเอกชน จํานวน 36 แหง สถานประกอบการสังกัดรัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจจํานวน 37 คน และสถานประกอบประเภทเอกชน จํานวน 42 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

แบบสอบถาม เพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีพงึประสงค จํานวน 49 ขอ สําหรับการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ

หาคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัยพบวาคุณลักษณะอันพงึประสงคของนักเรียน นักศึกษา ฝกประสบการณวชิาชีพ สังกัดวทิยาลัยเทคโนโลยี

และการจัดการปงของสถานประกอบการสังกัดรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจกับสถานประกอบการสังกัดเอกชนท้ัง 5 ดาน มีคาเฉลี่ยรวม 

อยูในระดับมาก (µ = 4.05, σ = 0.76) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานคุณธรรม 

จริยธรรมมคีาเฉลี่ยระดับมาก (µ = 4.19, σ = 0.77) รองลงมาคอื ดานบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธมคีาเฉลี่ยระดับมาก

(µ = 4.14, σ = 0.78) รองลงมาคือ ดานความสามารถในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยระดับมาก (µ = 4.02, σ =0.75) สวน

รายการท่ีมคีาเฉลี่ยนอยสุดคอื ดานวชิาการมคีาเฉลี่ยระดับมาก (µ = 3.94, σ = 0.79) 
   

คําสําคัญ: คุณลักษณะอันพงึประสงค 
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Abstract  

This research aimed to study the characteristics of student trainees desired by Pong Technology and 

Management College and to study the comparison of characteristics of student trainees desired by personnel and training 

managers of the workplaces in year 2014. The total of workplaces 36 include 37 persons for Government sector, and 42 persons 

for private organization and government - owned corporation or State Enterprises toward. Data was collected 

by using 49 desirable characteristics’questionnaires and analyzed to obtain percentage, mean, standard deviation. 

 The analyzed data showed that the most important characteristics in student trainees of 5 components; The 

desirable characteristics of student trainees in Pong Technology and Management College on overall component were at a 

highest level (µ = 4.05, σ = 0.76), especially in Morality component was the first raking in (µ = 4.19, σ = 0.77), human 

relations component was the 2nd. Means (µ = 4.14, σ = 0.78), skill component means (µ = 4.02, σ = 0.75), and 

the lowest means was responsibility and basic knowledge means (µ = 3.94, σ = 0.79). 
 

Key words: One desirable feature. 
 

บทนํา 

 

 การศึกษานับเปนกระบวนการสําคัญท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียนมีการฝกทักษะดานความรู 

และฝกทักษะดานวชิาชีพเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและเกดิกระบวนการคดิ และมทัีกษะในการปฏบัิติงานสามารถเรียนรูและ

มีประสบการณการทํางานรวมกับผูอื่นไดสอดคลองกับมาตรา 6 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่วา

การจัดการศกึษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม 

มจีริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวติสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุข และในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 บัญญัติไวในหมวดท่ี 4 เร่ืองการจัดการศึกษามาตราท่ี 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพมาตราท่ี 23 การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัยตองเนนความสําคัญท้ังความรูคุณธรรมกระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา

และมาตราท่ี 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546) บัญญัติ

มาตรา 20 ไววาการจัดการอาชีวศึกษาการฝกอบรมวชิาชีพใหจัดในสถานศึกษาของรัฐสถานศึกษาเอกชนสถานประกอบการ หรือโดย

ความรวมมือระหวางสถานศึกษาและพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 บัญญัติไวในมาตราท่ี 10 ไววาการจัด

อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหจัดไดโดยรูปแบบดังตอไปน้ี 1) การศึกษาในระบบเปนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเนน

การศึกษาในสถาน ศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปนหลักโดยมกีารกําหนดจุดมุงหมายวธีิการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาการวัดและ

การประเมินผลท่ีเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน 2) การศึกษานอกระบบเปนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความ

ยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมายรูปแบบวิธีการศึกษา ระยะเวลาการวัดและการประเมินผลท่ีเปนเงื่อนไขของการสําเร็จ



 

2595 

 

การศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคล

แตละกลุม 3) การศึกษาระบบทวิภาคีเปนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอตกลงระหวางวิชาชีพท่ีเกิดจากขอตกลง 

ระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐในเร่ืองการจัดหลักสูตร

การเรียนการสอนการวัดผลและการประเมินผลโดยนักเรียนใชเวลาสวนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและ

เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐเพื่อประโยชนในการผลิตและพัฒนากําลังคน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษาไดหลายรูปแบบรวมกันได สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (2551) โดยมีเปาหมายตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพุทธศักราช 2551 วาตองเปน

การจัดการศึกษาในดานวิชาชีพท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติเพื่อ

ผลติและพัฒนากําลังคนในดานวชิาชีพระดับฝมอืระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีรวมท้ังเปนการยกระดับในดานวิชาชีพ

ใหสูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานโดยนําความรูทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาพัฒนา

ผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติและมีสมรรถนะจะสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติ

หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได 

 การปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2525–2561) มุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดย

มีเปาหมายหลัก 3 ประการคือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรูของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาและการเรียนรูอยางท่ัวถงึและมคีุณภาพ 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริการและ

จัดการศึกษาโดยมกีรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการคือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) พัฒนาคุณภาพ

ครูยุคใหม 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและเรียนรูยุคใหม 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)  

 ปจจุบันไทยมีความตองการแรงงานระดับอาชีวศึกษาอยางมากจากผลการศึกษาความตองการกําลังคนของ

กลุมอุตสาหกรรมโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบวากลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ ขาดแคลนกําลังคนระดับกลาง

หรือระดับปฏบัิติการคอนขางมากโดยเฉพาะผูจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงซึ่ง

กวารอยละ 75 ของผูจบการศึกษาระดับน้ีเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี นอกจากน้ันผูจบการศึกษาใหมยังไมสามารถ

ปฏบัิติงานไดตรงตามลักษณะงานโดยสถานประกอบการสวนใหญตองฝกอบรมตออีกอยางนอย 3–6 เดือนทําใหตองเสีย

คาใชจายและเสยีเวลาเพิ่มมากขึ้นการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไดพัฒนาการศึกษาดานอาชีพเปนเวลายาวนานจนกระท่ัง

ปจจุบันสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดประชุมระดมความเห็นเกี่ยวกับวิกฤตคุณภาพพบวาคุณภาพผูเรียนและ

ผูสําเร็จการศึกษาจากอาชีวศึกษามีสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการของผูใชรวมท้ังขาดทักษะความรูพื้นฐานท่ี

จําเปนไดแกทักษะการสื่อสารความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศขาดความสามารถในการคิดวิเคราะหการแกปญหาและ

การคิดริเร่ิมสรางสรรคผูเรียนไมนิยมมาศึกษาในดานอาชีวศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงผูเรียนท่ีมีความสามารถสูงจึงทําให

เกดิการขาดแคลนกาลังคนระดับกลาง (ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง) ท่ีมคีุณภาพ

คอนขางมากการจัดอาชีวศึกษาไมเนนการฝกปฏิบัติและสมรรถนะทางวิชาชีพและความเช่ือมโยงกับสถานประกอบการ

มากเทาท่ีควรทําใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการของผูใชขาดการจัดการหลักสูตรท่ี

หลากหลายสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายตาง ๆ รวมท้ังการเช่ือมโยงกับการทํางาน 
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จากสรุปผลการปฏรูิปการศึกษาท่ีผานมาสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิรูป

การศึกษาต้ังแตป พ.ศ. 2542 จนถงึ พ.ศ. 2552 พบปญหาเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาสรุปไดดังน้ี 

1. ผูสําเร็จอาชีวศึกษามคีวามสามารถและสมรรถนะท่ียังไมสอดคลองกับความตองการของผูใชและขาดทักษะ

ความรูพื้นฐานท่ีจําเปน 

2. ขาดแคลนครูผูสอนโดยรวมในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3. เด็กนักเรียนไมนิยมเรียนอาชีวศึกษา 

4. ผูสําเร็จอาชีวศึกษากวารอยละ 70 จะศึกษาตอปริญญาตรีทําใหขาดแคลนกําลังคนระดับกลางอยางตอเนื่อง 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคตอการฝกงานของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 

จังหวัดพะเยา ดานความรู วชิาการ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานทักษะวิชาชีพ ดานคุณธรรม จริยธรรม และ 

ดานบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2557 
 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วธิวีทิยาการวิจัย 
 

ในการวิจัยการคร้ังน้ีเปนการวิจัยสํารวจ (Survey Research) ศึกษาคุณลักษณะของนักเรียนฝกประสบการณ

วชิาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ สังกัดวทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง คอื ประเภทวชิาชางอุตสาหกรรม และ 

ประเภทวชิาพาณชิยกรรม โดยการใชวจิัยเชิงสํารวจเพื่อหาขอเท็จจริงในคุณลักษณะของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ  

โดยมรีายละเอียดในการดําเนินการวจิัยดังน้ี 

ประชากร 

 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีไดแกเจาของกิจการหรือผูจัดการหรือหัวหนาสวนราชการหัวหนาฝายบุคคลหัวหนางาน

หรือผูควบคุมดูแลการปฏบัิติงานของนักศึกษาฝกงาน ซึ่งประกอบดวยหนวยงานรัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ จํานวน 37 คน  

ตัวแปรตน 

ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

2. สถานะของผูตอบแบบสอบถาม 

    (เจาของ/ผูจัดการ/หัวหนา) 

ประเภทของสถาน ประกอบการ 

 1. รัฐบาล/รัฐวสิาหกจิ 

 2. เอกชน 

ตัวแปรตาม 

คุณลักษณะท่ีพงึประสงคของนักเรียนฝกประสบการณ 

1. ดานความรู วชิาการ 

2. ดานความสามารถในการปฏบัิติงาน 

3. ดานทักษะวชิาชีพ 

4. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

5. ดานบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธ 
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และหนวยงานเอกชน จํานวน 42 คน รวมท้ังสิ้น 79 คน ซึ่งอยูในสถานประกอบการท่ีรับนักเรียน นักศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ทุกแผนกวชิาท่ีเขาฝกงาน ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 36 แหง ประกอบดวย 

กลุมเปาหมายที่ใชในการศกึษา  

 1. เจาของกจิการ หรือผูจัดการหรือหัวหนาสวนราชการของสถานประกอบการท่ีเปนหนวยงานของรัฐบาล และ 

รัฐวิสาหกิจจํานวน 15 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สําหรับหัวหนางาน หรือผูควบคุมดูแล

นักศึกษาฝกงาน จํานวน 22 คน ใชวธีิการเลอืก 

 2. เจาของกิจการ หรือผูจัดการหรือหัวหนาสวนราชการของสถานประกอบการท่ีเปนหนวยงานของเอกชน 

จํานวน 21 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สําหรับหัวหนางาน หรือผูควบคุมดูแลนักศึกษาฝกงาน 

จํานวน 21 คน ใชวธีิการเลอืก 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

การสรางแบบสอบถามสําหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสราง

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาตามขัน้ตอนดังน้ี  

1. ศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน

ฝกประสบการณวชิาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพเพื่อกําหนดคําถามแตละประเด็นท่ีศึกษาใหสอดคลองกับกรอบของ

ตัวแปรตาม วัตถุประสงคของการวจิัย โดยจัดทําตัวช้ีวัดแตละดานท่ีทําการศึกษา ดังน้ี 

 1.1 ดานความรูวชิาการ 

  1.2 ดานความสามารถในการปฏบัิติงาน 

  1.3 ดานทักษะวชิาชีพ 

  1.4 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  1.5 ดานบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธ 

 2. ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถามจากงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ  

3. วเิคราะหประเด็นหลัก ประเด็นรองใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค ซึ่งขอมูลท่ีเกี่ยวของกับศึกษาคุณลักษณะ

ท่ีพงึประสงคของนักเรียนฝกประสบการณวชิาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ สังกัดวทิยาลัยเทคโนโลยแีละการจัดการปง  

นําแบบสอบถามท่ีผานการเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรง

เชิงเนื้อหา ความครอบคลุมลักษณะของนักศึกษาฝกงาน ดานความรู ความสามารถในการปฎิบัติงาน ดานทักษะ ดานคุณธรรม 

จริยธรรม ดานบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

 1. ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) 

 2. นายธนวัฒน กณะบุตร ผูอํานวยการวทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 

 3. นายเกษม สายสําราญ รองผูอํานวยการวทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 

ตรวจสอบความถูกตองแลความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ 

4. นําเคร่ืองมอืท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC (Index of item Objective Congruence) โดยมคีา IOC เทากับ 0.94 

5. นําเคร่ืองมอืมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวจิัย 
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เครื่องมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น

เพื่อสอบถามคุณลักษณะท่ีพงึประสงคของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัย

เทคโนโลยแีละการจัดการปง แบงออกเปน 3 ตอน รายละเอียดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check List ) ไดแก สถานภาพของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สถานะในหนวยงาน ประเภทของสถานประกอบการ สาขาวิชาท่ีรับนักศึกษาเขาฝกงาน

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะของนักเรียนฝกประสบการณ

วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale)  

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เปนคําถามแบบปลายเปด (Open Ened)  

สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมูล 

 1. สถติิพื้นฐาน 

   1.1 ขอมูลท่ัวไปของประชากร สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ใชในการวเิคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และวเิคราะหระดับความพงึพอใจ 

  1.2 ทดสอบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหไดแกคารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผูตอบแบบสอบถาม 

และวเิคราะหระดับความพงึพอใจ 
 

ผลการศึกษา 

 การนําเสนอผลการวจิัยแบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1  

 1. ขอมูลพื้นฐานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสถานประกอบการท้ังหมดจํานวน 79 คน เปนผูชาย จํานวน 47 คน 

คดิเปนรอยละ 59.5 เปนผูหญงิ จํานวน 32 คน คดิเปนรอยละ 40.5  

2. ขอมูลพื้นฐานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหัวหนางาน จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 35.4 รองลงมา

เปนเจาของกิจการ/หัวหนาสวนราชการ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 25.3 รองลงมา เปนผูควบคุมนักศึกษาฝกงาน 

จํานวน 17 คน คดิเปนรอยละ 21.5 และผูจัดการ จํานวน 14 คนคดิเปนรอยละ 17.7 

 3. ขอมูลพื้นฐานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสถานประกอบการท้ังหมดจํานวน 79 คน เปนสถานประกอบการ

ประเภทเอกชนจํานวน 43 คน คดิเปนรอยละ 54.4 และเปนสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจจํานวน 36 คน 

คดิเปนรอยละ 45.6 

ตอนที่ 2   

1 ขอมูลแสดงการวิเคราะหความคิดเห็นของสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการ

ประเภทเอกชนตอคุณลักษณะอันพงึประสงคดานความรูทางวชิาการ ดานความสามารถในการปฏบัิติงาน ดานทักษะวชิาชีพ  
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ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร

วชิาชีพ สังกัดวทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 
 

ตาราง 1 แสดงผลความคดิเห็นตอคุณลักษณะของนักเรยีนฝกประสบการณวชิาชพี ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพี 

สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงของสถานประกอบการ ประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และสถาน

ประกอบการประเภทเอกชน 

 

จากตาราง 1 พบวาความคดิเห็นของสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวสิาหกจิและสถานประกอบประเภท

เอกชนตอคุณลักษณะท่ีพงึประสงคดานความรูทางวชิาการ ดานความสามารถในการปฏบัิติงาน ดานทักษะวชิาชีพ ดานคุณธรรม

จริยธรรม และดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สังกัดวทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงมคีาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.05, σ = 0.76) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นพบวามีระดับความคิดเห็นมากทุกดาน โดยดานคุณธรรม จริยธรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด  

อยูในระดับมาก (µ = 4.19, σ = 0.77 ) รองลงมาคือ ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธอยูในระดับมาก (µ = 4, σ = 0.51) 

ดานความสามารถในการปฏบัิติงานอยูในระดับมาก (µ= 4.02, σ = 0.75) ดานทักษะวชิาชีพอยูในระดับมาก (µ = 3.99 , σ = 0.71) 

ตามลําดับ สวนดานความรูทางวชิาการมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดอยูในระดับมาก (µ = 3.94, σ = 0.79) 

2. ขอมูลแสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นคุณลักษณะของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร

วชิาชีพ สังกัดวทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จําแนกตามประเภทของหนวยงาน/สถานประกอบการ 
 

  

 
คุณลักษณะทีพ่ึ่งประสงค 

ความคดิเห็น (N = 79) 

µ σ ระดับคา ลําดับ 

 ดานความรูทางวชิาการ 3.94 0.79 มาก 5 

 ดานความสามารถในการปฏบัิติงาน 4.02 0.75 มาก 3 

 ดานทักษะวชิาชีพ 3.99 0.71 มาก 4 

 ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.19 0.77 มาก 1 

 ดานบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธ 4.14 0.78 มาก 2 

 รวม 4.05 0.76 มาก  
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ตาราง 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และประเภทเอกชนตอ 

  คุณลักษณะอันพงึประสงคของนักเรยีนฝกประสบการณวชิาชพี ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพี สงักัดวทิยาลยั 

 เทคโนโลยีและการจัดการปง จําแนกตามสถานประกอบการ 

คุณลักษณะอันพงึประสงค 

รัฐบาล/รัฐวสิาหกิจ 

(N = 36) 

เอกชน 

(N = 43) 

µ σ ระดับคา µ σ ระดับคา 

ดานความรูทางวชิาการ 3.99 0.82 มาก 3.90 0.75 มาก 
 

คุณลักษณะอันพงึประสงค 

รัฐบาล/รัฐวสิาหกิจ 

(N = 36) 

เอกชน 

(N = 43) 

µ σ ระดับคา µ σ ระดับคา 

ดานความสามารถในการปฏบัิติงาน 4.10 0.74 มาก 3.97 0.77 มาก 

ดานทักษะวชิาชีพ 4.08 0.73 มาก 3.92 0.70 มาก 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.41 0.72 มาก 4.00 0.76 มาก 

ดานบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธ 4.35 0.72 มาก 3.96 0.78 มาก 

รวม  4.19 0.75   มาก 3.95 0.75  มาก 
 

จากตาราง 2 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ สังกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ โดยภาพรวม 5 ดาน คือ ดานความรูทาง

วชิาการ ดานความสามารถในการปฏบัิติงาน ดานทักษะวชิาชีพ ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานบุคลกิและมนุษยสัมพันธ   

ไมแตกตางกัน 
 

สรุปและอภปิรายผลการวจัิย 

 จากผลการศึกษาคุณลักษณะอันพงึประสงคของนักเรียน นักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี

และการจัดการปง ดานความรูทางวิชาการ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานทักษะวิชาชีพ ดานคุณธรรม 

จริยธรรม และดานบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2557 ผลปรากฏตามรายละเอียดดังน้ี 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนมาก พบวาสถานประกอบการประเภทเอกชนมีจํานวนมากกวา

สถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวสิาหกจิ 

 2. ความคิดเห็นของสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการประเภทเอกชนตอ

คุณลักษณะอันพงึประสงค ดานความรูทางวชิาการ ดานความสามารถในการปฏบัิติงาน ดานทักษะวชิาชีพ ดานคุณธรรม 

จริยธรรม และดานบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง  

ผูศึกษาไดสรุปโดยแยกเปนขอ ๆ ดังน้ี 
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   2.1 ความพงึพอใจของสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการประเภทเอกชน 

ตอคุณลักษณะท่ีพงึประสงคท้ัง 5 ดาน พบวามคีาเฉลี่ยท่ีระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนดานพบวา  

 2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  

เอื้ออาทรและจริงใจตอเพื่อนรวมงานมคีุณลักษณะอันพงึประสงคมากท่ีสุด รองลงมาคอื มคีวามซื่อสัตย สุจริต ตามลําดับ 

ตรงตอเวลามคีุณลักษณะอันพงึประสงคนอยท่ีสุด  

 2.1.2 ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

นักเรียนเปนผูมสัีมมาคารวะและรูจักกาลเทศะมคีุณลักษณะท่ีพึงประสงคมากท่ีสุด รองลงมาคือ นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ

ท่ีดกีับบุคคลทุกระดับ ตามลําดับ สวนมคีวามสุขุม สามารถควบคุมอารมณไดมคีุณลักษณะอันพงึประสงคนอยท่ีสุด       

 2.1.3 ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

มคีวามพรอมในการทํางานพเิศษ หรืองานลวงเวลาเมื่อมคีวามจําเปนมีคุณลักษณะท่ีพงึประสงคมากท่ีสุด รองลงมาคือ  

ผลการปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับของหนวยงาน/สถานประกอบการ และสามารถดูแลและซอมบํารุงเคร่ืองมือ วัสดุ และ

อุปกรณในสาขาวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานไดเปนอยางดี สวนสามารถคิดริเร่ิมทํางานและหาวิธีปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมไดโดย

ผูบังคับบัญชาไมตองส่ัง หรือแนะนํามคีุณลักษณะอันพงึประสงคนอยท่ีสุด  

 2.1.4 ดานทักษะวชิาชีพ โดยรวมมคีาเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีทักษะในการปฏิบัติงานใน

สายวชิาชีพของตน มคีุณลักษณะท่ีพงึประสงคมากท่ีสุด รองลงมาคอื มคีวามมุงม่ันในการปฏบัิติงาน ตามลําดับ สวนมีความประณีต 

เรียบรอยในการปฏบัิติงานมคีุณลักษณะอันพงึประสงคนอยท่ีสุด 

      2.1.5 ดานความรูทางวชิาการ โดยรวมมคีาเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา มคีวามสนใจ

ใฝรูในงานของสถานประกอบการ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีความรูเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ  

และมคีวามรูความสามารถทางวชิาการในสาขาท่ีเรียน ตามลําดับ สวนสามารถถายทอดความรูดานวชิาการและวชิาชีพให

ผูอื่นไดมคีุณลักษณะอันพงึประสงคนอยท่ีสุด  

 3. ผลความพึงพอใจตอคุณลักษณะของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัด

วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงของสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวสิาหกจิกับสถานประกอบการประเภทเอกชน  

  คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี และ

การจัดการปงตามความคดิเห็นของสถานประกอบการสังกัดรัฐบาล/รัฐวสิาหกจิกับสถานประกอบการสังกัดเอกชน โดยภาพรวม 

5 ดาน ประกอบดวยดานความรูทางวิชาการ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานทักษะวิชาชีพ ดานคุณธรรม 

จริยธรรม และดานบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธพบวาไมแตกตางกัน 

 ผลการวจิัยคร้ังน้ีพบวา ความพึงพอใจตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงของสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจกับสถานประกอบการ

ประเภทเอกชน โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อนําผลการวเิคราะหคาเฉลี่ยในแตละดานมาเรียงลําดับความคิดเห็นจาก

คาเฉลี่ยมากไปหานอย ผลปรากฏตามลําดับดังน้ี คาเฉลี่ยความคดิเห็นมากท่ีสุดคอื ดานคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาคือ 

ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ระดับมาก ดานทักษะ วิชาชีพ ระดับมาก และดานท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดแตยังอยูในระดับมาก คอื ดานวชิาการสอดคลองกับของเจริญ แยมสรวลสกุล (2549) ศึกษาคุณลักษณะท่ีพงึ 
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ประสงคของนักศึกษาฝกงานระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถตามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบการฝกงานและ

ผูใชบริการท่ีมตีอคุณลักษณะท่ีพงึประสงคของนักศึกษาฝกงานระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถท้ัง 4 ดานคือ ดานบุคลิกภาพ

และมนุษยสัมพันธ ดานความสามารถทางวิชาการ ดานทักษะพื้นฐานเบ้ืองตนทางวิชาชีพ และดานคุณธรรม จริยธรรม

พบวาเมื่อวิเคราะหจากคาเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปนอยปรากฏวา อันดับแรกคือ ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

รองลงมาดานคุณธรรม จริยธรรม ดานทักษะพื้นฐานเบ้ืองตนทางวิชาชีพ และดานความสามารถทางวิชาการ ตามลําดับ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาและการเปรียบเทียบยังมผีลการวจิัยของมยุรี ชัยสวัสดิ์ (2538) ซึ่งทําการวิจัยเร่ือง  

คุณลักษณะของผูสําเร็จอาชีวศึกษาประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจตามความตองการ

ของผูบริหารและครูอาจารย วิทยาลัยอาชีวศึกษากับเจาของ หรือผูจัดการสถานประกอบการในดานคุณธรรมและ

จริยธรรม ดานบุคลกิภาพ ดานวชิาชีพและวชิาการ ผลการวจิัยพบวา ความตองการคุณลักษณะท้ัง 4 ดานอยูในระดับมาก 

เชนเดียวกันการศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ือง ศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ สังกัดวทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีพงึประสงคของ 

นักเรียนฝกประสบการณวชิาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ สังกัดวทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงตอคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานความรูทางวิชาการ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานทักษะวิชาชีพ ดานคุณธรรม 

จริยธรรม และดานบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธ ผูศึกษาไดแบงผลการอภิปราย ดังน้ี 

  1. ดานความรูทางวชิาการ โดยรวมมคีาเฉลี่ยระดับมากซึ่งสอดคลองกับผลการวจิัยของอาทร จันทวิมล (2531) 

ไดกลาววาสถานประกอบการตาง ๆ หลายแหงสนใจความรูดานวชิาการของผูสําเร็จการศึกษาเปนอันดับรอง แตคุณภาพ

ท่ีสนใจเปนอันดับแรกคอื คุณภาพดานบุคลกิภาพ มนุษยสัมพันธ ความซื่อสัตย ตรงตอเวลา และมคีวามรับผดิชอบ โดยให

เหตุผลวาความรูทางวิชาการตาง ๆ ท้ังหลายน้ันสามารถนําไปฝกในโรงงานไดอยูตลอดเวลาเพราะมีของใหม ๆ ท่ีทันสมัย แต

ดานบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธตองมดีมีาต้ังแตตน และการรับคนเขาทํางานน้ันสถานประกอบการจงึมักหาทางคัดเลอืก

ผูมีคุณภาพในดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธกอนหลังจากน้ันจึงสงไปทดสอบทางวิชาการตอไป เมื่อผลการวิจัยได

ปรากฏดังกลาวน้ีอาจจะเปนเพราะวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาฝกงานระดับอาชีวศึกษาตองเปนผูท่ีมี

บุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธท่ีด ีเนื่องจากการฝกงาน หรือการปฏบัิติงานในหนวยงานของรัฐบาลและสถานประกอบการเอกชน  

มักจะเปนลักษณะงานประเภทการใหบริการเปนสวนมาก ความคิดเห็นจึงไมแตกตางกัน แตอาจมีความแตกตางกันบางท่ี

ระบบการบริหาร เปาหมาย หรือวัตถุประสงคของการดําเนินงานของหนวยงานน้ัน ๆ 

2. ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมากอาจเปนเพราะวาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนปฏบัิติ เพื่อใหเกดิทักษะในดานวชิาชีพเฉพาะเพื่อเตรียม 

ผูเรียนเขาสูตลาดแรงงานสอดคลองกับเมธี ปลันธนานนท (2533) ไดกลาววาอาชีวศึกษาคือ การศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากร 

ดานฝมอืระดับคุณวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี สําหรับอาชีพหน่ึง หรือกลุมอาชีพชางและงานตาง ๆ อาชีวศึกษาตามปกติจัดขึ้น

ในระดับมัธยมปลายจะตองใหมีการศึกษาวิชาชีพพื้นฐานท่ัวไปวิชาทฤษฎีสัมพันธและฝกฝนภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาฝมือท่ี

ตองการสําหรับอาชีพหน่ึง ๆ สัดสวนของวชิาตาง ๆ ท่ีแตกตางกันแตตามปกติแลวตองเนนการฝกภาคปฏบัิติ 

 

 3. ดานทักษะวชิาชีพ โดยรวมมคีาเฉลี่ยระดับมากซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของปยะนุช ทวีสุข (2551) ศึกษา

คุณลักษณะของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพในระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ผลการศึกษาคนควาปรากฏผล
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ดังน้ีคือ หัวหนางานในสถานประกอบการท่ีมีขนาดสถานประกอบการตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพโดยรวม และดานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานทักษะ 

ดานเจตคติท่ีมตีออาชีพ และดานบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธมคีวามคดิเห็นไมแตกตางกัน 

 4. ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมมคีาเฉลี่ยระดับมากซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของธีรวัฒน อ่ิมประคอง (2557) 

ไดกลาวไววาสถานประกอบการดานการโรงแรมมคีวามคดิเห็นท่ีมตีอคุณลักษณะท่ีพงึประสงคของนักศึกษาฝกงาน คุณลักษณะ

ดานมนุษยสัมพันธและคุณธรรมจริยธรรมมคีวามสําคัญมากท่ีสุด รองลงมา ดานความรูทางวิชาชีพและความสามารถใน

การปฏิบัติงานแมบาน และดานความรูวิชาพื้นฐาน การเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาฝกงาน ดานมนุษย

สัมพันธและคุณธรรมจริยธรรมพบวาโดยรวมไมแตกตางกัน 

 5. ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมากซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของอาทร จันทวิมล 

(2531) ไดกลาววาสถานประกอบการตาง ๆ หลายแหงสนใจความรูดานวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาเปนอันดับรอง แต

คุณภาพท่ีสนใจเปนอันดับแรกคอื คุณภาพดานบุคลกิภาพ มนุษยสัมพันธ ความซื่อสัตย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบ 

โดยใหเหตุผลวาความรูทางวชิาการตาง ๆ ท้ังหลายน้ันสามารถนําไปฝกในโรงงานไดอยูตลอดเวลาเพราะมีของใหม ๆ ท่ีทันสมัย 

แตดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธตองมีดีมาต้ังแตตน และการรับคนเขาทํางานน้ันสถานประกอบการจึงมักหาทาง

คัดเลอืกผูมคีุณภาพในดานบุคลกิภาพ และมนุษยสัมพันธตองมีดีมาต้ังแตตน และการรับคนเขาทํางานน้ันสถานประกอบการ

จงึมักหาทางคัดเลอืกผูมคีุณภาพในดานบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธกอน หลังจากน้ันจึงสงไปทดสอบทางวิชาการตอไป 

เมื่อผลการวิจัยไดปรากฏดังกลาวน้ีอาจจะเปนเพราะวาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาฝกงานระดับอาชีวศึกษา

ตองเปนผูท่ีมบุีคลกิภาพและมนุษยสัมพันธท่ีดี เนื่องจากการฝกงานหรือการปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐบาลและสถาน

ประกอบการเอกชนมักจะเปนลักษณะงานประเภทการใหบริการเปนสวนมากความคิดเห็นจึงไมแตกตางกัน แตอาจมี

ความแตกตางกันบางท่ีระบบการบริหาร เปาหมาย หรือวัตถุประสงคของการดําเนินงานของหนวยงานน้ัน ๆ และการวิจัย

ยังพบวาคุณลักษณะท่ีพงึประสงคของนักศึกษาฝกงานระดับอาชีวศึกษาท่ีผูรับผิดชอบการฝกงานและผูใชบริการมีความคิดเห็น

เปนลําดับแรกคือ นักศึกษาฝกงานระดับอาชีวศึกษาตองมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย  

การแตงกายถูกตองตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีนํ้าใจและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานท้ังในเวลาทํางานและ

นอกเวลาทํางาน นักศึกษาฝกงานระดับอาชีวศึกษาควรตรงตอเวลาในการปฏิบัติหนาท่ี เปนตน จากผลการวิจัยท่ีปรากฏ

ดังกลาวเปนเพราะวาในการฝกงานหรือการปฏบัิติงานใด ๆ ก็ตามหากนักศึกษาฝกงานหรือผูท่ีปฏิบัติงานไมมีระเบียบวินัย

ในตนเอง ขาดความรับผิดชอบตอการทํางานยอมกอใหเกิดความเสียหายแกงานและหนวยงานไดอาจสงผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพการทํางานของนักศึกษาฝกงานหรือผูท่ีปฏิบัติงานน้ัน ๆ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของบัญญัติ กุศล (2532) 

ไดกลาววา คุณลักษณะพเิศษของพนักงานท่ีผูประกอบการใหความสําคัญเปนอันดับแรกคอื ดานความรับผดิชอบ มรีะเบียบวินัย 

การตรงตอเวลา สวนการท่ีผูบริหารและอาจารยนิเทศในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาผูบริหารในหนวยงานของรัฐบาล 

และผูบริหารในสถานประกอบการเอกชนมีความคิดเห็นเหมือนกันเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาฝกงาน

ระดับอาชีวศึกษาตองมคีวามกลาในการแสดงความคดิเห็นและการแสดงออกท่ีด ีเปนอันดับสุดทายเปนเพราะคุณลักษณะ

ดังกลาวน้ีอาจจะไมไดนํามาใชในการฝกงานหรือการปฏิบัติงานโดยตรง เนื่องจากระบบการบริหารงานของหนวยงานมีการกําหนด

บทบาทหนาท่ีไวอยางชัดเจนและการปฏิบัติงานก็เปนไปตามกฎระเบียบแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว หากแตขึ้นอยูกับ
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สถานการณ สิ่งแวดลอม และธรรมชาติของหนวยงานท่ีตนฝกงานอยูดวยเพราะเปนการแสดงใหเห็นความสนใจท่ีมีตอ

สถานการณนัน้ ๆ เพื่อแสดงถงึความสามารถในการตัดสนิใจ ความเหตุมผีล สวนผูใชบริการมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ท่ีพงึประสงคนักศึกษาฝกงานระดับอาชีวศึกษาควรเปนผูมคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน รักความกาวหนาเปนลําดับ

สุดทายอาจเปนเพราะการทํางานทุกองคกรจะตองมีการแบงงานกันทํา การมอบหมายหนาท่ีเปนการเร่ิมตนของการจัดการ 

ฉะน้ันการมอบพันธะหนาท่ีในการทํางานใหแกผูปฏิบัติงาน ผูเปนหัวหนางานจะตองใชหลักมนุษยสัมพันธจะตองรูจักและ

เขาใจผูปฏบัิติงานดวีาเปนผูท่ีมสีติปญญา ทักษะ ประสบการณ และความรูความสามารถเปนอยางไรเพื่อจะไดมอบหมาย

หนาท่ีใหตรงกับบุคคลยอมกอใหเกดิผลดตีอการบริหารงานน้ัน   

 ผลการวิจัยคร้ังน้ีช้ีใหเห็นวาความคิดเห็นคุณลักษณะของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงของสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจกับสถานประกอบการ

ประเภทเอกชนท่ีใหความสําคัญและมคีวามคิดเห็นมากกวาดานอื่น คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา ดานบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ ดานความสามารถในการปฏบัิติงาน ดานทักษะวชิาชีพ ดานความรูทางวชิาการ ตามลําดับ 

ดังน้ันสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาและสถานศึกษาเอกชนในระดับอาชีวศึกษาควรใหความสําคัญและ

สนับสนุนในการจัดกจิกรรมโครงการ การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อไปสูการพัฒนานักศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหมี 

บุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธท่ีด ีมคีวามรู ความสามารถท่ีจะออกไปประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมโดยยึดม่ันคุณธรรม

วชิาชีพ 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. ดานทักษะวชิาชีพ ผูบริหารตองใหนักเรียนฝกประสบการณมากขึ้นอยางนอย 1 ภาคเรียนเพื่อฝกทักษะใหมมีากขึ้น 

2. ดานวชิาการควรเนนวชิาปฏบัิติใหมากขึ้นโดยเพิ่มวชิาปฏบัิติใหมากขึ้นและลดรายวชิาทฤษฎใีหนอยลง 

 3. ดานเจตคติท่ีมตีออาชีพผูบริหาร ครู อาจารยควรจัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ โดยสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา 

เปนผูดําเนินการดวยตนเองเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามคีวามรับผดิชอบ มวีนัิยในตนเองรูจักแกปญหา มคีวามภาคภูมใิจ มีความรัก

ในงานท่ีทํา และมคีวามผูกพันในการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ 

 4. ดานบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธ ผูบริหาร ครู อาจารยควรใหการอบรมหรือจัดกิจรรมเพื่อ ปลูกฝงคุณลักษณะ

ในดานความซื่อสัตย คุณธรรมจริยธรรม เชน การพัฒนาจติใจใหมีความสุข และมีความกระตือรือรนการมีความพยายาม 

อดทน และรักงานท่ีทํา 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาปจจัยตาง ๆ ท่ีมผีลเกี่ยวของกับการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนฝกประสบการณ

วชิาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ สังกัดวทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ของสถานประกอบการสังกัดรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 

และสถานประกอบการสังกัดเอกชนเพื่อหาแนวปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามความคดิเห็นของหนวยงานของรัฐบาล/รัฐวสิาหกจิและสถานประกอบการเอกชน 

 2. ควรศึกษาความพงึพอใจของผูบริหารสถานประกอบการท่ีมคีุณลักษณะอันพงึประสงคของนักเรียนฝกประสบการณ 

วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงของสถานประกอบการสังกัดรัฐบาล/

รัฐวสิาหกจิ และสถานประกอบการสังกัดเอกชนท่ีออกไปฝกประสบการณวชิาชีพในวทิยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา   
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 3. ควรศึกษาผลกระทบหรือความคิดเห็นผูปกครองของนักเรียนอาชีวศึกษาท่ีตองออกไปฝกงานประสบการณ 

ในระยะเวลา 1 ภาคเรียนท้ังภายในจังหวัดหรือตางจังหวัด 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ประสบผลสําเร็จไดดวยดี เพราะผูศึกษาคนควาไดรับความกรุณาอยางย่ิงจาก

ดร.พงษกร หงสกราย อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัฒน อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียน

บานดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) นายธนวัฒน กณะบุตร ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นายเกษม สายสําราญ 

รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญ นายวิชาญ ลัคนาศิโรรัตน 

หัวหนาแผนกการโรงแรมวทิยาลัยการอาชีพหวยยอด และคณะกรรมการทุกทานท่ีไดเสียสละเวลาชวยเหลือ สนับสนุนให

คําปรึกษา แนะนํา และขอเสนอแนะตาง ๆ ตลอดจนแกไขขอบกพรอง ปรับปรุงเพื่อใหการศึกษาคนควาดวยตนเองเปนงาน

ท่ีมคีุณคามากย่ิงขึ้น อีกท้ังไดทุมเทความเอาใจใสทุกขั้นตอนเพื่อใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีมีความถูกตอง สมบูรณ 

ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย มหาวทิยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 

ทุกทานท่ีไดใหความรูในเร่ืองการศึกษาคนควาดวยตนเองและเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยทุกทานท่ีใหความสะดวก ความ

อนุเคราะหเอกสารในการทํางานจนประสบผลสําเร็จ 

   ขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร และบุคลากรของสถานประกอบการทุกทานท่ีไดเสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ใหแกผูศึกษา ขอขอบคุณคณะนิสติช้ันปท่ี 2 สาขาการบริหารการศึกษา รุน 3 มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทานท่ีไดใหขอมูลขาวสาร

ท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาดวยตนเองจนเสร็จสมบูรณ  

   ขอขอบคุณ บิดา มารดา สามีและบุตร สมาชิกในครอบครัวทุกทานท่ีเปนกําลังใจอันสําคัญย่ิงในการศึกษา

คนควาจนบรรลุผลตามเปาหมาย 

ทายสุดน้ี คุณคาท้ังหมดท่ีเกิดจากงานการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ี ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาบุพการีของ

ผูศึกษาและบูรพคณาจารยทุกทานท่ีอยูเบ้ืองหลังแหงการวางรากฐานการศึกษาใหกับผูศึกษาต้ังแตอดตีจนถงึปจจุบัน 
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ธรรมาภบิาลของผูบรหิารสถานศึกษา ในการบรหิารงานบุคคล ในโรงเรยีนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชยีงราย เขต 4 

GOOD GOVERMANCE OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS IN HUMAN RESOURCE 

MANAGEMENT IN SMALL SCHOOLS OF BELONG TO PRIMARY EDUCATIONAL 

SERVICE CHIANG RAI AREA 4 

นฤนาถ สุกใส9

1* และอนวัช อุนกอง10

2 

Naruenart sooksai1* and Anawat uoonkong2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการ

บริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยจําแนกตาม

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ประชากรไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย เขต 4 จํานวน 150 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจช่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ท่ีระดับ

ความเช่ือม่ัน 95 % จํานวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงาน

บุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ท้ัง 6 ดาน ไดแก หลักนิติ

ธรรม หลักคุณธรรมหลักความโปรงใส หลักความรับผิดขอบ หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคา คือ แบบสอบถาม 

วเิคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายเปนระดับการปฏิบัติ พรอมท้ังนําเสนอในรูป

ตารางประกอบคําบรรยาย  

ผลการศึกษา พบวาธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา อันดับท่ี 1 คือ หลักความคุมคา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อันดับท่ี 2 คือ หลักการมีสวน

รวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อันดับท่ี 3 คือ หลักความโปรงใส มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคือ 

หลักความรับผดิขอบ มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก 

ผลการเปรียบเทียบธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามสถานภาพ เพศและระดับการศึกษา พบวา

ครูผูสอน โรงเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ : ธรรมาภิบาล การบริหารงานบุคคล 
 

Abstract 

The self-study is aimed at. Good governance study of school administrators. In Human Resource 

Management In small schools belong to primary education Chiang Rai area 4, by sex and educational level. Include 

population Teachers in small schools. Under the Office of Elementary Rai 4 of 150 sets of samples by using the 

tables of Craig, point and Morgan (Krejcie & Morgan) at a confidence level of 95% of 108 was used in the study. 

Good governance of the school administrators. In Human Resource Management In small schools belong to primary 

education Chiang Rai area 4 and 6, which are the moral principles oftransparency, rule of law. The main limitation 

Principles involved The main value analysis was performed using the mean and standard deviation. And interpret a 

practical level. And presented in tables and subtitles. 

The results showed that the Good governance of the school administrators. In Human Resource 

Management In small schools belong to primary education Chiang Rai area 4overall top 6 was performed at a high 

level. Considering it was found that 1 is the value. Is performed at a high level, the second is the principle involved. 

Is performed at a high level 3 is the transparency. Performed at a high level. And the final The main limitation 

Performed at a high level. 

               Results comparing Good governance of the school administrators. In Human Resource Management In 

small schools belong to primary education Chiang Rai area 4 by legal status. Gender and educational level Found 

that teachers Schools in small schools belong to primary education Chiang Rai area 4 opinions about Good 

governance of the school administrators. In Human Resource Management In small schools belong to primary 

education Chiang Rai area 4 is no different. 
 

Keywords : The Good governance, The personnel management. 
 

บทนํา 

 สังคมไทยในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานการเมืองการพัฒนาประชาธิปไตยท่ีเนนการมีสวนรวมของ

ประชาชนและการพัฒนาดานตาง ๆ เขาสูยุคโลกาภิวัฒน  มีการนําเทคโนโลยีมาใชอยางกวางขวางในวงการศึกษามีการ

ปรับเปลี่ยนคร้ังย่ิงใหญคือ มีการปฏิรูปการศึกษา มีกฎหมายการศึกษาเกิดขึ้นเปนคร้ังแรกไดแก พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สงผลใหการจัดการศึกษาตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนคร้ังยิ่งใหญ ซึ่ง

ครู นักเรียน ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตองศึกษาทําความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลงการ

บริหารงานในหนวยงานทางการศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานราชการ เพื่อ
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รองรับการกระจายอํานาจการบริหารงาน ท้ัง 4 ดาน คือ วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานท่ัวไป ท่ี

กระจายไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงและตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กําหนดใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะท่ีเปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติ

บุคคล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสถานศึกษามีความเปนอิสระ คลองตัว สามารถบริหารและจัดการศึกษาไดสะดวก 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกระจายอํานาจและการบริหารท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management) 

โดยมุงใหการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จท่ีสถานศึกษาเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ัง

รางกาย จิตใจ สติ ปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได

อยางมคีวามสุข  

สภาพบานเมืองของไทยในปจจุบันน้ี ลวนเต็มไปดวยสิ่งท่ีนาหวงใยและนาระมัดระวังไปเสียท้ังสิ้นเพราะ

เหตุการณตาง ๆ ท่ีปรากฏและประจักษลวนเปนภาพสะทอนใหเห็นวา “เกิดภาวะบกพรองทางคุณธรรม” ซึ่งอาจมาจาก

สาเหตุไมเขาใจถงึรากเหงาของศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันเปนพื้นฐานของคุณภาพของคนในสังคม สมศักดิ์ สุภิ

รักษ (2550 หนา 19) ไดกลาวถงึ หลักคดิสําหรับการบริหารจัดการท่ีดนํีาไปสูความเปนธรรมได โดยการสรางสํานึก ท่ีดใีน

การบริหารงานอยางมปีระสทิธิภาพ โปรงใสคอื จะตองสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการ

ของสังคม หวน พินธุพันธ (2549 หนา 59 ไดกลาวถึงธรรมาภิบาลซึ่งเปนหลักการนํามาใชบริหารงานในปจจุบันอยาง

แพรหลายเพราะชวยสรางสรรคและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง สงผลดีตอความเจริญกาวหนาของประเทศ  หลักธรรมาภิบาลมีท่ีมาจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีลุกลามไปท่ัว

โลก รวมถงึประเทศท่ีกําลังพัฒนาอยางประเทศไทยท่ีไดรับผลกระทบอยางรุนแรง กรมโยธาธิการและผังเมือง(2552 หนา 

27-30) ไดกลาววาองคกรระหวางประเทศท่ีสําคัญหลาย ๆ องคกรเชน องคการสหประชาชาติ ธนาคารโลกและกองทุน

การเงนิระหวางประเทศ ไดรวมมอืกันหาแนวทางฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมประเทศกําลังพัฒนาและยากจน ไดข

อสรุปรวมกันวา หลักการแกไขและปองกันวิกฤติเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนคือ การใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อบริหารจัดการประเทศ

ของภาครัฐ โดยใชหลักธรรมาภิบาลเปนเงื่อนไขสําหรับการใหความชวยเหลือแกประเทศไทยเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ เมื่อป 

2540 เชน กองทุนการเงินระหวางประเทศ(International Monetary Fund: IMF) ต้ังเงื่อนไขวา ประเทศท่ีจะไดรับความ

ชวยเหลือทางการเงิน ตองสรางหลักธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นท้ังตองปฏิบัติตามหลักการโดยเครงครัด สวนUnited Nations 

Development Programmed (UNDP) สนับสนุนใหจัดทําโครงการนํารองเพื่อกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น รวมท้ังสงเสริม

เร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษย Asia'n Development Bank (ADB) เปนอีกองคกรหน่ึงท่ีใหทุนสนับสนุนประเทศไทย 

ทามกลางความทาทายของการบริหารในยุคของการแขงขันดวยทุนมนุษย “คน” จึงเปนตนทุนสําคัญขององคการ ในการ

ทําใหองคการบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรและตอบสนองตอสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา บทบาท

ของการบริหารทุนมนุษยในภาคราชการจึงจําเปนตองสรางความเขมแข็งในการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเพียงพอท่ีจะ

เผชิญตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและปรับเปลี่ยนบทบาทจากการใหความสําคัญกับการทํางานประจําและงานเอกสารมา

เปนการสนับสนุนใหองคการสามารถบริหารกําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อนําพาองคการใหบรรลุ

พันธกจิและเปาหมายท่ีต้ังไวได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร เปนการสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีเอื้ออํานวย

ตอการแสดงออกของศักยภาพบุคคลในองคกรทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานพึงพอใจในงาน มีจิตสํานึกจงรักภักดี

ตอองคกร มีการฝกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการทํางาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ัน ตอง
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กระทําอยางเปนกระบวนการอยางตอเนื่องอยางมีระบบเพราะบุคคลท่ีมีความรูความเขาใจตางกัน ยอมมีทัศนคติท่ี

แตกตางกัน จะไมสามารถทํางานรวมกันได การประสานงาน การบริหารทรัพยากรมนุษยอยางมีระบบเทาน้ันท่ีจะทําให

เกิดผลสําเร็จแกองคกร ในบรรดาทรัพยากรการบริหาร 4 อยาง ไดแก บุคลากร เงิน วัสดุสิ่งของและการจัดการน้ัน 

บุคลากรเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด ท้ังน้ีเพราะบุคลากรเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การบริหารกิจการตางๆ คนเปนทรัพยากรท่ีมีคุณประโยชนมหาศาลยากท่ีจะหาสิ่งใดเปรียบ แมจะมีการคิดคนประดิษฐ

เคร่ืองจักรกลเขามาทํางานแทนกําลังคน แตก็ไมพนท่ีจะตองมีคนคอยควบคุมดูแลรักษา หลายองคการจึงหันมาให

ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลภายในองคกรของตนมากขึ้น เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพใหเกิดแกบุคคลในองคการ ใน

การบริหารกิจการทุกประเภท การบริหารงานบุคคลเปนเทคนิคเฉพาะ การบริหารหรือการจัดการทรัพยากรมนุษยใหมี

ประสิทธิภาพจะมีวิธีการจัดการท่ีดี นับตังแตการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหชัดเจนวาใคร ทําอะไร อยูท่ีไหน ทํา

อยางไร มากหรือนอย ใชกําลังคนเทาไร การวางแผนจัดสรรอัตรากําลัง การสรรหา การคัดเลอืกคนเขาทํางานในตําแหนง

หนาท่ีตาง ๆ จะตองมวีธีิการสรรหา การคัดเลอืกโดยคํานึงถงึหลักคุณธรรม (Merit System) ไมใชหลักระบบอุปถัมภ  

สุธรรม สงศิริ (2550 หนา 1)ไดกลาววาผูนําในยุคปจจุบันจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองศึกษาถึงหลักธรรมของการ

บริหารอยางมจีุดหมายตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนํามาเปนแนวทางในการบริหารสอดคลองกับองคประกอบท่ีสําคัญของ

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารงานภาครัฐ ท่ีบุคคลจะสามารถสนับสนุนและชวยกันพัฒนาใหเกดิขึ้น เพื่อธรรมาภิบาลใน

การบริหารท่ีดีของรัฐซึ่งทุกคนควรจะมีสวนรวมในการชวยกันเอาใจใสดูแลการดําเนินงานของผูบริหารและการบริหาร

ภาครัฐใหเปนไปตามองคประกอบพื้นฐานคอื ความรับผดิชอบตามหนาท่ี ความโปรงใส การปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน 

การปกครองแบบใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวม กฎหมายและระบบยุติธรรม นักบริหารทุกระดับมีความตองการท่ีจะ

บริหารงานหรือนําองคการใหบรรลุและสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงานหรือองคการไดอยางราบร่ืนตองมีปจจัยหลาย

ดานเปนองคประกอบ ดังคํากลาวท่ีวา ผูบริหารและผูนําท่ีดีจะตองมีบุคลิกภาพในดานคุณธรรมคือ ความมีสติ ความ

ซื่อสัตย ความยุติธรรม ความละอายตอบาป ความเสียสละ ความมีเหตุผล ความรัก ความเมตตา ความกตัญูกตเวที 

ความจงรักภักด ีความประหยัด ความมีสมาธิหรือความบริสุทธ์ิใจ (สมศักดิ์ สุภิรักษ, 2550 หนา 75) จึงจําเปนอยางย่ิงท่ี

สถานศึกษาตองมีการปรับแนวทางการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดวยการรวมกันสรางความ

เปนเอกภาพและความสามัคคีในหมูขาราชการ เพื่อใหการประสานงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ตอง

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสวนของการทํางาน ใหยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณแหงวชิาชีพ ของการเปนขาราชการท่ี

มคีุณภาพ ปฏบัิติหนาท่ีดวยความเสยีสละซื่อสัตยสุจริต (ขนิษนาฏ รัตนพฤกษ, 2550 หนา 3) ดังน้ัน 

ผูวจิัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 วามกีารดําเนินการอยางไรบาง ซึ่งผลการวจิัยในคร้ังน้ีจะ

เปนประโยชนตอผูบริหารและนําไปเผยแพรเพื่อเปนหลักในการบริหารจัดการท่ีดใีนสถานศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการใชธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอการใชธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการ
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บริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยจําแนกตาม

เพศและระดับการศึกษา 

3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาของผูบริหารในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาด

เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 
 

กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานการวจัิย  

1. ครูผูสอนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการ

บริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 แตกตางกัน 

2. ครูผูสอนท่ีมรีะดับการศึกษาตางกัน มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับการใชธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ใน

การบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 แตกตางกัน 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ปการศึกษา 2557 จาก 85 โรงเรียน จํานวน  150 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย 

เขต 4 ปการศึกษา 2557 ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจช่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) 

จํานวน 108 คน 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

  เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยน้ีเปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคลไดแก 

เพศและระดับการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอน ตอ         ธรรมาภิบาลของ

ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการ

บริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย 

เขต 4 

การบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลใน

สถานศกึษา 

1. หลักนิติธรรม 

2. หลักคุณธรรม 

3. หลักความโปรงใส 

4. หลักความรับผดิขอบ 

  

  

  

 

 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

2. ระดับการศึกษา 
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ผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย เขต 4 ประกอบดวย การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา        6 หลัก ดังน้ี หลักนิติธรรม หลัก

คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผดิขอบ หลักการมสีวนรวม หลักความคุมคา 

การวเิคราะหขอมูล  

การวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาด

เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดําเนินการดังน้ี   

1. นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามซึ่งครบถวนและสมบูรณทุกฉบับ 

จํานวน 150 ฉบับ 

2. นําแบบสอบถามท่ีมขีอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส 

3. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศและระดับการศึกษา เกี่ยวกับความคิดเห็น

ของครูผูสอนท่ีมตีอ ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 

4. วเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยหาคาเฉลี่ย  ( X ) และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เปนรายขอ รายดานและโดยรวมและแปลความหมายคาเฉลี่ยตามเกณฑท่ีกําหนดแลวนําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย 

5. วิเคราะหเปรียบเทียบธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามเพศ วิเคราะห โดยคา t – test กําหนด

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 

6. วเิคราะหเปรียบเทียบธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามระดับการศึกษา วิเคราะหโดยใช One Way 

Analysis of variance ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 จึงนําคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูใชการ

ทดสอบโดยวธีิเชฟเฟ (Scheffe’s Post hoc Comparison) 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผลการวจัิย 

              1. ผลการศึกษาธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 พบวา ธรรมาภบิาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการ

บริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมท้ัง 

6 ดาน มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา อันดับท่ี 1 คอื หลักความคุมคา มกีารปฏบัิติอยูใน

ระดับมาก อันดับท่ี 2 คอื หลักการมสีวนรวม มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก อันดับท่ี 3 คอื     หลักความโปรงใส มกีาร

ปฏบัิติอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคอื หลักความรับผดิขอบ มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก  
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 1.1 ดานหลักนติิธรรม 

 ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักนิติธรรม มีการปฏิบัติโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา อันดับท่ี 1 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานนําพระราชบัญญัติ พระ

ราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ มาใชในการบริหารงานบุคคล มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อันดับ

ท่ี 2 คือ ผูบริหารในหนวยงานของทานมีการบริหารงานบุคคล เปนไปตามระเบียบราชการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก

อันดับท่ี 3 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานบริหารงานบุคคลดวยความเปนธรรม โดยใชหลักนิติธรรม มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก และอันดับสุดทายคอื หลักความรับผดิขอบ มกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก  

 1.2 ดานหลักคุณธรรม 

 ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักคุณธรรม มีการปฏิบัติโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อันดับท่ี 1 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานใหความสําคัญกับ

ผูใตบังคับบัญชาทุกคน โดยเทาเทียมกัน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อันดับท่ี 2 คือผูบริหารในหนวยงานทานปฏิบัติตน

และปลูกฝงใหบุคลากรมีความรักสามัคคีกัน มีการปฏิบัติอยูในระดับมากอันดับท่ี 3 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานรับฟง

ความคิดเห็นของบุคลากรและเพื่อนรวมงานดวยความอดทนจริงใจ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคือ 

ผูบริหารในหนวยงานทานมอบหมายงานใหแกบุคลากรปฏบัิติตามความเหมาะสม มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก 

1.3 ดานหลักความโปรงใส 

 ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักความโปรงใส มีการปฏิบัติ

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอันดับท่ี 1 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานใหความสําคัญกับ

ผูใตบังคับบัญชาทุกคน โดยเทาเทียมกัน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อันดับท่ี 2 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานมีการแจง

การดําเนินการดานงานบุคลากรอยางชัดเจน เชน การสงบุคลากรเขารับการอบรมและนํามาขยายผล มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมากอันดับท่ี 3 คอื ผูบริหารในหนวยงานทานมกีารบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพและมคีณะกรรมการ

เพื่อเปนองคประกอบในการพิจารณา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคือ ผูบริหารในหนวยงานทานมี

ระเบียบ กฎเกณฑ วธีิการประเมนิผลงานของบุคลากรท่ีชัดเจน มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก 

1.4. ดานหลักความรับผิดชอบ 

 ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักความรับผิดชอบ มีการ

ปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อันดับท่ี 1 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานมีการสราง

ขวัญกําลังใจในการปฏบัิติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อันดับท่ี 2 คือ ผูบริหารในหนวยงาน

ทานมกีารบริหารงานบุคคลตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว มกีารประเมนิผลและติดตามการดําเนินงานอยางมี

ความรับผดิชอบ มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก อันดับท่ี 3 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานมีการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
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ความรับผดิชอบ โดยยึดการมีสวนรวมเปนหลัก มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคือ ผูบริหารในหนวยงาน

ทานมกีารบริหารงานบุคคลดวยความรับผดิชอบ มกีารกําหนดผูรับผดิชอบและมอบหมายงานอยางชัดเจน มกีารปฏบัิติอยู

ในระดับมาก 

 1.5 ดานหลักการมีสวนรวม 

  ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4  ดานหลักการมีสวนรวม มีการปฏิบัติ

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา อันดับท่ี 1 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานมีการมอบอํานาจใน

การตัดสนิใจในการดําเนินงานบุคคลอยางเหมาะสมและคลองตัวในการปฏบัิติงาน มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก อันดับท่ี 2 

คือ ผูบริหารในหนวยงานทานใหบุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณาและเห็นชอบขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 

ภายใตกรอบของคุณภาพ ประสทิธิภาพมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก อันดับท่ี 3 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานมีโครงสราง

ของหนวยงาน ท่ีเช่ือมตอกันในการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา และผูบริหารในหนวยงานทานเปดโอกาสให

บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและวางแผนงาน การดําเนินการของหนวยงานในการบริหารโดยยึดหลัก

เปาหมายของหนวยงานเปนหลัก มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคือ ผูบริหารในหนวยงานทานเปดโอกาส

ใหบุคลากรมสีวนรวมในการกําหนดเกณฑประเมนิผลการปฏบัิติงาน มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก ใหบุคลากรมสีวนรวมใน

การกําหนดเกณฑประเมนิผลการปฏบัิติงาน มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก 

1.6 ดานหลักความคุมคา 

  ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4  ดานหลักความคุมคา มีการปฏิบัติ

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอันดับท่ี 1 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานมีการถายทอด

ยุทธศาสตรและเปาหมายขององคการใหบุคลากรทราบ มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก อันดับท่ี 2 คือ ผูบริหารในหนวยงาน

ทาน ใชเทคนิค เทคโนโลยีกระบวนการท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

อันดับท่ี 3 คือ ผูบริหารในหนวยงานทาน วางแผนใหบุคลากรใชวัสดุ ครุภัณฑ ตาง ๆ ท่ีโรงเรียนซื้อมาได อยางมี

ประสทิธิภาพและคุมคามากท่ีสุด มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคือ ผูบริหารในหนวยงานทานสงเสริมให

บุคลากรใชวัสดุ อุปกรณ ในทองถิ่น มาจัดทําสื่อการเรียนการสอน มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา เชยีงราย เขต 4 จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา 

สามารถสรุปผลการวจิัยไดดังน้ี 

 2.1. จําแนกตามเพศ 

  พบวาครูผูสอนความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมท้ัง 6 

ดาน ไมแตกตางกัน  

               2.2. จําแนกตามระดับการศกึษา 
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  พบวาครูผูสอนความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามระดับการศึกษา โดย

ภาพรวมท้ัง 6 ดาน ไมแตกตางกัน 
  

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากผลการศึกษาธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลไดดังน้ี 

 การศึกษาธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จากผลการวิจัยเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กนําหลักธรรมาภิบาลมาใช โดยปรับเขากับสภาพบริบทของ

โรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของสมคิด มาวงศ (2554) ไดศึกษาการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็น ของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรี ผลการวิจัยพบวา การ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน ตามความคดิเห็น ของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง 

จันทบุรีและตราด โดยรวมอยูในระดับมาก  

 เมื่อพจิารณาเปนรายดาน ผูวจิัยอภิปรายผลดังน้ี 

1. ดานหลักนติิธรรม  

ความคดิเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักนิติธรรม มีการปฏิบัติโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารในหนวยงานทานนําพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและ

ขอบังคับตาง ๆ มาใชในการบริหารงานบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิกร นวโชติรส (2550) ไดศึกษาการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน โดยภาพรวม พบวาการบริหารดวยหลัก

ธรรมาภบิาล ตามหลักคุณธรรม หลักนิติธรรมและความคุมคา มคีวามพงึพอใจในการปฏบัิติอยูในระดับมาก  

2. ดานหลักคุณธรรม 

ความคดิเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักคุณธรรม มกีารปฏบัิติโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เนื่องจากผูบริหารในหนวยงานตองใหความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชาทุกคนโดยเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวจิัยของนิกร นวโชติรส (2550) ไดศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนคร

ขอนแกน ไดมกีารปฏบัิติอยูในระดับมากในทุกๆ องคประกอบโดยภาพรวม และยังสอดคลองกบังานวจิัยของยุทธนา ชุด

ทองมวน (2550) ไดทําการศึกษาเร่ืองการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โปลี

เทคนิคลานนา เชียงใหม ผลจากการศึกษา พบวาพฤติกรรมการใชหลักธรรมาภบิาลของคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา โปลเิทคนิคลานนา เชียงใหม พบวาโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน   
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3. ดานหลักความโปรงใส 

 ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักความโปรงใส มีการปฏิบัติ

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารในหนวยงานจะตองมีการบริหารงานบุคคลเปนไปดวยความชัดเจนและ

โปรงใส ยดึถอืตามระเบียบเปนเกณฑ สามารถตรวจสอบได ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของยุทธนา  ชุดทองมวน (2550) ได

ทําการศึกษาเร่ืองการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โปลีเทคนิคลานนา 

เชียงใหม ผลจากการศึกษา พบวาพฤติกรรมการใชหลัก ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโปลิเทคนิค

ลานนา เชียงใหม พบวาโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน และยังสอดคลองกับงานวจิัยของปริญญา สมัครการ 

(2551) ไดศึกษาการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลท่ีสง ผลกระทบตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวาอํานาจการพยากรณระดับการบริหารสถานศึกษา โดยใชหลักธรรมภิบาล ท่ีสงผล

ตอประสทิธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมพบวา ม ี5 ตัวแปร ไดแก หลัก

นิติธรรม หลักความโปรงใส หลักการมสีวนรวม หลักความรับผดิชอบและหลักความคุมคา 

4. ดานหลักความรับผิดชอบ 

 ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักความรับผิดชอบ มีการ

ปฏบัิติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารในหนวยงานจะตองมกีารสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยยึด

หลักธรรมาภิบาลและมกีารบริหารงานบุคคลตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว มกีารประเมนิผลและติดตามการ

ดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของยุทธนา ชุดทองมวน (2550) ไดทําการศึกษาเร่ืองการใช

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โปลีเทคนิคลานนา เชียงใหม ผลจากการศึกษา 

พบวาพฤติกรรมการใชหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม พบวาโดย

ภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน และยังสอดคลองกับงานวจิัยของปริญญา สมัครการ (2551) ไดศึกษาการบริหาร

โดยใชหลักธรรมาภิบาลท่ีสง ผลกระทบตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 

2 พบวาอํานาจการพยากรณระดับการบริหารสถานศึกษา โดยใชหลักธรรมภิบาล ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมพบวา มี 5 ตัวแปร ไดแก หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส 

หลักการมสีวนรวม หลักความรับผดิชอบและหลักความคุมคา 

5. ดานหลักการมีสวนรวม 

 ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักการมีสวนรวม มีการปฏิบัติ

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารในหนวยงานจะตองมีการมอบอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินงาน

บุคคลอยางเหมาะสมและคลองตัวในการปฏิบัติงานและใหบุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณาและเห็นชอบขั้นตอนหรือ

กระบวนการปฏบัิติงาน ภายใตกรอบของคุณภาพ ประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของยุทธนา ชุดทองมวน (2550) 

ไดทําการศึกษาเร่ืองการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โปลีเทคนิคลานนา 

เชียงใหม ผลจากการศึกษา พบวาพฤติกรรมการใชหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโปลิเทคนิค
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ลานนา เชียงใหม พบวาโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน และยังสอดคลองกับงานวจิัยของปริญญา สมัครการ 

(2551) ไดศึกษาการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลท่ีสง ผลกระทบตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวาอํานาจการพยากรณระดับการบริหารสถานศึกษา โดยใชหลักธรรมภิบาล ท่ีสงผล

ตอประสทิธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมพบวา ม ี5 ตัวแปร ไดแก หลัก

นิติธรรม หลักความโปรงใส หลักการมสีวนรวม หลักความรับผดิชอบและหลักความคุมคา 

6. ดานหลักความคุมคา 

ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักความคุมคา มกีารปฏบัิติโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารจะตองมกีารถายทอดยุทธศาสตรและเปาหมายขององคการใหบุคลากรทราบ 

โดยใชเทคนิค เทคโนโลยีกระบวนการท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิกร 

นวโชติรส (2550) ไดศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน ตาม

นโยบายคณะผูบริหารเทศบาลนครขอนแกนไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมากในทุก ๆ องคประกอบโดยภาพรวม พบวาการ

บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล ตามหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และความคุมคา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติอยูในระดับ

มากกวาองคประกอบ อื่น ๆ และองคประกอบดานหลักความโปรงใสมคีวามพงึพอใจในการปฏบัิติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ผลการการเปรียบเทียบธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน ไมแตกตาง 

สอดคลองกับงานวิจัยของพระปรเมศวร  ปฺญาวชิโร (แจมแจง) (2554 หนา 152-160) ไดศึกษาความคิดเห็นของ

ครูผูสอนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ, อายุ, สถานภาพ, วุฒิการศึกษา, อายุราชการ , รายได 

พบวาปจจัยสวนบุคคลท่ีทําใหความคิดเห็นวาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอ บรรพตพสัิย จังหวัดนครสวรรค ไมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ไดแก เพศ, วุฒิ

การศึกษา, อายุราชการ, รายได  

ผลการเปรียบเทียบธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน ไม

แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของจํานงค นาหนองตูม (2550) ไดศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหาร

ของผูอํานวยการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ขอนแกน เขต 4 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ขาราชการครูท่ีมีวิทยฐานะตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

นําหลักธรรมาภิบาล ไปใชในการบริหารของผูอํานวยการสถานศึกษา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ขาราชการครูท่ีมี

ประสบการณทํางานตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําหลัก  ธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารของผูอํานวยการ

สถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ขาราชการครูท่ีมีปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารของผูอํานวยการสถานศึกษา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน  
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช 

1.1. ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมสีวนรวมในการกําหนดวสัิยทัศนและนโยบาย 

1.2. ควรสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเชน การศึกษาตอ,อบรม,สัมมนา 

1.3. ควรมกีารสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณและเคร่ืองมอืเทคโนโลยีเพื่อมาใชในการเรียนการ

สอน 

2. ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

2.1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการ

บริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 กับเขตพื้นท่ี

การศึกษาอื่น ๆ 

2.2. ควรมกีารศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาบุคลากรในการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
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บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมสีวนรวมบรหิารจัดการ ของ

โรงเรยีนประถมศึกษาในอําเภอเวียงเชยีงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงรายเขต 1 

Participation of Basic Educational Institution Committees in School Administration of  

Primary School in Wiangchiang roong District under the office of Chiangrai Primary 

Educational Service Area 1 

ชนัญชิตา บุญคําปน11

1* และกัมพล ไชยนันท12

2 

Chananchita Bunkhampan1* and Kampon Chainunt2 

บทคัดยอ 

จุดมุงหมายในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวม

บริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขต

อําเภอเวยีงเชียงรุง จังหวัดเชียงรายรวมประชากรทั้งสิ้น 123 คน เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ มท้ัีงหมด 2 ตอน สถติิท่ีใช คอื เฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลสรุปไดดังน้ี 

1. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1  

 1.1 ดานวชิาการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา มสีวนรวมในการประชุมคณะกรรมการ

ผูปกครองนักเรียนอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยมากสุดและมีสวนรวมในการพัฒนาระบบงานแนะแนวการศึกษาตอของ

นักเรียน มคีาเฉลี่ยนอยสุด 

 1.2 ดานงบประมาณ โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคาใชจายในการเรียนของนักเรียน มีคาเฉลี่ยมากสุดและ ขอมีสวนรวมตรวจสอบบัญชี

ควบคุมครุภัณฑของสถานศึกษา มคีาเฉลี่ยนอยสุด 

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

²โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 จังหวัดเชยีงราย 57150 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2Rajaprajanugroh 15, Chiangrai, 57150 

*Corresponding author : noi-duangmanee@hotmail.com 
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 1.3 ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาสงเสริม

บุคลากรในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากสุด และใหคําปรึกษาแกผูบริหาร 

เพื่อประเมนิผลการปฏบัิติงานของบุคลากรมมีคีาเฉลี่ยนอยสุด 

 1.4 ดานการบริหารงานท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีสวนรวมในการ

เสนอนโยบายดานการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนและทรัพยสนิของโรงเรียน มคีาเฉลี่ยมากสุดและ มสีวนรวมในการ

จัดจุดบริการดานนํ้าดื่ม อยางสะอาดและถูกสุขอนามัย เพียงพอตอความตองการของนักเรียนและมีสวนรวมในการ

สนับสนุน สงเสริมใหมกีารปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา ประปาใหเหมาะสม มคีาเฉลี่ยนอยสุด 

2. แนวทางพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวยีงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สรุปผลไดดังน้ี 

  2.1 ดานบริหารงานวิชาการ ควรเขารวมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ใหครบองคประชุม มีความถี่

สูงสุด รองลงมาคือ มีสวนรวมในการประเมินผล ติดตามผลการพัฒนาโรงเรียน และ มีปญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการ

สถานศึกษาไมมคีวามรูเกี่ยวกับการบริหารงานวชิาการ  

   2.2 ดานบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการจัดหา / ประสานงานใน

การระดมทุน เพื่อพัฒนาโรงเรียน 

  2.3 ดานบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาควรเขารวมกจิกรรมสรางสรรคระหวางบุคลากรและ

ผูปกครอง และควรมสีวนรวมในการคัดเลอืกครูท่ีจะมาบรรจุในโรงเรียน  

       2.4 ดานบริหารท่ัวไป คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการรวบรวมทรัพยากรชุมชน มาพัฒนา 

และปรับปรุงภูมทัิศนโรงเรียน  
 

คําสําคัญ: การมสีวนรวม คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน การบริหารจัดการ โรงเรียนประถมศึกษา 
 

Abstract  

 The purpose of this Independent Studywas to study the Basic Educational Institution Committees’ 

ParticipativeRole in School Administration of Primary School in Wiangchiangroong District under the office of 

ChiangraiPrimary Educational Service Area 1.Population under study comprised 123basic educational institution 

committees.Instrument was used the estimate rating scale questionnaire with items asking about essentials ofthe 

topic. Collected data were then analyzed through applications of means and standard deviation. 

 The findings were summarized as follows: 

 1. The basic educational institution committees’ participative role in School Administration of Primary School in 

Wiangchiangroong District under the office of ChiangraiPrimary Educational Service Area 1was overall at a high level. 

When considered in each aspect, namely academic affair administration was at the highest level, the secondary; 

personnel, general and budget affairs administration, respectively. 
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2. Improving basic educational institution committees’ participative role in School Administration of Primary School in 

Wiangchiangroong District under the office of ChiangraiPrimary Educational Service Area 1. Most respondents revealed that; 

 2.1 The academic affair administration, the basic educational institution committees should have  

completely meeting. Secondary, should have participatedfor evaluation and follow up the school development and 

the last one is the problem of basic educational institution committees be uneducated in academic affair 

administration. 

 2.2 The budget affair administration, the basic educational institution committees should have 

participated to coordinateand fundfor school development. 

  2.3 The personnel affair administration, the basic educational institution committees should have 

participated in the creative activities between teacher and parents and selected the teachers who work in the 

school. 

 2.4 The general affair administration, the basic educational institution committees should have 

participated for collect the community resources to develop and improve school landscape. 
 

Keywords: Participation, Basic Education school Committees, management primary  
 

บทนํา 

สภาพวกิฤตทางการศึกษาท่ีเปนปญหาสําคัญของสังคมไทยในปจจุบัน มีสาเหตุพื้นฐานสําคัญอยางหน่ึง มาจาก

การบริหาร และการจัดการท่ีขาดเอกภาพ ดานนโยบาย ไมมคีวามหลากหลายในทางปฏิบัติ ขาดการกระจายอํานาจไปยัง

ทองถิ่น และการเขามามีสวนรวม ในการจัดการศึกษา ท้ังภาคธุรกิจเอกชนและชุมชน ขาดสํานึกในการผนึกกําลังรวมคิด

รวมทําอยาจริงจัง ในขณะท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 

2545 ไดกําหนดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการกระจายอํานาจไวในมาตรา 39 กําหนดไววาใหกระทรวงศึกษาธิการกระจาย

อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ไปยัง

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีโดยตรง และมาตรา 40 กําหนดไววา ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน และสถานศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี ของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาท่ีกํากับ และสงเสริมสนับสนุนภารกิจของ

สถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา 

ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารสถานศึกษา เพื่อทําหนาท่ีกําหนดแผนพัฒนาของสถานศึกษา ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป และการจัดทําหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นกํากับและติดตามการดําเนินงานตาม

แผนของสถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและไดรับมาตรฐาน 

พิทักษสิทธิเด็กทุกประเภทใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ เสนอแนวทางและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ดานวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานท่ัวไป ของสถานศึกษา สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษา เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน ให
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ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา พิจารณาแตงต้ังท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อ

ดําเนินการตามระเบียบท่ีเห็นสมควร และปฏบัิติงานอื่น ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา 

อยางไรก็ตาม ถึงแมรัฐจะกําหนดนโยบายกระจายอํานาจใหสถานศึกษาไดบริหารจัดการตนเองมากขึ้น จาก

การสังเกตการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา และจากบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษาในอําเภอเวียงเชียงรุงในหลายปท่ีผานมา พบวาการเขามามีสวนรวมของประชาชน ผูปกครอง และ

ผูทรงคุณวุฒิในฐานะท่ีเปนกรรมการสถานศึกษามีบทบาทเพียงเล็กนอย เปนเพียงกรรมการท่ีปรึกษาหรือรับทราบการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาเทาน้ัน ไมไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา การกําหนดหลักสูตร

แบบเรียน และการจัดการเรียนการสอน ทําใหการจัดการศึกษาไมสอดคลองกับสภาพความตองการของการพัฒนาดาน

เศรษฐกจิและสังคมของทองถิ่นและตัวผูเรียน จะมีอยูบางในรูปของการชวยเหลือ แรงงาน เงิน วัสดุ มากกวาการรวมคิด

รวมวางแผน รวมตัดสินใจ และรวมติดตามผล ซึ่งถือวาเปนจุดออนของระบบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนซึ่งเปนระดับท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด สอดคลองกับเรืองยศ เวียงนนท (2553) ศึกษา

เร่ืองการมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมอืงรอยเอ็ด 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารอยเอ็ด เขต 1 พบวา ปญหาการมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ท่ี

สําคัญคอืขาดความเขาใจในบทบาทหนาท่ี ไมมเีวลาเขาประชุม และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ

นอยเกนิไป 

จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดท่ีแบงเขตพื้นท่ีการศึกษา เปน 4 เขต โดยอําเภอเวียงเชียงรุง อยูในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประกอบดวย, โรงเรียนบานหวยขี้เหล็ก, โรงเรียนบานหวยหางปาสา, โรงเรียนลานปาซาง

เหนือ,โรงเรียนบานโปง, โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน, โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุง, โรงเรียนบานนํ้าตกพัฒนา, โรงเรียน

บานทุงกอ และโรงเรียนบานรองหวาย  ซึ่งโรงเรียนในอําเภอเวียงเชียงรุงสวนใหญเปนโรงเรียนท่ีต้ังอยูในชนบท การ

ดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานน้ันมาจากชุมชนหลากหลายอาชีพ หลากหลายระดับการศึกษา ยอม

มสีวนรวมแตกตางกัน ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสรางทางการศึกษา แตกตางไปจาก

เดิมไมเปนไปตามบทบาทหนาท่ีอันไดแกบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ

บริหารงานอาคารสถานท่ี สงผลตอการพัฒนาการศึกษาเปนอยางมาก 

ผูศึกษามีความสนใจท่ีจะดําเนินการวิจัยในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง ดวยตระหนักถึงความสําคัญและปญหาท่ี

เกดิขึ้นระหวางสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานเปนอยางย่ิง เพื่อนําผลการศึกษาท่ีไดไปปรับปรุงการ

มสีวนรวมในการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานดานการบริหาร ท้ัง 4 ฝายตอไป 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวยีงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในการมสีวนรวมบริหารจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวยีงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการ ของโรงเรียนประถมศึกษาใน

อําเภอเวยีงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน จํานวน 123 คน ในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอ

เวยีงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปการศึกษา 2557   
 

เครื่องมอืท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง การมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในการบริหารจัดการ ของโรงเรียน

ประถมศึกษาในอําเภอเวยีงเชียงรุง มวีธีิดําเนินการดังน้ี ประเภทของขอมูล เปนขอมูลเชิงปริมาณลักษณะ เปน

แบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางขึ้นมาเอง โดยผานการหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามแลว ประกอบไปดวย 2 ตอน คอื 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุและระดับการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) มจีํานวน 3 ขอ  

ตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับ บทบาทการมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงาน 

ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตาม

ขอบขายการบริหารงานสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดาน

การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป ลักษณะแบบสอบถามเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของ

ลเิคอรท(Likert Scale) ม ี30 ขอ ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

  5 หมายถงึ การมสีวนรวมในการบริหารงาน   อยูในระดับ มากท่ีสุด 

  4 หมายถงึ การมสีวนรวมในการบริหารงาน   อยูในระดับ มาก 

  3 หมายถงึ การมสีวนรวมในการบริหารงาน   อยูในระดับ ปานกลาง 

  2 หมายถงึ การมสีวนรวมในการบริหารงาน   อยูในระดับ นอย 

  1 หมายถงึ การมสีวนรวมในการบริหารงาน   อยูในระดับ   นอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐานใน 4 ดาน ตามขอบเขตของงานวจิัย 
 

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทบาทการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในการบริหารงานสถานศึกษาเพื่อนํามาสรางเคร่ืองมอื 

2. สรางเคร่ืองมือใหครอบคลุมเร่ืองท่ีจะศึกษา โดยศึกษาปรับปรุงเคร่ืองมือจาก วนาสวรรค  

 ชางเกวยีน. (2552) 

3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไข 
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4. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื โดยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นมาตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการหาความ

เท่ียงตรงตามเนื้อหา (content validity) และหาคาความเช่ือม่ัน ของเคร่ืองมอื ดังน้ี 

         4.1  หาคาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา โดยนําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมนิแลวคํานวณหาคาดัชนีความ

สอดคลองรายขอ ( Index of  I tem Object ive Congruence : IOC) ต้ังแต 0.50 ขึ้นไป ไดคา IOC ระหวาง        

0.67 – 1.00 

     4.2 การหาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (reliability) โดยผูวิจัยไดไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในโรงเรียนบานเวยีงแกว  จํานวน 30 คน หาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ดวย

วธีิหาคาสัมประสทิธ์ิ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.93  

5. นําแบบสอบถามท่ีหาคาความเช่ือม่ันแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรท่ีใชในการวจิัยตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวจิัยดําเนินการตามขัน้ตอนตอไปน้ี 

1. ผูศึกษาทําหนังสือถึงคณะบดีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือไปยังโรงเรียน

ประถมศึกษาในอําเภอเวยีงเชียงรุง เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 

2. ขอความอนุเคราะหจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขอบเขตของงานวิจัย เพื่อตอบ

แบบสอบถาม 

3. เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยการแจกแบบสอบถาม และรอเก็บแบบสอบถามตามจํานวนท่ีแจก โดยสง

แบบสอบถามไปจํานวน 123 ชุด ไดคนืมา 82 ชุด คดิเปน รอยละ 66.67  

4. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น และแสวงหาแนวทางพัฒนาการสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการ ของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงเชียงรุง ใน 4 ดาน คือ 1) ดานการ

บริหารวชิาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคล 4) ดานการบริหารท่ัวไป จากแบบสอบถาม

ตอนท่ี 3  
 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงาน ของ

โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวยีงเชียงรุง ดําเนินการดังน้ี 

1. วเิคราะหขอมูลสภาพการมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในการบริหารงานของโรงเรียน

ประถมศึกษาในอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยหาคาเฉลี่ยและสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. วเิคราะหการหาแนวทางพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในการมสีวนรวมบริหารจัด

การศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

โดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละเกณฑการแปลความหมาย โดยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยดังตอไปนี้

(ธานินทร  ศิลปจารุ, 2550 หนา 77) 
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4.50 – 5.00 หมายถงึ การมสีวนรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 หมายถงึ การมสีวนรวมอยูในระดับมาก 

2.50 – 3.49 หมายถงึ การมสีวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถงึ การมสีวนรวมอยูในระดับนอย 

1.00 – 1.49 หมายถงึ การมสีวนรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ผลการศกึษา 

ตารางที่ 1 คาเฉลีย่ (𝝁) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (𝛔) บทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐานในการมีสวนรวมบรหิาร

จัดการศกึษา ของโรงเรยีนประถมศกึษาในเขตอําเภอเวยีงเชยีงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา

เชยีงราย เขต 1 ภาพรวม 

ขอ รายการ 𝜇 σ ระดับ ลําดับที ่

1 ดานการบริหารงานวชิาการ 3.62 0.69 มาก 1 

2 ดานการบริหารงานงบประมาณ 3.41 0.76 ปานกลาง 4 

3 ดานการบริหารงานบุคคล 3.60 0.75 มาก 2 

4 ดานการบริหารท่ัวไป 3.59 0.75 มาก 3 

 เฉลี่ยรวม 3.56 0.66 มาก - 
 

จากตารางท่ี 1 พบวาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ภาพรวม 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( 𝜇=3.56 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงสุด          

( 𝜇=3.61 ) และ ดานการบริหารงานงบประมาณ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ( 𝜇 =3.41 ) 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

 จากผลการศึกษาเร่ือง การมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบริหารจัดการ ของโรงเรียน

ประถมศึกษาในอําเภอเวยีงเชียงรุง ปรากฏผลตามรายละเอียดดังน้ี 

1. การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยรวม

คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมาก และพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารงานวิชาการมี

คาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานท่ัวไป และ ดานการบริหารงานงบประมาณ มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด  

 2. แนวทางพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวยีงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

สรุปผลไดดังน้ี 
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2.1 ดานบริหารงานวชิาการ ควรเขารวมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ใหครบองคประชุม มสีวนรวมใน

การประเมินผล ติดตามผลการพัฒนาโรงเรียน และ มีปญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาไมมีความรูเกี่ยวกับการ

บริหารงานวชิาการ  

2.2 ดานบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการจัดหา / ประสานงานใน

การระดมทุน เพื่อพัฒนาโรงเรียน 

  2.3 ดานบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาควรเขารวมกจิกรรมสรางสรรคระหวางบุคลากรและ

ผูปกครอง และควรมสีวนรวมในการคัดเลอืกครูท่ีจะมาบรรจุในโรงเรียน  

2.4 ดานบริหารท่ัวไป คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการรวบรวมทรัพยากรชุมชน มาพัฒนา 

และปรับปรุงภูมทัิศนโรงเรียน  

อภปิรายผล 

การศึกษาในคร้ังน้ีพบประเด็นท่ีนาสนใจซึง่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยรวม

คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมากท้ังน้ีเปนเพราะวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนังถึง

บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งตองทําหนาท่ีแทน ชุมชนและผูปกครองนักเรียนทุกคนจึง

ตองคํานึงถงึการจัดการศึกษาท่ีจะเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ซึ่งเปนลูกหลานของชุมชน ขณะเดียวกันก็จะตองทํางาน

รวมกับผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู โดยตระหนักถึงความเปน “เจาของรวมกัน” จึงอาศัยกระบวนการทํางานท่ีเนน

การกระจายอํานาจ การมีสวนรวมและความโปรงใสตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษา พรอมกับยึดถือ

หลักการของการบริหารกจิการบานเมอืงและสังคม ดวยการปฏิบัติตามกฎหมายยึดม่ันในความถูกตอง ดีงาม สรางความ

ไววางใจซึ่งกันและกัน เปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมตระหนักในสทิธิหนาท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบรวมกัน และ

คํานึงถึงความคุมคาในการลงทุนดานการจัดการศึกษาและสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ท่ีตองการใหประชาชนซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงเขา

มามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา อยางแทจริงในลักษณะเปน

เจาของหรือหุนสวนของสถานศึกษา สวนดานการบริหารงานงบประมาณ พบวา บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก 

คณะกรรมการสถานศึกษาไมมีเวลาพอ และไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบัญชีการเงินและทะเบียนบัญชีการเงิน

มากนัก หรืออาจเปนไปไดในกรณท่ีีสถานศึกษาเองยังไมเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในเร่ือง

ดังกลาวมากนัก สอดคลองกับ ถวิน  เกษสุพรรณ (2552, หนา 124) ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 

เขต 5 พบวา การศึกษาสภาพการมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ดานบริหารงานงบประมาณ อยูในระดับปานกลาง 
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2. แนวทางพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา ของ

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวยีงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบวา 

  2.1 แนวทางพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา 

ดานบริหารงานวิชาการ แนวทางท่ีพบมากควรเขารวมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ใหครบองคประชุม ท้ังนี้

เนื่องจากกรรมการสถานศึกษาแตละคนมภีาระงานมากการประชุมจงึขาดความตอเนื่องและความพรอมเพรียงสอดคลอง

กับงานวจิัยของ เรืองยศ เวยีงนนท (2553, หนา 74) ท่ีมปีญหาและขอเสนอแนะ คอื มเีวลาเขาประชุมไมตรงกัน มแีนวทาง 

แกไข คอื สรางความรู ความเขาใจ จัดประชุมอบรมแจกคูมอื ศึกษาดูงานกับแจงกําหนดการประชุมลวงหนา จัดประชุมใน

วันหยุดและสละเวลาเขาประชุม 

 2.2 ดานบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการจัดหา / ประสานงานใน

การระดมทุน เพื่อพัฒนาโรงเรียนท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก บุคคลท่ีเขารวมเปนคณะกรรมการสวนใหญไดรับการรองขอจาก

สถานศึกษามากกวาไดรับการคัดสรรจากกลุมผูมีสวนเกี่ยวของอยางแทจริงทําใหขาดความกระตือรือรนในการทําหนาท่ี

ของคณะกรรมการ สอดคลองกับ โทยัน  แกวบุญมา (2554, หนา 100) ไดศึกษา เร่ืองการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดน พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาไมทราบบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

  2.3 ดานบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาควรเขารวมกจิกรรมสรางสรรคระหวางบุคลากรและ

ผูปกครอง ผูศึกษาเห็นวา ท้ังทางโรงเรียน และทางคณะกรรมการสถานศึกษา ไมมีเวลาสรางความสัมพันธกัน การพบปะ

กันทุกคร้ังจะเปนการพบกันอยางเปนทางการเทาน้ัน และดวยขอจํากัดดานเวลาของท้ังสองฝายจึงทําใหขาดการเขารวม

กจิกรรมสรางสรรคระหวางกันสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของโรงเรียนในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเจาพรหมมหาราช ในงานวจิัยของ สุนทรี  ชุมภูรัตน (2553, หนา 92 ) ท่ี

เสนอใหคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ชุมชน และบุคลากรในโรงเรียนมกีารสรางปฏสัิมพันธท่ีดตีอกัน 

 2.4 ดานบริหารท่ัวไป คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการรวบรวมทรัพยากรชุมชน มาพัฒนา 

และปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน ผูศึกษาเห็นวาคณะกรรมการสถานศึกษายังไมเขาใจบทบาท หนาท่ีของตน จึงควรมีการ

ประชุมช้ีแจงหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดทําคูมอื ช้ีแจง บทบาทหนาท่ีของคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน กอนปฏิบัติหนาท่ี สอดคลองกับงานวิจัยของเรืองยศ เวียงนนท (2553, หนา 74) ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมืองรอยเอ็ด สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษารอยเอ็ด เขต 1 พบวา ปญหาหลักของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน คือ ขาดความเขาใจในบทบาท

หนาท่ี 

ขอเสนอแนะ 

 ผูศึกษาของเสนอแนะจากผลการวิจัยซึ่งอาจเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐานในบริหารจัดการสถานศึกษา และการศึกษาคร้ังตอไป 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1 
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 1.1 ดานบริหารงานวิชาการ ควรสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบงานแนะแนวการศึกษาตอของ

นักเรียน อาจโดยการใหคนในชุมชนท่ีประสบความสําเร็จเขามาแนะนําอาชีพ และแนวทางศึกษาตอ 

     1.2 ดานการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาใหคําปรึกษาแก

ผูบริหาร ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดความคิดเห็นในแงมุมท่ี

หลากหลาย 

     1.3 ดานการบริหารงานท่ัวไป ควรสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษามสีวนรวมในการสนับสนุน สงเสริมให

มีการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา ประปาใหเหมาะสม อาจขอความรวมมือจากองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีความ

เช่ียวชาญเฉพาะดาน 

     1.4 ดานการบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาควรใหความรูเกี่ยวกับระบบงบประมาณของสถานศึกษา 

และสงเสริมใหมีสวนรวมในตรวจสอบบัญชีควบคุมครุภัณฑของสถานศึกษา เพื่อใหเกิดความรัดกุมในการเบิกจายเงิน

งบประมาณมากย่ิงขึ้น 

 2. ขอเสนอแนะในงานศึกษาคร้ังตอไป 

 ศึกษาเกี่ยวกับการมสีวนรวมในการดําเนินงานของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานเฉพาะ

ดาน เชน ดานการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  
 

กติตกิรรมประกาศ 

ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความกรุณาของ ดร.กัมพล  ไชยนันท ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ี

กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ จนทําให วทิยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกทาน ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา

คนควา จนทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ท่ีไดใหความอนุเคราะห  อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปน

อยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามทําใหการเก็บขอมูลเปนไปดวยความเรียบรอย 
 ผูศึกษาจงึขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี ผลงานศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึกษาขอมอบเปนเคร่ืองตอบแทน

พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยทุกทาน ท่ีใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจท่ีสําคัญท่ีสุด ทําใหการศึกษาคร้ังน้ีสําเร็จไป

ดวยดี  



 

2629 

 

เอกสารอางองิ 

ถวนิ เกษสุพรรณ. (2552). การศกึษาสภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐานในการ   

          บรหิารงานโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาอุบลราชธาน ีเขต 5. วทิยานิพนธ คบ.   

          มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี. 

โทยัน  แกวบุญมา.  (2554). การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐานในการบรหิารจัดการ  

          การศกึษาของโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวน. วทิยานิพนธ คบ.   

          มหาวทิยาลัยราชภัฎอุตรดติถ, อุตรดติถ. 

เรืองยศ  เวยีงนนท. (2553). การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศกึษาโรงเรยีน 

          มัธยมศกึษา อําเภอเมืองรอยเอ็ด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษารอยเอ็ด เขต 1. วทิยานิพนธ กศม,  

          มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. 

 สุนทรี  ชุมภูรัตน. (2553). การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานในการดําเนนิงานของโรงเรยีน  

          ในศูนยพัฒนาคุณภาพการศกึษาพระเจาพรหมมหาราช อําเภอไชยปราการ สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที ่

          การศกึษาเชยีงใหม เขต 3. วทิยานิพนธ คบ.มหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงราย, เชียงราย.  



 

2630 

 

บทบาทผูบรหิารสถานศึกษากับการพัฒนาครสููมอือาชพีในยุคปฏริูปการศึกษาของ

โรงเรยีนในกลุมดอยสันติครี ี

Administrators Role On Personnel Development Towards Professional Teachers 

In Educational Reform Period of Doi Santikeeree School Classter 

พนมรัตน ชาตสิงิหทอง13

1* และบรรจง ไชยรนิคํา2 

Panomrat Chatsingthong1* and Banjong Chairinkom2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสูมืออาชีพในยุคปฏิรูป

การศึกษาของโรงเรียนในกลุมดอยสันติครีี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรท่ีใช

ในการศึกษา ไดแกครูสายผูสอนในกลุมโรงเรียนดอยสันติคีรี จํานวน 90 คนเคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามแบบชนิด

ตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราประมาณคา Rating Scale วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดวย คาความถี่     

คารอยละ คาเฉลี่ยและการหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลวนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหนําเสนอในรูปตารางประกอบ

ความเรียง 

 ผลการวจิัยพบวาบทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนใน

กลุมดอยสันติคีรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.81 เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากมี

คาเฉลี่ย 3.58-3.93 โดยเรียงจากมากไปหานอยพบวาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในดานการพัฒนาตนเองอยาง

สมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 3.93 รองลงมาคือ ดานการพัฒนาการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.92 ดานความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี สารสนเทศ คาเฉลี่ย 3.83 ดานความรูความสามารถในการทําวิจัยในช้ันเรียนคาเฉลี่ย 3.77และบทบาท

ผูบริหารสถานศึกษาดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษคาเฉลี่ย 3.58 ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: บทบาทผูบริหารสถานศึกษา  
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Abstract  

 The objective of this independent study aimed to investigate the School administrator’s role towards the 

ProfessionalTeachers development in the age of Education Reform at Doi Santikeeree school Data were collected  

from 90 teachers through a questionnaire and analyzed by using the descriptive statistics; frequency, percentage, 

mean and standard deviation for quantitative data while qualitative data was done through content analysis.  

The findings were as Follows; the administrator’s role towards the Professional Teachers development in the 

age of education Reform in overall was at high level (M=3.81) when considering each item all aspects were at high 

level(M=3.58-3.93), It was discovered that the administrator’s role regularly developed themselves was (3.93), 

development teaching and learning in schools was (3.92), the capacity for using information technology was 

(3.83),the expertise about classroom research was (3.77) and the last, the administrator’s role for using English 

communication and academic was fond (3.58) respectively. 
 

Keywords: Conflict School Administrators role 
 

บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มุงจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนคนดีมีความสามารถและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขจึงจําเปนอยางย่ิงท่ี

หนวยงานทางการศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาตองมีบทบาทในการเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการยกระดับ

คุณภาพของครูเพื่อใหเปนผูท่ีมคีวามรูและความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหการจัดการศึกษาท่ีดี

มีคุณภาพและสงผลสอดคลองกับเปาหมายในการปฏิรูปการศึกษารอบสองคือ การสรางคุณภาพใหมใหเกิดขึ้นไดแก 

คุณภาพคนไทย คุณภาพของครูคุณภาพของแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูท้ังในและนอกระบบและคุณภาพการ

บริหารจัดการซึ่งสาระสําคัญของกรอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (2552-2561)มีจุดเนนคือการพัฒนา

คนไทยยุคใหมใหมลัีกษณะการใฝเรียนใฝรู มทัีกษะความสามารถในการสื่อสาร การคดิวเิคราะห ความมีจิตอาสา ความมี

วินัย เปนคนท่ีมีคุณภาพ มีทักษะความรูพื้นฐานท่ีจําเปน มีสมรรถนะความรู ความสามารถและมีการทํางานท่ีมี

ประสทิธิภาพ สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีจะสงเสริมใหเกดิการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีไดคอื “ครูผูสอน” ครูท่ีมีความเปนมืออาชีพจึงเปน

จุดมุงหมายท่ีสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมซึ่งเปนสาเหตุสําคัญในการพัฒนากรอบแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ี 2 คือครูตองทําหนาท่ีเปนผูจัดการเรียนการสอนเปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ครู

จะตองสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องเพื่อท่ีจะเปนครูมืออาชีพ มีมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพ

ช้ันสูง จากรายงานการสัมมนาทางวิชาการของอัมมารและคณะ (2012, หนา 11) กลาวถึง คุณภาพการสอนของครู

ระหวางการเรียนกับครูท่ีสอนเกงและครูท่ีสอนไมเกงจะสงผลตอคุณภาพของผูแตกตางกัน  

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อ

วันท่ี 29 ธันวาคม 2551 และวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2554 มีนโยบายเกี่ยวกับการเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูป

ระบบความรูของสังคมไทยรวมถึงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของ
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การศึกษาทุกระดับช้ันโดยวัดผลจากการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติจะเห็นไดจากผลการประเมิน

ความสามารถในการแขงขันนานาชาติ IMD (International Institute for Management Development) ไดจัดใหการศึกษาของ

ไทยมคีุณภาพอยูในลําดับท่ี 54 จาก 60 ประเทศ (สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู, 2557, ออนไลน) ซึ่งผลท่ีไดสวน

หน่ึงมีสาเหตุจากคุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของครู ดังน้ันเสาหลักท่ีมีความสําคัญย่ิงตอสถานศึกษาตอ 

ผูใตบังคับบัญชาและตอผลงานอันเปนสวนรวมคือบทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญใกลชิดกับคุณภาพ

การศึกษา (เพยีรพันธุกจิพาณชิยเจริญ, 2552, หนา 3) รวมถงึการท่ีจัดใหมคีรูดเีพยีงพอในทุกหองเรียนรวมถงึการปรับปรุง 

โครงสรางระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสูพื้นท่ีใหเสร็จสมบูรณการปฏรูิปครูยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูงอยาง

แทจริง(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2554, หนา 9-10) 

“ครู” จึงเปนอาชีพท่ีมีความสําคัญตอคุณภาพของทรัพยากรมนุษยและระบบการศึกษาตลอดจนการพัฒนา

ประเทศใหเจริญตอไปในอนาคต หากประเทศใดท่ีมี “ครู” ท่ีมีคุณภาพยอมเปนเคร่ืองการันตีไดถึงแนวโนมในการมี

ทรัพยากรมนุษยท่ีมคีุณภาพ ประเทศไทยก็เปนหน่ึงในหลาย ๆ ประเทศ ท่ีไดใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของครู 

เพราะในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคปจจุบันสงผลให “ครู” ไดรับการคาดหวังจากสังคมในการทําหนาท่ีจะเปน

กําลังในการเปน “เปาหลอม” แหงการผลิตทรัพยากรมนุษยใหเปนคนดี คนเกง และใชชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคม ใน

ความเปนมอือาชีพของครูน้ันครูจะตองมบีทบาทท่ีสําคัญคอื การมจีติสํานึกตอบทบาทและภารกจิ มีฉันทะตอวิชาชีพครู มี

ความเมตตาตอเด็กและบุคคลรอบขาง มีความเปนกัลยาณมิตรคือมีความพรอมท่ีจะชวยเหลือผูอื่นดวยความบริสุทธ์ิใจ

และตองมุงเนนในการสอนนักเรียนใหมีคุณภาพ เพราะคุณภาพการสอนของครูน้ันยอมสงผลตอนักเรียนและเยาวชนของ

ชาติ สิ่งท่ีครูมอือาชีพควรจะมีและควรจะเปนคือ มีฉันทะ เมตตา และกัลยาณมิตรซึ่งจะเปนคุณภาพพื้นฐานท่ีสําคัญของ

ครู ดังคํากลาวท่ีวา “คุณภาพของเด็ก”สะทอน “คุณภาพของครู” (รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2556 หนา 1-4) และจาก

ความคาดหวังน้ีเองสงผลใหครูจําเปนตองมีการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ เพื่อท่ีจะใหเปนครูมืออาชีพรวมถึงมีจิต

วญิญาณของความเปนครู  โดยสิ่งท่ีครูตองจําเปนมีคือ ทักษะท่ีใชในถายทอดและอบรมส่ังสอนใหกับนักเรียนอยางความ

เปนมืออาชีพอยางสุดความสามารถ ในการถายทอดสิ่งท่ีตนเองมีท้ังในดานความรอบรู ความรูท่ีตนเองมี ใหกับนักเรียน

ดวยรูปแบบวิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีทักษะความรูความสามารถท่ีจะทําใหนักเรียนมีการเรียนรูไดอยางเต็มตาม

ศักยภาพ เพื่อใหนักเรียนมีทักษะชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอื่นในชุมชนและสังคมไดเปนอยางดี ในความเปนมืออาชีพ

ของครูจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในยุคปฏิรูปการศึกษา จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีครูมืออาชีพ

จะตองเขาถงึปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในโลกแหงการเรียนรู ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับปจจัยท่ี

เปลี่ยนแปลงตลอดจนตองมคีวามรอบรูในเร่ืองทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและทักษะความเปนครู

มืออาชีพ คือการใหโอกาสแกผู เรียนไดรับรู เพิ่มพูนความรู ประสบการณ และไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ

ความสามารถของแตละคนโดยปราศจากขอจํากัดตางๆ ท้ังในดานของระดับสติปญญาและความสามารถในดานการรับรู

สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนคือครูจะตองมีความรอบรูในเร่ืองของการ

ใชอุปกรณท่ีเกี่ยวของในดานของความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 

Communication Technology– ICT) ท่ีเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหการศึกษาประสบผลสําเร็จ (ศาสตราจารย นพ.สุทธิพร 

จติตมติรภาพ, 2553, หนา 1-5)  
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ในปจจุบันไดเกดิกระแสแนวคดิเกี่ยวกับ “การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู” วาเปนการบริหารงานรูปแบบหนึ่ง

ท่ีใชเปนหลักพื้นฐานในการกาวไปสูความสําเร็จขององคการไมวาจะเปนท้ังของภาครัฐบาลและเอกชน ซึ่งสามารถนํา

หลักการดังกลาวมาประยุกตใชรวมกันเพื่อใชเปนเคร่ืองมอืในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาและในฐานะท่ี 

ผูบริหารเปนบุคคลสําคัญท่ีจะสงผลผลักดันใหเกดิความสําเร็จมาสูองคการ เชน บทบาทดานการจัดการเรียนการสอนคือ 

มีการวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรท่ีจะใชในการจัดการเรียนการสอน การสรรหาครูท่ีมีความรูความสามารถตรง

ตามรายวชิาท่ีสอน การสงเสริมใหครูมกีารพัฒนาตนเอง การสนับสนุนใหมกีารใชสื่อการเรียนการสอนและสงเสริมการใช

เทคโนโลยีทางการศึกษาของครู ดังน้ันในการพัฒนาองคการบทบาทตาง ๆ ของผูบริหารในดานของการสงเสริมใหครูใน

การดานการจัดการเรียนการสอนการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในดานการใชภาษาอังกฤษ การ

พัฒนาตนเองและการนําความรูความสามารถในดานการทําวิจัย ปจจัยท้ังหลายเหลาน้ีซึ่งมีผลตอคุณภาพในการจัดการ

เรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนรวมถึงคุณภาพและมาตรฐานตาง ๆ จากผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบท่ีสามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) พบวา โรงเรียนในกลุม

ดอยสันติคีรี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีรับรองในทุกมาตรฐานตัวช้ีวัด ยกเวนตัวช้ีวัดท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผูเรียนอยูในระดับตองปรับปรุงอยางเรงดวนจงึไมไดการรับรองมาตรฐานและไมรับรองคุณภาพท้ังหมดในจํานวน 

6 โรงเรียนคิดเปนรอยเปอรเซ็นต จากสาเหตุปญหาในมาตรฐานดังกลาว กลุมโรงเรียนจึงรวมกันทําการวิเคราะหพบวา 

สงผลมาจากการท่ีมีอัตราการโยกยายครูอยูบอยคร้ัง ทําใหครูขาดไมครบช้ันเรียนและมีครูท่ีไดรับการบรรจุสวนใหญจะ

เปนครูท่ีไดเขารับการบรรจุราชการใหม รวมถึงประสบการณในการจัดการเรียนการสอน  อีกท้ังขาราชการท่ีมีอยูยังมี

ความรูความสามารถไมตรงกับสาระวิชาท่ีสอน จึงสงผลใหระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน อยูในระดับ

ปรับปรุงและปรับปรุงอยางเรงดวนและจากผลคะแนนจากการทดสอบในระดับชาติ O-Net ในปการศึกษา 2556 ท่ีมีผล

คะแนนเฉลี่ยจากการสอบตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นท่ีการศึกษาในทุกกลุมสาระการเรียนรู จากปญหาและสาเหตุ

ดังกลาวเหลาน้ีจึงเปนประเด็นปญหาท่ีสําคัญท่ีผูวิจัยมีความสนใจและตองการท่ีจะศึกษาถึงบทบาทของผูบริหารในการ

พัฒนาครูสูมอือาชีพในยุคปฏรูิปการศึกษาของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนดอยสันติคีรี วาผูบริหารมีบทบาทมากนอยเพียงใด

ตอการพัฒนาครูในกลุมเพื่อใหเปนครูมืออาชีพและผูวิจัยมีความตองการท่ีจะนําผลท่ีไดจากการศึกษาดังกลาวไปสะทอน

บทบาทของผูบริหารเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพของครูและชวยใหผูบริหารใชขอมูลดังกลาวในการผลักดัน

ใหครูเปนผูนําทางวชิาการและเปนครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาตอไปเพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทและ

หนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเปนผูจัดใหมีแผนพัฒนาการศึกษาพรอมท้ังเปนผู

ประสานงานในสถานศึกษาและเปนผูส่ังการควบคุมงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของครูใหปฏิบัติงานสําเร็จตาม

จุดมุงหมายอยางมปีระสทิธิภาพ 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสูมืออาชีพในยุคปฏิรูป

การศึกษาของโรงเรียนในกลุมดอยสันติครีี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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กรอบแนวคิด 

 กรอบแนวคดิในการวจิัยจากแนวคดิเอกสารตําราและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของซึ่งมรีายละเอียดดังน้ีคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนตามผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศท่ี

สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมนิคุณภาพการศึกษา. 2554 ข หนา 76) และบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมใหครูพัฒนาไปสูความ

เปนครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาโดยสังเคราะห จากแนวคิดของคําหมาน คนไค (2543, หนา 97- 101) ชนาธิป พร

กุล (2543, หนา 6-7) ธีรศักดิ์ อัครบวร (2544, หนา 17) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (2547, หนา 34 - 

49) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 หนา 7 – 8) สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548 หนา 55) อรุณวรรณ นาค

ทองด ี(2549 หนา 7 – 8) อโณทัย อุดมบุญญานุภาพ (2553) และสมสมร ลายพกิุน (2555 หนา 6-7) 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

  

ลักษณะความเปนครูมอือาชพีใน

ยุคปฏรูิปการศึกษาในดาน 

1.ดานการพัฒนาการเรยีนการสอน 

2.ดานความสามารถในการใช

อุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.ดานความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษ 

4.ดานการพัฒนาตนเองอยาง

สมํ่าเสมอ 

5.ดานความรูความสามารถในการ

ทําวจัิยในช้ันเรยีน 

บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษา

กับการพัฒนาครูสูมอือาชีพในยุค

ปฏรูิปการศึกษาในดาน 

1.ดานการพัฒนาการเรยีนการสอน 

2.ดานความสามารถในการใช

อุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.ดานความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษ 

4.ดานการพัฒนาตนเองอยาง

สมํ่าเสมอ 

5.ดานความรูความสามารถในการ

ทําวจัิยในช้ันเรยีน 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสู

มอือาชีพในยุคปฏรูิปการศึกษาของโรงเรียนในกลุมดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 3โดยมขีัน้ตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี  

ประชากรที่ใชในการศกึษา 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือครูผูสอน ในกลุมโรงเรียนดอยสันติคีรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 90คน จากโรงเรียนในกลุม 6 โรงเรียน 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย 

ตอนที 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ

(Check List) 

ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสูมืออาชีพในยุคปฏิรูป

การศึกษา ของโรงเรียนในกลุมดอยสันติคีรีในดาน5 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาการเรียนการสอนดานความสามารถใน

การใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดานการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอและ

ดานความรูความสามารถในการทําวจิัยในช้ันเรียน ซึ่งเปนขอคําถามแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิ

เคริท (Likert s Scale)  

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 ผูวจิัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมอืตามขัน้ตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาคนควาเอกสาร วารสาร หนังสอื เอกสารงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับบทบาทผูบริหารกับการพัฒนาครูสูมอื

อาชีพ 

 2. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม ในดานท่ีเกี่ยวของกับบทบาทผูบริหารกับการพัฒนาครูสูมอื

อาชีพในดานท่ีตองการศึกษาตามขอบเขตดานเนื้อหา 

 3. สรางแบบสอบถามเพื่อใชเปนเคร่ืองในการเก็บรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมในขอบเขตเนื้อหาในแตละดาน 

 4. นําแบบสอบเสนออาจารยท่ีปรึกษาพจิารณา ตรวจสอบเสนอแนะ เพื่อความสมบูรณของเนื้อหาและการใช

ภาษาท่ีถูกตองเหมาะสม 

 5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงจากขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษาใหผูเช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและหาคาดัชนีความสอดคลองและนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอของผูเช่ียวชาญ มดัีงน้ี 

 5.1 นางสาวธนารักษ ปนเทียน ศึกษานิเทศกชํานาญการ สพป.เชียงราย 1 

 5.2นางสาวจรรยา ชัยบุญลอืผูอํานวยการโรงเรียนบานพนาสวรรค สพป.เชียงราย 3 

 5.3 นายสมสวัสดิ์ ทองประวทิย ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันติครีี สพป.เชียงราย 3 

วเิคราะหดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตามหลักการโดยใชสูตรของพสิณุ ฟองศรี (2549) ไดคา IOC เทากับ 0.67  
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 6. แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําผูเช่ียวชาญ 

 7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวเิคราะหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจิัยมขีัน้ตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปน้ี 

1.ขอหนังสอืจากวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ถงึผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมดอยสันติครีี สํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล 

2.นําหนังสอืพรอมแบบสอบถามสงดวยตนเอง เพื่อขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามและขอรับคนื 

3.รวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ มาจําแนก และทําการวเิคราะห 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

ในการวเิคราะหขอมูล ผูวจิัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล ขอมูลท่ีไดจากการใชแบบ

ประเมนิเปนเคร่ืองมอืในการประเมนิ มกีารวเิคราะหผล ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สถติิท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่

และรอยละ (Percentage) เสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

ตอนท่ี 2 ขอมูลการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสูมอือาชีพในยุคปฏรูิปของโรงเรียนใน

กลุมดอยสันติคีรีสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

เสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาผูวจิัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศ

ชาย โดยมีเพศหญิงรอยละ 66.67 เพศชายรอยละ 33.33 มีอายุ 26-30 ปมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาคือ

อายุ 31-35 ปรอยละ 27.78 อายุ 36-40 ปและอายุ 40 ขึ้นไป รอยละ 12.22 อายุ 21 – 25 ป รอยละ 7.78 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุดรอยละ 66.67 รองลงมาคือปริญญาโท รอยละ 33.33 

พบวาผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 43.33 รองลงมาคือมี

ประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 41.11  ประสบการณในการทํางาน 11-15 ป รอยละ 11.11 และ

ครูผูสอนท่ีมปีระสบการณมากกวา 15 ปรอยละ 4.44 ตามลําดับ 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาของ

โรงเรียนในกลุมดอยสันติครีี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3พบวา 

 1. ผลการสํารวจความคดิเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสูมอือาชีพของโรงเรียน

ในกลุมดอยสันติครีีในการพัฒนาบุคลากร 5 ดานคอื 

 1.1 ดานการพัฒนาการเรียนการสอน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก(3.92) เมื่อพิจารณารายขอพบวา 

ผูบริหารมีบทบาทมุงเนนใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหครูใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ี

หลากหลาย จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด กระตุนใหครูใชเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการนําภูมิ
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ปญญาทองถิ่นมาบูรณาการกับวิชาท่ีสอน โดยการพิจารณารวมกับความถนัดและมีความรูในรายวิชาท่ีสอน นิเทศการ

จัดการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ สงครูเขารับการอบรมในสาระรายวิชาท่ีครูไมถนัด เพื่ออบรมพัฒนาแนวทางในการ

จัดการเรียนการสอนและนําเทคนิควธีิการสอนใหมมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

 1.2 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.83) เมื่อ

พจิารณารายขอพบวา ผูบริหารมบีทบาทในการมุงเนนใหครูมกีารสบืคนขอมูล ความรูเพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการ

สอน มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการผลิตสื่อ มีการนิเทศติดตามประเมินผลการใชสื่อ สงเสริมใหครูมีความรู 

เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จัดงบประมาณในการซอมแซมสื่อ เทคโนโลยีใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยการจัดหาคอมพวิเตอรและสื่อเทคโนโลยีอยางเพียงพอ โดยการสรางความตระหนักใหครูเห็นความสําคัญของการใช

เทคโนโลยดีวยการเปนแบบอยางท่ีดโีดยการนําเทคโนโลยีมาใช   

1.3 ดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.58) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวาผูบริหารมีบทบาทมุงเนนสรางความตระหนักใหครูเห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

คนควาพัฒนาตนเอง จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาความรูทักษะในดานการใชภาษาอังกฤษ สนับสนุนงบประมาณใน

การจัดหาสื่อภาษาอังกฤษ สงเสริมใหคณะครูไดรับการทดสอบความรูพื้นฐานการใชภาษาอังกฤษ สนับสนุนใหครูมีการใช

ภาษาอังกฤษในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีการแลกเลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษและจัดหา

วทิยากรท่ีมคีวามรูเฉพาะดานเพื่อสนับสนุนพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษใหกับครู  

1.4 ดานการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.93) เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอพบวา ผูบริหารมุงสงเสริมใหครูศึกษาตอในระดับสูงขึ้น สงเสริมใหครูทําผลงานทางวิชาการ จัดสรรงบประมาณในการ

อบรมและพัฒนาตนเองใหกับครู สงเสริมใหมีการขยายผลตอยอดแนวความคิด การพัฒนาตนเองหลังจากท่ีดีรับการ

อบรม สรางแรงจูงใจใหครูแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง สงเสริมใหครูอบรมในเร่ืองท่ีสนใจและใหการสนับสนุนในดาน

ตํารา เอกสารเพื่อใชเปนแหลงความรู 

1.5 ดานความรูความสามารถในการทําวิจัยในช้ันเรียน โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.77) เมื่อ

พจิารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสรางความตระหนักใหครูเห็นความสําคัญในการทํางานวิจัยในช้ันเรียน สนับสนุนการ

เผยแพรผลงานการทําวิจัยในช้ันเรียน สนับสนุนสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียน การปรับปรุงคุณภาพ การกํากับติดตาม

และการใหงานวจิัยเปนสวนหน่ึงของการพจิารณาความดคีวามชอบ โดยการจัดหาวิทยากรท่ีมีความรูความชํานาญในการ

วจิัยมาใหคําปรึกษาเพื่อท่ีจะสนับสนุนใหครูมคีวามรูความสามารถดานการทําวจิันในช้ันเรียน  

2. ผลการศึกษาพบวา ความคดิเห็นของครูโรงเรียนในกลุมดอยสันติครีีท่ีมตีอบทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการ

พัฒนาครูสูมอือาชีพในยุคปฏรูิปการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการ

พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมออยูในระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดรองลงมาคือ ดานการพัฒนาการเรียนการสอน ดานการใช

เทคโนโลย ีดานความรูความสามารถในการทําวจิัยในช้ันเรียนและดานท่ีมกีารปฏบัิติตํ่าสุดคอื ดานความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษ  

3. ผลการวเิคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสูมืออาชีพของโรงเรียนในกลุมดอยสันติคีรี

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในภาพรวม พบวา มีการปฏิบัติตามบทบาทในการสงเสริม
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พัฒนาครูไปสูความเปนครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมากในทุก ๆ ดาน ท้ังบทบาทดานการ

จัดการเรียนการสอน การสงเสริมใหครูมกีารพัฒนาตนเอง การสนับสนุนใหมีการใชสื่อการเรียนการสอนและสงเสริมการ

ใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของครู ความสามารถในดานการใชภาษาอังกฤษ การพัฒนาตนเองและการนําความรู

ความสามารถในดานการทําวิจัย ถึงแมวาโรงเรียนจะมีจํานวนครูท่ีขาดหรือไมครบช้ันเรียน  ครูท่ีไดรับการบรรจุราชการ

ใหม รวมถึงประสบการณในการจัดการเรียนการสอนของครู ท่ีมีความรูความสามารถท่ีไมตรงกับสาระรายวิชาท่ีสอน 

ผูบริหารสถานศึกษามบีทบาทในระดับมากท่ีสงผลทําใหครูผูสอนกาวสูความเปนครูมอือาชีพในยุคปฏรูิปการศึกษาได 

สรุปผลและอธปิรายผล 

การศึกษาในคร้ังน้ีพบประเด็นท่ีนาสนใจซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา ของโรงเรียนในกลุมดอย

สันติคีรีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับท่ีมากในทุก ๆ ดาน และในราย

ดานอยูในระดับท่ีมากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรุณวรรณ นาคทองดี (2549) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก

พบวา 1) ระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาบุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษาในเขตอําเภอองครักษสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายกในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากท้ัง

ทางดานการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอการมีความรูในวิชาท่ีสอนดานความสามารถในการใชอุปกรณเทคโนโลยี

สารสนเทศและดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษซึ่งสอดคลองกับสมควร เหลาประเสริฐ (2550) ท่ีไดศึกษาวิจัย

เร่ืองบทบาทของผูบริหารโรงเรียนดานการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอบางบัวทองจังหวัด

นนทบุรี พบวาผูบริหารโรงเรียนมบีทบาทตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนในโรงเรียน โดยรวมทุกดาน และในแตละดาน

อยูในระดับมาก เรียงลําดับการปฏิบัติจากมากไปหานอย ดังน้ีคือ การให การยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในช้ันเรียนการให

ความสําคัญกับการวิจัยในช้ันเรียนการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานของผูทําวิจัยในช้ันเรียนและ

ผลการวิจัยของอนุรักษ พิศวงค (2552) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทรพบวา บทบาทการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพอยูในระดับท่ีมากโดยดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดานท่ีใหคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

ท้ังน้ีไดสอดคลองกับธีระวุฒิ บุตรวงษ (2552) ไดศึกษาการพัฒนาครูดานการวิจัยในช้ันเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนบานเลย

วังไสย อําเภอภูหลวงจังหวัดเลย ซึ่งผลการวจิัยพบวา 1) ศึกษาสภาพปญหาในการพัฒนาครูดานการวิจัยในช้ันเรียนไดแก

ผูบริหารผูปฏิบัติภาระงานตามโครงสรางผูปฏิบัติงานไมไดการปฏิบัติงานใหเปนตามนโยบายของทางราชการการกํากับ

ติดตามงานของผูบริหารขาดเคร่ืองมอืการนิเทศไมเปนระบบผูนิเทศไมสามารถนิเทศงานท่ีเปนงานวิจัยไดครูไมตระหนักใน

การทําวจิัยในช้ันเรียนครูแกไขปญหาพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชวธีิการจากประสบการณเดมิของตนเองชุมชนมคีวามรู

ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอทางโรงเรียนนอยจึงทําใหการสนับสนุนการดําเนินงานและรวมกิจกรรมไม

สอดคลองกับภารกจิของทางโรงเรียน  2)ความคาดหวังของผูมสีวนไดสวนเสียผูบริหารมีความตองการพัฒนาครูดานการ

วจิัยในช้ันเรียนใหตรงกับความตองการของครูซึ่งครูมีความตองการในการพัฒนาตนเองจากการอบรมและจากการนิเทศ

แบบมีสวนรวมจากพี่เลี้ยงจากผูเช่ียวชาญและมีแหลงคนควาท่ีสะดวกเพื่อใชการวิจัยในช้ันเรียนพัฒนาวิทยฐานะของ

ตนเองมากกวาจะใชในการแกไขและพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียน ครูมีความตองการท่ีจะไดรับการเรียนรูท่ีตนเอง
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ตองการและสนุกสนานและไดสอดคลองนายชูชาติ ดีมี (2554) ท่ีไดศึกษาในเร่ืองบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตรสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 พบวาครูผูสอนสวนใหญมี

ความเห็นวาผูบริหารไดสงเสริมใหครูมีการเขารับการฝกอบรมท่ีจัดโดย หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกจัด

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวชิาชีพสนับสนุนใหครูไดศึกษาดูงานสงเสริมใหครูศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นแตโรงเรียนขาดการ

สํารวจความตองการและประเมนิผลหลังจากการลาศึกษาตอโรงเรียนควรสงเสริมใหครูเขารับการอบรมการทําวิจัยในช้ัน

เรียนช้ีแนะครูผูสอนในการทําวิจัยในช้ันเรียนและแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในรวมถึงใหคําปรึกษาในการจัดการ

เรียนรูแกครูผูสอนและสอดคลองกับการศึกษาของสมสมร ลายพิกุน (2555) ท่ีไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ในการสงเสริมการพัฒนาครูไปสูความเปนครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต1 พบวา 1)ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในการสงเสริมการพัฒนาครูไปสูความเปนครูมืออาชีพใน

ยุคปฏรูิปการศึกษาโดยภาพรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมากและเมื่อพจิารณาเปนรายดานอยูในระดับมากท่ีสุดคือดานท่ีมี

ระดับการปฏิบัติสูงสุดคือดานการพัฒนาตนเองรองลงมาคือดานการพัฒนาการเรียนการสอนดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและดานท่ีมรีะดับการปฏบัิติตํ่าสุดคอืดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาในสภาวะการปจจุบันผูบริหารตองมีบทบาทอยางสําคัญย่ิงท่ีจะตองทําการพัฒนาครูใหทัน

ตอความเปลี่ยนแปลงตอกระแสโลกาภิวัฒน ท่ีครูตองมบีทบาทในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดยครูตองเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลงและตองพัฒนาตนเองใหมคีุณสมบัติในการเขาสูการดํารงตําแหนงตามท่ีกฎหมายทางการศึกษากําหนด ดังท่ี

กําหนดในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (กระทรวงศึกษาธิการ 2548 หนา

50) ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชาและมีหนาท่ีพัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีความรู 

ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความกาวหนาแกราชการและสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545 หนา 31) ระบุวา ให

กระทรวงสงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ

มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวชิาชีพช้ันสูง 
 

ขอเสนอแนะ 

เพื่อใหงานวิจัยช้ินน้ีมีประโยชนในเร่ืองบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะในการนํา

ผลการวจิัยไปใชดังน้ี 

1.ผลท่ีไดจากการศึกษาคนควาคร้ังน้ีทําใหทราบถงึระดับการปฏบัิติตามบทบาทในการพัฒนาบุคลากรสูความเปน

ครูมอือาชีพในยุคปฏรูิปการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมดอยสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 3 ใน 5ดานคอืดานการมีความรูในวิชาท่ีสอนดานความสามารถในการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศดาน

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดานการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอและดานความรูความสามารถในการทําวิจัยใน

ช้ันเรียนพบวาระดับการปฏิบัติตามบทบาทโดยรวมทุกดานอยูในระดับมากแตหากพิจารณาเปนรายดานในดาน

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษแมวาจะอยูในระดับมากแตมีคาเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติตามบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษานอยวาดานอื่นๆมากจงึควรมกีารวางแผนและใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดานความสามารถในการ

ใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นควรสงเสริมสนับสนุนใหครูมีความรูในทางดานภาษาอังกฤษมากขึ้นกวาเดิม เพราะการสนับสนุน
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ดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําคัญเปนอยางย่ิง เนื่องจากตอไปประเทศตางๆ มีการเปดเสรีทางการศึกษาสู

ประชาคมอาเซยีน ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนภาษาท่ีสองจงึมคีวามสําคัญย่ิงสูการพัฒนา 

2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาควรนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการ

ประเมนิภายคุณภาพนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาปรับปรุงเพื่อทําแผนใน

การพัฒนาคุณภาพของครูและมกีารพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของครูจนไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนดไว  

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. เนื่องจากการวจิัยคร้ังน้ีเปนงานวจิัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับระดับการปฏบัิติตามบทบาทในการพัฒนาบุคลากรสูความ

เปนครูมอือาชีพของผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมีการศึกษาระดับของคุณลักษณะของความเปนมืออาชีพของบุคลากรครู

ดวย  

2. ควรศึกษาบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมความเปนครูมอือาชีพในบริบทของโรงเรียนท่ีมีนักเรียนเปนกลุม

ชาติพันธุ 

3. ควรศึกษาปจจัยดานอื่นๆท่ีจะสงผลตอระดับการปฏิบัติตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมดอยสันติ

ครีีในการพัฒนาบุคลากรสูความเปนครูมอือาชีพของผูบริหารสถานศึกษา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระเร่ืองน้ี ไดรับความกรุณาจาก ดร.บรรจง ไชยรินคํา กรรมการท่ีปรึกษา ท่ีไดกรุณาตรวจแกไข

และใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระน้ีเสร็จสมบูรณ ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณนางสาวจรรยา ชัยบุญลือ ผูอํานวยการโรงเรียนบานพนาสวรรคนางสาวธนารักษ ปนเทียน 

ศึกษานิเทศกชํานาญการ และนายสมสวัสดิ์  ทองประวทิย ท่ีใหความกรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหา

ของแบบสอบถาม รวมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการเขยีนรายงานผลการวิจัยขอขอบพระคุณ ดร.นิตยา บุญทวี

ท่ีใหคําแนะนําในสบืเสาะความรูและแนวทางในการคนควาขอมูล ขอขอบคุณผูบริหาร ครูผูสอน กลุมโรงเรียนดอยสันติคีรี 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3ทุกทานท่ีเสยีสละเวลาในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนอยาง

มากตอการศึกษาวจิัย 

 ทายท่ีสุดน้ีผูวิจัยขอขอบคุณ สมาชิกในครอบครัวท่ีคอยใหกําลังใจในการจัดทําวิจัยและใหการสนับสนุนปจจัย

ตางในการทําวจิัยในคร้ังน้ี 
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บทบาทผูบรหิารสถานศึกษาในการสงเสรมิจรยิธรรมนักเรยีนในเขตอําเภอเวียงเชยีงรุง  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 

School–Administrators’ Roles in Promoting Students’ Ethics in The Area of Winag 

Chiang Rung District Under The Office of Chiangrai Primary Education Service 

Area 1  

มุกดา แกวสม14

1* และบรรจง ไชยรนิคํา15

2 

Mukda Kaewsom
1* and Banjong Chairinkom2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาในคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน 

และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประชากร ไดแก ครูผูสอน อําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 13 โรงเรียน จํานวน 122 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ คารอยละและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 ผลการศึกษาพบวา(1) บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมในเขตอําเภอเวียงเชียงรุงสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา ลําดับมากท่ีสุด คือ ดานการจัดกิจกรรมเพื่อการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา รองลงมา คือ ดานการ

บริหารเพื่อสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา และดานการสอนและการนิเทศเพื่อสงเสริมจริยธรรมนักเรียนใน

สถานศึกษา ตามลําดับ (2) ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน สรุปไดดังน้ี ปญหาท่ีพบมาก

ท่ีสุด ไดแก การขาดงบประมาณสนับสนุน เวลาไมเพยีงพอตอการจัดกจิกรรม สภาพแวดลอมไมเปนปจจุบัน ครูขาดความ

ใสใจ และขาดการบันทึกประเมินผล แนวทางแกไข ผูบริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายใหเห็นเปนรูปธรรม มีการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพดานจริยธรรม มกีารสนับสนุน สงเสริม สรางความตระหนักใหครูมีความใสใจในการจัดกิจกรรมดาน

จริยธรรม มกีารนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมนิผลอยางตอเนื่อง 
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Abstract 

The objectives of the study were (1) to investigate the roles of school administrators in promoting morality of 

students in Primary School Education Service Area 1, Wiang Chiang Rung District and (2) to study the problems and 

suggestions in order to promote morality of the students. The samples of the study were 122 teachers  teaching in 

13 schools in Primary School Education Service Area 1, Wiang Chiang Rung District. The data was collected using a 

questionnaire and analyzed by using frequency,percentage,mean and standard deviation (SD). 

 The results of this study were as follows: 

1. The roles of school administrators in promoting students’ ethics were in overall at highest rate.When 

considering in each aspect,it was revealed that from high to low respectively as follows,school administration,teaching 

and supervision and environmental management meanwhile the measurement and evaluation was at lowest level 

 2. Problems and suggestions in promoting the students’ ethics it was found that the lack of budget,followed 

by insufficiency of time and the environmental management.The guidelines were to (1) the concrete policy from the 

school administrators, establishing the ethical planning, encourage the teacher’s interests in student’s ethics and 

continued to oversee the evaluation. 
 

Key words : Executive roles 
 

บทนํา 

 ทามกลางสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและผลกระทบจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 8 ทําใหขาดสมดุล ท่ีผานมาทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ท่ีซับซอนเปนปรากฏการณทางสังคมท่ีสะทอนใหเห็นถึงความ

เสื่อมถอยทางดานจิตใจและจริยธรรมอยางมากสังคมใหความสําคัญตอวัตถุ และเทคโนโลยีจนลืมความสุขท่ีแทจริงของ

ชีวิต นับวามีผลกระทบตอจิตใจของเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก ท่ีผานมาการจัดการศึกษายังไมเอื้อตอการพัฒนา 

จริยธรรมอันเปนพื้นฐานท่ีสําคัญของการพัฒนาชีวติ (วรัิตน รัตนกําเนิด, 2551) 

 เปาหมายการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนไดกําหนดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ตาม

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวธีิการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ.2546 หมวด 1 ขอ 2 มคีวามวา“ใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อสรางความม่ันใจใหกับ

ผูปกครอง และใหผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายพอใจผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาจากสถานศึกษามกีารพัฒนาความรูความสามารถ

และคุณลักษณะท่ีพงึประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด” และปจจุบันมกีารต้ังองคการมหาชนตามบทบัญญัติของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้นเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา คือ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยมีเปาหมาย สรางเกณฑมาตรฐาน และเพื่อการประเมินสถานศึกษา มี

มาตรฐานท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คือมาตรฐานดานผูเรียนกําหนดไววาผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

และคานิยมอันพงึประสงค (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา, 2548) 
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 บทบาทผูบริหารสถานศึกษามผีลตอการดําเนินการจัดการเรียนการสอนบมเพาะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

ใหเปนคนดี มีคุณธรรม เพราะผูบริหารมีบทบาทหลัก 3 ประการ คือ ประการแรก บทบาทเชิงสัมพันธบุคคล ซึ่งทําให

ผูบริหารมลัีกษณะเปน “ศูนยรวมอํานาจ” ภายในสถานศึกษาเปนศูนยรวมการออกคําส่ังงานตาง ๆ จะกระจายออกไปท่ัว

องคกร ประการท่ีสอง บทบาทเชิงสารสนเทศ หมายถึงมีขอมูลเร่ืองตาง ๆ ครบถวน สามารถนํามาใชในการประมวล

ขาวสาร นําไปใชใหเปนประโยชนไดทันที และประการท่ีสาม บทบาทการตัดสินใจ คือ ผูบริหารตองเลือกทางท่ีดีท่ีสุดใน

การดําเนินการงาน (วโิรจน สารรัตนะ, 2548) 

 สําหรับโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พื้นท่ีโดย

สวนใหญอยูในลักษณะกึ่งสังคมเมอืง ความเจริญขยายตัวเขามาอยางรวดเร็ว จงึเกดิปญหาของวัฒนธรรมการดํารงชีวิตท่ี

เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีอิทธิพลตอสภาพความเปนอยูของครอบครัว พอ แม และลูก เปนสาเหตุ

หน่ึงท่ีทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม สะทอนใหเห็นถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นตามมา เชน เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมแข็ง

กระดาง การแตงกายไมเหมาะสม มีกิริยามารยาทไมนอบนอมตอผูใหญ อันไดแก พอแม ผูปกครอง ครู อาจารย รวมถึง

ภัยจากสื่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต และการเขาถึงอบายมุขท้ังเหลา บุหร่ี ยาเสพติดไดงายดาย และท่ีสําคัญคือ 

“การขาดแบบอยางท่ีดี” 

 ดังน้ันจะเห็นไดวา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความรูเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม เปนอยางดีและมีบทบาทในการ

สงเสริมจริยธรรมในรูปแบบตาง ๆ ท้ังในโรงเรียนและกจิกรรมนอกโรงเรียนนอกจากน้ีควรจัดบรรยากาศในโรงเรียนใหเอื้อ

ตอการปลูกฝงจริยธรรมดวย ขณะเดยีวกันตองสรางแรงจูงใจใหทุกฝาย เกดิความรวมมือรวมใจในการสนับสนุนใหผูเรียน

ไดมีสวนรวมในกิจกรรมและปฏิบัติจนเกิดเปนคานิยมท่ีพึงประสงคใหมากย่ิงขึ้น ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควรจะใหความ

สนใจเปนพเิศษวาควรจะดําเนินการอยางไร และจะวัดผลออกมาไดอยางไร 

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญในบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา จึงสนใจจะศึกษาวาผูบริหาร

สถานศึกษาไดใหการสงเสริมจริยธรรมแกนักเรียนอยางไร และมปีญหาอะไรบาง เพื่อไดขอมูลเปนแนวทางในการวางแผน

พัฒนาดานจริยธรรม และแกไขปญหา ใหมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ 2542 เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา และคุณภาพการศึกษาของผูเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน  ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1  

 2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การศึกษาคนควาคร้ังน้ี มุงศึกษา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอ

เวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยผูศึกษาคนควา นําเสนอวิธีการ
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ดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับดังน้ี ประชากร เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การ

วเิคราะหขอมูล และสถติิท่ีใช 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาในคร้ังน้ี ไดแก ขาราชการครู ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 13 โรงเรียน เปน ครูผูสอน จํานวน 122 คน 

 เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับบทบาทผูบริหาร

สถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1 แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี   

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบตรวจ

รายการ (Checklist)   

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน 

โดยมลัีกษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

 ตอนท่ี 3 สอบถามปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ลักษณะเปนคําถามปลายเปด 

(open-ended) 

 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดดําเนินการสรางเคร่ืองมอื ตามขัน้ตอนดังตอไปน้ี 

1. ศึกษาหลักการแนวคดิทฤษฎแีละเอกสารงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม 

จริยธรรมนักเรียน  

 2. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา มาเรียบเรียงและสรางแบบสอบถามเปนรายขอ โดยสรางใหครอบคลุมท่ีเกี่ยวของ

กับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ท้ัง 5 ดาน คือ ดานการบริหาร ดานการจัดกิจกรรม 

ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานการสอนและการนิเทศและดานการวัดและประเมินผล หลังจากน้ันดําเนินการสราง

แบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาและนิยามศัพทเฉพาะซึ่งมลัีกษณะแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

 3. นําแบบสอบถามท่ีรางเสร็จแลวใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจ เพื่อรับขอเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแกไข ตาม

ขอเสนอแนะ 

 4. นําแบบสอบถามท่ีแกไขมาปรับปรุงแลวเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบหาความตรงของ

เนื้อหา (Content Validity) เปนรายขอ และใหขอเสนอแนะในการแกไขท่ีเหมาะสม  

 5. นําผลการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญท้ังหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดมุงหมาย

โดยใชสูตร IOC (Index of Item Objective Congruence) 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

 1. ขอหนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงผูบริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอ   
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เวยีงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ท่ีเปนกลุมประชากร เพื่อขอความอนุเคราะห

ในการเก็บขอมูล 

 2. ผูศึกษาคนควาประสานงานกับผูบริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอเวยีงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อขอเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 122 ฉบับ 

 3. ผูศึกษาคนควาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากร  

ซึ่งเปน ครูผูสอนในเขตอําเภอเวยีงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1  

 4. ผูศึกษาคนควา รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา และคัดเลือกแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ เพื่อ

เตรียมการวเิคราะหขอมูลในลําดับตอไป 

 การวเิคราะหขอมูล 

 เมื่อไดแบบสอบถามกลับมาแลว ผูศึกษาคนควาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามจากน้ัน นําขอมูลท่ี

รวบรวมไดไปวเิคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการทําการวเิคราะหขอมูล สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลในคร้ังน้ี คอื 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบ

ตารางประกอบการบรรยาย 

 2. ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย( µ )และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(σ ) และนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย เปนรายดานและรายขอ แลวเปรียบเทียบกับเกณฑ 

 3. ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วเิคราะหขอมูลโดยใชวธีิวเิคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

 สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล  ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีผูศึกษาคนควา ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ือง

คอมพวิเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดําเนินการวเิคราะหขอมูลตามขัน้ตอนดังน้ี  

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ 

ตอนท่ี 2 บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวยีงเชียงรุง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย( µ )และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ ) 

ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน เปนคําถามปลายเปด ใชวิธีวิเคราะห

เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 3 ตอน 

ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอ  

เวยีงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 



 

2648 

 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอ

เวยีงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

 สรุปผลการศกึษา 

 ผลจากการวเิคราะหขอมูลการศึกษาเร่ือง บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขต

อําเภอเวยีงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวเิคราะห สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานวุฒิการศึกษา สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (รอยละ 74.60) รองลงมา คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท (รอยละ 23.00) และตํ่ากวาปริญญาตรี       

(รอยละ 2.50) ดานประสบการณการทํางาน สวนใหญมปีระสบการณในการทํางาน 20 ปขึ้นไป (รอยละ 47.54) รองลงมา 

10-20 ป (รอยละ 32.79) และไมเกนิ 10 ป (รอยละ 19.67) 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอ  

เวยีงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

 จากผลการวิเคราะห บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมงานวิจัยจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอ     

เวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาลําดับมากท่ีสุด คือ ดานการจัดกิจกรรมเพื่อการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษามี

คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการบริหารเพื่อสงเสริมจริยธรรมในสถานศึกษา และ ดานการสอนและการนิเทศเพื่อ

การสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา สวน ดานการวัดผลและประเมินผลเพื่อการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนใน

สถานศึกษา มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอ

เวยีงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

 ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก การขาดงบประมาณสนับสนุน เวลาไมเพยีงพอตอการจัดกจิกรรม สภาพแวดลอมไม

เปนปจจุบัน ครูขาดความใสใจ และขาดการบันทึกประเมนิผล แนวทางแกไข ผูบริหารสถานศึกษาควรมนีโยบายใหเห็นเปน

รูปธรรม มกีารจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพดานจริยธรรม มกีารสนับสนุน สงเสริม สรางความตระหนักใหครูมีความใสใจใน

การจัดกจิกรรมดานจริยธรรม มกีารนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมนิผลอยางตอเนื่อง 
 

 อภปิรายผล 

 จากผลการศึกษา เร่ือง บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อภิปรายผลการศึกษา ดังน้ี 

 บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวยีงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัด

กิจกรรมเพื่อการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังน้ีเพราะเปาหมายการสงเสริมคุณธรรม 
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จริยธรรมนักเรียนไดกําหนดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 หมวด 1 ขอ 2 มีความวา“ให

สถานศึกษาสถานศึกษามรีะบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูปกครองและใหผูท่ีเกี่ยวของ

ทุกฝายพอใจผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาจากสถานศึกษามกีารพัฒนาความรูความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด”และปจจุบันมีการต้ังองคการมหาชนตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้นเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา คอื สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) โดยมีเปาหมาย สรางเกณฑมาตรฐาน และเพื่อการประเมินสถานศึกษา มีมาตรฐานท่ีเกี่ยวของในการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คือมาตรฐานดานผูเรียนกําหนดไววาผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2548) ซึ่งแกนแทของความเปนผูมีจริยธรรมน้ัน อยูท่ีการ

ประพฤติ ปฏิบัติดี การสอนหรือการสงเสริมจริยธรรมแกนักเรียน โรงเรียนจึงควรตองพยายามดําเนินการใหนักเรียนได

เรียนรูดวยการฝกปฏิบัติรวมกันเปนสําคัญ  ซึ่งเรียกวา  “การจัดกิจกรรม”เนื่องจากกิจกรรมเปนสวนหน่ึงของการให

การศึกษา สถานศึกษาจะตองจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อชวยใหนักเรียนไดแสดงความสนใจ ความถนัด ตามธรรมชาติอันแทจริง 

กิจกรรมจะเปนเคร่ืองมือชวยอบรมนักเรียนใหรูจักปรับตัวเองในการทํางานรวมกับผูอื่น รูจักหนาท่ี ความรับผิดชอบและ

ความเสียสละเพื่อสวนรวม ฝกการเปนผูนําและผูตามท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย เปนการสรางประสบการณตามความ

แตกตางของนักเรียนเพื่อสรางเจตคติท่ีด ีและพัฒนาบุคลกิภาพอันพงึประสงค สอดคลองกับ วรัิตน รัตนกําเนิด (2551) ได

ศึกษาเร่ือง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต   

รัชมังคลาภิเษก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวจิัยพบวา ตามความคดิเห็นของผูบริหารและ

ครู ในภาพรวมท้ัง 3 ดานและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาตํ่าสุด ดังน้ี คอื ดานการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ดานการจัดระเบียบงานการใชหลักสูตร ดานการวัดผลประเมนิผล 

 ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวยีงเชียงรุง สังกัดสํานักงาน   เขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 แบบสอบถามชนิดปลายเปด ทําการวเิคราะหโดยการสรุปคําบรรยายโดยแยก

เปนประเด็น ดังน้ี 

 ดานการบริหารเพื่อการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ  ปญหาดาน

งบประมาณ ขาดการสนับสนุนจากผูปกครอง ผูบริหารใหการสงเสริมไมตอเนื่องดังน้ัน ผูบริหารควรไดนํามาพิจารณา   

หาวิธีการในการใหไดมาซึ่งงบประมาณ เชน จัดทอดผาปา จัดงานประจําป รวมศิษยเกา นําดอกผลมาใชเปนเงินรายได 

หรือขอความอนุเคราะหจากหนวยงานท่ีเห็นความสําคัญของกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน ผูบริหารควรสรางความเขาใจ

รวมกันกับผูปกครอง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษารวมกัน และผูบริหารควรมีการติดตามงาน และพัฒนางาน

อยางตอเนื่อง 

 ดานการจัดกจิกรรมเพื่อการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ เวลาไมเพียงพอ

ตอการจัดกิจกรรม งบประมาณไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมไมตรงตามเนื้อหา กิจกรรมท่ีจัดมีมาก

เกินไป ดังน้ัน ผูบริหารควรไดนํามาพิจารณา หาวิธีการจัดกิจกรรมแบบรวมกลุมโรงเรียน มีการศึกษาเนื้อหา กิจกรรมท่ี

จัดการเรียนการสอนใหครอบคลุม ครบถวนเหมาะสมกับระยะเวลาและของบประมาณจากแหลงตาง ๆ มาชวยสนับสนุน 

เชน จากองคการบริหารสวนทองถิ่น 
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 ดานการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ การจัด

สภาพแวดลอมไมเปนปจจุบัน บริเวณโรงเรียนมีขนาดกวางเกินไป สภาพปญหาดานเศรษฐกิจและความเปนอยูของ

ครอบครัว ดังน้ันผูบริหารและผูมสีวนเกี่ยวของควรไดปรับกลยุทธการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน ใหนักเรียนเปนผูจัดทํา 

มีการประกวดแขงขันกันภายใน หรือสรางสรรคปายดวยการตูน และสิ่งท่ีนักเรียนสนใจ มีการจัดสรรเนื้อท่ีในบริเวณ

โรงเรียนเปนสวน ๆ เพื่อสะดวกในการจัดสภาพแวดลอม มีการประชุมปรึกษารวมกับผูปกครองอยางสมํ่าเสมอ ผูบริหาร

ควรดงึเอาทรัพยากรบุคคลในชุมชนท่ีมคีวามรู หรือบุคคลท่ีเปนภูมปิญญาทองถิ่น เขามามีสวนรวมกับทางโรงเรียนใหมาก

ขึ้น อาทิ การเขามารวมเปนกรรมการสถานศึกษา หรือกรรมการท่ีปรึกษา 

 ดานการสอนและการนิเทศเพื่อการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ครูขาด

ความใสใจในการแกไขปญหาพฤติกรรมนักเรียน ครูจัดกิจกรรมการสอนไดไมเต็มท่ี ดังน้ันผูบริหารจึงมีบทบาทในการ

กระตุนใหครูเห็นความสําคัญ และสงเสริมใหมากขึ้น โดยจัดสัมมนา หรือเปดโอกาสใหเขารวมสัมมนาทางวิชาการกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของตามความเหมาะสม และสมควรแกโอกาส ผูบริหารควรมีการนิทศ สอบถามปญหาครูและนักเรียน

อยางสมํ่าเสมอ 

 ดานการวัดและประเมินเพื่อการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ปญหาท่ีพบ มากท่ีสุด คือ ขาดการ

บันทึกหรือการจัดเก็บขอมูล การวัดผลไมเปนไปตามความจริง ดังน้ันผูบริหารจงึควรไดอบรมเชิงปฏบัิติการสรางเคร่ืองมือ 

โดยวเิคราะหจากวัตถุประสงคและผลท่ีนักเรียนจะไดรับ นอกจากน้ี อาจใหครูไดไปศึกษาดูงาน ในรูปแบบตาง ๆ และควร

ไดมีการติดตามผลการใชอยางตอเนื่อง และนําผลมา แกไขปรับปรุง เพื่อสามารถวัดไดตามความเปนจริงของการปฏิบัติ

และใหมกีารรายงานผลการประเมนิทุกคร้ัง 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1” ผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา 

เพื่อมุงเนนใหเกดิประโยชนอยางเปนรูปธรรม ดังน้ี 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

 ผูศึกษามขีอเสนอแนะ ดังน้ี 

 1. ดานการบริหาร จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใหการสงเสริมในเร่ือง การวิเคราะหหลักสูตรและ

ปรับเนื้อหาวิชาดานจริยธรรมใหเหมาะสมกับผูเรียน นอยท่ีสุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความตระหนัก เล็งเห็น

ความสําคัญของการวิเคราะหหลักสูตร มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพดานจริยธรรม สงเสริมใหครูเขารับการอบรม

เพื่อใหมคีวามรู ความเขาใจในเร่ือง การวเิคราะหหลักสูตรดานจริยธรรมใหมากขึ้น 

 2. ดานการจัดกจิกรรม จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใหการสงเสริมในเร่ือง การสนับสนุนใหชุมชน 

ผูปกครอง ครู นักเรียน มสีวนรวมในการกําหนดกิจกรรมในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน นอยท่ีสุด ดังน้ัน ผูบริหารควร

เปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมใหมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะดานวิชาการ เชน การใหผูปกครองเขามามีสวนรวมใน

ดานการวางแผนการจัดทําหลักสูตรหรือการพัฒนาหลักสูตรดานจริยธรรม ผูบริหารควรดงึเอาทรัพยากรบุคคลในชุมชนท่ี
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มีความรู หรือบุคคลท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่น เขามามีสวนรวมกับทางโรงเรียนใหมากขึ้น เชน การเขามารวมเปน

คณะกรรมการสถานศึกษา หรือกรรมการท่ีปรึกษา เพื่อใหคําปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนเปนตน  
 3. ดานการจัดสภาพแวดลอม จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใหการสงเสริมในเร่ือง การสงเสริมใหครู

มกีารจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาวชิาจริยธรรม นอยท่ีสุด ดังน้ัน ผูบริหาร 

สถานศึกษาจะตองมคีวามรูในเร่ืองสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหคําแนะนําแกครูผูสอน รวมท้ังจัดหา สนับสนุน และอํานวย

ความสะดวกในเร่ือง สื่อการเรียนการสอน โดยเนน สื่อการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวชิาจริยธรรม 

 4. ดานการสอนและการนิเทศ จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใหการสงเสริมในเร่ือง การกําหนด

แผนการนิเทศ ติดตาม สนับสนุนและประเมินผลในการดําเนินงานสงเสริมจริยธรรมนักเรียน นอยท่ีสุด ดังน้ัน ผูบริหาร

สถานศึกษาควรกระตุนใหครูเห็นความสําคัญ โดยกําหนดแผนการนิเทศ ติดตาม สนับสนุนและประเมินผลหรือเปดโอกาส

ใหครูเขารวมนิเทศ ประเมนิตามความเหมาะสม และสมควรแกโอกาส  
 5. ดานการวัดผลและประเมินผล จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใหการสงเสริมในเร่ือง การสงเสริม

สนับสนุนใหผูปกครองและนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลจริยธรรมของนักเรียน นอยท่ีสุด ดังน้ัน ผูบริหาร

สถานศึกษาควรทําการศึกษารูปแบบและวิธีการในการมีสวนรวมของผูปกครองในดานการประเมินผลจริยธรรม เปด

โอกาสใหผูปกครองและนักเรียนไดประเมินผลตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหโรงเรียนสามารถนําผลการประเมินไป

พัฒนาการนักเรียน ดานจริยธรรมใหดย่ิีงขึ้น 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน กับโรงเรียนในสังกัด

เขตอื่น ๆ 

 2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาเปนอยางดีย่ิงจากทาน ดร.บรรจง        

ไชยรินคํา อาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการทุกทานท่ีไดใหคําปรึกษา ชวยเหลือ แนะนํา ตลอดจนตรวจทานแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางย่ิง  

 ขอขอบคุณ นายทองพูน มาไกล ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายชูชาติ อุตอ่ินแกว ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายกุศล มปีญญา ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยขี้เหล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ท่ีกรุณาแนะนํา แกไข และตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาจนทําให

การศึกษาคนควาคร้ังน้ีสมบูรณ และมคีุณคา 

 ขอขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ท่ีไดใหความรวมมือในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 

 นอกจากน้ียังไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ จากสมาชิกทุกคนในครอบครัว ผูคอยเปนกําลังใจและสนับสนุนการ

ทํางานทุก ๆ ดานมาโดยตลอด ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยดี คุณคาของการศึกษาคนควาฉบับนี้ คงจะเปน
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ประโยชนตอการบริหารงานของผูบังคับบัญชาทุกระดับ และขอมอบแดบูรพาจารยตลอดจนผูมพีระคุณทุกทานท่ีใหความ

กรุณาช้ีแนะและสนับสนุนใหกําลังใจในการศึกษาคร้ังน้ีจนสําเร็จลุลวงไปดวยด ีขอขอบพระคุณทุกทาน 
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บทคัดยอ 

 จุดมุงหมายในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาสภาพ กระบวนการ ปญหาและอุปสรรคในการการดําเนินงานของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยติศึกษา อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

ผูบริหารงานท้ัง 4 ฝาย ประกอบดวย ผูบริหารฝายวิชาการ ผูบริหารฝายงบประมาณและบุคคล ผูบริหารฝายกิจการ

นักเรียน และผูบริหารงานท่ัวไป ครู คณะกรรมการสถานศึกษา พระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยติศึกษา อําเภอเวียง

ปาเปา จังหวัดเชียงรายจํานวน 150 คน การเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีสุมอยางงาย จํานวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชคือ

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มท้ัีงหมด 3 ตอน สถติิท่ีใช คอื เฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

จากผลการวิจัย ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อ.

เวียงปาเปา จ.เชียงราย ท้ัง 5 ดาน ดานหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น (X�  =3.81) รองลงมา คือ ดานกิจกรรมการ

เรียนการสอน (X�  =3.60) ดานประเมนิผลการเรียน (X�  =3.60) ดานผูสอน (X�  =3.57)  และลําดับสุดทาย คือ ดานปจจัย

สนับสนุนการเรียนการสอน (X�  =3.56) 
 

คําสําคัญ: ประสทิธิภาพ, การบริหารจัดการ, โรงเรียนพระปริยัติธรรม  

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : 7415gon@gmail.com 



 

2654 

 

Abstract  

 The aim of this research was to study the procedures, problems/obstacles, and the state of operations at 

the Phrapariyattham School in Prathat Wianghor Pariyatseuksa, in Wiang Pa Pao district of Chiang Rai province. 

There were a total of 150 participants in the study including administrators from four departments (academics, 

bursory office, student affairs, and general administration), as well as teachers and the school board. Out of the 

original group, 108 participants were randomly sampled to be used for the study. Research was conducted with 

questionnaires using 5 point rating scales, and assessed statistically according to average and standard deviation.  

 The results of researching the efficacy of management at the Phrapariyattham School in 5 discrete areas 

showed overall that the area of “curriculum” had the highest average score (x = 3.81), followed by “teaching and 

learning activities” (x = 3.60), “learning performance evaluation” (x = 3.60), “teachers” (x = 3.57), and lastly 

“resources for learning and teaching” (x=3.56).  
 

Keywords:   Effectiveness, Management, Phrapariyattham School 
 

บทนํา 

การจัดการศึกษาใหเกดิประสทิธิผล และการบริหารจัดการใหมปีระสทิธิภาพยอมสงผลดตีอคุณภาพผูเรียน ซึ่ง

ถือเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาของสงฆเปนทางเลือกหน่ึงท่ีมีเยาวชนกลุมหน่ึงใหความสนใจ 

และพอ แม ผูปกครอง สนับสนุนใหเลอืกทางเลอืกน้ีเพื่อใหบุตรหลานไดศึกษาเลาเรียนในวัด ซึ่งการศึกษาพระปริยัติธรรม

เปนสถานศึกษาท่ีปลอดอบายมุข และยาเสพติด การจัดการศึกษาประเภทน้ีมุงหวังจะจัดการศึกษาใหแกเยาวชนของชาติท่ี

อยูในวัยกําลังศึกษา แตขาดโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง พระภิกษุสามเณรซึ่งเปนพลเมืองของชาติ

เหมือนกับบุคคลท่ัวไป จึงมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด กระทรวงศึกษาท่ีการไดกําหนด

นโยบายและแผนการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 12 ป  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปนการจัดการศึกษารูปแบบหน่ึงท่ีรัฐกําหนดใหมีขึ้นตามความ

ประสงคของคณะสงฆ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูเรียนท่ีเปนพระภิกษุ สามเณรท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา 

และเพื่อสนองความตองการของพระภิกษุ สามเณรโดยใหเรียนท้ังวิชาธรรม และวิชาสามัญควบคูกันไป ซึ่งกอใหเกิด

ประโยชนตอฝายศาสนจักร คือจะไดศาสนทายาทท่ีมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 

เปนผูประพฤตดิ ีประพฤติชอบ ดํารงอยูในสมานธรรมสมควรแกสภาวะเพศ 

ดังน้ันผูวจิัยจงึเกดิคําถามวาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยติ

ศึกษา อําเภอเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย เปนอยางไร เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปประยุกตเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมตอไป  
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวยีงฮอปริยติศึกษา อําเภอเวียงปาเปา 

จังหวัดเชียงราย 
2. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อําเภอเวียง

ปาเปา จังหวัดเชียงราย 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก ผูบริหารผูบริหารงานท้ัง 4 ฝาย ประกอบดวย ผูบริหารฝายวชิาการ ผูบริหารฝายงบประมาณ

และบุคคล ผูบริหารฝายกจิการนักเรียน และผูบริหารงานท่ัวไป ครู คณะกรรมการสถานศึกษา พระปริยัติธรรมพระธาตุ

เวยีงฮอปริยติศึกษา อําเภอเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย จํานวน 150 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแกฝาย ครู คณะกรรมการสถานศึกษา   นักเรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวยีงฮอปริ

ยติศึกษา อําเภอเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย จํานวน 108 คนโดยการเปดตาราง Krejcie และ Morgan  
 

เครื่องมอืทีใ่ชในการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง เร่ือง ประสทิธิภาพในการบริหารจัดการ  โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา 

อ.เวยีงปาเปา จ.เชียงราย มวีธีิดําเนินการดังน้ี ประเภทของขอมูล เปนขอมูลเชิงปริมาณลักษณะเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัย

สรางขึ้นมาเอง โดยผานการหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามแลว ประกอบไปดวย 3 ตอน คอื 

ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคล ไดแก สถานภาพ และตําแหนงหนาท่ี ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List)  

ตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับประสทิธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติ

ศึกษา แผนกสามัญศึกษา ประกอบดวย 5 ดาน ดังน้ี คอื ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกจิกรรมการเรียนการสอน ดาน

ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และดานการประเมนิผล เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลเิคอรท (Likert 

Scale) ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

5 หมายถงึ ประสทิธิภาพการจดัการศึกษามรีะดับมากท่ีสุด 

4 หมายถงึ ประสทิธิภาพการจดัการศึกษามรีะดับมาก 

3 หมายถงึ ประสทิธิภาพการจดัการศึกษามรีะดับปานกลาง 

2 หมายถงึ ประสทิธิภาพการจดัการศึกษามรีะดับนอย 

1 หมายถงึ ประสทิธิภาพการจัดการศึกษามรีะดับนอยท่ีสุด 

จากน้ันกําหนดเกณฑในการแปลคาของคะแนนดังน้ี 

4.50 – 5.00 หมายถงึ ประสทิธิภาพการจัดการศึกษามรีะดับมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 หมายถงึ ประสทิธิภาพการจัดการศึกษามรีะดับมาก 

2.50 – 3.49 หมายถงึ ประสทิธิภาพการจัดการศึกษามรีะดับปานกลาง 
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1.50 – 2.49 หมายถงึ ประสทิธิภาพการจัดการศึกษามรีะดับนอย 

1.00 – 1.49 หมายถงึ ประสทิธิภาพการจัดการศึกษามรีะดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายเปด เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสทิธิภาพ

การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวยีงฮอปริยัติศึกษา แผนกสามัญศึกษา ตามขอบเขตของงานวจิัย 
 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกับประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อนํามาสรางเคร่ืองมอื 

2. สรางเคร่ืองมือใหครอบคลุมเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยศึกษา

ปรับปรุงเคร่ืองมอืจาก พระปลัดสนชัย  ภูมปิาโล   

3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไข 

4. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นมาตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยการหา

ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (content validity) และหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมอื ดังน้ี 

4.1 หาคาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา โดยนําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ประเมิน แลว

คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองรายขอ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยคาระหวาง 0.06 – 1.00 

4.2 การหาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (reliability) โดยผูวิจัยไดไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไมใชกลุมประชากรจริง จํานวน 30 คน แลวหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

ดวยวธีิหาคาสัมประสทิธ์ิ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ไดคาความเช่ือม่ัน .90 

5. นําแบบสอบถามท่ีหาคาความเช่ือม่ันแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรท่ีใชในการวจิัยตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวจิัยดําเนินการตามขัน้ตอนตอไปน้ี 

1. ผูวจิัยทําหนังสอืถงึคณะบดี มหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุ

เวยีงฮอปริยัติศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 

2. ขอความอนุเคราะหจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขอบเขตของงานวิจัย เพื่อตอบ

แบบสอบถาม 

3. เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถาม และรอเก็บแบบสอบถามตามจํานวนท่ีแจก 

4. สังเคราะหความคิดเห็น และแสวงหาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย ใน 5 ดาน 1) ดานหลักสูตร 2) ดานผูสอน 3) ดานกิจกรรม

การเรียนการสอน 4) ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 5) ดานการประเมนิผล จากแบบสอบถามตอนท่ี 3   



 

2657 

 

 

การวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ดําเนินการดังน้ี 

1. นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม ซึ่งครบถวนและสมบูรณทุกฉบับ 

จํานวน 108 ฉบับ 

2. นําแบบสอบถามท่ีมขีอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส 

3. วเิคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน 

4. วเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสทิธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยหา

คาเฉลี่ย (X̅) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) เปนรายขอ รายดาน และโดยรวมแลวนําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย 

5. วเิคราะหขอมูลแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะสําหรับผูวจิัย นํามาจัดกลุมของคําตอบ แลว

เสนอผลวเิคราะหขอมูลเชิงบรรยาย 

การวเิคราะหขอมูลสําหรับการวจิัยคร้ังน้ี วเิคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  
 

สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมูล 

 ในการวเิคราะหขอมูล ใชสถติิดังตอไปน้ี 

 1. การหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ใชคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficeint) 

 2. หาคาสถานภาพสวนบุคคล ใชความถี่ และรอยละ 

 3. หาคาประสทิธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใชคาเฉลี่ย (X̅) และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการศึกษา 

คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานประสทิธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวยีงฮอ

ปริยัติศึกษา อ.เวยีงปาเปา จ.เชียงราย โดยภาพรวม 

รายการ   ระดับประสทิธภิาพ 

X̅ S ระดับ ลําดับ 

1. ดานหลักสูตร 3.81 .60 มาก 1 

2. ดานผูสอน 3.57 .50 มาก 4 

3. ดานกจิกรรมการเรียนการสอน 3.60 .501 มาก 2 

4. ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 3.56 .545 มาก 5 

5. ดานประเมนิผลการเรียน 3.60 .55 มาก 2 

รวม 3.63 .44 มาก - 
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จากตาราง พบวาระดับประสทิธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา 

อ.เวยีงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมคีาเฉลีย่เทากับ 3.63 เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คอื ดานหลักสูตร  มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.81 รองลงมา คอื ดานกจิกรรมการเรียนการสอน และ ดาน

ประเมนิผลการเรียน มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.60 ดานผูสอน มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ตามลําดับ และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

คอื ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.56 

สรุปผลและอธปิรายผล 

สรุปผลการวจัิย 

จากผลการวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา 

อ.เวยีงปาเปา จ.เชียงราย ปรากฏผลตามรายละเอียดดังน้ี 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถาม  เปนเพศหญิงจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 

9.3 เพศชาย จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 90.7 เมื่อจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี ผูบริหารมี 4 รูป คิดเปนรอยละ 3.7 

ครูผูสอน ม ี10 รูป/คน คดิเปนรอยละ 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน 15 คน คดิเปนรอยละ 14.0 และสามเณร 79 

รูป คดิเปนรอยละ 73.1 

2. การศึกษาประสทิธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวยีงฮอปริยัติศึกษา อ.เวียงปา

เปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก และพจิารณาเปนรายดานไดดังน้ี 

 2.1 ดานหลักสูตร ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติ

ศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

หลักสูตรทําใหนักเรียนเกดิการเรียนรูและพัฒนาตนเอง รองลงมา คือ นักเรียนสามารถนําความรูพระปริยัติธรรมไปใชใน

ชีวิตประจําวันได หลักสูตรทําใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุด คอื หลักสูตรมคีวามเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน  

 2.2 ดานผูสอน ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติ

ศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ผูสอนมีความพรอมไดจัดเตรียมกระบวนการตางๆ ของการเรียนการสอนครบถวน รองลงมา คือ ผูสอนแสวงหาความรู

ใหมๆ และวิธีการใหมๆ มาสอนนักเรียนอยูเสมอ ผูสอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ตามลําดับ และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื ผูสอนมคีวามรูความสามารถอธิบายเนื้อหาแตละรายวิชาไดโดยละเอียด และ

เขาใจงาย  

2.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระ

ธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คอื การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเนนการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียน

เปนศูนยกลาง  รองลงมา คือ นักเรียนและผูสอนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนเปด

โอกาสใหนักเรียนไดมสีวนรวมในการปฏิบัติ ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ในการจัดการเรียนการสอนธรรมะ  
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2.4 ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สื่อการสอนท่ีมีอยูเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมา คือ สถานท่ีเรียนมี

ความเหมาะสมและมสีภาพเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมเีจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการติดต้ังอุปกรณ

การใชสื่อการเรียนการสอน ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ไดรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนจากบุคคลภายนอก   

 2.5 ดานการประเมินผลการเรียน ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุ

เวยีงฮอปริยัติศึกษา อ.เวยีงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คอื เกณฑการวัดผลประเมนิผลเนนการวัดความรูความเขาใจ และการประยุกตใช รองลงมา คือ มีการประเมินผล

การเรียนตามการพัฒนาท่ีเกดิขึ้นของนักเรียน ผูสอนมีวิธีการในการใชแบบประเมินผลท่ีเหมาะสมกับนักเรียน  ตามลําดับ 

และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื ผูสอนมวีธีิการแนะนําวธีิการสอบจริงให     
 

อภปิรายผลการวจัิย 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.

เชียงราย 5 ดาน ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และ

ดานการประเมนิผล พบวา ดานหลักสูตร  มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื ดานกจิกรรมการเรียนการสอน  ดานประเมนิผล

การเรียน ดานผูสอน ตามลําดับ และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน   

1. ดานหลักสูตร พบวา ระดับประสทิธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติ

ศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

หลักสูตรทําใหนักเรียนเกดิการเรียนรูและพัฒนาตนเอง รองลงมา คือ นักเรียนสามารถนําความรูพระปริยัติธรรมไปใชใน

ชีวติประจําวันได ซึ่งนาจะสอดคลองกับความเปนจริง ท้ังน้ีเนื่องจากการบริหารจัดการหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพไดน้ัน

ตองอาศัยกระบวนการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การจัดการเกี่ยวกับบุคคล และ

การงบประมาณซึ่งมีความสําคัญ และจําเปนอยางย่ิง สอดคลองกับ พระปลัดสนชัย ภูมิปาโล (2555, หนา 96) ศึกษา

เร่ืองประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษาในอําเภอพาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พบวาดานหลักสูตรโดยรวมอยูในระดับมาก 

2. ดานกจิกรรมการเรียนการสอน พบวา ระดับประสทิธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระ

ธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเนนการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปน

ศูนยกลาง  รองลงมา คือ นักเรียนและผูสอนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ท้ังน้ีเนื่องจากมีการศึกษาคนควา 

และทําความเขาใจกับหลักการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน อีกท้ังมีการพัฒนาเขารับการฝกอบรมและพัฒนาเชิงปฏิบัต ิ

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนําปญหาท่ีพบจากการเรียนการสอนมาแกไขขอบกพรอง ซึ่งสอดคลองกับ 

พระมหาสุเมธา ยุระชัย (2550) ศึกษาเร่ือง สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะสงฆ โรงเรียนพระปริยัติ
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ธรรม แผนกธรรม จังหวัดสระบุรี พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะสงฆ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

ธรรม จังหวัดสระบุรี ดานหลักสูตรการสอน พบวา เหมาะสมในระดับมาก 

3. ดานประเมินผลการเรียน พบวา ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุ

เวยีงฮอปริยัติศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ เกณฑการวัดผลประเมินผลเนนการวัดความรูความเขาใจ และการประยุกตใช รองลงมา คือ มีการประเมินผลการ

เรียนตามการพัฒนาท่ีเกดิขึ้นของนักเรียน ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากผูสอนมีความรูความเขาใจในวิธีการวัดผลและประเมินผล

การเรียนรูตามสภาพจริง โดยมีการสงผูสอนเขารับการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองดานการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

อยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ ดานการวัดและประเมินผล พบวา พระมหาสุเมธา ยุระชัย (2550) ศึกษาเร่ือง สภาพและ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะสงฆ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดสระบุรี พบวา สภาพการ

จัดการเรียนการสอนของคณะสงฆ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดสระบุรี การวัดและประเมินผลมีความ

เหมาะสมในระดับมาก 

4. ดานผูสอน พบวา ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติ

ศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูสอนมี

ความพรอมไดจัดเตรียมกระบวนการตางๆ ของการเรียนการสอนครบถวน รองลงมา คอื ผูสอนแสวงหาความรูใหมๆ และ

วธีิการใหม ๆ มาสอนนักเรียนอยูเสมอ เนื่องจากผูสอนในโรงเรียนปริยัติธรรมจะมีการคัดเลือกจากผูมีความประพฤติดี มี

คุณธรรม มีความกระตือรือรนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการคัดเลือกกอนจะไดเขามาปฏิบัติการสอนใน

โรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ พระกฤษฎา  อคฺคธมฺโม (2549) ศึกษาเร่ือง การศึกษาองคประกอบความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูสอนพระศีลธรรมในโรงเรียนท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการสอนในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา 

ประสทิธิภาพการสอนของครูสอนพระศีลธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช อยูในระดับมาก 

5. ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน พบวา ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมพระธาตุเวยีงฮอปริยัติศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ สื่อการสอนท่ีมีอยูเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมา คือ สถานท่ีเรียนมีความ

เหมาะสมและมีสภาพเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ท้ังน้ีเนื่องมาจากมีการจัดหาสถานท่ีเรียนท่ีเหมาะสมและมีสภาพ

เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอนมกีารปรับปรุงใหสามารถใชงานไดและเพียงพอตอผูเรียน และนําไปใชในการ

จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังผูสอนมีความรูความสามารถในการผลิตสื่อ และเลือกใชสื่อการสอน ซึ่ง

สอดคลองกับ พระปลัดสนชัย ภูมิปาโล (2555:96) ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกธรรมศึกษาในอําเภอพาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน โดยรวมอยูใน

ระดับมาก  
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวยีงฮอ จังหวัดเชียงราย 

 1.1 ดานหลักสูตร ควรมกีารปรับปรุงหลักสูตรใหมคีวามเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน โดย

อาจจัดการประชุมปฏบัิติการเพื่อรวมกันวางแนวทางจัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพสังคม และสภาพแวดลอม 

 1.2 ดานผูสอน ควรมกีารจัดอบรมใหความรูแกผูสอนใหมคีวามรูความสามารถอธิบายเนื้อหาแตละรายวิชา

ไดโดยละเอียด และเขาใจงาย 

 1.3 ดานกจิกรรมการเรียนการสอน ควรมกีารจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนธรรมะ 

เชน การสอนโดยใชนิทาน การสอนแบบโครงการ หรือการลงมอืปฏบัิติจริง 

  1.4 ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรขอความรวมมือจากชุมชนในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนจากบุคคลภายนอก เพื่อใหเกดิการเรียนรู และแนวคดิท่ีหลากหลายขึ้น   

 1.5 ดานประเมินผลการเรียน ควรใหผูสอนแนะนําวิธีการสอบใหแกผูเรียนกอนทําการสอบจริง เพื่อใหเกิด

ความเขาใจใหตรงกัน   

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

ควรศึกษาบทบาทของผูเกี่ยวของกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในแตละดาน หรือในแตละอําเภอ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก  รศ.ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต ท่ี

ปรึกษาและคณะกรรมการทุกทาน ท่ีไดใหคําแนะนํา ปรึกษาพรอมท้ังตรวจแกไขขอบกพรองตางๆดวยความเอาใจใสเปน

อยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได รวมท้ังคณาจารยท่ีไดกรุณาสงเสริม สนับสนุนใหความรูแกผู

ศึกษาและเปนกําลังใจใหจนสําเร็จการศึกษา ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอเจริญพรขอบคุณคณาจารย ผูเช่ียวชาญดังมีรายนามในภาคผนวกท่ีไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แกไข

และใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหดย่ิีงขึ้น รวมท้ังผูบริหารงาน  ครู คณะกรรมการสถานศึกษา พระปริยัติธรรมพระธาตุ

เวยีงฮอปริยติศึกษา อําเภอเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย ท่ีไดใหความอนุเคราะห  อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือ

เปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม 

คุณคาและประโยชนอันพงึมจีากการศึกษาคนควาฉบับน้ี  ผูศึกษาคนควาขออุทิศแดผูมพีระคุณทุก ๆ  ทาน  
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(เทิงทํานุประชา) อําเภอเทิง จังหวัดเชยีงราย 

Parents’ Decision to enroll Their Children in Wiengthoeng(Thoengthamnupracha) 

School Thoeng District Chiangrai Province 

จุฬาลักษณ ใจโน18

1* และสุนทร คลายอ่ํา19

2 

Julaluck Jainov1* and Sunthon Klai-Um2 

 

บทคัดยอ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยการตัดสนิใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียน

เวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) และเพื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษาของผูปกครองท่ีมีผลตอการสงบุตรหลานเขาเรียน          

ในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษา  

ในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ไดกลุมตัวอยางเปนผูปกครองนักเรียนท้ังสิ้น

จํานวน 597 คน ใชวิธีการสุมอยางายโดยจับฉลาก เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีแบบสอบถามแบบเลือกตอบ           

แบบมาตราสวนประมาณคาและแบบปลายเปด สถติิท่ีใชในการศึกษาคอื คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวาการตัดสนิใจของผูปกครอง โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย

ดังน้ี ไดแก ดานกฎระเบียบ อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานผลการสอบ อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานบุคลากร 

อยูในระดับมาก รองลงมาไดแกดานความสัมพันธชุมชน อยูในระดับมาก รองลงมาไดแกดานภาพลักษณของโรงเรียน          

อยูในระดับมาก รองลงมาไดแกดานภาพลักษณของโรงเรียน อยูในระดับมาก รองลงมาไดแกดานวชิาการ อยูในระดับมาก 

รองลงมาไดแกดานการเดนิทาง อยูในระดับมากและนอยท่ีสุดไดแกดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม จากการศึกษา

ปญหาและขอเสนอแนะดานวชิาการ ขอเสนอแนะคือ ควรจัดใหมีครูสอนเฉพาะดานเชน ภาษาอังกฤษ และควรเพิ่มภาษา

อาเซียนในการจัดการเรียนการสอน ดานภาพลักษณของโรงเรียน ขอเสนอแนะคือ โรงเรียนควรเพิ่มเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

มาจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ดานอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอม ขอเสนอแนะคือ เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนจํานวน

มากควรเพิ่มจํานวนอาคารและหองเรียนใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ดานบุคลากรขอเสนอแนะคือ ควรเพิ่มจํานวน

บุคลากรทางการศึกษาใหมคีวามเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 
 

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
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คําสําคัญ: ปจจัยการตัดสนิใจของผูปกครอง,โรงเรียนเวยีงเทิง (เทิงทํานุประชา) 
  

Abstract  

This research aimed to study Parents’ decision to enroll their Children in Wiangthoeng(Thoengthamnupracha) 

School and to study the problems and the suggestions of parents by using Servey Research. The sample consisted of 

597 students’s parents. The major instrument was the Questionnaires. The statistics employed to analyse the data 

included Percentage, Means and Standard Deviation. The result were as follows Decision of the Parents’s school 

selection was generally found at high level. When considering that after items analysis, all of them could be rated by 

Means score in descending order as follows; discipline, exam results, personnel, community relations, school image, 

academic, building and environment. 

 The study of problems and suggestion found that parents’ decision to enroll their children at academic 

showed that should provide specialized teachers as English and should add Asean language of teaching and 

learning. For School Image’s suggestions showed that should add modern technology for teaching and learning.  
 

Keywords: Parents’ Decision, Wiangthoeng (Thoengthamnupracha) School. 
  

บทนํา 

ในปจจุบันการศึกษามคีวามสําคัญตอมนุษยมากเพราะการเปนสิ่งท่ีจะชวยขัดเกลาจติใจของมนุษยใหเปนมนุษยท่ี

สมบูรณแบบและการศึกษาไทยผูปกครองจะตองสงบุตรหลานเขาเรียนตามกฎหมาย จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยาง

นอย การศึกษาสถานศึกษาขัน้พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการบริหารและไดใหสถานศึกษา ท้ังในเร่ือง

ของการบริหารงานดานวชิาการ งบประมาณ งานบุคคล และการบริหารท่ัวไป เปนผลทําใหสถานศึกษาไดรับความสนใจ

มาก ดังน้ันโรงเรียนดีมีคุณภาพจึงไดรับความสนใจเปนอยางมากในปจจุบันเชน ครูรัก โรงเรียนท่ีมีระเบียบวินัย ทําให

นักเรียนเปนคนดี คิดเปนและแกปญหาได เด็กไทยจึงเปนทรัพยากรหน่ึงท่ีมีความสําคัญมากในปจจุบันท่ีมีบทบาทในการ

พัฒนาประเทศ เด็กทุกคนจงึควรไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

ดังน้ันผูวจิัยจงึมคีวามสนใจศึกษาเร่ืองปจจัยการตัดสนิใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียน

เวียงเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) เพื่อใชแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันในการ           

ท่ีจะเปนโรงเรียนในดวงใจของผูปกครองนักเรียน รวมถึงเปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานในทุกๆดาน รวมท้ัง

ผลงานของการศึกษาอาจจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา ท่ีจะนําเอาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง

ไปใชกับโรงเรียนของตน เพื่อเสนอตอปจจัยในอันท่ีจะสงผลตอการตัดสินใจและเปนท่ียอมรับของผูปกครองของนักเรียน

ตอไป 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยการตัดสนิใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเวยีงเทิง(เทิงทํานุประชา) 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษาของผูปกครองท่ีมีผลตอการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิง

ทํานุประชา) 

3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุ

ประชา) 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

                                                                                           

       (1)  ดานวชิาการ 

     ปจจัยการตัดสนิใจ                 (2) ดานภาพลักษณขอโรงเรียน 

                                     (3) ดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอม 

                                     (4) ดานบุคลากร 

                                     (5) ดานความสัมพันธกับชุมชน 

                                     (6) ดานการเดนิทาง 

                                     (7) ดานกฎระเบียบ 

                                     (8) ดานผลการสอบ 

 
 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวิจัยเร่ือง การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) 

อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เปนการวจิัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวจิัยไดกําหนดพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาไดแก โรงเรียน

เวยีงเทิง(เทิงทํานุประชา) โดยมขีัน้ตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสราง

แบบสอบถาม เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ผูปกครองนักเรียนท่ีสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) ปการศึกษา 2556 จํานวน 618  

คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางจากกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และมอรแกน(KrejcicMorgan,1970,pp.607-

608) ไดกลุมตัวอยางเปนผูปกครองนักเรียนท้ังสิ้นจํานวน 597 คน ใชวธีิการสุมอยางายโดยจับฉลาก 

 

 

 

สถานภาพของผูปกครอง 

 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 
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กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

ไดมาโดยการสุมตัวอยางจากกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และมอรแกน (KrejcicMorgan, 1970        

pp 607-608) ไดกลุมตัวอยางเปนผูปกครองนักเรียนท้ังสิ้นจํานวน 597 คน ใชวธีิการสุมอยางายโดยจับฉลาก 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆเพื่อมาจัดทําเปน

เคร่ืองมอืมนการสอบถาม 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศึกษาตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ตําราเรียน บทความ ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับรายละเอียดการตัดสินใจของผูปกครองของ

นักเรียนท่ีมตีอโรงเรียนเวยีงเทิง(เทิงทํานุประชา) และกําหนดลักษณะของขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา 

2. กําหนดกรอบภารกจิการศึกษาและวเิคราะหเนื้อหาและวัตถุประสงคของการศึกษา 

3. สรางเคร่ืองมอืตามกรอบการศึกษาท่ีวางไวเพื่อใชเปนเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล 

4. นําเคร่ืองมอืท่ีสรางขึ้น เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา แกไข ปรับปรุง 

5. นําเคร่ืองมอืท่ีสรางขึ้นมาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

6. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจแกไขของอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธไปใหผูเช่ียวชาญ 

จากน้ันผูวจิัยไดนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ทําการตรวจสอบความถูกตองไดแก  

1. ดร.สันติ บูรณะชาติ        ตํ่าแหนง   รองคณบดีวทิยาลัยการศึกษา   มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. นายบุญม ี  ทาดสีม        ตํ่าแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนเวยีงเทิง(เทิงทํานุประชา) 

3. นายสมหมาย  ปริญญา   ตํ่าแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนปาสักสามัคค ี

จากน้ันหาคา IOC โดยคา IOC ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงวาเนื้อหาของคําถามในแบบสอบถาม

มคีวามสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะแตถาไดคะแนนนอยกวา 0.50 ตองปรับปรุงแกไขตอไป แบบสอบถามและนําไปให

อาจารยท่ีปรึกษาตรวจความถูกตองและแจกใหผูปกครองตอไป 

7. จัดพมิพทําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมท่ีไมใชประชากรจริงในการวิจัยแตมีลักษณะใกลเคียง

กันคือโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม จํานวน 30 คน ซึ่งขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม มาคํานวณหาความเช่ือม่ันตาม

(Reliability) ดวยสัมประสทิธ์ิแอลฟา ตามวธีิของครอนบาค 

เคร่ืองมอืท่ีใชศึกษาคร้ังน้ีแบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพท่ัวไปของผูปกครองจําแนกตามเพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,อาชีพ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในโรงเรียน

เวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) ใน 8 ดานไดแกดาน ดานวิชาการ, ดานภาพลักษณของโรงเรียน, ดานอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอม, ดานบุคลากร ,ดานความสัมพันธกับชุมชน, ดานการเดนิทาง, ดานกฎระเบียบและดานผลการสอบ 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดถามปญหาและขอเสนอแนะของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขา

ศึกษาตอในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายใน 8 ดานไดแก ดานวิชาการ, ดานภาพลักษณ
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ของโรงเรียน, ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม, ดานบุคลากร, ดานความสัมพันธกับชุมชน, ดานการเดินทาง, ดาน

กฎระเบียบและดานผลการสอบ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมขีัน้ตอนดังน้ี 

1. นําหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา)  

เพื่อขอความรวมมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูศึกษาจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามใหกับครูประจําช้ันนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา

และระดับประถมศึกษา โรงเรียนเวยีงเทิง(เทิงทํานุประชา) จังหวัดเชียงราย โดยผูวจิัยสงและรับเอกสารคนืดวยตัวเอง 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

ผูวจิัยไดดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคนืมาแตละฉบับ 

2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพวิเตอร 

3. ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน 

ในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดใชมาตราวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรฐานวัด

แบบลเิคริทท(Likert’ scale)m(Best and Kahn, 1993) ในการตอบคําถามในตอนท่ี 2 ซึ่งมเีกณฑในการใหคะแนนดังน้ี 

5  หมายความวา  มากท่ีสุด 

4  หมายความวา  มาก 

3  หมายความวา  ปานกลาง 

2  หมายความวา  นอย 

1  หมายความวา  นอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน 

ในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) ไดแก 1. ดานวิชาการ 2. ดานภาพลักษณของโรงเรียน 3. ดานอาคารสถานท่ีและ

สิ่งแวดลอม 4. ดานบุคลากร 5. ดานความสัมพันธกับชุมชน 6. ดานการเดินทาง7.ดานกฎระเบียบ 8. ดานผลการสอบ

วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (Mean;x) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S.D.) เกณฑการแปลผล

คาเฉลี่ยความเปนจริงของปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิง

ทํานุประชา) จังหวัดเชียงราย ใชการพิจารณาจากเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยของเบสท (Best, 1993) แบงเปน 5 ระดับ    

ดังน้ี 

คาเฉลี่ยระหวาง  4.50-5.00      หมายถงึ   ระดับความคดิเห็นมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยระหวาง  3.50-4.49      หมายถงึ   ระดับความคดิเห็นมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยระหวาง   2.50-3.49     หมายถงึ   ระดับความคดิเห็นมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยระหวาง  1.50-2.49      หมายถงึ   ระดับความคดิเห็นมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยระหวาง  1.00-1.49      หมายถงึ   ระดับความคดิเห็นมากท่ีสุด 

 



 

2668 

 

สถติทิี่ใชการวเิคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีเมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาผูวิจัยจะนําแบบสอบถามท่ีตรวจเสร็จสมบูรณมาวิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปโดยใชสถติิดังน้ี 

 1.  การวเิคราะหขอสถานภาพของผูปกครอง 

 2.  คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามใชสัมประสทิธ์ิอัลฟา วธีิของ ครอนบาค 

 3.  วิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองท่ีสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิง

ทํานุประชา) โดยใชคาเฉลี่ย (Mean :X)และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S.D.) คาความถี่(Frequency:f) 

คารอยละ (Percentage:%) 
 

ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 แสดงผลการวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูปกครองในระดับประถมศึกษาโรงเรียนเวยีงเทิง(เทิงทํานุประชา) 

   ตอนท่ี 2 แสดงผลการวเิคราะหปจจัยการตัดสนิใจของผูปกครองของนักเรียนในโรงเรียนเวยีงเทิง(เทิงทํานุประชา) 

    ตอนท่ี 3 แสดงผลปญหาและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพท่ัวไปของผูปกครองจําแนกตามเพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,อาชีพ 

จากการศึกษาขอมูลท่ัวไปพบวาผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) ท้ังหมด 597 คน  

แบงเปนเพศชาย 283 คน คิดเปนรอยละ 47.4 และเปนเพศหญิง 314 คน คิดเปนรอยละ 52.6 กลุมตัวอยางผูปกครอง 

ของนักเรียนมอีายุอยูในชวง 31-40 ป มากท่ีสุด มจีํานวน 310 คน คิดเปนรอยละ 51.9 รองลงมาอันดับสองคือผูปกครอง

ของนักเรียนท่ีมอีายุอยูในชวง 41-50 ป มจีํานวน 169 คน คดิเปนรอยละ 28.3 รองลงมาอันดับสามคอือายุอยูในชวง 51 ป

ขึ้นไป มจีํานวน 59 คน คดิเปนรอยละ 9.9 และอายุอยูในชวง 21-30 ป มจีํานวน 51 คน คดิเปนรอยละ 8.5 และอายุตํ่ากวา 

20 ป มจีํานวน 8 คน คดิเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางนักเรียนสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา มีจํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 44.4  

รองลงมาเปนอันดับท่ีสองคอื ระดับปริญญาตรี มจีํานวน 157 คน คดิเปนรอยละ 26.3 รองลงมาเปนอันดับท่ีสามคือระดับ

ประถมศึกษา มีจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 17.6 และระดับอนุปริญญาจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 10.4 และ

ระดับสูงกวาปริญญาตรี 8 คน คดิเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางผูปกครองนักเรียนสวนใหญมอีาชีพรับจาง มีจํานวน 140 คนคิดเปนรอยละ 23.5 และอาชีพคาขาย 

มจีํานวน 140 คน คดิเปนรอยละ 23.5 รองลงมาเปนอันดับท่ีสองคืออาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 138 

คน คดิเปนรอยละ 23.1 รองลงมาเปนอันดับท่ีสามคอื อาชีพเกษตรกร มจีํานวน 114 คน คดิเปนรอยละ 19.1 และอาชีพอื่น ๆ 

มจีํานวน 65 คนคดิเปนรอยละ 10.9 ตามลําดับ 

ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในโรงเรียนเวียง

เทิง(เทิงทํานุประชา)ใน 8 ดานไดแกดาน ดานวิชาการ, ดานภาพลักษณของโรงเรียน, ดานอาคารสถานที่และ

สภาพแวดลอม, ดานบุคลากร, ดานความสัมพันธกับชุมชน, ดานการเดนิทาง, ดานกฎระเบียบและดานผลการสอบ 
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การตัดสนิใจเลอืกโรงเรียนของผูปกครองโรงเรียนเวยีงเทิง(เทิงทํานุประชา) ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคารวม

เฉลี่ย เทากับ 4.23 เมื่อพจิารณาแตละดาน พบวาขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานกฎระเบียบ มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.36 ระดับ

มาก รองลงมาไดแกดานผลการสอบ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 ระดับมาก ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 ระดับมาก 

ดานความสัมพันธกับชุมชน มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.24 ระดับมาก ดานภาพลักษณของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 ระดับ

มาก ดานวิชาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 ระดับมาก ดานการเดินทาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ระดับมากและนอยท่ีสุด  

ดานอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอม มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ระดับมาก ตามลําดับ  

ดานกฎระเบียบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคารวมเฉลี่ย เทากับ 4.36 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีกฎระเบียบใหนักเรียนไดถือปฏิบัติอยางเครงครัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 ระดับมาก 

รองลงมามคีรูดูแลดานกฎระเบียบวนัิยในการเรียนเครงครัด  มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.39 ระดับมาก โรงเรียนมีความมุงหวังให

นักเรียนรูจักควบคุมตนเองและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 ระดับมาก มีกิจกรรมปลูกฝง

ความมวีนัิยในตนเอง มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.30 ระดับมาก ตามลําดับ 

ดานผลการสอบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคารวมเฉลี่ย เทากับ 4.32 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนใหความสําคัญในการสอบคัดเลือกเพื่อเขาเรียนตอในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 ระดับ

มากรองลงมาโรงเรียนมีการพัฒนาเด็กครบท้ัง 4 ดานคือรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42

ระดับมาก โรงเรียนมีความยุติธรรมเปนกลางในการประเมินผลสอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ4.32 ระดับมาก  นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับด ีมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ระดับมาก ตามลําดับ 

ดานบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคารวมเฉลี่ย เทากับ 4.28 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรูดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 ระดับมาก รองลงมา

โรงเรียนมกีารสงเสริมพัฒนา มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ระดับมาก โรงเรียนเนนการจัดการเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนทุกฝาย

มสีวนรวมในการดําเนินงาน มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.31 ระดับมาก ครูผูสอนปฏบัิติงานอยางสมํ่าเสมอ ยุติธรรม ซื่อสัตย สุจริต

และซื่อตรงตอหนาท่ีของตน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 ระดับมาก บุคลิกของครูมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนและการ

ปรับตัวของผูเรียน มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.22 ระดับมากครูผูสอนปฏิบัติตอเด็กทุกคนดวยความรักความเสมอกัน มีอารมณด ี

ใจเย็น มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.22 ระดับมาก ตามลําดับ  

ดานความสัมพันธชุมชน ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคารวมเฉลี่ย เทากับ 4.24 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีการจัดประชาสัมพันธโรงเรียนเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนทุก ๆ ดานแกชุมชน       

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 ระดับมาก รองลงมาไดแก โรงเรียนเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญในการใหแกการศึกษาชุมชน มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.29 ระดับมาก โรงเรียนเปนแบบอยางท่ีดีในการเปลี่ยนแปลงท่ีดีและพัฒนาชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 ระดับ

มาก โรงเรียนเขารวมกจิกรรมตาง ๆ ของชุมชนอยูเสมอ มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ระดับมาก โรงเรียนมกีารจัดใหบริการดาน

อาคารสถานท่ีหรือวัสดุอุปกรณแกชุมชน มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ระดับมาก ตามลําดับ  

ดานภาพลักษณของโรงเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคารวมเฉลี่ย เทากับ 4.22 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนเนนความซื่อสัตยปลูกฝงแกนักเรียนทุกคน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 ระดับมาก 

รองลงมาไดแก โรงเรียนใหความสําคัญกับนักเรียนเปนอันดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ระดับมาก โรงเรียนไดรับการ 

ยกยองจากสาธารณชนท่ัวไป มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.30 ระดับมาก โรงเรียนนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการเรียนการสอน 
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มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11  ระดับมาก นักเรียนปฏิบัติไดตามเอกลักษณและอัตลักษณของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 

ระดับมาก ตามลําดับ  

ดานวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคารวมเฉลี่ย เทากับ 4.19 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมุงเนนใหผูเรียนมคีวามรูความสามารถขัน้พื้นฐาน อานออกเขียนได คิดคํานวณได มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.42 ระดับมาก รองลงมาไดแก โรงเรียนใหครูประจําวิชาจัดตารางสอนกอนเปดเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31  

ระดับมากโรงเรียนจัดทําแผนการสอนเปนแนวทางท่ีจะสอนหรือจัดกิจกรรมใหแกเด็กอยางเหมาะสมกับวัย, ระดับช้ัน         

มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ระดับมาก โรงเรียนใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 ระดับ

มาก โรงเรียนไดจัดอบรมใหแกครูและบุคลากรในโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ระดับมาก โรงเรียนจัด

กิจกรรมท่ีบูรณาการหลาย ๆ วิชาเขาดวยกัน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ระดับมาก โรงเรียนจัดสื่ออุปกรณการสอนและสื่อ

การสอนแกครูอยางมปีระสทิธิภาพ มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ระดับมาก ตามลําดับ 

 ดานการเดินทาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคารวมเฉลี่ย เทากับ 4.23 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนต้ังอยูใกลชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 ระดับมากรองลงมาคือ การเดินทางไปโรงเรียนมี

ความสะดวกท้ังตอผูปกครองและบุตรหลาน มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.23 ระดับมาก การเดินทางของนักเรียนมีผลตอการเรียน

ของนักเรียน มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ระดับมาก รถรับสงนักเรียนมบีริการท่ีเหมาะสม มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ระดับมากและ

นอยท่ีสุด มกีารรักษาความปลอดภัยในการเดนิทางของนักเรียน มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ระดับมาก ตามลําดับ 

ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ในภาพรวมอยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.04 เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีอาคารท่ีต้ังท่ีมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน มีบรรยากาศท่ี

อบอุน,เปนกันเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ระดับมาก รองลงมาโรงเรียนมีหองสมุดท่ีเหมาะสมสามารถใชประโยชนในการ

คนควาและอาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ระดับมาก โรงเรียนต้ังอยูในแหลงอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 

ระดับมาก  โรงเรียนมคีวามปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อัคคภัียและอื่น ๆ มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.09  ระดับมาก โรงเรียนมีอาคาร 

หองเรียน หองใชประโยชนตาง ๆ อยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ระดับมาก โรงเรียนต้ังอยูไกลจากแหลงท่ีมี

มลภาวะมคีาเฉลี่ยเทากับ 3.86 ระดับมาก ตามลําดับ 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดถามปญหาและขอเสนอแนะของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ

ในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายใน 8 ดานไดแก ดานวิชาการ, ดานภาพลักษณของ

โรงเรียน, ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม, ดานบุคลากร, ดานความสัมพันธกับชุมชน, ดานการเดินทาง, ดาน

กฎระเบียบและดานผลการสอบ 

ดานวชิาการ ควรจัดใหมคีรูสอนเฉพาะดานเชน ภาษาอังกฤษ ควรเพิ่มภาษาอาเซียนในการจัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนควรจัดสื่ออุปกรณการสอนแกครูอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมท่ีบูรณาการหลาย ๆ วิชาเขา

ดวยกัน โรงเรียนควรจัดอบรมใหแกครูอยางสมํ่าเสมอ 

ดานภาพลักษณของโรงเรียน นักเรียนควรปฏบัิติใหไดตามเอกลักษณและอัตลักษณของโรงเรียน โรงเรียนควรนํา

เทคโนโลยท่ีีทันสมัยมาใชในการเรียนการสอน 

ดานอาคารสถานท่ีสภาพแวดลอม โรงเรียนควรต้ังอยูไกลจากแหลงท่ีมลภาวะ โรงเรียนควรมอีาคาร หองเรียนให

เพยีงพอ โรงเรียนควรต้ังอยูในแหลงอํานวยความสะดวก โรงเรียนควรมคีวามปลอดภัยจากอุบัติเหตุมากขึ้น  
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ดานบุคลากร ครูผูสอนควรปฏิบัติตอเด็กทุกคนดวยความรัก ควรเพิ่มจํานวนครูใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  

ครูผูสอนควรปฏบัิติงานอยางสมํ่าเสมอ ยุติธรรม ซื่อสัตย 

ดานความสัมพันธกับชุมชน โรงเรียนควรมกีารจัดใหบริการดานอาคารสถานท่ีหรือวัสดุแกชุมชนโรงเรียนควรเขา

รวมกจิกรรมตาง ๆ ของชุมชนอยูเสมอ โรงเรียนควรเปนแบบอยางท่ีดีของชุมชนและพัฒนาชุมชน 

ดานการเดินทาง ควรมีการักษาความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน รถรับสงนักเรียนควรมีบริการท่ี

เหมาะสม 

ดานกฎระเบียบ โรงเรียนควรปลูกฝงวินัยในตนเองใหกับนักเรียนโรงเรียนควรมีกฎระเบียบท่ีชัดเจน ควรปลูกฝง

ใหนักเรียนมคีุณธรรมมากขึ้น 

ดานผลการสอบ ควรมีการประชาสัมพันธกอนสอบเพื่อนักเรียนจะไดมีการเตรียมตัวกอนโรงเรียนควรมีการติว

กอนสอบ 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

จากการวจิัยพบวา การตัดสนิใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเวยีงเทิง(เทิงทํานุประชา) 

ดานกฎระเบียบโรงเรียน จากการศึกษาพบวาการตัดสินใจของผูปกครองอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา

โรงเรียนมีกฎระเบียบใหนักเรียนไดถือปฏิบัติอยางเครงครัด และมีครูดูแลดานกฎระเบียบวินัยในการเรียนเครงครัด  

โรงเรียนมคีวามมุงหวังใหนักเรียนรูจักควบคุมตนเองและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

สุริยา เสียงเย็น (2550) ไดศึกษาหัวขอปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนตอโรงเรียนสิรินธร

ราชวทิยาลัย จังหวัดนครปฐม พบวาดานกฎระเบียบโรงเรียนอยูในระดับมาก  

  ดานผลการสอบ จากการศึกษาพบวาการตัดสนิใจของผูปกครองอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียน

ใหความสําคัญในการสอบคัดเลือกเพื่อเขาเรียนตอในระดับสูงและโรงเรียนมีการพัฒนาเด็กครบท้ัง 4 ดานคือรางกาย 

อารมณ สังคมและสติปญญาและโรงเรียนมีความยุติธรรมเปนกลางในการประเมินผลสอบเพื่อนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนอยูในระดับดีซึ่งสอดคลองกับทองเดิน  เผาดี (2549)ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองใน

การสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนในตําบลริมกก พบวาดานผลการสอบอยูในระดับมาก 

 ดานบุคลากร จากการศึกษาพบวาการตัดสินใจของผูปกครองอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหาร

เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรูดี และโรงเรียนมีการสงเสริมพัฒนาซึ่งโรงเรียนเนนการจัดการเพื่อใหบุคลากร       

ในโรงเรียนทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงาน และครูผูสอนปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ยุติธรรม ซื่อสัตย สุจริตและ

ซื่อตรงตอหนาท่ีของตน บุคลิกของครูมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนและการปรับตัวของผูเรียน ครูผูสอนปฏิบัติตอเด็ก

ทุกคนดวยความรักความเสมอกัน มีอารมณดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสรินญา ชัยนุรัตน (2554) ไดศึกษาหัวขอ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พบวาดานบุคลากรอยูในระดับมากและงานวิจัยของประไพ นิลนอย (2548) ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสง

บุตรหลานเขาศึกษาตอในโรงเรียนเอกชน ระดับกอนประถมศึกษา สังกัดสํานักการบริหารคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบวาดานบุคลากรอยูในระดับมาก 
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   ดานความสัมพันธชุมชน จากการศึกษาพบวาการตัดสินใจของผูปกครองอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา 

โรงเรียนมีการจัดประชาสัมพันธโรงเรียนเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนทุก ๆ ดานแกชุมชนและโรงเรียนเปนสวนหนึ่ง         

ท่ีสําคัญในการใหแกการศึกษาชุมชนและโรงเรียนเปนแบบอยางท่ีดใีนการเปลี่ยนแปลงท่ีดแีละพัฒนาชุมชนรวมถึงโรงเรียน

เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนอยูเสมอ โรงเรียนมีการจัดใหบริการดานอาคารสถานท่ีหรือวัสดุอุปกรณแกชุมชนซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทิยา นอยจันทร (2548) ไดศึกษาการมีสวนรวมของการศึกษาของผูปกครอง พบวาดาน

ความสัมพันธชุมชนอยูในระดับมาก 

ดานภาพลักษณของโรงเรียน จากการศึกษาพบวาการตัดสินใจของผูปกครองอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวาโรงเรียนเนนความซื่อสัตยปลูกฝงแกนักเรียนทุกคนและโรงเรียนใหความสําคัญกับนักเรียนเปน โรงเรียนไดรับการ

ยกยองจากสาธารณชนท่ัวไป และโรงเรียนนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการเรียนการสอน นักเรียนปฏิบัติไดตาม

เอกลักษณและอัตลักษณของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กมล เถียรวิชิต (2553) การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา ของผูปกครองนักเรียนในอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุ

ราษฎรธานี และเปรียบเทียบปจจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา ของผูปกครองนักเรียนในอําเภอ

เวยีงสระ จังหวัดสุราษฎรธานีพบวาดานภาพลักษณของโรงเรียนอยูในระดับมาก 

  ดานวิชาการ จากการศึกษาพบวาการตัดสินใจของผูปกครองอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียน

มุงเนนใหผูเรียนมคีวามรูความสามารถขัน้พื้นฐาน อานออกเขยีนได คดิคํานวณได โรงเรียนใหครูประจําวิชาจัดตารางสอน

กอนเปดเรียน โรงเรียนจัดทําแผนการสอนเปนแนวทางท่ีจะสอนหรือจัดกิจกรรมใหแกเด็กอยางเหมาะสมกับวัย,ระดับช้ัน 

โรงเรียนใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โรงเรียนไดจัดอบรมใหแกครูและบุคลากรในโรงเรียนอยาง

สมํ่าเสมอ มโีรงเรียนจัดกจิกรรมท่ีบูรณาการหลาย ๆ วิชาเขาดวยกัน โรงเรียนจัดสื่ออุปกรณการสอนและสื่อการสอนแก

ครูอยางมปีระสทิธิภาพซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของฉัตรปวีณ อําภา (2549) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยการตัดสินใจเลือก

ศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีหมูบานครู พบวา นักเรียนใหความสนใจกับช่ือเสยีงและคุณภาพ

ดานวิชาการเปนระดับมาก และสอดคลองกับอมลสิริณ กันชัย (2553) ไดกลาวไววาการใหบริการทางการศึกษา           

ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของสังคม ผูบริหารตองมีจุดมุงหมายในการบริหารการศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายคือผลผลิตของโรงเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู สูงและเปนท่ียอมรับสมาชิกในสังคมดังน้ันดานวิชาการ การ

บริหารงานวชิาการของโรงเรียนจะตองมีปรัชญาและเปาหมายเหมาะสม เพื่อท่ีจะใชเปนเคร่ืองช้ีนําและดําเนินการเพื่อให

โรงเรียนเปนโรงเรียนท่ีมคีุณภาพ    

ดานการเดนิทาง จากการศึกษาพบวาการตัดสนิใจของผูปกครองอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียน

มมีาตรการเร่ืองความปลอดภัยของรถรับสงนักเรียน การเดนิทางไปโรงเรียนมคีวามสะดวกท้ังตอผูปกครองและบุตรหลาน 

โรงเรียนต้ังอยูใกล โรงเรียนต้ังอยูใกลชุมชน การเดินทางไปโรงเรียนมีความสะดวกท้ังตอผูปกครองและบุตรหลาน       

การเดินทางของนักเรียนมีผลตอการเรียนของนักเรียน รถรับสงนักเรียนมีบริการท่ีเหมาะสม มีการรักษาความปลอดภัย      

ในการเดินทางของนักเรียน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิมล เพ็ชรสุข (2548) ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูผก

ครองในการเลอืกโรงเรียนใหกับบุตรหลานเขาเรียน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปจจัยเกี่ยวกับท่ีตั้ง 

ไดแก การรับสงสะดวกและอยูใกลบาน พบวาอยูในระดับมาก  
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  ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม จากการศึกษาพบวาการตัดสนิใจของผูปกครองอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะวาไดแก โรงเรียนมีอาคารท่ีต้ังท่ีมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน มีบรรยากาศท่ีอบอุน,เปนกันเอง  

โรงเรียนมีหองสมุดท่ีเหมาะสมสามารถใชประโยชนในการคนควาและอาน โรงเรียนต้ังอยูในแหลงอํานวยความสะดวก 

โรงเรียนมคีวามปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อัคคภัียและอื่น ๆ โรงเรียนมอีาคาร หองเรียน หองใชประโยชนตางๆอยางเพียงพอ 

โรงเรียนต้ังอยูไกลจากแหลงท่ีมมีลภาวะซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของดุษฏ ีจริฉัตรมงคล (2550) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมี

อิทธิพลในการเลือกใชบริการสถานศึกษาระดับช้ันอนุบาลของผูปกครองใหแกบุตร ในเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 1 

จังหวัดเชียงราย พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองอันดับสุดทายคือปจจัยดานสื่อการเรียนการสอน 

อาคารสถานท่ี ซึ่งอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

ดานวชิาการ ควรสงเสริมโรงเรียนมุงเนนใหผูเรียนมคีวามรูความสามารถขั้นพื้นฐาน อานออกเขียนได คิดคํานวณได  

ควรสงเสริมโรงเรียนใหครูประจําวิชาจัดตารางสอนกอนเปดเรียน ควรสงเสริมโรงเรียนจัดทําแผนการสอนเปนแนวทางท่ี

จะสอนหรือจัดกจิกรรมใหแกเด็กอยางเหมาะสมกับวัย,ระดับช้ัน ควรสงเสริมโรงเรียนใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 2551 ควรพัฒนาใหโรงเรียนไดจัดอบรมใหแกครูและบุคลากรในโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ ควรพัฒนาใหโรงเรียนจัด

กจิกรรมท่ีบูรณาการหลาย ๆ วิชาเขาดวยกัน ควรพัฒนาใหโรงเรียนจัดสื่ออุปกรณการสอนและสื่อการสอนแกครูอยางมี

ประสทิธิภาพ 

ดานภาพลักษณของโรงเรียน ควรสงเสริมใหโรงเรียนเนนความซื่อสัตยปลูกฝงแกนักเรียนทุกคน ควรสงเสริมให

โรงเรียนใหความสําคัญกับนักเรียนเปนอันดับแรก ควรสงเสริมใหโรงเรียนไดรับการยกยองจากสาธารณชนท่ัวไป ควรพัฒนา

โรงเรียนใหนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการเรียนการสอน ควรพัฒนาใหนักเรียนปฏิบัติไดตามเอกลักษณและอัตลักษณ

ของโรงเรียน 

ดานอาคารสถานท่ี ควรสงเสริมใหโรงเรียนมีอาคารท่ีต้ังท่ีมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน มีบรรยากาศ      

ท่ีอบอุน,เปนกันเอง ควรสงเสริมใหโรงเรียนมหีองสมุดท่ีเหมาะสมสามารถใชประโยชนในการคนควาและอาน ควรสงเสริม

ใหโรงเรียนต้ังอยูในแหลงอํานวยความสะดวก ควรพัฒนาใหโรงเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อัคคีภัยและอื่น ๆ      

ควรพัฒนาใหโรงเรียนมอีาคาร หองเรียน หองใชประโยชนตาง ๆ อยางเพยีงพอ ควรพัฒนาใหโรงเรียนต้ังอยูไกลจากแหลง

ท่ีมมีลภาวะ 

ดานบุคลากร ควรสงเสริมใหผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรูดี ควรสงเสริมใหโรงเรียนมีการ

สงเสริมพัฒนา ควรสงเสริมโรงเรียนเนนการจัดการเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงาน      

ควรพัฒนาใหครูผูสอนปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ยุติธรรม ซื่อสัตย สุจริตและซื่อตรงตอหนาท่ีของตน ควรพัฒนาบุคลิก

ของครูมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนและการปรับตัวของผูเรียน ควรพัฒนาใหครูผูสอนปฏิบัติตอเด็กทุกคนดวยความ

รักความเสมอกัน มอีารมณดี 

ดานความสัมพันธกับชุมชน ควรสงเสริมใหโรงเรียนมีการจัดประชาสัมพันธโรงเรียนเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ

โรงเรียนทุก ๆ ดานแกชุมชน ควรสงเสริมใหโรงเรียนเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญในการใหแกการศึกษาชุมชน ควรสงเสริมให

โรงเรียนเปนแบบอยางท่ีดใีนการเปลี่ยนแปลงท่ีดแีละพัฒนาชุมชน 
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ควรพัฒนาใหโรงเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆของชุมชนอยูเสมอ ควรพัฒนาใหโรงเรียนมีการจัดใหบริการดานอาคาร

สถานท่ีหรือวัสดุอุปกรณแกชุมชน 

          ดานการเดนิทาง ควรสงเสริมใหโรงเรียนมีมาตรการเร่ืองความปลอดภัยของรถรับสงนักเรียน การเดินทางไป

โรงเรียนมีความสะดวกท้ังตอผูปกครองและบุตรหลาน ควรสงเสริมใหโรงเรียนต้ังอยูใกล โรงเรียนต้ังอยูใกลชุมชน       

ควรสงเสริมการเดินทางไปโรงเรียนมีความสะดวกท้ังตอผูปกครองและบุตรหลาน การเดินทางของนักเรียนมีผลตอการ

เรียนของนักเรียน ควรพัฒนาใหรถรับสงนักเรียนมีบริการท่ีเหมาะสม ควรพัฒนาใหมีการรักษาความปลอดภัยในการ

เดนิทางของนักเรียน 

ดานกฎระเบียบ ควรสงเสริมใหโรงเรียนมีกฎระเบียบใหนักเรียนไดถือปฏิบัติอยางเครงครัด ควรสงเสริมใหมีครู

ดูแลดานกฎระเบียบวนัิยในการเรียน ควรพัฒนาใหโรงเรียนมีความมุงหวังใหนักเรียนรูจักควบคุมตนเองและอยูรวมกันใน

สังคมอยางมคีวามสุข ควรพัฒนาใหมกีจิกรรมปลูกฝงวนัิยในตนเอง 

ดานผลการสอบ ควรสงเสริมใหโรงเรียนใหความสําคัญในการสอบคัดเลือกเพื่อเขาเรียนตอในระดับสูง           

ควรสงเสริมใหโรงเรียนมีการพัฒนาเด็กครบท้ัง 4 ดานคือรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาควรพัฒนาใหโรงเรียนมี

ความยุตธิรรมเปนกลางในการประเมนิผลสอบ ควรพัฒนาใหนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับด ี

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานของโรงเรียนตามปจจัยท้ัง 8 ดาน คือดานวิชาการ ดานภาพลักษณของ

โรงเรียน ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ดานบุคลากร ดานความสัมพันธกับชุมชน ดานการเดินทาง ดาน

กฎระเบียบ และดานผลการสอบ โดยใชวธีิการสัมภาษณ 

2. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอนุเคราะหชวยเหลือและช้ีแนะจาก ดร.สุนทร  

คลายอํ่า อาจารยท่ีปรึกษา ตลอดจนใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะ แนวทางแกไขบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยาง

ยิ่ง จนการศึกษาคนควาอิสระสําเร็จสมบูรณไดดวยด ีผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สันติ บูรณชาติ รองคณบดวีทิยาลัยการศึกษา นายบุญม ีทาดสีม ผูอํานวยการโรงเรียน

เวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) และนายสมหมาย ปริญญา ผูอํานวยการโรงเรียนปาสักสามัคคี ท่ีไดใหความกรุณาช้ีแนะ 

ตรวจสอบความถูกตองและความกาวหนาของการศึกษาในคร้ังน้ีจนทําใหการศึกษาสําเร็จไดดวยด ี

ขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ท่ีใหความ

อนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือในการเก็บขอมูลและขอขอบพระคุณผูปกครองของนักเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนเวยีงเทิง(เทิงทํานุประชา) ท่ีใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม พี่ นอง ท่ีเปนกําลังใจใหและขอขอบพระคุณตลอดจน เพื่อน ๆ ท่ีคอยให

คําปรึกษาตลอดมา ขอขอบพระคุณบูรพคณาจารย ทุก ๆ ทานท่ีคอยใหความชวยเหลือและความเอาใจใสดวยดีตลอดมา  
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ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี คุณคาและประโยชนอันพึ่งมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูศึกษาขออุทิศแดผูมีพระคุณ  

ทุก ๆ ทาน 
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ปจจัยท่ีมผีลตอความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของพนักงานสายบรกิาร  มหาวิทยาลัย

พะเยา 

Factors affecting the job performance satisfaction of the service personnel at 

University of Phayao 

กรวกิา ดวงปญญารัตน20

1* และบรรจง ไชยรนิคํา21

2 

Kornwikar  Duangpanyarat1*  and  Banjong  Chairinkam2 

บทคัดยอ 

 การคนควาอิสระคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ  มหาวิทยาลัยพะเยา กลุม

ตัวอยางท่ีใชศึกษาคือ  บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน  256 คน ใชแบบสอบถามในการรวบรวม

ขอมูล  สถติิท่ีใชในการวิเคราะหคือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก  

t-test  F-test: One –Way ANOVA และทดสอบความสัมพันธโดยใชคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ 

 ผลการศึกษา พบวา  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ  มหาวิทยาลัย

พะเยา คือ ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

ปฏบัิติงานของบุคลากรสายบริการ  มหาวทิยาลัยพะเยา อยูในระดับมาก เรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย คือ  

ดานการปกครองบังคับบัญชามีระดับความสัมพันธเทากับ. 841 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชามี

ระดับความสัมพันธเทากับ .806 ดานนโยบายและการบริหารมีระดับความสัมพันธเทากับ .791 ดานความกาวหนาใน

ตําแหนงงานมรีะดับความสัมพันธเทากับ . 788 ดานความรับผิดชอบ มีระดับความสัมพันธเทากับ .777 ดานความสําเร็จ

ในการทํางาน มรีะดับความสัมพันธเทากับ .756 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบ

แทนมีระดับความสัมพันธเทากับ .728) ตามลําดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร

สายสนับสนุน มหาวทิยาลัยพะเยา จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร และประสบการณทํางาน

ท่ีแตกตางกัน มคีวามพงึพอใจในการปฏบัิติงานไมแตกตางกัน  
  

คําสําคัญ:  ปจจัยท่ีมผีลตอความพงึพอใจ พนักงานสายบริการ 
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Abstract  

 This independent study aimed to study the factors affecting the job performance satisfaction and to 

investigate the relationship between factors affecting the job performance satisfaction of the service personnel at 

University of Phayao. Data were collected from 256 samples through a questionnaire and analysis by using the 

descriptive statistics; frequency, percentage, mean, and standard deviation, and t-test, F-test and Correlation.  

The findings were as follows: factors affecting the job personnel section of the service personnel at 

University of Phayao in overall were at moderate level. To compare the relationship between the factors affecting 

the job performance satisfaction was at high lever at the significant level of 0.01 ranking from high to low;  

command and control, (r=.841) relationship with colleagues and commanders,(r=.806)  Policy and Management 

(r=.791) progress in job  and position (r=.788) Responsibility (r=.777) success in working (r=.756)  recognition and 

Salary and benefits (r=.728) Mean file personal data; sex, age, level of  personnel and different working experience 

to wards job performance satisfaction was not different at the significant level of 0.01   
 

Keywords:  Factors that affect customer satisfaction, Service Personal  
 

บทนํา 

 มหาวทิยาลัยพะเยาไดรับการจัดต้ังเปนมหาวทิยาลัยเปดใหม ซึ่งในการทํางานในแตละคณะ วทิยาลัย กอง และ

หนวยงาน มีผูปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันท้ังดานคุณวุฒิ และวัยวุฒิ และภาระหนาท่ีท่ีมีปริมาณมาก และแตกตางกัน ซึ่ง

จํานวนบุคลากรสายบริการ มจีํานวนไมเพยีงพอกับภาระงานท่ีมอียู บุคลากรบางทานตองทํางานมากกวา 1 งาน จึงทําให

ประสิทธิภาพการทํางานไมไดผลเต็มท่ี แตอยางไรก็ตามการท่ีบุคลากรจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันจะตองมี

ความรวมมอืและเสยีสละในการทํางานอยางจริงจังและตอเนื่อง ซึ่งความรวมมอืและเสียสละดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจาก

หลายประการ แตสาเหตุท่ีสําคัญประการหน่ึงคือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สายบริการของ

มหาวทิยาลัย ซึ่งเร่ืองท่ีควรสนใจสําหรับผูบริหารทุกระดับเพื่อนํามาเปนองคประกอบในการวิเคราะหและกําหนดแนวทาง

ในการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูในองคกรใหเกิดความพึงพอใจในงาน เพื่อนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา ตอไป 

 ดังน้ัน ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดาน

ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี ดานนโยบายและการบริหาร ดานวิธีการบังคับบัญชา ดานสัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา 

ดานสภาพการทํางาน และดานคาตอบแทนและสวัสดกิารเพื่อตองการทราบวาปจจัยดานใดบางท่ีมคีวามสัมพันธกับความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยาและมีผลมากนอยเพียงไรเพื่อผูบริหารและผูท่ี

เกี่ยวของจะไดนําผลการวจิัยน้ีไปใชในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูในองคกรใหเกิดความ

พึงพอใจในงานอันจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและนําไปสู

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีสถานศึกษาไดต้ังไว (ทฤษฎสีองปจจัยของเฮอรซเบิรก, 1959) 
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ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศกึษา 

4. ประเภทบุคลากร 

5. ประสบการณในการทํางาน 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพงึพอใจในการปฏบิัติงาน 

ปจจัยจูงใจ 

1. ดานความรับผิดชอบ 

2. ดานความสาํเร็จในการทํางาน 

3. ดานการไดรับการยอมรับนับถอื 

4. ดานความกาวหนาในตําแหนง 

ปจจัยค้ําจุน 

1. ดานนโยบายและการบริหาร 

2. ดานการปกครองบังคับบญัชา 

3. ดานความสมัพันธกบัเพื่อนรวมงานและผูบังคับบญัชา 

4. ดานเงนิเดอืนและผลประโยชนตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

ความพงึพอใจในการปฏบิัติงาน 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการปฏบัิติงานของพนักงานสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 1. ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการ

ปฏบัิติงานท่ีแตกตางกัน 

� 2. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 ตัวแปรตน        ตัวแปรตาม 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

 การวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา เปนการวิจัยเชิง

สํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาไดแก มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน

ตามลําดับดังน้ี  ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บ

รวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาน้ีไดแกพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ี 19/2 ต.แมกา  อ.เมือง        

จ.พะเยา จํานวน 711 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดโดยทําการสุมตัวอยางงาย (Simple Random Sampling) กําหนดกลุมตัวอยาง

ไดจากการคํานวณโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95 %  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

เทากับ 256  คน 

 การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามา

จัดทําเคร่ืองมือในการสอบถาม เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยพะเยา การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม ปจจัยจูงใจ  ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการ

ทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในตําแหนงงานและปจจัยค่ําจุน ดานนโยบายและการบริหาร 

ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบ

แทน  จากทฤษฎ ีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก(1959) 

 เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศึกษาตามขัน้ตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา หลักการ ทฤษฎี แบบสอบถามในวิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ

ประสทิธิภาพการปฏบัิติงานของบุคลากร ปจจัยท่ีมผีลตอการปฏบัิติงานของบุคลากร 

 2. สรางเคร่ืองมอืในการรวบรวมขอมูล โดยการพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม จากทฤษฎี สองปจจัยของ

เฮอรซเบิรก (1959) 

 3. นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

 4. นําเคร่ืองมอืท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก 

  4.1   ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสทิธ์ิ 

  4.2  ดร.วพิรพรรณ  เนื่องเม็ก 

  4.3  ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมนิทร  

ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ 
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 5. นําเคร่ืองมอืท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมคีาเทากับ 0.97 

 6. นําเคร่ืองมือท่ีไดมาหาคุณภาพความเท่ียง วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยใชวิธีหาคา

สัมประสทิธ์ิแอลฟาของ Cronbach ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.97 

 7. นําเคร่ืองมอืมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวจิัย 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยพะเยา  แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล มลัีกษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) ประกอบดวย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ประสบการทํางาน จํานวน 5 ขอ  

 ตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมผีลตอความพงึพอใจในการปฏบัิติงานเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating 

Scale)  ชนิดกําหนดคําตอบเปนขอความ 5 ระดับ ในปจจัยจูงใจ 4 ดาน ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จใน

การทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถอื ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และปจจัยค้ําจุน 4 ดานไดแก ดานนโยบาย

และการบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเอนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือนและ

ผลประโยชนตอบแทน  จํานวน 40 ขอ เกณฑระดับความพงึพอใจเปน 5 ระดับ ตามวธีิของลเิคริท (Lilert)   

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมขีัน้ตอนดังน้ี 

1. ผูศึกษาไดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจาก วทิยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอ

ความอนุเคราะหเขาทําการสํารวจขอมูล 

2.  แจกแบบสอบถามไปยังบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีเปนกลุมตัวอยางตามท่ี

กําหนดโดยขอความรวมมอื แลวอธิบายรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม 

3.  เก็บแบบสอบถามคนืตัวตนเองจากแบบสอบถามท่ีสงไป 256 ฉบับ 

4.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองในการ

ตอบแบบสอบถาม 

5. นําขอมูลท่ีไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดย

ใชสถติิในการวเิคราะหดังน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistics) เพื่อจัดหมวดหมูและใหทราบลักษณะพื้นฐานท่ัวไปของกลุม

ตัวอยาง โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.1 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามนํามาหา

คาความถี่ และคารอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

1.2 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีมผีลตอความพงึพอใจในการปฏบัิติงานในปจจัย

จูงใจ 4 ดาน และปจจัยค้ําจุน 4 ดาน วเิคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนรายขอ รายดาน และโดยรวม 
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 2. สถติิท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

  2.1 การวเิคราะหโดยสถติิเชิงอนุมาน (Inferential  Statistic) ใชทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

   2.1.1  การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมใชการทดสอบคาที แบบเปน

อิสระตอกัน (t-test : Independent) โดยทดสอบตอนท่ี 1 ขอท่ี 1 เพศ 

   2.1.2  การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดยีว (One-way Analysis of Variance) โดยใชทดสอบตอนท่ี 1 ยกเวนขอท่ี 1 เพศ 

   2.1.3  กรณพีบความแตกตางมนัียสําคัญทางสถติิ จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 หรือระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยใชวธีิ Scheffe    

2.1.4  วเิคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมผีลกับความพงึพอใจในการปฏบัิติงาน

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพยีรสัน (Pearson ' s Correlation Coefficient) 

2.1.5 การแปลความหมายของระดับความสัมพันธ คา r ของระดับความสัมพันธ  ถา

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเปนบวกหมายความวา  ขอมูลท้ังสองมีลักษณะเพิ่มหรือลดตามกันแตถาคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธเปนลบหมายความวา ขอมูลท้ังสองมลัีกษณะเพิ่มหรือลดตรงกันขามกัน 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจัิยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวเิคราะหขอมูลในแตละตอนซึ่งจะไดเสนอตามลําดับดังนี ้

ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวเิคราะหผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามปรากฏรายละเอียดดังน้ี 

เพศ ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญงิ จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 69.10 รองลงมา คือ เพศชาย 

จํานวน 77 คน คดิเปนรอยละ 30.10 ตามลําดับ 

 อายุ ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 25-35 ป จํานวน 187 คน คิดเปน

รอยละ 73.00 รองลงมาคือ อายุ 36-46 ป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 17.20 อายุ ตํ่ากวา 25 ป จํานวน 23 คน คิด

เปนรอยละ 9.00 และ อายุมากกวา 46 ป จํานวน 2 คน คดิเปนรอยละ 0.80 ตามลําดับ  

ระดับการศึกษา ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 71.90 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 22.30 

และตํ่ากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 15 คน คดิเปนรอยละ 5.90 ตามลําดับ 
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 ประเภทบุคลากร ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนบุคลากรประเภทพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินรายได (พ.1) จํานวน 158 คิดเปนรอยละ 61.70 รองลงมาคือ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผนดิน (พ.2) 

จํานวน 49 คน คดิเปนรอยละ 19.10 ลูกจางช่ัวคราว จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 15.20 และ พนักงานราชการ จํานวน 

10 คน คดิเปนรอยละ 3.90 ตามลําดับ 

 ประสบการณในการทํางาน ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 4 ปขึ้นไป 

จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 43.00 รองลงมาคือ มีประสบการณในการทํางาน 1-2 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 

20.30 มีประสบการณทํางาน 3-4 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 19.50 และมีประสบการณทํางานนอยกวา 1 ป 

จํานวน 44 คน คดิเปนรอยละ 17.20 ตามลําดับ 

  ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยรวมอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยพบวา ปจจัยจูงใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.48 และปจจัยค้ําจุนมคีาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 

  ตอนที่ 3 การวเิคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 การวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการ

วเิคราะหความมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับไมเกนิ 0.05  

 สมมติฐาน 

 1. ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการ

ปฏบัิติงานท่ีแตกตางกัน 

   พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีมเีพศแตกตางกัน มคีวามพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ไมแตกตางกัน 

พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีมอีายุแตกตางกัน มคีวามพงึพอใจในการปฏบัิติงาน

ไมแตกตางกัน 

พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจใน

การปฏบัิติงานไมแตกตางกัน 

พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีเปนประเภทบุคลากรแตกตางกัน มีความพึงพอใจ

ในการปฏบัิติงานไมแตกตางกัน 

พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีมปีระสบการณในการทํางานแตกตางกัน มคีวาม

พงึพอใจในการปฏบัิติงานไมแตกตางกัน 
 

 2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยพะเยา 
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ผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมผีลกับความพงึพอใจในการปฏบัิติงานกับความพึงพอใจ

ในการปฏบัิติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยพะเยา ใชการคํานวณหาคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson’s Correlation Coefficient) ปรากฏผลการวเิคราะหดังน้ี 

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา กับตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคล พบวา ตัวแปรอิสระทุกตัวไมมีความสัมพันธกับความพึง

พอใจในการปฏบัิติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยพะเยา 

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา กับตัวแปรอื่นๆ พบวา ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธระหวาง .728 - .841 มคีวามสัมพันธอยูในระดับมาก และสามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย 

คือ  ดานการปกครองบังคับบัญชามีระดับความสัมพันธเทากับ .841 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและ

ผูบังคับบัญชามีระดับความสัมพันธเทากับ .806 ดานนโยบายและการบริหารมีระดับความสัมพันธเทากับ .791 ดาน

ความกาวหนาในตําแหนงงานมีระดับความสัมพันธเทากับ .788 ดานความรับผิดชอบมีระดับความสัมพันธเทากับ .777  

ดานความสําเร็จในการทํางานมีระดับความสัมพันธเทากับ .756 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานเงินเดือนและ

ผลประโยชนตอบแทนมรีะดับความสัมพันธเทากับ .728 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัย

พะเยา ดังน้ี 

สรุปผล 

ตอนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวเิคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศ

หญิง จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 69.10 มีอายุ ระหวาง 25-35 ป จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 73.00 มีระดับ

การศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 71.90 สวนใหญเปนบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

รายได (พ.1) จํานวน 158 คิดเปนรอยละ 61.70 และมีประสบการณในการทํางาน 4 ปขึ้นไป จํานวน 110 คน คิดเปนรอย

ละ 43.00  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสําเร็จในการทํางาน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ       

มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.70 รองลงมา  คอื  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชามคีาเฉลี่ยเทากับ 3.68 ดาน 
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ความรับผิดชอบมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และ ดานการปกครองบังคับบัญชามีคาเฉลี่ย     

เทากับ  3.57 ดานนโยบายและการบริหารมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41  ดานความกาวหนาในตําแหนงงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.20  และดานเงนิเดอืนและผลประโยชนตอบแทนมคีาเฉลี่ยเทากับ 3.12 ตามลําดับ 

 ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

� สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีแตกตางกัน มีความพึง

พอใจในการปฏบัิติงานท่ีแตกตางกัน 

�  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา 

จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร และประสบการณทํางานท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจใน

การปฏบัิติงานไมแตกตางกัน 

  สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

ปฏบัิติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยพะเยา 

   ผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยกับความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยพะเยา พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรท้ัง 8 ตัวแปร รวมท้ังสิ้น 36 คา และมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 ทุกคา คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธมคีาอยูระหวาง .335-.841 คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ 

ภายในระหวางตัวแปรอิสระท่ีมีคาสูงสุด คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับดานการปกครองบังคับบัญชามีระดับ

ความสัมพันธเทากับ .841 และ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระท่ีมีคาตํ่าสุด คือ ดานการไดรับการ

ยอมรับนับถอืกับดานเงนิเดอืนและผลประโยชนตอบแทนมีระดับความสัมพันธเทากับ .335 คาสัมประสิทธ์ิสวนใหญอยูใน

ระดับปานกลาง  

   เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา กับตัวแปรอื่นๆ พบวา ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธระหวาง .728-.841 มีความสัมพันธอยูในระดับมาก และสามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย 

คือ  ดานการปกครองบังคับบัญชามีระดับความสัมพันธเทากับ .841 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและ

ผูบังคับบัญชามีระดับความสัมพันธเทากับ .806 ดานนโยบายและการบริหารมีระดับความสัมพันธเทากับ .791 ดาน

ความกาวหนาในตําแหนงงานมีระดับความสัมพันธเทากับ .788 ดานความรับผิดชอบมีระดับความสัมพันธเทากับ .777 

ดานความสําเร็จในการทํางานมีระดับความสัมพันธเทากับ .756 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานเงินเดือนและ

ผลประโยชนตอบแทน มรีะดับความสัมพันธเทากับ .728  

 อภปิรายผลการวจัิย 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ผูวิจัยขอนําผล

การศึกษา มาอภิปรายผลดังน้ี 

ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก ดานความสําเร็จใน 
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การทํางาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

และ ดานการปกครองบังคับบัญชา และดานท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานนโยบายและการบริหาร         

ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และ ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ฉันทนา  

เกตุแกว (2546) ไดศึกษาความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของพนักงานบริษัทเมอืงไทยประกันชีวติจํากัด พบวา  

 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับมาก ดาน

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานการประเมินผลงาน พนักงานมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัทฐา  กรีหิรัญ (2550) ไดศึกษาความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน ดาน

เงนิเดอืน และผลประโยชนเกื้อกูล อยูในระดับปานกลาง ยกเวนดานความม่ันคงในงานท่ีมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 

และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ มะลิ  เผือกจิตร (2545) ไดศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใน

องคกร กรณีศึกษา : บริษัทคิมเบอรลีย-คลาค ประเทศไทย จํากัด พบวา ดานปจจัยจูงใจ ไดแก ดานความกาวหนาใน

ตําแหนงหนาท่ีการงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงาน ดานความรับปดชอบ และดานปจจัยค้ําจุน ไดแก ดาน

นโยบายบริษัท ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานพนักงานมคีวามพงึพอใจในการปฏบัิติงานโดยรวม อยูในระดับพอใจ 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ จีรนันท กัณฑวงศ (2545) ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู อาจารย ใน

โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง พบวา ครู อาจารย ในโรงเรียนทหารชาง กรมหารทหารชาง มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของอาจารยในโรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง ดานโยบาย และการบริหาร ดานความเจริญกาวหนาใน

ตําแหนงงาน ดานลักษณะงาน และสภาพการทํางาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานความสําเร็จของงาน ดาน

ความรับผดิชอบ อยูในระดับมาก  และดานรายไดและผลประโยชนเกื้อกูล อยูในระดับปานกลาง  

 ซึ่งจากผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยกับความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยพะเยา พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรท้ัง 8 ตัวแปร รวมท้ังสิ้น 36 คา และมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกคา โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง .728-.841 ซึ่งมีความสัมพันธอยูในระดับ

มาก โดยเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย คือ  ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อน

รวมงานและผูบังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหาร ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานความรับผิดชอบ        

ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถอื และดานเงนิเดอืนและผลประโยชนตอบแทน  
 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา” ผูศึกษามี

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนใหเกดิประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับ ดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปประยุกตใช 

 เพื่อใหบุคลากรของมหาวทิยาลัยพะเยา มคีวามพงึพอใจและมคีวามสุขในการปฏบัิติงาน ผูบริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา ควรมกีารสงเสริมและใหความสําคัญและมกีารดําเนินการอยางเปนรูปธรรม คอื 
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 1.1. ดานนโยบายและการบริหาร มหาวทิยาลัยพะเยา ควรมกีารกระจายงานและมอบหมายหนาท่ีอยางมีความ

เสมอภาคและเหมาะสมกับบุคคล โดยกําหนดหนาท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรอยางเปนลายลักษณอักษร และประกาศ

ใหบุคลากรทุกคนทราบ และปฏบัิติอยางชัดเจน 

 1.2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ควรสนับสนุนใหมีความเจริญกาวหนาตามความรู

ความสามารถและสายงาน การขึ้นสูตําแหนงทางวิชาการ การวิจัย เพื่อใหบุคลากรมีความม่ันใจและไดใชความรู

ความสามารถ และไดรับคาตอบแทนตามความรูความสามารถจริง 

 1.3. ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน จากผลการศึกษาพบวา สวนใหญเห็นวาเงินเดือนและ

ผลประโยชนตอบแทนท่ีไดรับไมคอยเพยีงพอตอการดํารงชีพ หรือไดรับเงนิเดอืนไมเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา และความรู

ความสามารถ ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ มหาวิทยาลัย ควรกําหนดกรอบอัตราเงินเดือนหรือผลประโยชนตอบแทนท่ี

เหมาะสมกับคุณวุฒิหรือภาระหนาท่ีความรับผดิชอบของแตละตําแหนงงานใหเหมาะสม 

2. ขอเสนอแนะในการวจิัยคร้ังตอไป 

 2.1. ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการกับสาย

สนับสนุน วามคีวามแตกตางกันหรือไม  

 2.2. ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ท่ีมผีลตอความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของบุคลากร มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตัวเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตาในการใหคําปรึกษาแนะนําเปนอยางดีย่ิง จาก 

ดร.บรรจง  ไชยรินคํา อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดเสียสละเวลาในการใหคําแนะนําแกไขขอบกพรองตางๆ ทุกขั้นตอน จนทําให

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีมคีวามสมบูรณ ย่ิงขึ้น ขอขอบคุณทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธ์ิ ตําแหนง หัวหนาสาขาการประมง           

ดร.ดุจฤด ี  ปานพรหมมนิทร ตําแหนง  อาจารย และ ดร.วพิรพรรณ  เนื่องเม็ก ตําแหนงอาจารย คณะเกษตรศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ท่ีไดกรุณาใหความอนุเคราะหตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาวจิัย 

ขอขอบคุณพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ทําใหการศึกษา

คนควาดวยตนเองในคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงผานไปดวยดี ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา สําหรับอบรมเลี้ยงดูเอาใจใสและ

วางรากฐานทางการศึกษาใหสามารถฝาฟนอุปสรรคตาง ไปได 

ขอขอบพระคุณครูอาจารยท่ีมอบวิชาความรู และอบรมส่ังสอน ตลอดจนถึงผูบังคับบัญชาและเพื่อรวมงานทุก

ทานท่ีใหกําลังใจเสมอมา  
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ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบรกิารในการสงบุตรหลาน
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอก

บริการในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา 2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบริการในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจังหวัดพะเยา       

โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา ประชากรกลุมตัวอยางไดแกผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบริการท่ีสงบุตร

หลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557 จํานวน 302 คนซึ่งใชสถิติวิเคราะหขอมูล

ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหเพื่อเปรียบเทียบโดยใชการทดสอบคา f – test (ANOVA) 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบริการในการสงบุตรหลานเขา

เรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานบุคลากร 

เปนปจจัยสูงท่ีสุดในการตัดสนิใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน รองลงมาไดแกดานวิชาการ ดานผลการสอบ 

ดานความสัมพันธกับชุมชน ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม และดานกฎระเบียบตามลําดับ 

การเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสนิใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบริการในการสงบุตรหลานเขาเรียน

ในโรงเรียนเชียงคําวทิยาคม จังหวัดพะเยา พบวา ผูปกครองท่ีมอีายุ ระดับการศึกษา อาชีพตางกันมคีวามคดิเห็นตอปจจัย

ท่ีสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนเชียงคําวทิยาคม จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
  

คําสําคัญ: ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสนิใจในการสงบุตรหลานเขาเรียน  
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Abstract  

 The objectives of this independent study were to determine the factors affecting decision of the parents 

outside the service area to send their children to study at Chiangkhamwittayakhom School, Phayao. 2. to compare 

the factors that affect the decision of parents outside the service area to send their children to study at 

Chiangkhamwittayakhom School, Phayao, Data are collected by using questionnaires. Samples were 302 parents 

outside the service area who senttheir children to study at Chiangkhamwittayakhom School, Phayao in Academic 

Year 2014. The statistics for data analysis were mean, standard deviation and F test (ANOVA) 

 The results showed that factors affecting decision of the parents outside the service area to send their 

Children, to study at Chiangkhamwittayakhom School, Phayao. in overall was at high level when considering in each 

aspect, it was found that the personnel was the highest for the parents’ decisions, followed by the result of the 

school Academic, the community relationship, the environment and the discipline respectively. 

The comparison of factors affecting decision of parents outside the service area to send their children to 

study at Chiangkhamwittayakhom School, Phayao; it was found that the opinions of the differences between 

parents’ ages, educational levels and occupations were at the statistically significant difference of. 05. 
 

Keywords: Personal Service line 

  

บทนํา 

โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ต้ังอยูเลขท่ี 4 หมูท่ี 8 ถนนพิศาล ตําบลหยวนอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

รหัสไปรษณีย 56110 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สํานักงานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการเปดสอนต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถงึระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ม ีจํานวนนักเรียนในโรงเรียน

ท้ังสิ้น 2,744 คนจํานวนนักเรียนในพื้นท่ีบริการท้ังสิ้น 1,279 คน จากเขตพื้นท่ีบริการ 7 ตําบล ไดแก ตําบลหยวน ตําบล

เวยีง ตําบลเจดยีคํา ตําบลเชียงบาน ตําบลนํ้าแวน ตําบลรมเย็น ตําบลอางทอง และเขตนอกพื้นท่ีบริการ จํานวนนักเรียน 

1,465 คนไดแก ตําบลฝายกวาง ตําบลแมลาว ตําบลทุงผาสุกอําเภอจุน อําเภอภูซาง และอําเภอปงจากความนิยมของ

ผูปกครองในเขตนอกพื้นท่ีบริการในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ท่ีกลาวขางตนจึงเห็นไดวาถึง

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสนิใจของผูปกครองในการท่ีเลอืกสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวทิยาคม มีความสําคัญ

ตอการเลือกโรงเรียนเพราะกอนท่ีบิดามารดาหรือผูปกครองจะสงบุตรหลานเขาเรียนน้ันจะตองทําการศึกษาจากปจจัย

ตาง ๆ ของโรงเรียนซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลาน้ันจะเปนเหตุผลท่ีจะทําใหผูปกครองไดเลือกปจจัยท่ีเปนจุดเดนของโรงเรียนซึ่ง

สงผลตอการตัดสินใจท่ีจะสงบุตรหลานของตนเขาเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิงในสภาพปจจุบันการตัดสินใจเลือกโรงเรียนมี

ปจจัยท่ีมาเกี่ยวของมากมาย เชน สภาพเศรษฐกิจ ของครอบครัว คาใชจาย การแขงขันจัดการบริการ ความศรัทธาและ

คานิยม สิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมใหเกิดการเรียนรูประสิทธิภาพของครูเปนตนนอกจากน้ียังมีปจจัยดานอื่น ๆ อีกไดแกดาน

การบริหารวิชาการ ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม ดานบุคลากร ดานความสัมพันธชุมชน ในทัศนะและการรับรู

ของผูปกครองซึ่งเสียงสะทอน จากผูปกครองนักเรียนเปนสิ่งสําคัญ เปนการทําใหผูปกครองนักเรียนไดเขามามีสวนรวม 
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ตอการดําเนินงานดานการศึกษาของโรงเรียนในอีกรูปแบบหน่ึง ผูปกครองของนักเรียนคาดหวังวาทางโรงเรียนจะสามารถ

ผลักดันหรือเตรียมความพรอมนักเรียนใหสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับตอไปได เพราะปจจัยท่ีไดกลาวมาขางตนเปน

ดัชนีบงช้ี ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน สามารถตอบสนองความตองการของผูปกครองและเปนท่ียอมรับของผูปกครอง อีก

ท้ังผลท่ีไดจากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคํา

วทิยาคม จะเปนแนวทางในการวางแผน การพัฒนา การจัดการศึกษา อันจะสงผลตอสถานะความม่ังคง และมเีสถยีรภาพ

ของโรงเรียนและเปนขอคนพบท่ีเปนประโยชนตองานของโรงเรียนโดยตรงในการใชเปนขอมูล เพื่อเปนแนวทางในการ

กําหนดยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อทําใหเกิดความเช่ือม่ันในการท่ีจะเปนโรงเรียนในดวงใจของผูปกครองนักเรียน 

รวมถึงเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานใน ทุก ๆ ดาน รวมทั้งผลงานของการศึกษาอาจจะเปนประโยชน           

ตอผูบริหารโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมและโรงเรียนอื่นท่ีจะนําเอาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ ของผูปกครองไปใชกับ

โรงเรียนของตนเอง เพื่อสนองตอปจจัย ในอันท่ีจะสงผลการตัดสินใจและเปนท่ียอมรับของผูปกครองนักเรียน (ลชนา       

ชมตระกูล, 2550 หนา 3) 

ดังน้ันผูวจิัยจงึสนใจศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสนิใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบริการในการ สงบุตร

หลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา ซึ่งจะเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา 

เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันในการท่ีจะเปนโรงเรียนในดวงใจของผูปกครองนักเรียน รวมถึงเปนโรงเรียน ท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐานในทุก ๆ ดาน รวมท้ังผลงานของการศึกษาอาจเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา ท่ีจะนําเอาปจจัยท่ีสงผล

ตอการตัดสินใจของผูปกครองไปใชกับโรงเรียนของตนเอง เพื่อสนองตอปจจัยในอันท่ีจะสงผลตอการตัดสินใจและเปนท่ี

ยอมรับของผูปกครองนักเรียนในอนาคตตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบริการในการสงบุตรหลานเขาเรียน      

ในโรงเรียนเชียงคําวทิยาคม จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบริการในการสงบุตรหลานเขา

เรียนในโรงเรียนเชียงคําวทิยาคม จังหวัดพะเยา จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 ผูปกครองท่ีมอีายุ ระดับการศึกษา อาชีพตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการตัดสินใจเลือกโรงเรียนใหบุตร

หลานแตกตางกัน 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี ไดแก ผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบริการในการสงบุตรหลานเขา

เรียนในโรงเรียนเชียงคําวทิยาคม จังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557 ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ

เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie& Morgan, 1970 pp. 607-608) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%ไดกลุมตัวอยางเปนผูปกครอง

นักเรียน จํานวน 302 คนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง วิเคราะหโดยหา

คาความถี่รอยละ คาเฉลี่ยคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบโดยใช f-test (ANOVA) 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

จากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสนิใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบริการในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน

โรงเรียนเชียงคําวทิยาคม จังหวัดพะเยาผูวจิัยมปีระเด็นท่ีนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

1. ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสนิใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบริการในการสงบุตรหลานเขาเรียน

ในโรงเรียนเชียงคําวทิยาคม จังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรินญา ชัยนุรัตน (2554, 

บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ฉะเชิงเทราผลการวจิัยพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง สังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คอื ดานบุคลากร ดานวิชาการ ดานผลการสอบ ดานความสัมพันธ

กับชุมชน ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบ แยกเปนรายดานตามลําดับดังน้ี 

ดานบุคลากร เปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสนิใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบริการในการสงบุตรหลานเขา

เรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา เปนอันดับแรกโดยรวมอยูในระดับมากเนื่องจากผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา แตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะเปนแบบอยางท่ีดีครูมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีสอนให

คําปรึกษาแกนักเรียนผูปกครองในทุกโอกาสพูดจาสุภาพออนหวานเปนมติรกับผูอื่น ครูมคีวามรูความสามารถในการสอน 

ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีความรับผิดชอบและกระตือรือรนในการทํางานใหการดูแลเอาใจใสนักเรียนครูมีวิธีสอน

และใชสื่อท่ีทันสมัย หลากหลาย และครูมีนํ้าใจโอบออมอารี บุคลิกภาพและความสามารถของผูบริหาร ครู บุคลากร

ตัวแปรตาม คอื ปจจัยท่ีสงผลตอการ

ตัดสนิใจของผูปกครอง 6 ดาน 

1.ดานวชิาการ 

2. ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

3.ดานบุคลากร 

4. ดานความสัมพันธกับชุมชน 

5. ดานการเดนิทาง 

6. ดานกฏระเบียบ 

 

ตัวแปรตน คอื 

สถานภาพของผูปกครอง ไดแก 

1.อายุ 

2. ระดับการศึกษา 

3.อาชีพ 
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ทางการศึกษาเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูปกครองมีความเช่ือม่ันในการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนศึกษา ในโรงเรียน

เชียงคําวิทยาคมจังหวัดพะเยา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเรืองรองผาสุก (2548, บทคัดยอ) ศึกษาและเปรียบเทียบ

ปจจัยการตัดสนิใจสงบุตรหลานเขาศึกษาระดับประถมศึกษาของผูปกครองโรงเรียนวัดอมรินทรารามสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ผลการวิจัยพบวาผูปกครองใหความสําคัญกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจดาน

บุคลากรระดับมาก 

ดานวชิาการเปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสนิใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบริการในการสงบุตรหลานเขา

เรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับมากเนื่องจากโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการอยู

เสมอมหีลักสูตรท่ีหลากหลายใหเลอืกเรียนเชน หลักสูตรหองเรียนพเิศษ วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร หองเรียนโปรแกรม

ภาษาอังกฤษมีคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ.โรงเรียนมีสื่อและแหลงเรียนรู             

ท่ีหลากหลายใหกับผูเรียนเชน โรงภาพยนตรสี่มิติมีผลงานทางดานวิชาการหรือการประกวดแขงขันนักเรียนไดรับการ

สงเสริมใหแสดงออกถงึความสามารถของตนเองอยางเต็มศักยภาพทุกดานเชนดานวิชาการ ดนตรี กีฬา การแสดง สงผล

ใหนักเรียนท่ีจบสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทรงภพชุมวงศ 

(2551, บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสนิใจของผูปกครองในการสงบุตรเขาเรียนโรงเรียนในอําเภอเมืองจังหวัด

พะเยาผลการศึกษาพบวาดานวชิาการผูปกครองไดใหความสําคัญในระดับมาก 

ดานกฎระเบยีบเปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสนิใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบริการในการสงบุตรหลาน

เขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวทิยาคมจังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับมากเนื่องจากโรงเรียนมีกฎระเบียบใหนักเรียนไดถือ

ปฏิบัติอยางเครงครัดรวมมือกับเครือขายผูปกครอง สารวัตรนักเรียน และเจาหนาท่ีในการปองปรามดานความประพฤติ

ของนักเรียนมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพมีระบบดูแลนักเรียนปลอดจากสิ่งเสพยติดใหโทษทุก

ชนิดและพฤติกรรมของนักเรียนไดรับการยอมรับจากชุมชนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุริยาเสียงเย็น (2550, บทคัดยอ) 

ศึกษาปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนตอโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมผลการวิจัยพบวาดาน

กฎระเบียบผูปกครองไดใหความสําคัญในระดับมาก 

ความสัมพันธกับชุมชนเปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบริการในการสง

บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับมากเนื่องจากโรงเรียนมีการจัดประชุม

ผูปกครองเพื่อช้ีแจงผลการดําเนินงานและรับฟง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูปกครองเปดโอกาสใหผูปกครอง

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาการเรียนหรือปญหาพฤติกรรมนักเรียนมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานตาง ๆ            

ของโรงเรียนใหชุมชนทราบอยูเสมอเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน จัดแสดงผล

งานของนักเรียนเพื่อใหผูปกครองมีโอกาสรับชมและรับทราบความกาวหนาของบุตรหลานคณะครูใหความรวมมือ

ชวยเหลอืในการจัดกจิกรรมของชุมชนเสมอโรงเรียนใหบริการชุมชนในเร่ืองตางๆ เชน สถานท่ี  หรืออุปกรณบริการความรู

ในเร่ืองตาง ๆ แกชุมชนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอกชัยทองพันธ (2550, บทคัดยอ) ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ

ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลปรียาพรตําบลแมขาวตมอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย

ผลการวจิัยพบวาดานความสัมพันธกับชุมชนผูปกครองไดใหความสําคัญในระดับมาก 
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ดานการเดนิทางเปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสนิใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบริการในการสงบุตรหลาน

เขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับมากเนื่องจากโรงเรียนต้ังอยูใกลชุมชนเดินทาง

สะดวกสบาย และระยะทางไมไกลเกนิไป โรงเรียนจัดเจาหนาท่ีอํานวยการดานรักษาความปลอดภัย บริการดานจราจรใน

โรงเรียนแกผูปกครองตรวจบุคคลท่ีเขา-ออกโรงเรียนไดเปนอยางดีซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิมล เพ็ชรสุข (2548, 

บทคัดยอ) คือปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนใหบุตรหลานเขาเรียนอําเภอเมือง

สมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการปจจัยเกี่ยวกับท่ีต้ังไดแกการรับสงสะดวกและอยูใกลบานพบวาอยูในระดับมากท้ังนี้

อาจเปนเพราะวาการเดินทางไปโรงเรียนสะดวกท้ังตอผูปกครองและบุตรหลานโรงเรียนต้ังอยูใกลชุมชนการเดินทางของ

นักเรียนจึงสงผลตอการเรียนของนักเรียนและโรงเรียนยังมีบริการรถรับสงนักเรียนอยางเพียงพอและปลอดภัยอีกท้ัง

โรงเรียนมีระยะทางไมไกลเกินไปทําใหนักเรียนสวนใหญมาโรงเรียนแตเชานักเรียนไมตองรีบตื่นแตเชาเพื่อฝารถติดทําให

เด็กเหนื่อยลาและบ่ันทอนสมาธิในการเรียนได 

ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมเปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอก

บริการในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับมากเนื่องจากบริเวณ

โรงเรียนไดรับการตกแตงสถานท่ีใหสวยงามนาอยูโรงเรียนมหีองพยาบาล ครูอนามัย และเวชภัณฑเบ้ืองตนโรงเรียนมีรอบ

ร้ัวขอบชิดท่ีม่ันคงถาวรหองเรียนมีอากาศถายเทสะดวกสะอาดและปลอดภัยอาคารเรียนและหองปฏิบัติการตาง ๆ        

อยางเพียงพอตอจํานวนนักเรียนท่ีต้ังโรงเรียนอยูในท่ีไมมีเสียงหรือกลิ่นรบกวนมีการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาใหอยูใน

สภาพท่ีใชการไดดแีละปลอดภัยโรงเรียนมหีองนํ้าหองสวมเพยีงพอ และถูกสุขลักษณะ และบริเวณรอบโรงเรียนไมมีสถาน

บันเทิงหรือแหลงอบายมุข ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของไตรรงค อนันตนิติเวทย (2548, บทคัดยอ) คือปจจัยการตัดสินใจ

ของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 จังหวัดเพชรบุรีผลการวิจัยพบวาผูปกครองใหนํ้าหนักการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน ในโรงเรียน

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ทุกดานระดับมาก โดยใหนํ้าหนักการตัดสินใจระดับมากดานอาคารสถานท่ีและ

สิ่งแวดลอมเปนอันดับ 1 รองลงมาดานช่ือเสยีงของโรงเรียน ดานคุณภาพการเรียนการสอน ดานการปกครองนักเรียนดาน

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และ ดานคาใชจายระหวางการศึกษาตามลําดับ 

2. การเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอกบริการในการสงบุตรหลานเขา

เรียนในโรงเรียนเชียงคําวทิยาคม จังหวัดพะเยา จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผูปกครองพบวา 

2.1 ผูปกครองท่ีมอีายุตางกันมคีวามคดิเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ีนอก

บริการในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ         

ท่ี ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวคือผูปกครองท่ีมีอายุต้ังแต 41 ปขึ้นไปมีแนวโนมท่ีเห็นความสําคัญในดาน

บุคลากรดานวิชาการดานความสัมพันธกับชุมชนดานกฎระเบียบดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมและดานการ

เดนิทางท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากผูปกครองท่ีมอีายุมากกวาจะใหความสําคัญ ในการตัดสนิใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน

เชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา มากกวาผูท่ีมีอายุตํ่ากวา 31 ป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวาริน รัตนเพียร (2556, 

บทคัดยอ) ปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสินใจในการนําบุตรหลานเขาเรียนประถมศึกษารัฐบาล กรณี อําเภอหนองหงส จังหวัด

บุรีรัมย ผลการวจิัยพบวา ผูปกครองท่ีมอีายุตางกันความเกี่ยวของกับบุตรหลานตางกันมีเกณฑการตัดสินใจโดยคํานึงถึง

ปจจัยดานตาง ๆ ท่ีจะตัดสนิใจเลอืกโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
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2.2 ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง      

ในเขตพื้นท่ีนอกบริการในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยาในภาพรวมและรายดาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวคือผูท่ีมีระดับการศึกษาต้ังแตระดับ

มัธยมศึกษา ถงึระดับอุดมศึกษามแีนวโนมท่ีจะเห็นความสําคัญในดานบุคลากร ผูบริหาร ครูมคีวามรูความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอน ดานวิชาการ ดานกฎระเบียบ ดานความสัมพันธกับชุมชนดานการเดินทาง ดานอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอม ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากผูปกครองนักเรียนท่ีมรีะดับการศึกษาสูง จะมีความเขาใจในดานการบริหารโรงเรียน

และดานการจัดการเรียนการสอนไดอยางกวางขวางและมคีวามตองการท่ีจะใหบุตรหลานของตนมโีอกาสเรียนตอในระดับ

ท่ีสูงขึ้นในมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสรพล ใจแสวงทรัพย (2547, บทคัดยอ) ปจจัยการ

ตัดสนิใจของผูปกครองท่ีสงบุตรหลานเขาเรียน ในโรงเรียนวราวัฒนวิทยา กิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ผลการวิจัยพบวาผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีปจจัยการตัดสินใจดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการดานการ

ใหบริการนักเรียน และดานคาใชจายในการศึกษาแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิ ท่ีระดับ .01 

2.3 ผูปกครองท่ีมีอาชีพตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นท่ี

นอกบริการในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวทิยาคม จังหวัดพะเยาในภาพรวมแตกตางกันอยางมนัียสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว คอืผูปกครองสวนใหญมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีแนวโนมท่ีจะ

เห็นความสําคัญในดานบุคลากร ดานความสัมพันธกับชุมชนดานวิชาการดานกฎระเบียบดานอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอม และดานการเดินทาง ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากผูปกครองท่ีมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ตองการใหบุตร

หลานของตนไดรับการศึกษาท่ีดี  ซึ่งหากบุตรหลานไดรับการศึกษาท่ีดีก็มีแนวโนมท่ีจะประกอบอาชีพเชนเดียวกับตนเอง

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุริยาเสียงเย็น (2550, บทคัดยอ) คือศึกษาปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลาน เขาเรียนตอ

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมผลการวิจัยพบวาภูมิหลังของผูปกครองท่ีมีเพศระดับการศึกษารายไดและ

ระดับช้ันของนักเรียนในความปกครองท่ีตางกันมกีารตัดสนิใจสงบุตรหลานเขาศึกษาตอไมแตกตางกันยกเวนผูปกครองท่ีมี

อาชีพตางกันมกีารตัดสนิใจสงบุตรหลานเขาศึกษาตอแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

ควรนําหัวขอท่ีผูปกครองใหระดับความคดิเห็นสูงไปตอยอดเพื่อเปนกลยุทธในการแนะแนวทางการศึกษาตอและ

ปรับปรุงหัวขอท่ีผูปกครองใหระดับความคดิเห็นตํ่าไปพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

ควรศึกษาความพงึพอใจของผูปกครองตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชียงคําวทิยาคม 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบรกิาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

FACTOR AFFECTING TO SELF – DEVELOPMENT OF SUPPORTING STAFF  AT 
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1* และบรรจง ไชยรินคํา1
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Peerachat Aupkaew1* and Banjong  Chairinkham2 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัย โดยใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา กลุมตัวอยางไดแก บุคลากรสายบริการของมหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 

2557 จํานวน 284 คน ซึ่งใชสถิติวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห  เพื่อเปรียบเทียบ

โดยใชการทดสอบคา T-test  

 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน เปนปจจัยสูงสุดท่ีสงผลตอการพัฒนา

ตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา รองลงมาไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานรางกายและจิตใจ 

ดานการศึกษาตอ และดานสวัสดกิาร ตามลําดับ 

 การเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา พบวา อายุการ

ทํางานท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็น ดานสวัสดิการ แตกตางกัน และ ดานการศึกษาตอ ดานการพัฒนาทักษะการ

ปฏบัิติงาน ดานคุณธรรม และจริยธรรม ดานสุขภาพรางกายและจติใจ ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
 

คําสําคัญ: ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเอง  
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Abstract  

 The aims of were this study to study factor affecting to self – development of supporting staff at University 

of Phayao and Compare the factor affecting to self – development divided by work experience of supporting staff at 

University of Phayao. The instrument used for data collection was a set of rating scale questionnaires. The sample 

group was 248 supporting staff at the University of Phayao from the academic year of 2014. The statistical analysis 

was consisted of mean, standard deviation and T-test. 

The findings of the study revealed that the factor affecting to self – development of supporting staff at 

University of Phayao in overall at high level. Considering each aspect, it was found that factor in the development of 

practical skills was at highest level to affect self – development of supporting staff in University of Phayao, Fallowed 

by moral and ethical, Body and mind, education, and welfare. 

In comparing the factors affecting the self- development at the University of Phayao it was found that different work 

experiences, different opinion development of practical skills, morals and ethics, body and mind at statistically 

significant .05 
 

Keywords: FACTOR AFFECTING TO SELF – DEVELOPMENT 
 

บทนํา 

การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดกลาวถึง 

ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีมีการปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็ว

และซับซอนมาก ซึ่งเปนท้ังโอกาสและความเสี่ยงตาง ๆ ตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการกาวสูประชาคมอาเซียน 

ภายในป 2558  

ท่ีจะตองเรงสรางภูมิคุมกันใหประเทศมีความเขมแข็งขึ้น ในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระบบ

เศรษฐกจิของประเทศใหสามารถปรับตัวเพื่อรองรับกับผลกระทบจากการเปลี่ยนเปลี่ยนไดอยางเหมาะสม โดยยึดคนเปน

ศูนยกลางในการพัฒนา เพื่อใหคนเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาในดานตาง ๆ ไปสูเปาหมายท่ีตองการ ดวยเหตุผลตาง ๆ        

จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคน ท้ังดานจิตใจ รางกาย ความรูและทักษะความสามารถตาง ๆ พรอมท้ังดานคุณธรรม 

จริยธรรม และความรู อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเปนสาเหตุท่ีจะตองใหคนไดมกีารพัฒนาตนเองในทุกวถิทีาง  

มหาวิทยาลัยพะเยานอกจากผลิตบัณฑิตสูสังคมแลว ยังมีบุคลากรเปนกําลังในการขับเคลื่อนองคกร              

คอื บุคลากรสายบริการ ซึ่งปจจุบันมหาวทิยาลัยมุงเนนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพื่อเปนแบบอยางท่ี

ดีงามในการดํารงชีวิตสรางสรรคสังคมใหเกิดความสงบและสันติสุข บุคลากรสายบริการในมหาวิทยาลัยพะเยามีความ

ตองการท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อใหกาวทนในยุคท่ีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว การพัฒนาตนเอง    

ของบุคลากรสายบริการ จึงมีหลายปจจัยท้ังภายในและปจจัยภายนอกท่ีอาจจะสงผลใหปจจัยเหลาน้ีเปนตัวแปรสําคัญ     

ในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ 
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จากความเปนมาและปญหาดังกลาวขางตน ผูศึกษาซึ่งเปนบุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยพะเยา จงึมคีวาม

สนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน อันจะเปนแนวทางสําคัญท่ีจะสงผลตอ

การพัฒนาบุคลากรสายบริการอยางตรงจุด มีคุณภาพ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ 

ไปสูความสําเร็จและความกาวหนาตอไป 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ โดยจําแนกตามอายุการทํางาน 

 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 

 

 

 

 

 
 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา เปนการวิจัยเชิง

สํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาไดแก มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน

ตามลําดับดังน้ี  ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บ

รวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาน้ีไดแกพนักงานสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา เลขท่ี 19/2 ต.แมกา อ.เมือง จ.พะเยา 

จํานวน 665 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคอื พนักงานสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีปฏบัิติงานภายในเขตพื้นท่ีมหาวทิยาลัย

พะเยา ตําบลแมกา อ.เมอืง จ.พะเยา โดยไดทําการสุมตัวอยางงาย (Simple Random Sampling) กําหนดกลุมตัวอยางได

จากการคาํนวณซึ่งไดมาจากการเปดตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ขนาดของกลุมตัวอยาง เทากับ 

248 คน  

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย

บริการ มหาวทิยาลัยพะเยา 5 ดาน 

1.ดานการศึกษาตอ 

2.ดานสวัสดกิาร 

3.ดานการพัฒนาทักษะการปฏบัิติงาน 

4.ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

5.ดานสุขภาพรางกายและจติ 

ปจจัยภายใน 

อายุการทํางานของบุคลากรสายบริการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามา

จัดทําเคร่ืองมอืในการสอบถาม เร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา การ

พัฒนาและการสรางแบบสอบถาม ปจจัยภายนอกไดแก ปจจัยทางดานการศึกษาตอ ปจจัยทางดานสวัสดิการปจจัย

ทางดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และปจจัยภายในไดแก ปจจัยทางดานคุณธรรมและจริยธรรม ปจจัยทางดาน

สุขภาพรางกายและจติใจ 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศึกษาตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา หลักการ ทฤษฎี แบบสอบถามในวิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ

ประสทิธิภาพการปฏบัิติงานของบุคลากร ปจจัยท่ีมผีลตอการปฏบัิติงานของบุคลากร 

2. สรางเคร่ืองมอืในการรวบรวมขอมูล โดยการพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม  

3. นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

4. นําเคร่ืองมอืท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก 

    4.1   ผศ.ดร.กัญญาณัฐ  สุนทรประสทิธ์ิ 

                4.2  ดร.วพิรพรรณ  เนื่องเม็ก 

                4.3  ดร.ดุจฤด ี ปานพรหมมนิทร 

    ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ 

5. นําเคร่ืองมอืมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัย

พะเยา แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) ประกอบดวย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการทํางาน  

 ตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

(Rating Scale) ชนิดกําหนดคําตอบเปนขอความ 5 ระดับ ในปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเอง 5 ดาน ไดแก ปจจัยดาน

การศึกษาตอ ดานสวัสดิการ ดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ดานคุณธรรมและจริยธรรม และดานสุขภาพรางกาย

และจิตใจ จํานวน 40 ขอ นําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผลโดยใชเกณฑระดับคาคะแนน

เฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99)  

 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองกับอายุการทํางาน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมขีัน้ตอนดังน้ี 

1. ผูศึกษาไดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจาก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความ

อนุเคราะหเขาทําการสํารวจขอมูล 

2. แจกแบบสอบถามไปยังบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีเปนกลุมตัวอยางตามท่ีกําหนดโดยขอ

ความรวมมอื แลวอธิบายรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม 

3. เก็บแบบสอบถามคนืตัวตนเองจากแบบสอบถามท่ีสงไป 248 ฉบับ 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองในการตอบ

แบบสอบถาม 

5. นําขอมูลท่ีไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช

สถติิในการวเิคราะหดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจัดหมวดหมูและใหทราบลักษณะพื้นฐานท่ัวไปของกลุม

ตัวอยาง โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.1 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามนํามาหาคาความถี่ และคา

รอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

1.2 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 5 ดาน วเิคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนรายขอ รายดาน และโดยรวม 

2. สถติิท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน 

2.1 การวเิคราะหโดยสถติิเชิงอนุมาน (Inferential  Statistic) ใชทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

         2.1.1  การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมใชการทดสอบคาที แบบเปน

อิสระตอกัน (t-test : Independent) โดยทดสอบปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองกับอายุการทํางาน 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจิัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการมหาวทิยาลัยพะเยา 

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองกับอายุการทํางาน 
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สรุปผลและอธปิรายผล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง 

160 คน และเพศชาย 88 คน มชีวงอายุ 20-30 ป จํานวน 137 คน ชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 99 คน และชวงอายุ 41-50 

ป จํานวน 12 คน มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 163 คน ระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 78 คน ระดับ

การศึกษาปริญญาเอก จํานวน 3 คน และระดับการศึกษาอื่น ๆ จํานวน 4 คน  ประสบการณทํางานตํ่ากวา 3 ป จํานวน 

103 คน และมากกวา 3 ปขึ้นไป จํานวน 145 คน 

ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด     

คือ ดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน รองลงมา ไดแก  ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานสุขภาพรางกายและจิตใจ    

ดานการศึกษาตอ และดานสวัสดกิาร ตามลําดับตอนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองกับอายุการ ทํางาน 

จากการเปรียบเทียบความคิดเห็น เกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรสายบริการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยจําแนกตามอายุการทํางานพบวาโดยภาพรวม พบวา อายุการทํางานท่ีแตกตางกัน มคีวามคดิเห็น 

ดานสวัสดิการ แตกตางกัน แตในดานการศึกษาตอ ดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ดานคุณธรรมและจริยธรรม      

ดานสุขภาพรางกายและจติใจ ไมแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

อภปิรายผลการวจัิย 

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ผูวิจัยขอนําผล

การศึกษา มาอภิปรายผลดังน้ี 

ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของพนักงานสายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน จากคาเฉลี่ย แปรผล จากมากไปหานอย ดังน้ี 

1. ดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน เปนปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ี เนื่องจาก บุคลากรสายบริการของมหาวิทยาลัยพะเยาทางมีความ

ตองการในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในการทํางานไดอยางถูกตอง ไดรับโอกาสไปเรียนรูงาน     

ในองคกรช้ันนํา เพื่อนํามาปรับใชในการทํางาน การทํางานมีความสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายขององคกร เกิดความ

เช่ียวชาญในการทํางาน และการทํางานเปนท่ีพึงพอใจของผูบังคับบัญชา ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนางานอยางย่ิง       

จงึสงผลใหบุคลากรตองการพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของสมพงษ จันทรพมิพ (2555) ท่ีศึกษาความตองการ

พัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบวา ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร

สายบริการ มหาวทิยาลัยพะเยา ในดานการพัฒนาทักษะการปฏบัิติงาน อยูในระดับมาก 
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2. ดานคุณธรรมและจริยธรรม เปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ี เนื่องจาก ผูปฏิบัติงานท่ีมีความคิดดี จิตใจดี ประพฤติอยูในกรอบท่ีดี

งาม มีสติ สัมปชัญญะ ในการทํางาน มีอุปนิสัย และเจตนาท่ีดีงาม เกิดความเปนระเบียบเรียบรอยภายในองคกร             

มีความสุขในการทํางานรวมกับผูอื่น และเกิดความรักและความสามัคคีภายในองคกร จะมีแนวโนมในการพัฒนาตนเอง   

ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ เสาวลักษณ ภูสมชาย และนันทวัน  ทองพิทักษ (2551) ท่ีศึกษาความตองการ

ในการพัฒนาตนเองของพนักงานสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา ความตองการในการ

พัฒนาตนเองของพนักงานสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดานคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับมาก  

3. ดานสุขภาพรางกายและจิตใจ เปนปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ ของ

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ี เนื่องจาก บุคลากรสายบริการท่ีมีรางกายสมบูรณ ไมเปนโรค ไมทุพพลภาพ 

เปนมสุีขภาพจติด ีอารมณด ีและมคีวามสุขในการทํางาน สามารถฝาฟนปญหา และอุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นในการทํางาน และ

ผูปฏบัิติงานมคีวามพรอมดานรางกายในการปฏิบัติงานรวมกัน จะสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น บุคลากรจึงมี

ความตองการในการพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ ภูสมชาย และนันทวัน ทองพิทักษ (2551)      

ท่ีศึกษาความตองการในการพัฒนาตนเองของพนักงานสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา 

ความตองการในการพัฒนาตนเองของพนักงานสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รางกาย และจิตใจ อยูใน

ระดับมาก 

4. ดานการศึกษาตอ เปนปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ี เนื่องจาก การศึกษาตอเปนการพัฒนาความรูเพื่อใชในการ เปดโลกทัศนของตนเอง เปนท่ี

ยอมรับของเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา ปรับวุฒิการศึกษาเพื่อใหไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และไดรับการเลื่อน

ตําแหนง จึงเปนเหตุผลใหบุคลากรพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุษบา สถิรปญญา (2553) ท่ีศึกษาความ

ตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบวา ความตองการ

พัฒนาตนเองของบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดานการศึกษาตอ อยูในระดับมาก 

ดานสวัสดิการ เปนปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก ความมั่นคงในอาชีพ ไดรับโอกาสการกูยืมเงิน ไดรับเงินบําเหน็จ บํานาญ        เมื่อ

เกษียณอายุการทํางาน ไดรับเงนิพเิศษนอกเหนอืจากเวลาทํางาน และไดรับโอกาสใหมีวันลาพักผอนเพิ่มมากขึ้น       เปน

ความตองการพื้นฐานของมนุษย จงึสงผลตอการพัฒนาตนเองเพื่อใหไดรับสวัสดิการท่ีดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

กฤติกา ปญญาวงค (2552) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลการวิจัยพบวา สวัสดิการของหนวยงานเปนปจจัยท่ีสงผลตอขวัญและกําลังใจในการ

ปฏบัิติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย ในระดับมาก    
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ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา”ผูศึกษามี

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนใหเกดิประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

เพื่อใหบุคลากรของมหาวทิยาลัยพะเยา มกีารพัฒนาตนเองในการปฏบัิติงาน ผูบริหารมหาวทิยาลัยพะเยา ควรมี

การสงเสริมและใหความสําคัญและมกีารดําเนินการอยางเปนรูปธรรม คอื 

1. ควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสอดคลองกับปจจัย ดานการพัฒนาทักษะ ในการ

ปฏบัิติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนโยบายและแผนงานท่ีชัดเจน โดยมีการติดตามผลการนํา

ความรูจากการพัฒนาบุคลากรไปใชและจัดระบบการประชาสัมพันธ การพัฒนาตนเองทุกรูปแบบใหท่ัวถงึ และสมํ่าเสมอ 

2. ควรสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรใหบุคลากรสายบริการ เขารับการอบรมในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม 

เพราะเปนปจจัยหน่ึงท่ีสามารถพัฒนาตนเอง ท้ังน้ีเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ

ขอเสนอแนะในการวจิัยคร้ังตอไป 

2.1 ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวชิาการ ของมหาวทิยาลัยพะเยา 

2.2 ควรศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัย

พะเยาโดยจําแนกตามอายุการทํางาน ในชวงอายุท่ีตางกันมากขึ้น หรือจําแนกตาม เพศ อายุ เพิ่มเติม 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงดวยความกรุณา ดร.บรรจง ไชยรินคํา ทานอาจารยท่ีปรึกษา 

คําแนะนํา แกไข ตรวจทาน ความถูกตองเรียบรอยและขอบกพรองตางๆ จึงทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองเสร็จสิ้น

สมบูรณ ผูศึกษารูสกึซาบซึ้งเปนอยางย่ิง จงึกราบขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธ์ิ ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร อาจารยประจํา

สาขาการประมง และดร.วพิรพรรณ เนื่องเม็ก สาขาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีกรุณาให

คําแนะนํา แกไข ตรวจสอบเคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ีสมบูรณ และมคีุณคา 

 ขอขอบคุณ บุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามหากพบขอบกพรองผิดพลาดประการใด ผูศึกษาคนควาขออภัยเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี คุณคาและประโยชน

อันพึงมีจากรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาแตคุณบิดา มารดา ตลอดจนบูรพ

คณาจารยผูประสาทความรูใหแกผูทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง  
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ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรยีนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพี  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา 

Factors affectingdropout for student in vocational certificate level at 

Pong Technology and Management collegePhayao Province 

ดวงใจ ขาวงาม2

1* และพงษกร  หงษกราย3

2 

Duangjai Khawngam1* and  Pongsakron hongkrai2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยาผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ

พจิารณา เปนรายดานพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมาจากมากไปหานอย ดังน้ี ดาน

สถานศึกษาและสภาพแวดลอม (�̅� = 2.86) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (�̅� = 2.68) ดานครูผูสอน (�̅� = 2.66) ดานครู

ท่ีปรึกษา (�̅� = 2.53) ดานสวนตัวนักเรียน (�̅� = 2.48) และดานสภาพครอบครัว (�̅� = 2.30) 
 

คําสําคัญ: ปจจัยการออกกลางคัน  
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Abstract  

 The objective of this research was to study the factors affecting of dropout of student in vocational certificate level 

at Pong Technology and management college, Phayao Province. The results of this research were found that the 

overall factors affecting of dropout of student in vocational certificate level at Pong Technology and Management college, 

Phayao Province was at the moderate level. When considered each aspect of factors affecting of dropout of students 

with average arrangement from the most to the least was showed as follows, school and environmental aspect, learning and 

teaching management, teacher, adviser, student, and parents’ status with average of 2.86, 2.68, 2.66, 2.55, 2.48, and 

2.30, respectively. 
 

Keywords:   Factors of dropout 
 

บทนํา 

 การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก 

การอบรม การสบืสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก

การจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตในการจัดการศึกษา

ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553) 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนองคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการมีหนาท่ีจัดการอาชีวศึกษา

และฝกอบรมวิชาชีพเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ

แผนการศึกษาแหงชาติเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีรวมท้ังเปนการยก 

ระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปน

สากลและภูมปิญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมคีวามรู ความสามารถในทางปฏบัิติและมสีมรรถนะจนสามารถนําไป

ประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระไดเพื่อใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางสอดคลองกับความ

สนใจและความตองการของบุคคลแผนการจัดการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบันคือฉบับพุทธศักราช 2540 จึงไดเนนเรื่อง

การจัดการอาชีวศึกษาทุกระดับเพื่อเปนการสงเสริมปวงชนชาวไทยเชนสามารถประกอบอาชีพสวนตัวโดยไมจําเปนตอง

เขารับราชการเปนตนแตการจัดการอาชีวศึกษาเปนเร่ืองท่ียุงยากซับซอน นักการศึกษาตองเขาใจในระบบงานอาชีวศึกษา

ธุรกจิอุตสาหกรรมทุกประเภทอยางกวางขวางเพราะการอาชีวศึกษาเปนงานท่ีไมอาจบริการไดโดยสามัญสํานึก ดังนั้นจึง

จําเปนตองมผีูรับผดิชอบตอการจัดการอาชีวศึกษาทุกระดับ (ธนู แสวงศักดิ์, 2548)  

 งานอาชีพ หรืออาชีวศึกษาตองใชงบประมาณในการจัดซื้อเคร่ืองมือ และวัสดุอุปกรณท่ีใชฝกหัดตามบทเรียน

หรือตามใบงานเปนเงนิจํานวนมาก เมื่อศึกษาสําเร็จตามหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได 
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ผูปกครองของนักศึกษาตลอดจนครูอาจารยตางช่ืนชมในความสําเร็จน้ัน หากศึกษาไมสําเร็จตามหลักสูตรอาจถือวาการลงทุน

จัดการศึกษาระดับน้ันไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว ผูท่ีอยูเบ้ืองหลังการลงทุนทุกคนตองผิดหวัง สิ่งท่ีตามมาคือความสูญเปลา

ทางการศึกษาซึ่งในแตละปตองสูญเสียเปนเงินไมนอยอีกอยางปจจัยในเร่ืองความยากจนเปนปจจัยหลักของการออกกลางคัน

ของนักเรียน ความเช่ือตามแนวคิดดังกลาวไดรับการยืนยันจากผลการวิจัยเปนจํานวนมากท้ังผลการวิจัยภายในประเทศ

และผลการวิจัยตางประเทศ การออกกลางคันเปนปญหาสําคัญตอการจัดการศึกษาของประเทศท่ีตองเรงดําเนินการปองกัน

และแกไขปญหาอยางจริงจัง ท้ังน้ีเนื่องจากปญหาการออกกลางคันของผูเรียนทําใหเกิดความสูญเปลาของงบประมาณใน

การจัดการศึกษาถึงแมวาหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของจะไดทุมเทใหความสําคัญกับการแกปญหาผูเรียนออก

กลางคัน (Drop out) แลวก็ตามแตในปจจุบันปญหาการออกกลางคันของผูเรียนก็ยังไมหมดไป สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาเปนหนวยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพไดรับผลกระทบจากปญหา

การออกกลางคันของผูเรียนเชนเดียวกับหนวยงานหลักอื่น ๆ ดังจะเห็นไดจากขอมูลจากการสํารวจและติดตามการออก

กลางคันของผูเรียนระบบปกติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ชวงป

การศึกษา 2552–2554 จํานวนสถานศึกษากลุมตัวอยาง 353 แหง (รอยละ 85 ของจํานวนสถานศึกษา 416 แหง) ของ

สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบวาผูเรียนระบบปกติในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยภาพรวมมีผูเรียนออกกลางคัน จํานวน 63,773 คน (คิดเปนรอยละ 27.52) (สํานักติดตามและ

ประเมนิผลการอาชีวศึกษา, 2556) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงเปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม

จัดการเรียนการสอน โดยมุงผลติกําลังคนระดับกึ่งฝมอืระดับฝมอืทุกสาขาวิชาชีพการจัดการเรียนการสอนจึงเนนการฝกปฏิบัติ

เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีทักษะในวิชาชีพน้ัน ๆ และใหมีสมรรถนะตามความตองการของทองถิ่นตลาดแรงงานและ

สามารถประกอบอาชีพอิสระไดจากแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการ

ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา

รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําสูการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ของวิทยาลัยเทคโนโลยี และ

การจัดการปงปการศึกษา 2556 จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนปการศึกษา 2556 ท้ังหมด 260 คน และจํานวนผูเรียนท่ี

ออกกลางคันท้ังหมด 13 คน คดิเปนรอยละ 5 (วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง, 2556) 

 จากเหตุผลดังกลาวผูศึกษามคีวามสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ปการศึกษา 2557 วาสาเหตุใดที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน

มากนอยเพียงใดซึ่งผลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้จะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครูหา

แนวทางดูแลชวยเหลอืนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูอันจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ และเปนขอมูลใหกับสถานศึกษา

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาตอไป 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการปง จังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวจิัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี

และการจัดการปง จังหวัดพะเยา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ีท่ีทําการศึกษา ไดแก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี ประชากรและกลุม

ตัวอยางการพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 

จังหวัดพะเยาจํานวน 241 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ

ปงจังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557 ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejecie and 

Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 148 คน   

ตัวแปรตน 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วชิาชีพ วทิยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการปง จงัหวัดพะเยา  

จําแนกไดดังน้ี 

          1. เพศ  ไดแก 

 1.1 เพศชาย 

 1.2 เพศหญงิ 

2. ระดับช้ันป ไดแก 

 2.1 ช้ันปท่ี 1 

 2.2 ช้ันปท่ี 2 

 2.3 ช้ันปท่ี 3 

ตัวแปรตาม 

ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคัน

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วชิาชีพ (ปวช.) วทิยาลัยเทคโนโลยี

และการจัดการปง จังหวัดพะเยา 

จําแนกออกเปน 6 ดาน ดังน้ี 

1. ดานสถานศึกษาและ

สภาพแวดลอม 

2. ดานครูผูสอน 

3. ดานครูท่ีปรึกษา 

4. ดานหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน 

5. ดานสวนตัวนักเรียน 
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การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามา

จัดทําเคร่ืองมอืในการสอบถามเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ วิทยาลัย

เทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา 6 ดาน ไดแก ดานสถานศึกษาและสภาพแวดลอม ดานครูผูสอน ดานครูท่ี

ปรึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานสวนตัวนักเรียน และดานสภาพครอบครัว 

เครื่องมอืทีใ่ชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศึกษาตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ โดยพจิารณาตามหลักระเบียบวธีิวจิัย และวัตถุประสงคของการวจิัยเปนหลัก 

2. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาเขียนเปนขอกระทงความ (Item) ของแบบสอบถามตามองคประกอบตาง ๆ 

ของปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพท้ัง 6 ดาน แลวนํามาสรางเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ท่ีมชีวงตัวเลอืก 5 ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

 3. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อทําการตรวจสอบและแกไข

เพิ่มเติมขอคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาและรัดกุมย่ิงขึ้น 

4. นําเคร่ืองมือท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา 

(Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ จํานวน 3 ทาน ไดแก 

     4.1 ดร.อนวัช อุนกอง 

  4.2 นายธนวัฒน กณะบุตร 

  4.3 นายเกษม สายสําราญ 

 5. นําเคร่ืองมอืท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC ไดคา IOC > 0.5  

 6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-Out) จํานวน 30 ชุด โดยขอความรวมมือจากผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อทําการทดลองใชเคร่ืองมอืกับนักเรียน ท่ีไมใชประชากรและกลุมตัวอยางท่ี

ตองการศึกษาโดยตรงแตมลัีกษณะท่ีคลายกัน  

7. นําแบบสอบถามมาหาคาเฉลี่ยความเช่ือม่ัน (Reliability) ท้ังฉบับโดยวธีิหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha–Coefficient)

ตามวธีิการของครอนบาค (Cronbach)ซึ่งไดคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.96  

8. นําแบบสอบถามท่ีไดพัฒนาปรับปรุงคุณภาพเปนฉบับท่ีสมบูรณแลว จัดพมิพเปนแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อ

นําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของการวจิัยตอไป 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา  แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนการสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ และระดับช้ันปท่ีศึกษาซึ่งมีลักษณะ

แบบเลอืกตอบ (Check list)   
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 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเชิงสํารวจแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ท่ีมีชองตัวเลือก 5 ระดับ คือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยทําการสํารวจระดับปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับ

ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา ตามตัวแปรตามท้ัง 6 ดาน ไดแก ดานสถานศึกษา

และสภาพแวดลอม ดานครูผูสอน ดานครูท่ีปรึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานสวนตัวนักเรียน และ

ดานสภาพครอบครัว โดยมคีําถามท้ังหมด จํานวน 40 ขอ  

  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยท่ี

สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาคนควาวจิัยคร้ังน้ี ผูวจิัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี  

1. ขอหนังสอืจากมหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมอืจากผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ

ปง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล

จากนักเรียน  

2. การนําสงแบบสอบถามและการเก็บขอมูล  

3. ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistical Package for Social 

Science) ตามหัวขอหรือประเด็นตางๆ ดังน้ี 

 3.1 วเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามเพศ และระดับช้ันปท่ี

ศึกษาวเิคราะหโดยใชคารอยละ 

 3.2 วเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท้ัง 

6 ดาน ไดแก ดานสถานศึกษาและสภาพแวดลอม ดานครูผูสอน ดานครูท่ีปรึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ดานสวนตัวนักเรียน และดานสภาพครอบครัว สถติิท่ีใชในการวเิคราะห ไดแก คาเฉลี่ย (�̅�) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและใชคาสถิติในการวิเคราะห

ขอมูล ดังน้ี 

 1. สถติิท่ีใชหาคุณภาพของเคร่ืองมอื  

  1.1 สถติิท่ีใชหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item Objective Congruence: IOC) 

  1.2 สถติิท่ีใชหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามใชวธีิหาคาสัมประสทิธ์ิตามวธีิการของครอนบาค (Cronbach) 

2. สถติิพื้นฐาน  

  2.1 คารอยละ (Percentage) 

  2.2 คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean): �̅� 

  2.3 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D)  



 

2710 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจิัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

จากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี

และการจัดการปง จังหวัดพะเยาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ วทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา สรุปผลการศึกษาท่ีตองการศึกษาดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามมีท้ังหมด 148 คน ซึ่งสวนใหญ

เปนเพศชายมีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 63.50 รองลงมา เปนเพศหญิงมีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 36.50 และ

เมื่อพิจารณาวิเคราะหตามระดับช้ันปท่ีศึกษาพบวา ซึ่งสวนใหญศึกษาอยูในระดับช้ันปวช.1 มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอย

ละ 40.50 รองลงมาคือ ศึกษาอยูในระดับช้ันปวช.3 มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 33.80 นอยท่ีสุดคือ ศึกษาอยูใน

ระดับช้ันปวช.2 มจีํานวน 38 คน คดิเปนรอยละ 27.70 

ตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการปง จังหวัดพะเยา โดยรวมท้ัง 6 ดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานจากคาเฉลี่ยแปลผลจาก

มากไปหานอยพบวา ดานสถานศึกษาและสภาพแวดลอมเปนปจจัยสูงสุดท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน

รองลงมาคือ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานครูผูสอน ดานครูท่ีปรึกษามีคาเฉลี่ยแปลผลอยูในระดับปาน

กลาง และดานสวนตัวนักเรียน ดานสภาพครอบครัวมคีาเฉลี่ยแปลผลอยูในระดับนอย 

อภปิรายผลการวจัิย 

การศึกษาคนควาปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัย

เทคโนโลยแีละการจัดการปง จังหวัดพะเยา ผูศึกษาพบวา ประเด็นท่ีนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังน้ี 

จากผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วชิาชีพวทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา โดยรวมท้ัง 6 ดาน เปนปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันอยู

ในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน ดานสถานศึกษา และ

สภาพแวดลอมดานครูผูสอนดานครูท่ีปรึกษา และดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ดานสวนตัว

นักเรียน และดานสภาพครอบครัวอยูในระดับนอย ซึ่งจะไดอภิปรายเปนรายดานดังน้ี 

ดานสถานศกึษาและสภาพแวดลอม  

จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีปจจัยท่ีสงผลตอการ

ออกกลางคันมากท่ีสุด สถานศึกษามีพื้นท่ีพักผอน อุปกรณเลนกีฬาไมเพียงพอ วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักร

สําหรับการฝกทักษะดานวิชาชีพไมเพียงพอ ภายในสถานศึกษามีสิ่งเราเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน ตามลําดับ และขอท่ีเปน

สาเหตุของการออกกลางคันนอยท่ีสุด ไดแก การจัดบรรยากาศในหองเรียนไมเหมาะสมท่ีเปนเชนน้ีอาจจะเนื่องจากวา
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นักเรียน หรือผูปกครองของนักเรียนน้ันตองพิจารณาในเร่ืองสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาซึ่งเปนสิ่งแรกท่ีมองเห็นได

อยางชัดเจน และสะทอนไดถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเปนเร่ืองสําคัญ หากวิทยาลัยมีความพรอมไมวาจะเปน

สถานท่ีพักผอน อุปกรณเลนกีฬาใหกับนักเรียนชวงพักเท่ียง หรือคาบวางของนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และ

เคร่ืองจักรท่ีทันสมัย เพียงพอสําหรับใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติทักษะทางดานฝมือรวมท้ังสถานศึกษาไมมีสิ่งเราเกี่ยวกับยา

เสพติด การพนันซึ่งเปนสิ่งท่ีผูปกครองของนักเรียนใหความสําคัญและเปนหวงบุตรหลาน และการสําเร็จการศึกษาของ

นักเรียนก็เปนความมุงหวังของผูปกครองนักเรียนวาหลังจากสําเร็จการศึกษาไปแลวจะตองไดทํางานท่ีดี มีความม่ันคง มี

รายไดเพียงพอแกการยังชีพ เปนตน ดังน้ันเมื่อสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหมีคุณภาพในระดับท่ีไมพึง

พอใจแลว หรือสถานศึกษามีอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ หองนํ้าไมเพียงพอ โรงอาหารไม

เพยีงพอ หองเรียนและการจัดบรรยากาศในหองเรียนไมเหมาะสมดวยก็อาจจะสงผลใหนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว

จะมีความยากลําบากในการเขาทํางานท่ีดีได ดังน้ันนักเรียน หรือผูปกครองนักเรียนก็อาจจะตัดสินใจยายไปเรียนใน

สถานศึกษาแหงใหมก็เปนไดซึ่งจากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา เร่ืองท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาน้ันเปน

สาเหตุท่ีทําใหนักเรียนตองออกกลางคันอยูในระดับปานกลางสอดคลองกับงานวิจัยของอุทัย ลือสกุล (2553) ศึกษาวิจัย

เร่ือง รูปแบบการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบวา 

สาเหตุท่ีสงผลการออก กลางคันของนักเรียน นักศึกษา ดานสถานศึกษา ไดแก ระเบียบ ขอบังคับและกฎเกณฑท่ีเครงครัด

และมีมากเกินไปซึ่งสถานศึกษาจะตองยืดหยุนกฎระเบียบ ขอบังคับใหเหมาะสมกับสถานการณ สนับสนุนกิจกรรมการ

เยี่ยมบานผูเรียน สอดสองดูแลชุมชนรอบสถานศึกษา โดยเฉพาะรานอาหารท่ีมีของมึนเมา สมาคมสนุกเกอรท่ีเปนแหลง

ม่ัวสุมของนักเรียน นักศึกษา   

ดานครูผูสอน  

จากการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีเปนสาเหตุของการออก

กลางคันมากท่ีสุด ไดแก ครูผูสอนมอบหมายงานใหมากเกนิไปไมมคีวามยุติธรรมและเขมงวดการสอนมากเกินไปความเหมาะสม

การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน ตามลําดับ และขอท่ีเปนสาเหตุของการออกกลางคันนอยท่ีสุด 

ไดแก ครูผูสอนขาดประสบการณในการสอนท่ีเปนเชนน้ีอาจจะเนื่องมาจากวาวิธีสอนและพฤติกรรมของครูผูสอนมีสวนสําคัญ

มากตอการเรียนรูของนักศึกษา ผูสอนท่ีมปีระสบการณสอนอาจสอนไดสนุกสนาน และสามารถกําหนดบรรยากาศในช้ันเรียน

ใหเปนแบบใดก็ได เชน ความเครงเครียด ความช่ืนบานหรือความเบ่ือหนายจึงเปนตัวอยางท่ีผูเรียนอยากจะเอาอยางสอดคลอง

กับงานวิจัยของวัชรี ตระกูลงาม (2550) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการออกกลางคันของนักศึกษามหา วิทยาลัยราช

ภัฎสวนดุสิตคือ ปจจัยดานอาจารยผูสอนพบวาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการออกกลางคันระดับมากท่ีสุดคือผูสอนไมมี

เทคนิคการนําเสนอท่ีนาสนใจในระดับมากมี 2 ปจจัยคือ ใหงานมากเกินไปจนเกิดความทอแทและผูสอนเครงเครียดเกินไป

สอดคลองกับงานวจิัยของจริาลัชซ รวมทรัพย (2538) ท่ีศึกษาสภาพท่ีเปนจริงเกี่ยวกับปญหาการออกกลางคันของนักเรียนคือ 

ครูผูสอนตองมีความรับผิดชอบตอการสอน เกณฑในการวัดผลตองเท่ียงธรรม ยุติธรรม ผูสอนตองแสวงหาความรูเพิ่มเติม

ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณในการสอน  
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ดานครูที่ปรกึษา  

จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีเปนสาเหตุของการออก

กลางคันมากท่ีสุด ไดแก การวางตนตอนักเรียนของครูท่ีปรึกษาครูท่ีปรึกษาไมยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนการ

ดูแลเอาใจใสตอนักเรียนไมท่ัวถึงครูท่ีปรึกษาขาดความเปนกันเองกับนักเรียน ตามลําดับท่ีเปนเชนน้ีอาจจะเนื่องจากครูท่ี

ปรึกษา คอื ผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียน ตักเตือนและดูแลความประพฤติของนักเรียนมี

หนาท่ีดูแลนักนักเรียนอยางใกลชิด โดยเปนเสมอืนพอแมคนท่ีสองซึ่งตองใหความรักความอบอุน ใหกําลังใจ เปนกันเองกับ

นักเรียน เปนครู อาจารยทําหนาท่ีอบรมส่ังสอนและนําเพื่อนพัฒนาตนเอง และการใชชีวิตรวมกับผูอื่นอยางเปนสุข เปน

เพื่อนคอยรับฟง รวมทุกข สนับสนุนใหมีความสุข มีนํ้าใจใหกัน ดังน้ันนักเรียนจึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีตองมีอาจารยท่ี

ปรึกษาเพราะ นักเรียนอยูในระยะวัยรุนซึ่งเปนวัยท่ีมีความคิดอานรุนแรง เปลี่ยนแปรงาย อยากสรางอุดมคติของตนเอง 

แสวงหาแบบอยางท่ีจะยึดถอืจงึทําใหมผีลกับผูอื่นในการเขากับเพื่อน ครู อาจารย บิดามารดา โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจสังคม

ปจจุบันกอใหเกิดความวุนวายจะเห็นไดจากขาวการประพฤติผิดศีลธรรม การขาดคุณธรรม จริยธรรม และอื่น ๆ ซึ่งมี

สาเหตุมาจากการขาดความอบอุนในครอบครัว การเลียนแบบ และผูชักจูงท่ีขาดมนุษยธรรม ดังน้ันอาจารยท่ีปรึกษาท่ี

เขาใจจิตวิทยาวัยรุนจะใหคําแนะนําปรึกษา สรางความอบอุนจะชวยใหแกปญหาไดระดับหน่ึง หลักสูตรการจัดการเรียน

การสอนซึ่งมีโครงสราง ระบบแผนการเรียนท่ีหลากหลายแตกตางกันในแตละประเภทสาขาวิชา ครูท่ีปรึกษาตองคอยดูแล 

ตักเตือน ประคับประคองใหสามารถเรียนไปจนจบหลักสูตร นอกจากน้ีสภาพความเปนอยูปจจุบันผูปกครองมักสงบุตร

หลานเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีอยูหางไกลทําใหขาดผูดูแลเอาใจใส ครูท่ีปรึกษาจึงเปนบุคคลสําคัญท่ีจะคอยดูแลให

คําปรึกษาซึ่งหากครูท่ีปรึกษาขาดความเปนกันเองทําใหนักเรียนไมกลาท่ีจะขอคําปรึกษาสงผลใหนักเรียนอาจตัดสนิใจท่ีจะ

แสดงพฤติกรรมในทางท่ีผดิได  และเปนสาเหตุของการออกกลางคันตามมาสอดคลองกับงานวิจัยของดิเรก สุวรรณฤทธ์ิ 

(2535) ท่ีพบวาสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา เพชรบูรณ ระหวางปการศึกษา 2531–2533 คือ ขาดท่ี

ปรึกษาดานการเรียน 

ดานหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอการออก 

กลางคันมากท่ีสุด ไดแก ความเพียงพอของหองปฏิบัติการจํานวนรายวิชาตอสัปดาหมากเกินไปความยากของเนื้อหาวิชา

ในสาขาท่ีเรียนตามลําดับ และขอท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันนอยท่ีสุด ไดแก สาขาท่ีเรียนไมตรงกับความถนัด 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาน้ันเปนการศึกษาท่ีมีลักษณะพิเศษ มีการลงทุนสูเปนการเรียนการสอน

ท่ีใหความสําคัญในการนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลติและบริการ การรูลักษณะความตองการกําลังคนและการฝก

ปฏิบัติจริงจึงเปนเร่ืองสําคัญ นักเรียนท่ีเขาเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจึงมีความคาดหวังวาสถานศึกษาจะมี

เคร่ืองมือ และอุปกรณในการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเหมาะแกการเรียนรูแตเมื่อเขาศึกษาในสถานศึกษาแลวพบวา

สถานศึกษาไมไดใหนักเรียนใชวัสดุอุปกรณในการปฏบัิติงานเทาท่ีควรประกอบกับนักเรียนท่ีออกกลางคันสวนใหญเปนนักเรียน

ท่ีมคีวามสามารถในการเรียนตํ่า เปนวัยท่ีติดเพื่อนจึงมักจะตัดสินใจเลือกวิชาท่ีเรียนตามเพื่อน และเมื่อเขาศึกษายังพบวา

วิชาท่ีเรียนมีเนื้อหาวิชาท่ียากเกินกวาจะเรียนไดเปนสาขาวิชาท่ีไมเหมาะสมกับตนเองทําใหมีผลการเรียนตํ่าหรือไมผาน

เกณฑจงึตัดสนิใจออกกลางคันไดซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของพรชัย ปุณประเสริฐ (2544) ท่ีไดทําการศึกษาพบวาการเห็น

ความสําคัญของการศึกษา ความปลอดภัยในโรงเรียน สติปญญา ความพงึพอใจในการเรียน การเบ่ือหนายการเรียน และพฤติกรรม
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เบ่ียงเบนพบวามีนัยสําคัญทางสถิติกับการออกกลางคันอยูในระดับสูง แมวาจะไดควบคุมปจจัยตาง ๆ ท้ังหมดแลวก็ตาม ซึ่ง

ช้ีใหเห็นวาตัวแปรดังกลาวมอิีทธิพลเฉพาะในทางตรงกับการออกกลางคันเทาน้ัน  

ดานสวนตัวนักเรยีน  

จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันอยูในระดับนอย โดยขอท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอการออก

กลางคันมากท่ีสุด ไดแก ติดการพนัน ติดเกมส ติดเพื่อน ติดยาเสพติด ไมเขาใจในเนื้อหารายวิชาท่ีเรียนและไมสงงานครูมี

ปญหาดานคาใชจายในการเรียนตามลําดับ และขอท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันนอยท่ีสุด ไดแก มีทัศนคติไมดี

กับครูผูสอน ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากคานิยมของสังคม สวนใหญยังเห็นวาการอาชีวศึกษาคอืทางเลอืกสําหรับผูเรียนออน ผูมี

ความประพฤติเกเร และไมมีทางเลือก หากนักเรียนมีความรูความสามารถไมเพียงพอ หรือไมเหมาะสมกับสาขาวิชาท่ี

เรียน เมื่อนักเรียนเขามาเรียนสวนใหญมักจะไมเขาใจในเนื้อหาวิชาท่ีเรียน และเรียนไมทันเพื่อนสงผลใหนักเรียนไมตั้งใจ

เรียน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าตามมา นอกจากน้ันความสัมพันธในกลุมเพื่อนมักมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาการทางความรู ทัศนคติ บุคลกิภาพ และคุณธรรมของนักเรียน นักเรียนตองใชเวลาวางสวนใหญในสถานศึกษาจึง

ตองปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในกลุมเพื่อน ความสัมพันธในกลุมเพื่อนม ี2 ลักษณะ คอื ความสัมพันธทางอารมณและ 

ความสัมพันธทางปญญา ความสัมพันธทางอารมณเปนความสัมพันธท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานของความผูกพันระหวางเพื่อนกับ

เพื่อน กจิกรรมท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธแบบน้ี ไดแก กิจกรรมบันเทิง การเลี้ยงสังสรรค สวนความสัมพันธทางปญญา

ต้ังอยูบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลอาศัยความรู ความคิด สติปญญา และเหตุผลเช่ือมโยงกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ

ความสัมพันธแบบน้ี ไดแก การประชุมถกเถียงทางวิชาการ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักเรียนท่ีออกกลางคันสวน

ใหญมักมีความสัมพันธกับเพื่อนในลักษณะความสัมพันธทางอารมณจึงมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธกับเพื่อน ดาน

กจิกรรมบันเทิง และการเลี้ยงสังสรรค ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมของนักเรียนเห็นไดจากผลการวิจัยความคิดเห็นเพิ่มเติมตอการ

ออกกลางคันของนักเรียนพบวา สวนใหญเห็นวานักเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรม ติดเพื่อน ชอบเท่ียว และเสพของมึนเมา

เปนสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนมากท่ีสุด รองลงมาคือ นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ขาดระเบียบวินัย 

ทะเลาะเบาะแวงกันเปนประจําสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (2549) พบวาการมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน

นักเรียน เชน มีการใชสารเสพติด การประพฤติเสื่อมเสียในเร่ืองตาง ๆ การตอตานสังคม เปนตน มีผลตอการออก

กลางคันซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน และสอดคลองกับงานวจิัยหลายเร่ืองท่ีพบวาพฤติกรรมการติดสารเสพติดเปนปจจัยสําคัญ

ท่ีสงผลตอการเรียนไมสําเร็จของนักเรียนอาจวิเคราะหไดวานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากพฤติกรรมของนักเรียน

ท่ัวไปทําใหนักเรียนคนน้ันเกิดความรูสึกวาตนแปลกแยกจากกลุมเพื่อน ๆ เชน เมื่อตนจะสูบบุหร่ีในโรงเรียนในขณะท่ีเพื่อน ๆ 

ไมทํากันก็จะหลบหนีออกจากกลุมเพื่อแอบสูบบุหร่ีไมใหใครเห็น หรือไมใหใครมายุงกับตน หรือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมชอบเอะอะ

โวยวาย ชอบอาละวาดกอกวนผูอื่นทําใหเพื่อน ๆ ไมชอบ ไมอยากคบดวยเขาก็จะรูสึกวาตนเองไมใชพวกเดียวกันกับเพื่อน ๆ ไม

อยากอยูรวมกลุมดวย ก็จะคอย ๆ แยกตัวจากกลุม และเกิดความเบ่ือหนายในการเรียนพยายามหนีเรียน หรือพยายาม

หลกีเลี่ยงการพบปะกับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียนจนกระท่ังขาดเรียน และออกกลางคันในท่ีสุดสอดคลองกับงานวิจัยของสนิท กาญจน

ประดิษฐ (2543) ท่ีศึกษาการออกกลางคันของนักศึกษามีผลจากการเขารวมกิจกรรมท่ีไมตอเนื่องกัน เขามาเรียนในชวง

ระยะเวลาหน่ึงแลวก็หายไป การขาดเรียนบอยคร้ัง มาสายประจํา ขาดความรับผิดชอบตองานท่ีอาจารยมอบหมาย ชอบ

แยกตัวอยูคนเดยีว สอดคลองกับงานวจิัยของสมพิศ วิสิทฎสิริ (2543) ท่ีศึกษาปญหาท่ีทําใหนักเรียนมาประสบความสําเร็จใน

การเรียนพบวา นักเรียนบางคนมาเรียนตามเพื่อน เมื่อเพื่อนออกจาการเรียนหรือเลกิเรียนก็ออกตามเพื่อนไปดวย   
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ดานสภาพครอบครัว  

จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันอยูในระดับนอย โดยขอท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอการออก

กลางคันมากท่ีสุด ไดแก ครอบครัวมฐีานะยากจน มคีวามขัดแยงระหวางบุคคลในครอบครัว มคีวามขัดแยง ทะเลาะวิวาท

กับคนในครอบครัวตามลําดับ และขอท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันนอยท่ีสุด ไดแก ผูปกครองใหเรียนใน

สาขาวชิาท่ีนักเรียนไมถนัดท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาผูปกครองไมวาจะเปนบิดามารดา หรือไมก็คอืผูท่ีรับผดิชอบตอชีวิต

ของเด็กเปนอยางมากเพราะเปนผูท่ีใกลชิดกับนักเรียนมากกวาคนอื่น ๆ การอบรมเลี้ยงดูและความสัมพันธในครอบครัว

เปนเร่ืองสําคัญอยางย่ิง เด็กตองการบิดามารดา และตองการความรักความอบอุน เปนตัวอยางท่ีดีและเหมาะสมสอดคลองกับ

งานวิจัยของสมพิศ วิสิทฎสิริ (2543) ท่ีศึกษาปญหาท่ีทําใหนักเรียนมาประสบความสําเร็จในการเรียนพบวามาจากปญหา 

ดานการเงนิ สภาพความเปนอยูท่ีลําบาก การตองทํางานรับจางไปดวยเรียนไปดวยทําใหโอกาสสําเร็จการศึกษานอยสอดคลอง

กับงานวจิัยของ จริาลัชซ รวมทรัพย (2538) ท่ีศึกษาสภาพท่ีเปนจริงเกี่ยวกับปญหาการออกกลางคันของนักเรียนคือ ผูปกครอง

ไมเห็นความสําคัญของการศึกษาความยากจนของครอบครัว และทัศนคติท่ีไมดีตอสถานศึกษาจึงใหลูกออกพบวา ปจจัยท่ีมี

ความสําคัญท่ีมผีลทําใหนักเรียนออกกลางคัน คอื สถานภาพทางอาชีพของผูปกครอง และคานิยมผูปกครองท่ีมตีอสถานศึกษา 

ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของบิดามารดามีความสัมพันธกับการออกกลางคันของนักเรียน สาเหตุท่ีทําใหเด็กออกจาก

โรงเรียนกลางคันเนื่องมาจากองคประกอบเบ้ืองตน คือ ครอบครัวมีรายไดตํ่า บิดามารดาแยกกันอยู และองคประกอบท่ี

เกี่ยวของคอื ขาดความอบอุนจากทางบาน 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย

เทคโนโลยแีละการจัดการปง จังหวัดพะเยา ผูศึกษามขีอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ จากผลการศึกษาเพื่อมุงเนนใหเกิด

ประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับ ดังน้ี 

 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจัิยไปใช 

 สถานศึกษาควรนําปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย

เทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา 2557 ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสุดสุดของแตละดานเพราะเปน

ปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน มาปรับปรุงพัฒนารูปแบบระบบดูชวยเหลือนักเรียนและหาแนวทางแกไข 

ดังน้ี 

 1. ดานสถานศึกษาและสภาพแวดลอม ขอท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันมากท่ีสุดคือ สถานศึกษามี

พื้นท่ีพักผอน อุปกรณเลนกฬีาไมเพียงพอ ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาสถานศึกษาและสภาพแวดลอม ภูมิทัศน 

สถานท่ีพักผอน และจัดหาอุปกรณกฬีาใหเพยีงพอซึ่งเปนปจจัยหน่ึงท่ีใหนักเรียนและผูปกครองเกิดความม่ันใจในคุณภาพ

ของการจัดการศึกษา เมื่อนักศึกษามคีุณภาพช่ือเสยีงสถานศึกษาก็ตามมานักเรียนท่ีออกกลางคันจะนอยลง 

 2. ดานครูผูสอน ขอท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันมากท่ีสุดคอื ครูผูสอนมอบหมายงานใหมากเกินไป 

ดังน้ันจงึควรใหครูผูสอนพิจารณาการมอบหมายงานใหกับนักเรียนตามความเหมาะสม และความสามารถของผูเรียนอีก

ท้ังควรใหมกีารพัฒนาความรูความสามารถของครูผูสอนควบคูกันไปดวย 

 3. ดานครูท่ีปรึกษา ขอท่ีเปนปญหามากท่ีสุด ไดแก การวางตนตอนักเรียนของครูท่ีปรึกษา ดังน้ันจึงควรใหมี

การปรับปรุงบทบาทหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาใหมคีวามเหมาะสมย่ิงขึ้น 
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 4. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ขอท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันมากท่ีสุดคอื ความเพียงพอ

ของหองปฏิบัติการ ดังน้ันสถานศึกษาควรจัดใหมีหองปฏิบัติการเพิ่มและเปนสัดสวนใหมีความเพียงพอตอนักเรียน และ

สาขาวิชาท่ีทําการเปดการเรียนการสอนเพื่อนักเรียนไดฝกปฏิบัติทักษะทางดานฝมือ มีความม่ันใจพรอมท่ีจะออกสู

ตลาดแรงงานตอไป 

 5. ดานสวนตัวนักเรียน ขอท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันมากท่ีสุด ไดแก ติดการพนัน ติดเกมส ติดเพื่อน 

ติดยาเสพติด ดังน้ันสถานศึกษา หรือผูท่ีมสีวนเกี่ยวของควรทําการกํากับติดตาม หรือเฝาระวังความประพฤติของนักเรียน

อยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา จัดใหมีแผนการปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนกลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหาเพื่อใหการดูแล

ชวยเหลอืไดตรงตามกลุมนักเรียน 

 6. ดานสภาพครอบครัว ขอท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอการออกกลางคันมากท่ีสุด คือ ครอบครัวมีฐานะยากจน 

ดังน้ันควรใหมกีารใหความชวยเหลอืนักเรียนในครอบครัวท่ีมปีญหาดังกลาวอยางใกลชิด โดยการใหทุนการศึกษา หรือวัสดุ 

อุปกรณการเรียนแกนักเรียนในครอบครัวท่ียากจนรวมท้ังใหการชวยเหลือครอบครัวของนักเรียนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ี

ไมดเีพื่อใหเห็นความสําคัญของการศึกษาใหมากขึ้นดวย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางนักเรียนท่ีออกกลางคันของนักเรียนกับสถานภาพทางครอบครัวของ

ผูปกครองนักเรียนท่ีออกกลางคัน หรือความสัมพันธระหวางนักเรียนท่ีออกกลางคันกับผลการเรียนของนักเรียนหรือ

พฤติกรรมของนักเรียน 

 2. ควรทําการวจิัยเชิงปฏบัิติการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อจะไดเห็นการดําเนินการท่ี

เปนระบบอยางเปนรูปธรรมไดทราบผลการดําเนินการพัฒนา และอุปสรรคตลอดจนปญหา และนําผลการวิจัยไปพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือใหมปีระสทิธิภาพย่ิงขึ้น 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความกรุณาชวยเหลือ แนะนําอยางดีย่ิงจาก 

ดร.พงษกร หงษกราย ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ในทุกดาน ดวยความเอาใจใส

เปนอยางดยีิ่งจนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยด ีจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยแสนใจ นายธนวัฒนกณะบุตร ผูอํานวยการ

วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และนายเกษมสายสําราญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ท่ีกรุณาให

ความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญ ใหคําแนะนํา ตรวจสอบและปรับปรุงเคร่ืองมอืวจิัยท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี 

 ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหในการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบสอบถาม จนทําใหผูวจิัยไดรับขอมูลเพื่อการวจิัยในคร้ังน้ี 

 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ เพื่อนและนองทุกคนท่ีใหการสนับสนุน ชวยเหลือและเปนกําลังใจตลอดมาจน

ทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

 คุณคาและประโยชนท่ีมีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ขอมอบแดบิดา มารดา ครูอาจารย และผูมี

พระคุณทุกทาน 
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ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธผิลของโรงเรยีนดปีระจําตําบล สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 

The Study of Current Situation and Expectation about Personal Administration from 

Rajaprajanugroh, group 6, upper Northern Region, Bureau of Special Education 

อภิญญา  ใจมภัิกดิ์4 1* และสันต ิ บูรณะชาติ2 

Apinya Chaimiphak1* and Santi  Buranachat2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับปจจัยท่ีสงผลและประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนดีประจําตําบล  และศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 ประชากรในการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนโรงเรียนดปีระจําตําบล สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 198 คน จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียนจํานวน 29 คน และครูผูสอน

จํานวน 169 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือม่ัน

เทากับ 0.83 วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน และ

วเิคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน 

 ผลการวจัิยพบวา 

 1. ระดับปจจัยท่ีสงผลในภาพรวมอยูในระดับมากและประสทิธิผลของโรงเรียนดปีระจําตําบล สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

 2. ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบวา โดนภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง 

3. ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 1 ไดแก ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ปจจัยดานการจัดการเรียนรูของครู ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดาน

บรรยากาศและสิ่งแวดลอม และปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในภาพรวมท่ีระดับ .05  

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : bcom.ajapinya@gmail.com 



 

2718 
 

 

คําสําคัญ: ปจจัยท่ีสงผลตอประสทิธิผล โรงเรียนดปีระจําตําบล  
 

Abstract  

 This research aims of this study were to 1) Study the factors affecting and effectiveness of Good Sub-

District School of Phayao Primary Education Service Area 1 2) To study the relationship between the factors and 

effectiveness of Good Sub-District School of Phayao Primary Education Service Area 1 3) To study the factors affecting 

the efficiency and effectiveness of Good Sub-District School of Phayao Primary Education Service Area 1   

 The study population consists of the school administrators and teachers of Good Sub-District School of 

Phayao Primary Education Service Area 1 197 people, 28 were classified as school administrators and the teachers 

were 169 people the tools used in research including questionnaire 5-level rating scale the reliability of 0.83 were 

analyzed by using percentage, mean and standard deviation (Pearson Product Moment Correlation) Stepwise 

multiple regression analysis.  
 It revealed that in overall, 

1. The factors and effectiveness of Good Sub-District School of Phayao Primary Education Service Area 1 

the leadership of the executive at a high level. 

2. The relationship between the factors and effectiveness of Good Sub-District School of Phayao Primary 

Education Service Area 1 all independent variables were correlated with effectiveness. The level of statistical significance 

.01 

3. Factors affecting and effectiveness of Good Sub-District School of Phayao Primary Education Service 

Area 1 found that the leadership of the executive. Factors related to the curriculum of the teacher. Students factors 

Atmospheric and Environmental Factors And expected participation of the community total impact effectiveness of 

Good Sub-District School of Phayao Primary Education Service Area 1 The overall level .05 
 

Keywords:  Factors affecting the effectiveness, Good Sub-District School  
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บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 กําหนดใหมีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาไทยท้ังในดานสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยางเสมอภาคกันในการไดรับการศึกษาขั้น

พื้นฐานไมนอยกวา 12 ป อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ โดยไมเสียคาใชจายและการจัดการศึกษาดังกลาวจะตองคํานึงถึง

การมสีวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนเปนการศึกษาตลอดชีวติสําหรับประชาชน 

ในปงบประมาณ 2553 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงกําหนด

นโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โดยใชช่ือโครงการวา “โรงเรียนดีประจําตําบล” ตอมาในปงบประมาณ 2554 ได

ดําเนนิการเปลี่ยนช่ือโครงการจากเดมิเปน “โรงเรียนดีศรีตําบล” และในป พ.ศ. 2557 ไดกลับมาใชช่ือเดิมคือ “โรงเรียนดี

ประจําตําบล” โดยเปนโครงการท่ีใหทองถิ่นชนบทไดมคีวามเพยีบพรอมท่ีจะเปนตนแบบ โรงเรียนดปีระจําตําบล จึงดําเนิน

นโยบายโครงการโรงเรียนดปีระจําตําบล โดยมเีปาหมาย 7,000 โรง แตปจจุบันมโีรงเรียนในโครงการดปีระจําตําบลท้ังสิ้น 

จํานวน 6,533 โรงเรียน เพื่อรวมมือกันการหลอหลอมนิสัยเด็กระหวางบาน วัด และโรงเรียนเพราะเด็กนักเรียนใชเวลา

สวนใหญท่ีบาน เวลาท่ีโรงเรียนอยางมากเพียงวันละ 8 ช่ัวโมง เวลาท่ีเหลืออยูท่ีบานและชุมชน ผูปกครองควรไดทราบ

แนวทางในการหลอหลอมนิสัยเด็กโดยพัฒนานิสัยคุณธรรมพื้นฐาน เพื่อชวยใหชุมชนซึ่งเปนสิ่งแวดลอมของนักเรียนใน

โรงเรียนดปีระจําตําบล  สามารถยกระดับศีลธรรมของประชาชนในชุมชน หรือตําบลน้ัน ๆ ใหมากขึ้น และพัฒนาศีลธรรม

มคีวามจําเปนท่ีจะตองทําการพัฒนาไปพรอม ๆ กันทุกภาคสวน 

โรงเรียนดีประจําตําบลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดรับการคัดเลือก

โครงการตําบลละ 1 โรงเรียน รวม 29 โรงเรียน โดยมคีวามแตกตางกันตามบริบทของเขตพื้นท่ีการศึกษา เชน ความท่ัวถึง

ในการติดตอสื่อสาร ความรวดเร็วและความสะดวกมีการคมนาคม ความเพียงพอและประสบการณของครูและบุคลากร 

การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ความแตกตางระหวางสังคมวัฒนธรรมและภูมิศาสตร โรงเรียนท่ีมี

ความพรอมในทุก ๆ ดาน อยางไรก็ตามการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารทุกคนตองมีเปาหมายสูงสุดอยูท่ีการบรรลุ

วัตถุประสงคของสถานศึกษา  ซึ่งนับวาเปนภาระหนาท่ีและบทบาทสําคัญของผูบริหารเพื่อใหไดผลสําเร็จตามเปาหมาย

ของสถานศึกษาและความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาจะมมีากนอยเพยีงใดขึ้นอยูกับทักษะการเปนผูนํา (สุเทพ 

พงศศรีวัฒน, 2548, หนา 125) อีกประการหน่ึงคือ ผลของการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองตนแบบโรงเรียนดี

ประจําตําบล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 29 โรงเรียนมีโรงเรียนท่ีผานการ

ประเมินอยางไมมีเงื่อนไข จํานวน 2 โรงเรียน ผานการประเมินอยางมีเงื่อนไข จํานวน 26 โรงเรียน และกรณีไมผานการ

ประเมนิจํานวน 1 โรงเรียน  

จากปญหาและความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาวาปจจัยดานใดท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ

โรงเรียนดีประจําตําบล นอกจากน้ีผูวิจัยตองการศึกษาวาปจจัยท่ีจะสงผลตอความมีประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจํา

ตําบลจะมคีวามสัมพันธกันหรือไม และปจจัยท่ีสงผลตอความมีประสิทธิผลจะสามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน

ดปีระจําตําบลไดหรือไม ท้ังน้ีจะทําใหไดขอมูลเพื่อเปนแนวทางในในการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลและโรงเรียนตางๆ 

ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ใหมีประสิทธิผลในการนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพของการศึกษาตอไป 
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ตัวแปรเกณฑ 

ประสทิธผิลของโรงเรยีนดศีรตํีาบลสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 

 1. ดานปจจัย (Input) 

 2. ดานกระบวนการวชิาการ (Process) 

 3. ดานกระบวนการคุณธรรม (Process) 

 4. ดานผลผลติ (Output) 

  

  

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีสงผลกับประสทิธิผลของโรงเรียนดปีระจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

3. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 ในการวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา พะเยา เขต 1 มกีรอบแนวคดิ ดังน้ี 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

สมมุติฐาน  

1. ปจจัยท่ีสงผลทุกปจจัยสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมจากประชากร คือ ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนในโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 197 คน จาก 29 โรงเรียน โดยจําแนก

เปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 28 คน และครูผูสอน จํานวน 169 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่

และมอรแกน (Kreicie and Morgan) (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545, หนา 44) ใชวธีิการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

ตัวแปรพยากรณ 

  1. ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร 

  2. ปจจัยดานหลักสูตร 

  3. ปจจัยการจัดการเรียนรูของครู 

  4. ปจจัยดานนักเรียน 

  5. ปจจัยดานบรรยากาศ และ

สิ่งแวดลอม 

  6. ปจจัยดานการมสีวนรวมของชุมชน 
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เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามท่ีมเีนื้อหา แบงออกเปน 3 ตอน สําหรับรายละเอียดของแบบสอบถามแตละ

ตอน มดัีงน้ีคอื 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ ตําแหนง วุฒิการศึกษา และ

ประสบการณในการทํางาน เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนดปีระจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ใน 6 ดาน คือ ดานผูบริหาร ดานหลักสูตร ดานครู ดานนักเรียน ดานบรรยากาศ 

และดานทรัพยากร ลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Likert) โดยใหคานํ้าหนัก

คะแนน มคีวามหมายดังน้ี  

การวเิคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปมรีายละเอียดดังน้ี 

1. วิเคราะหแบบสอบถามตอนท่ี 1 เกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติ คือ ความถี่ (Frequency) และ

รอยละ (Percentage) ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับระดับปจจัยท่ีสงผลและระดับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล ใชการ

วเิคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)   

2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation) 

3. วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ใชการวเิคราะหการถดถอยพหุคุณแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนครูผูสอน 

จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 85.8 ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 65 คน มีวุฒิ

การศึกษา ปริญญาตรีจํานวน 140 คน  คิดเปนรอยละ 71.1 คน มีประสบการณทํางานในตําแหนง มากกวา 15 ปจํานวน 

116 คน คดิเปนรอยละ 58.9 คน  

2. การวเิคราะหระดับปจจัยท่ีสงผลและระดับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําดีตําบลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สรุปผลไดดังน้ี 

 2.1  ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําดีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ภาพรวมท้ัง 6 ดาน มีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 อยูในระดับมาก (=4.01) เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากทุกปจจัย โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร (= 4.14) ปจจัยดานการจัดการ

เรียนรูของครู (= 4.07) ปจจัยดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม (= 4.03) ปจจัยดานนักเรียน (= 3.99) ปจจัยดานหลักสูตร 

(=3.98) และปจจัยดานการมสีวนรวมของชุมชน (=3.87)  

 2.2  การวิเคราะหประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (=4.04) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน 
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โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานกระบวนการคุณธรรม (Process) (=4.15) ปจจัยดาน (Output) ผลผลิต (= 4.12) 

ดานปจจัย (Input) (= 4.06) และดานกระบวนการวชิาการ (Process) (=3.83)  

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ผลการวเิคราะหความสัมพันธของปจจัยท่ีมผีลตอประสทิธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบลสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบวา ในภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01       

ทุกคา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาอยูระหวาง .450 - .750 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระท่ีมี

คาสูงสุด แตละปจจัยพบวา มคีาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธระหวาง .593 - .750 มคีวามสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง และ

สามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย คือ ปจจัยดานการจัดการเรียนรูของครู (r=.750) ปจจัยดานบรรยากาศ

และสิ่งแวดลอม (r=.731) ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร (r=.683) ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน (r=.632) ปจจัย

ดานนักเรียน (r=.619) ปจจัยดานหลักสูตร (r=.593) ตามลําดับ  

4. การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยภาพรวมการถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวา 

มนัียสําคัญทางสถิติ คือ ปจจัยดานการจัดการเรียนรูของครู ปจจัยดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ปจจัยดานภาวะผูนํา

ของผูบริหาร ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน และ ปจจัยดานนักเรียน ซึ่งสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธได

ดังน้ี 

Ytot = .440 + .739 (X 3) + .335 (X 5) + .250 (X1) + .114 (X 6) + .112 (X 4) 

อภปิรายผลการวจัิย 

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผูศึกษาไดกําหนดปจจัยจํานวน 6 ดาน คือ ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ปจจัยดาน

หลักสูตร ปจจัยดานการจัดการเรียนรูของครู ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม และปจจัยดาน

การมสีวนรวมของชุมชน 

ผลการศึกษาพบวา ระดับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปจจัยท่ีดีท่ีสุดท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ .05 จํานวน 5 ตัว ไดแก ปจจัยดานการจัดการเรียนรูของครู ปจจัยดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ปจจัย

ดานภาวะผูนําของผูบริหาร ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน และ ปจจัยดานนักเรียน ดังน้ัน ผูศึกษาจึงอภิปราย

ผลการวจิัย ดังน้ี 

ปจจัยดานการจัดการเรียนรูของครู เปนตัวแปรท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจํา

ตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานการจัดการเรียนรูของ

ครู มคีวามสัมพันธเชิงบวกกับ ประสทิธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เนื่องจากครู

มีหนาท่ีในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ถือวาเปนกระบวนการสําคัญท่ีสามารถสรางกิจกรรมท่ีหลากหลายและ

พัฒนาผูเรียน ใหเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีตองการ ครูตองแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง รวมท้ังนําความรูมาพัฒนา 

ปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีย่ิงขึ้นและจะเปนประโยชนใหกับเพื่อนํามาพัฒนานักเรียน  ดังน้ัน เมื่อครูจัดกิจกรรมการ
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เรียนรูท่ีหลากหลาย เนนความสนใจและความถนัดของผูเรียน สรางบรรยากาศในการเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนของผูเรียน 

ยอมทําใหผูเรียนสนใจท่ีจะเรียน ซึ่งจะผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รวมท้ังครูตองเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตน คือ        

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียน สอดคลองกับการศึกษาของ ดัทท  

ไวเลอร (1988, อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2548 หนา 30) กลาววา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน คือ การจัด     

การเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง มีการพัฒนาบุคลากรอยาง

กวางขวาง สอดคลองกับผลการวจิัยของ สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2551) พบวา ปจจัยทางการบริหารมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพล

ทางออม และอิทธิพลรวมตอประสทิธิผลของโรงเรียน คือ ปจจัยสมรรถนะขององคการ ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู 

ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปจจัยภาวะผูนําทางวชิาการ 

ปจจัยดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม เปนตัวแปรท่ีสามารพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 รองจากปจจัยดานการจัดการเรียนรูของครู การศึกษา

พบวา ปจจัยดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา เมื่อโรงเรียนมีสภาพแวดลอมนาอยู สะอาด รมร่ืน เอื้อตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน มีหองเรียน อาคารเรียน อยางเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูบริหาร ครูและนักเรียนมี

ความสัมพันธท่ีดตีอกันทําใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงานและการเรียนรู สงเสริมใหเกิดการพัฒนาและการเรียนรู 

เช่ือถือศรัทธาซึ่งกันและกัน กลาคิด กลาทํา เคารพผูอื่น มีความรับผิดชอบ การสื่อสารเปนแบบเปดกวาง ยอมสงผลให

เกดิการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในทางท่ีด ีสอดคลองกับ ถวลิ มาตรเลี่ยน (2545, หนา 78 - 79) กลาววา บรรยากาศ

องคการ (โรงเรียน) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากตอการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง การจัดบรรยากาศการเรียนรู ควรมี

ลักษณะดังน้ี 1) ปฏสัิมพันธระหวางครูกับนักเรียนและระหวางนักเรียนกับนักเรียน 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู

ท่ีหลากหลาย การนําเทคโนโลยีมาใชในโรงเรียน การนําสื่อนวัตกรรมชวงสงเสริมการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมทาง

วชิาการในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ ธเนศ ขําเกิด (2548) กลาววา บรรยากาศของโรงเรียนเปนสภาวะอันเกิดจากการมี

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมในโรงเรียน แลวสงผลถึงความรูสึกของบุคคล สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีจะสงผลใหเกิด

สภาพบรรยากาศท่ีดีก็คือ การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนท่ีเหมาะสม ประกอบดวย 1) สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

เชน บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองประกอบ ครุภัณฑ และวัสดุอุปกรณตาง ๆ สิ่งช้ีวัดถึง

ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีดี ไดแก ความชุมช่ืน การถูกสุขลักษณะ ความรมร่ืน ความสวยงาม ความสะอาด 

ความเปนระเบียบ ความสะดวก 2) สภาพแวดลอมทางวชิาการ ไดแก การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนท้ังในและนอก

หองเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อสงเสริม สนับสนุนทางวิชาการตาง ๆ ท่ีจะทําใหนักเรียนไดรับความรู ประสบการณ

ใหมากท่ีสุด ภายใตบรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา แจมใส นาเรียนรู สอนสนุก เรียนสนุก ครูรักเด็ก เด็กรักครู รักเพื่อน ไมมี

บรรยากาศแหงความกลัว หวาดผวา วติกกังวล ทุกคนพูดเปนเสยีงเดยีวกันวา "อยากมาโรงเรียน" และ 3) สภาพแวดลอม

ทางการบริหารจัดการ ไดแก การดําเนินการใด ๆ ภายในโรงเรียนใหการปฏิบัติงานสําเร็จลงดวยความรวมมือรวมใจของ

บุคลากร ซึ่งสังเกตไดจากการดําเนินงานอยางมีระบบ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร ทุกคนใน

โรงเรียนยิ้มแยมแจมใสเปนมติรตอกัน รักใครกลมเกลยีวกัน สอดคลองกับผลการวจิัยของ สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2551) พบวา 

ปจจัยทางการบริหารมีอิทธิพลทางตรง ตอประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ปจจัยสมรรถนะขององคการ ปจจัยการจัด

กระบวนการเรียนรู ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ สอดคลองกับงานวิจัยของ เสกสิทธ์ิ  
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ปานนูน (บทคัดยอ, 2551) พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลโรงเรียนในฝนท่ีมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงไดแก 

ปจจัยดานครู ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานหลักสูตร และปจจัยดานบรรยากาศ สอดคลองกับผลการวิจัยของ จตุพร     

ท่ังทอง (บทคัดยอ, 2555) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนดีประจําตําบล ผลการวิจัย

พบวา ดานการพัฒนาผูเรียนโดยมกีจิกรรมท่ีสงเสริมใหสมาชิกในชุมชนรักและพัฒนาถิ่นฐานของตนโดยการรวมกิจกรรม

ในเทศกาลตาง ๆ ของชุมชน ดานการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน คือ การจัดสภาพบรรยากาศ ของโรงเรียนใหสะอาด ทํา

หองเรียนและหองปฏบัิติการใหมคีวามนาอยู นาเรียน  

ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร เปนตัวแปรท่ีสามารพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 รองจากปจจัยดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม การศึกษาพบวา 

ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร มคีวามสัมพันธเชิงบวกกับ ประสทิธิผลของโรงเรียนดปีระจําตําบล อยางมนัียสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 กลาวคือ ภาวะผูนําของผูบริหาร คือ กระบวนการท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการ มีความเปนผูนํา

ทางดานวชิาการ มกีารจัดสรรทรัพยากร เพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากรในสถานศึกษา มคีวามริเร่ิมสรางสรรค

แนวคดิใหม ๆ ในการกําหนดวสัิยทัศนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ใหความสนใจในการพัฒนาวิชาชีพครู 

มมีนุษยสัมพันธท่ีดีกับหนวยงานตาง ๆ ชุมชน ครู และนักเรียน และเปนผูท่ีมีความเสียสละอุทิศตนในการทํางาน มีความ

ซื่อสัตย และยุติธรรม สอดคลองกับ วรารัตน เขียวไพรี (2542, หนา 152) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการ 

มีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น จูงใจใหบุคคลกระทําตามสิ่งท่ีตองการใหบรรลุเปาหมายขององคการ ภาวะผูนําเกิดจากการ

ยอมรับของบุคคล กลุมคน ชวยใหบรรลุเปาหมายของกลุม ผูนําจึงสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาและเกี่ยวของกับ

อํานาจสวนบุคคล (personal power) ท่ีจะมคีวามสามารถในการมอิีทธิพลเหนอืพฤติกรรมและการกระทําของผูอื่น จูงใจให

บุคคลทํางาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิโรจน ย่ีขอ (บทคัดยอ, 2551) ไดศึกษาทักษะการบริหารท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ทักษะของการบริหารของ

ผูบริหารมผีลมากตอการเกดิประสทิธิผลของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวจิัยของ สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (บทคัดยอ, 2551) 

ไดทําการวจิัยปจจัยทางการบริหารท่ีมอิีทธิพลตอประสทิธิผลของโรงเรียน การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัว

แบบ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางการบริหารมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมตอประสิทธิผลของ

โรงเรียน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ เสกสิทธ์ิ ปานนูน (บทคัดยอ, 2551) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานหลักสูตร ปจจัยดาน

ทรัพยากร ปจจัยดานนักเรียน และปจจัยดานผูบริหาร เปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในฝน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชุลี รุงพานิช (บทคัดยอ, 2552) ไดทําการการ

วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลจากการวเิคราะหพบวา ปจจัยท่ีดท่ีีสุด ม ี5 ปจจัย ซึ่งไดแก แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธ์ิดานความกระตือรือรน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิดานการรูจักวางแผน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิดานความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ทักษะดานการศึกษาและการจัดการเรียนรู และทักษะดานมโนทัศน ของผูบริหารสถานศึกษา สอดคลองกับ

ผลการวจิัยของ สมใจ ปตุโส (บทคัดยอ, 2556) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบวาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลยเขต 1 อยูในระดับมาก ระดับภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียน ระดับประสทิธิภาพการสอนของ
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ครูและระดับการทํางานเปนทีมของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทุกดานมีการ

ปฏบัิติอยูในระดับมาก ปจจัยดานภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียน ประสทิธิภาพการสอนของครูและการทํางาน

เปนทีม มคีวามสัมพันธกันอยางเปนระบบหากหนวยงานใด ท่ีผูนํามีภาวะความเปนผูนําทางดานวิชาการสูง และครูผูซึ่งมี

หนาท่ีหลักในการจัดการเรียนการสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติหนาทีjได

อยางครบถวน มุงม่ันและต้ังใจ และทุกฝายมีการรวมมือกันในการปฏิบัติภารกิจ รวมสรางบรรยากาศในหนวยงานใหเอื้อ

ตอการดําเนินงาน จะสามารถนําองคกรบรรลุเปาหมายไดในท่ีสุด 

ปจจัยดานการมสีวนรวมของชุมชน เปนตัวแปรท่ีสามารพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 รองจากปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติท่ีิระดับ .01 สอดคลองกับการวจิัยของ นิศารัตน งามประเสริฐ (บทคัดยอ, 2552) ไดทําการวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัย

ดานผูบริหารโรงเรียนมีความจําเปนตอการขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดประสิทธิผล และปจจัยท่ีทําใหเกิด

ประสิทธิผลคือ ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของครู ความรวมมือของชุมชน การระดม

ทรัพยากรท่ีสนับสนุนท่ีใชในการจัดการศึกษา สอดคลองกับ กฤษฎา สารการ (บทคัดยอ, 2555) ไดทําการศึกษารูปแบบ

การมสีวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนดปีระจําตําบล กรณศึีกษา โรงเรียนชุมชนสรางถอสามัคค ีสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวจิัยพบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของโรงเรียนการมีสวนรวมของชุมชนโรงเรียนดีประจําตําบลมีอยู 7 กลุม คือ 1) การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 2) การมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 3) การมสีวนรวมขององคกรเอกชน 4) การมีสวนรวม

ของผูปกครองนักเรียน 5) การมสีวนรวมของคณะครู 6) การมสีวนรวมของนักเรียน และ 7) การมสีวนรวมขององคกรทาง

ศาสนา สวนเงื่อนไขท่ีสงเสริมใหมีการเขามามีสวนรวม พบวา มีอยู 4 ประการคือ 1) ผูบริหารสรางศรัทธาเปนท่ียอมรับ

ของคณะครู นักเรียน และชุมชน 2) ผูนําองคกรสวนทองถิ่นมีวิสัยทัศนดานการศึกษา มองเห็นความสําคัญของการศึกษา 

3) ผูบริหาร คณะครู นักเรียน มคีวามรักสามัคค ีและมจีุดมุงหมายรวมกัน และ 4) ชุมชนรวมพัฒนาอยางตอเนื่อง  

ปจจัยดานนักเรียน เปนตัวแปรท่ีสามารพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 รองจากปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดาน

นักเรียน มคีวามสัมพันธเชิงบวกกับ ประสทิธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา 

เมื่อสถานศึกษามคีรูท่ีมกีารจัดการเรียนรูท่ีมปีระสทิธิภาพ ผูบริหารมภีาวะความเปนผูนํา มบีรรยากาศและสภาพแวดลอม

ท่ีดีเอื้อตอการเรียนรู และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ยอมสงผลใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ศักยภาพ เปน คนเกง คนดแีละมคีวามสุข สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 4 - 5) กลาววา ผูเรียนถือได

วาเปนผลผลิตท่ีสําคัญย่ิงของโรงเรียน การพิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนน้ัน นอกจากผลการเรียนรูของ

ผูเรียนซึ่งถือเปนผลผลิตเชิงปริมาณท่ีสําคัญ จําเปนจะตองพิจารณาควบคูไปกับผลผลิตเชิงคุณภาพดวย น่ันคือ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียนในดาน เกง ดี และมีสุข อันเปนเปาหมายในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สอดคลองกับงานวิจัยของ เสกสิทธ์ิ  

ปานนูน (บทคัดยอ, 2551) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานหลักสูตร ปจจัยดานทรัพยากร ปจจัยดานนักเรียน และปจจัยดาน

ผูบริหาร เปนปจจัยท่ีสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1” ผูศึกษามขีอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยาง

เปนรูปธรรมสําหรับ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ดานการมสีวนรวมของชุมชน ผูบริหารสถานศึกษา ควรกระตุน และสงเสริม และประชาสัมพันธใหชุมชน ได

เขามามสีวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนใหมากขึ้น  

2. ดานหลักสูตร สถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรท่ีสอดคลอง ตอบสนองตามความตองการ และความถนัดของ

ผูเรียน รวมท้ังตอบสนองความตองการของชุมชน และสังคม 

3. ดานนักเรียน ผูบริหารควรสงเสริมและใหความสําคัญใหนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

แสวงหาความรูอยางหลากหลาย  

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอื่น 

2. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบลกับกลุมประชากรอื่น เชน 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน  เพื่อไดขอมูลท่ีมีความหลากหลายจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนดี

ประจําตําบล 

3. ควรศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก  ดร. สันติ  บูรณะชาติ อาจารยท่ีปรึกษา 

ท่ีใหคําปรึกษา คําแนะนําแกไขตรวจทานความถูกตองเรียบรอยและขอบกพรอง ตลอดถึงผูเช่ียวชาญทุกทาน ในการ

พจิารณาเคร่ืองมอืไดแก ดร.สุรางค ประเทศ ศึกษานิเทศก สพป.พะเยา เขต 1 นายเวชชัยยันต  ปอมบานตา ผูอํานวยการ

โรงเรียนอนุบาลแมใจ นายไหว บุญมาเครือ ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงอินตา จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้

สําเร็จสมบูรณ  ผูวจิัยขอขอบคุณเปนอยางสูง ไว ณ ท่ีน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัวท่ีเปนผูใหกําลังใจ และขอกราบขอบคุณทานอาจารย

หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทาน ขอขอบคุณคณะครูกลุม

บริหารงานวชิาการโรงเรียนบานดงอินตา และเพื่อนนิสติการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา ทุกทาน ท่ีให

คําแนะนํา แลกเปลี่ยนประสบการณท่ีด ีในระหวางการศึกษาดวยดมีาโดยตลอด 
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 ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมีสวนรวมการศึกษาคนควาน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี คุณคาและประโยชน อันพึงมีจาก

การศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวจิัยคนควาขอมอบแดบุพการี และผูมพีระคุณทุกทาน  
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา (001111) ภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน Fundamental English ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก นิสิต

ระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนรายวชิา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental English) จํานวน 278 คน เคร่ืองมือท่ีใช 

ไดแก แบบสอบถาม สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental 

English) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ปจจัยดานผูสอนรายวชิาภาษาอังกฤษพื้นฐานเปนปจจัยสูงสุดท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสติ รองลงมา ไดแก 

ปจจัยดานเพื่อนรวมช้ันเรียนรายวชิาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปจจัยดานการวัดและประมวลผลรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

ปจจัยดานอาคารสถานท่ีและสื่อการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และปจจัยดานพฤติกรรมการเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตามลําดับ  
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Abstract  

 This research aimed to study the factors affecting an academic achievement of Undergraduates in 

Fundamental English (001111) at University of Phayao. Population and sample used in this study were 278 

undergraduate students, Registering Fundamental English Course at the University of Phayao in the academic year 

2014. Questionnaire was employed for data collection and analyzed by using the descriptive statistics; frequency, 

percentage, mean and standard deviation. 

 The results showed that the factors affecting an Academic of Undergraduates in Fundamental English 

(001111) in overall were at mediumlevel. Looking into each aspect form hight to low, it found that instructors’ 

characteristics and teaching behaviors, followed by relationship with friends, measurement and evaluation in 

education, workplace, instrucktion media and students’ learning behavior respectively. 
 

Keywords: factor, academic achievement  
 

บทนํา 

มหาวทิยาลัยพะเยา ไดมกีารจัดการเรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ซึ่งบรรจุไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

พะเยา ทุกหลักสูตร โดยกําหนดปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วาเปนวิชาท่ีมุงเสริมสราง ปลูกฝงใหผูเรียนมีความรู

ความเขาใจในสรรพสิ่งท่ีเกี่ยวของกับตนเอง ผูอื่น และสังคม ใฝรู สามารถนําความรูไปประยุกต เพื่อการดํารงตนไดอยางมี

คุณคาและคุณธรรม และไดกําหนดการบริหารการจัดการเรียนการสอนและรายวชิาซึ่งประกอบดวยกลุมวิชาท่ีผสมผสาน

เนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร พลานามัย

และกลุมวิชาบูรณาการ รวมท้ังสิ้น 30 หนวยกิต แบงเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ จํานวน 21 หนวยกิต และรายวิชา

ศึกษาท่ัวไปเลอืก จํานวน 9 หนวยกติ  

รายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Fundamental English เปนสวนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน ของ

หมวดวชิาศึกษาท่ัวไปท่ีมุงพัฒนานิสติใหมคีุณลักษณะท่ีพงึประสงค ตามจุดมุงหมายของวชิาศึกษาท่ัวไป 

ขอมูลสถติินิสติของนิสติมหาวทิยาลัยพะเยา พบวา นิสติท่ีเขามาศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ต้ังแตปการศึกษา 

2553 - 2557 ท่ีไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Fundamental English มีจํานวนท้ังสิ้น 21,097 คน 

และมผีลการเรียน ในระดับ F จํานวน 7,013 คน (มหาวทิยาลัยพะเยา, 2557) 

จากขอมูลดังกลาวขางตน สนับสนุนขอสังเกตท่ีวาการท่ีนิสิตไดผลการเรียนระดับ F เปนจํานวนมาก ทําใหนิสิต

ตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา ถือวาเปนการสูญเปลาทางการศึกษา ดังน้ัน ผูศึกษาในฐานะท่ีเปนบุคลากรทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเล็งเห็นความสําคัญและตองการทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 001111 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Fundamental English ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา 

นําเสนอผูเกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางหรือเปนขอมูลประกอบการพัฒนานิสติใหมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมปีระสิทธิภาพ 

และจัดการเรียนการสอนไดตรงตามความตองการของผูเรียนตอไป 
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ปจจัยดานตัวของนสิติ หรอืปจจัยภายใน  

1. พฤตกิรรมการเรียน 
 

ปจจัยดานสถาบันการศกึษาหรอืปจจัยภายนอก  

1. เพื่อนรวมช้ันเรียน 

2. อาคารสถานท่ีและสื่อการสอน 

3. อาจารย 

4. การวัดและประมวลผล 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Fundamental English ของ

นิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 การศึกษาน้ี ผูศึกษามุงศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental English ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

                     ตัวแปรตน                                  ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental 

English) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี ประชากรและกลุม

ตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาน้ีไดแกนิสิตระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental English จํานวน 278 คน 

การศกึษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีลงทะเบียนรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน Fundamental English ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2557 โดยใชวธีิการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  

sampling)  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา 001111 

ภาษาอังกฤษพื้นฐานFundamental English 

ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัย

พะเยา 
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การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามา

จัดทําเคร่ืองมือในการสอบถาม เร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(Fundamental English) ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา  

 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

1.  เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ไดแก ดานเจตคติตอการ

เรียนของนิสิต ดานพฤติกรรมการเรียนของนิสิต ดานความสัมพันธกับครอบครัว ดานความสัมพันธระหวางกลุมเพื่อน 

ดานสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา และดานลักษณะและพฤติกรรมการสอนของผูสอนเปนแบบสอบถามแบบมาตร

สวนประมาณคา 3 ระดับ (Retting scale) คอื มาก ปานกลาง และนอย  

2.  นําเคร่ืองมอืท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก 

2.1   ผูชวยศาสตราจารย ดร. กัญญาณัฐ สุนทรประสทิธ์ิ 

 2.2  ดร.วพิรพรรณ เนื่องเม็ก 

 2.3  ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมนิทร 

ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ 

3. นําเคร่ืองมอืท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมคีา IOC เทากับ 0.98 

 4. นําเคร่ืองมอืมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวจิัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมขีัน้ตอนดังน้ี 

1. ผูวจิัยช้ีแจงถงึวัตถุประสงคของการวจิัยแกผูตอบแบบสอบถาม 

2. ผูวจิัยนําแบบสอบถาม จํานวน 278 ชุด แจกแกกลุมเปาหมายดวยตนเอง 

3. ผูวจิัยรวบรวมแบบสอบถามไดจํานวน 278 ชุด นํามาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม  

4. นําแบบสอบถามมาทําการวเิคราะหขอมูล แลวนําเสนอเปนตารางประกอบการบรรยาย 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวจิัยใชสถติิในการวเิคราะหขอมูล ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ และรอยละ 

ตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสติมหาวทิยาลัยพะเยา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมเีกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน และความหมายโดยใชหลักเกณฑของ Likert’s Scale 3 ระดับดังน้ี  
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3   หมายถงึ  มาก 

2  หมายถงึ  ปานกลาง  

1   หมายถงึ  นอย 

เกณฑที่ใชในการแปลผลคาเฉลี่ย 

2.34 – 3.00 หมายถงึ มผีลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับมาก 

1.67 – 2.33 หมายถงึ มผีลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง 

1.00 - 1.66 หมายถงึ มผีลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับนอย 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจิัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(Fundamental English) ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน (Fundamental English) ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนิสิตคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 27.00 

รองลงมา ไดแก คณะแพทยศาสตร จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 16.50 คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 9.00 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 8.30 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร จํานวน 22 คน คดิเปนรอยละ 7.90 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 7.20 วิทยาลัยการศึกษา จํานวน 18 คน คิดเปนรอย6.50 คณะวิศวกรรมศาสตร 

จํานวน 16 คน คดิเปนรอย 5.80 คณะวทิยาศาสตร จํานวน 12 คน คดิเปนรอยละ 4.30 วทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

จํานวน 9 คน คดิเปนรอยละ 3.20 คณะศิลปศาสตรจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.80 คณะนิติศาสตร จํานวน 4 คน คิดเปน

รอยละ 1.40 คณะวทิยาศาสตรการแพทยจํานวน 3 คน คดิเปนรอยละ 1.10 ตามลําดับ 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(Fundamental English) ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา 

ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental English) ของนิสิต

ระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.20) เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ดาน

ผูสอนรายวชิาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (คาเฉลี่ย 2.31) มคีาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา ดานเพื่อนรวมช้ันเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

พื้นฐาน (คาเฉลี่ย 2.23) ดานการวัดและประมวลผลรายวชิาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (คาเฉลี่ย 2.22) ดานอาคารสถานท่ีและ
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สื่อการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (คาเฉลี่ย 2.13) และดานพฤติกรรมการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(คาเฉลี่ย 2.09) 

อภปิรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental English) 

ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา ไดอภิปรายผลการวจิัยดังน้ี 

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental 

English) ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา พบวานิสติผูตอบแบบสอบถาม ใหความคดิเห็นในระดับปานกลาง 

ท้ัง 5 ดาน คอื ดานเพื่อนรวมช้ันเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดานพฤติกรรมการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

ปจจัยดานอาคารสถานท่ีและสื่อการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดานผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดานการ

วัดและประมวลผลรายวชิาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

1. ปจจัยดานเพื่อนรวมช้ันเรียนรายวชิาภาษาอังกฤษพื้นฐานผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางกลุมเพื่อน

เปนปจจัยหน่ึงท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แสดงใหเห็นวากลุมเพื่อนเปนสังคมกลุมใหญท่ีมีบทบาทสําคัญตอชีวิต

ความเปนอยูของนิสิตในมหาวิทยาลัยและมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางความรู ทัศนคติ บุคลิกภาพ 

สติปญญา และความสามารถของนิสติเอง ดังท่ี Astin (1993) กลาววา กลุมเพื่อนมีอิทธิพลโดยตรงตอนิสิตนักศึกษาท่ีทําให

เกิดแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลงคานิยม พฤติกรรม และแผนการเรียนสอดคลองกับ ประกอบ คุปรัตน (2525, อางอิง          

ใน กาญจนา แยมเสาธง, 2556) ไดสรุปความสัมพันธของกลุมเพื่อนท่ีมีตอนิสิตตามแนวคิดของเฟลดแมน และนิวคอม  

วา เพื่อนสามารถใหกําลังใจไดซึ่งไมสามารถหาไดจากอาจารยในช้ันเรียน อีกท้ังยังชวยทําใหนิสิตมีความม่ันใจและพอใจ 

ในตนเองมากย่ิงขึ้น รวมถึงการทําหนาท่ีในการฝกเขาสังคม การชวยเหลือซึ่งกันและกันในระหวางเรียนและการทํางาน 

สอดคลองกับ บอยด (1979, อางอิงใน กาญจนา แยมเสาธง, 2556) กลาววา ความเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักศึกษาท่ีเห็นไดชัดเจนโดยวัดจากลักษณะความสัมพันธระหวางกลุมเพื่อน การมีสวนรวมในกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย ความเปนอยู สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม พบวา ตัวแปรเหลาน้ีมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักศึกษา และสอดคลองกับปนัดดา บุญพาวัฒนาและคณะ(2549) พบวา ปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติต้ังแตรอยละ 90           

ขึ้นไป ประกอบดวย ดานการใชแหลงขอมูล ความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ความสัมพันธกับเพื่อน ความสัมพันธ

กับครอบครัว และเทคนิคการสอน 

2. ดานพฤติกรรมการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการเรียนของนิสิตหาก

ผูเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนท่ีดี เชน สงงานท่ีไดรับมอบหมายทุกคร้ัง การเขาเรียนสมํ่าเสมอ มีการทบทวนบทเรียน 

กอนสอบ สุรางค โควตระกูล (2541, หนา 366) ทัศนคติ หมายถึง แนวโนมท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสนองตอบตอสิ่งเรา

หรือสิ่งแวดลอม ทัศนคติอาจเปนบวกหรือลบ ถาบุคคลมีทัศนคติบวกตอสิ่งใด ก็จะมีพฤติกรรมท่ีจะเผชิญกับสิ่งน้ัน ถามี

ทัศนคติทางลบก็จะหลกีเลี่ยง ทัศนคติเปนสิ่งท่ีเรียนรูและเปนการแสดงออกของคานิยมและความเช่ือของบุคคล 

นิสัยในการเรียน หมายถงึ การกระทําท่ีนํามาปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอการเรียน และการปฏิบัติงาน หรือฝกฝน

เปนประจํา นิสัยในการเรียนสามารถแสดงออกได 2 ลักษณะ คือ นิสัยการเรียนท่ีดี และนิสัยการเรียนท่ีไมดี นิสัยในการ
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เรียนหรือพฤติกรรมในการเรียนไมไดเกิดขึ้นโดยกําเนิด แตเกิดขึ้นจากการฝกฝน การปฏิบัติซ้ําๆเปนประจํา ดังน้ันผูเรียน

สามารถปรับปรุงแกไขใหดขีึ้นได หากไดรับการแนะนําท่ีถูกตอง  

3. ปจจัยดานอาคารสถานท่ีและสื่อการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน พบวาอาคารสถานท่ีและสื่อการเรียน

การสอน มสีวนสําคัญเปนอยางย่ิงเพราะวาสภาพแวดลอมและสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ ถือเปนปจจัยพื้นฐานของการ

เรียนรู และมอิีทธิพลตอการเรียนการสอน กรมวิชาการ (2544) ไดกลาวถึงสิ่งแวดลอมทางวิชาการวาการจัดบรรยากาศ

ในช้ันเรียนเปนปจจัยหน่ึงท่ีมอิีทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียนโดยตรงบรรยากาศการเรียนท่ีดีจะชวยสนับสนุนใหผูเรียนได

เรียนเต็มความสามารถและสงเสริมความรวมมือระหวางผูสอนและผูเรียนและระหวางผูเรียนดวยกันจะชวยใหผูเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงมีความสามารถในการแกปญหามีความคิดริเร่ิมสรางสรรคมีเจตคติท่ีดีตอตนเองและผูอื่น

นอกจากน้ีสื่อการสอนวัสดุอุปกรณท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนสถานท่ีท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนลวนมี

ความสําคัญและมอิีทธิพลตอการเรียนการสอน 

4. ปจจัยดานผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานผลการศึกษาพบวา ทักษะในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ 

บุคลกิภาพเหมาะสมกับการเปนผูสอน และผูสอนใชสื่อท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหารายวชิา เปนปจจัยหน่ึงท่ีสงผล

ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลาวคือ ผูสอนใหความสําคัญกับการเรียนการสอน มีความพรอมท่ีจะสอนท้ังในเนื้อหา และ

เทคนิควธีิการการสอนเพื่อถายทอดความรูท่ีถูกตองและนาสนใจ และสรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู เชน ผูสอนให 

ความเปนกันเองกับนิสติ ดังท่ี สุรางต โควตระกูล (2541) ไดกลาววาคุณลักษณะของครูท่ีดี และมีประสิทธิภาพ คือ เปนผู

ท่ีมีความรู และมีความเขาใจธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู และสามารถท่ีจะใหวิธีการสอนท่ีเหมาะสม และจูงใจให

ผูเรียนอยากเรียนรู ครูตองใชวิธีการประเมินผลท่ีสามารถบอกไดวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริง เปนผูท่ีรูจักนักเรียน เปนผูมี

คุณวุฒิทางวิชาการ เปนผูนําและเปนผูฟงท่ีดี มีทักษะในการจัดการหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู ตองมีทักษะชีวิต คือ 

เปนผูสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดดี และมีมนุษยสัมพันธดี สามารถแกไขปญหาและตัดสินใจได มีสุขภาพกายและใจดี 

สอดคลองกับผลการศึกษาของอัจฉราวรรณ นารถพจนานนท (2537, หนา 21 อางอิงใน นรากร พลหาญ และสมสมร 

เรืองวรบูรณ, 2555) สรุปไววา อาจารยผูสอนและพฤติกรรมการสอนมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

อยูในระดับมาก เพราะอาจารยผูสอนน้ัน นอกจากจะตองพรอมดวยความรูและประสบการณแลว จะตองมีวิธีการ

ถายทอด เทคนิคในการสื่อสารและสามารถเขาถึงนักศึกษาไดอยางถองแท หากการสอนหรือเทคนิคการถายทอดของ

อาจารยเปนไปในทางไมด ียอมทําใหบรรยากาศการเรียนรูน้ันเบ่ือหนาย ขาดแรงจูงใจ และความสนใจท่ีจะเรียนรูได 

5. ปจจัยดานการวัดและประมวลผลรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผลการศึกษาพบวา ความยากของขอสอบ 

เกณฑการตัดเกรท เปนปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สอดคลองกับ Good (1973, p.7 อางอิงใน ปญจา ชูชวย, 

2551, หนา 11) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง การทําใหสําเร็จ (Accomplishment) หรือ ประสิทธิภาพทางดานการกระทํา

ในทักษะท่ีกําหนดใหหรือในดานความรู สวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การเขาถึงความรู (Knowledge Attained) 

การพัฒนาทักษะในการเรียน ซึ่งอาจพจิารณาจากคะแนนสอบท่ีกําหนดให คะแนนท่ีไดจากครูมอบหมายงาน  
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ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental 

English) ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา”ผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อ

มุงเนนใหเกดิประโยชนย่ิงขึ้น ดังน้ี 

ในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental English) 

ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา พบวา นิสติใหความคดิเห็นอยูในระดับปานกลางในทุก ๆ ดาน เพื่อเปนการ

เพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental English) ของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพะเยา ควรมกีารดําเนินการ ดังน้ี 

1. ควรปรับปรุงในดานผูสอนรายวชิาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใหมีทักษะในการสื่อสารดานภาษษอังกฤษ ตลอดจน

ผูสอนมบุีคลกิภาพท่ีเหมาะสมกับการเปนผูสอน  

2. ควรมีการสรางความสัมพันธในดานเพื่อนรวมช้ันเรียน เพราะกลุมเพื่อนมีอิทธิพลโดยตรงตอนิสิต ท่ีจะให

คําปรึกษาดานการเรียน และไดรับการชวยเหลอืจากเพื่อนรวมช้ันเรียน 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนําไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย ตอไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตัวเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตาในการใหคําปรึกษาแนะนําเปนอยางดีย่ิง   

จาก ดร.บรรจง  ไชยรินคํา อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดเสียสละเวลาในการใหคําแนะนําแกไขขอบกพรองตางๆ ทุกขั้นตอน จนทําให

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีมคีวามสมบูรณ ย่ิงขึ้น ขอขอบคุณทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธ์ิ ตําแหนงหัวหนาสาขาการประมง ดร.ดุจฤด ี 

ปานพรหมมนิทร ตําแหนงอาจารย และ ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก ตําแหนงอาจารย คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลัยพะเยา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ท่ีไดกรุณาใหความอนุเคราะหตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือท่ีใช

ในการศึกษาวจิัย 

 ขอขอบคุณนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทําใหการศึกษาคนควาดวย

ตนเองในคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงผานไปดวยด ี 

 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ครูอาจารยท่ีมอบวิชาความรู และอบรมส่ังสอน ตลอดจนถึงผูบังคับบัญชาและ

เพื่อนรวมงานทุกทาน ท่ีอยูเบ้ืองหลังในความสําเร็จท่ีไดใหความชวยเหลอืสนับสนุนและใหกําลังใจตลอดมา  
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ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏบิัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 

Factors Affecting the Motivation Performance Perceived by Government 

Teachers and Education Officers under the Secondary Educational Service Area 

Office 36 Division 3 

ภัทรานิชฐ ตาวงศศรี7 1* และสุชาติ ลี้ตระกูล8

2 

Bhathanich Tawongsri1* and Suchat Leetrakul2 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 และเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัย ไดแก ครูผูสอนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 

จํานวน 201คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย การหาคาสวนเบน

เบ่ียงมาตรฐาน และและการวเิคราะหการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.85 ดานสถานะของอาชีพ 

อยูในระดับมากท่ีสุด และปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ไดแก 

ดานสถานท่ีทํางาน  ดานสวัสดกิาร  และดานการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน  หนวยงานของรัฐและเอกชน  

คําสําคัญ: ปจจัยแรงจูงใจ  
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Abstract  

The purpose of this research were to study the level of the motivation performance of government teachers 

and education officers under the Secondary Educational Service Area Office 36 Division 3 and to study the factors 

affecting the motivation performance of government teachers and education officers under the Secondary 

Educational Service Area Office 36 Division 3. The samples used in this study were 201 teachers under the 

Secondary Educational Service Area Office 36 Division 3. The tools used for data collection was questionnaire. 

Percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis were used in analyzing data. 

Research finding shows that the level of the motivation performance of government teachers and education 

officers under the Secondary Educational Service Area Office 36 Division 3 was rated at a high level. Mean of work 

status at a level of 3.85 was rated at the highest level. And the factors affecting the motivation performance of 

government teachers and education officers under the Secondary Educational Service Area Office 36 Division 3, 

there was a significant difference at a level of 0.01, was workplace, welfare, supporting from parents, community, 

government and private sectors.   

Keywords: Factors of Motivation 

บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ไดระบุถึงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะท่ีพงึประสงคของสังคมยุคใหมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 วาครูเปนผูท่ีมบีทบาทสําคัญ

ยิ่งในฐานะผูจัดประสบการณและบรรยากาศในกระบวนการเรียนรู การนําเสนอสาระท่ีทาทายการคิด วิเคราะห วิจารณ

อยางมเีหตุผล รวมท้ังการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีใหเกิดกับตัวผูเรียน ครูมีศิลปหรือมีวิธีการถายทอด

ท่ีเหมาะสมกับสภาวะและวุฒิภาวะของผูเรียน โดยการจัดกจิกรรมท่ีหลากหลาย และประการสุดทายตองเปนครูท่ีมใีจท่ีรัก

ในอาชีพครู รักในสิ่งท่ีสอนและมีจิตสํานึกในบทบาทหนาท่ีของตน นอกจากน้ัน ยังไดกําหนดแนวทางใหสถานศึกษาได

พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับอันประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (หมวด 6 มาตรา  47) ท่ีใหถือวาการประกันคุณภาพ

ภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารท่ีจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาการศึกษาท้ังระบบใหเปน

แนวทางในการจัดระบบการศึกษาเพื่อเขาสูมาตรฐานท่ีเช่ือมโยง การปฏิรูปการศึกษา การบริหารจัดการ การปฏิรูปการ

เรียนรู และการปฏิรูปบุคลากร ซึ่งสิ่งตาง ๆ ดังกลาวมาแลวลวนแตทําใหครูตองมีภาระงานเพิ่มขึ้นท้ังงานดานการ

พัฒนาการเรียนการสอนและงานดานการประกันคุณภาพอีกหลายประการ เชนการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การ

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดทําหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตร การ

จัดทําสื่อการสอน การประเมินเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และการหาเทคนิควิธีการท่ีดี ในการปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอนโดยการวจิัยช้ันเรียนเปนตน 
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จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาภาระงานของการปฏรูิปการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาน้ัน ขึ้นอยูกับบทบาทและหนาท่ีของครูเปนสวนใหญ การท่ีครูตองรับภาระงานมากขึ้นหลายดาน จึงทําใหเกิด

ความสับสนไมม่ันใจตอวิชาชีพครู ไมแนใจวาตนจะสามารถรับภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีครูตองรับภาระงานท่ีนอกเหนือจากงานประจําหลายดาน อาทิ งานวิจัย

ช้ันเรียน งานประกันคุณภาพสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอก การจัดหลักสูตรสถานศึกษา ฯลฯ แตในการปฏิบัติงาน

ของครูท่ีอยูภายใตสภาพการบริหารไมวาจะเปนนโยบายของโรงเรียน กฎระเบียบปฏิบัติงาน บรรยากาศการทํางาน และ

สิ่งแวดลอมในองคการ เชน สภาพการทํางาน ลักษณะงาน โอกาสและความกาวหนาในการทํางาน ฐานะและทาทีของ

ผูบริหาร ตลอดจนถึงความม่ันคง เงินเดือน และคาตอบแทนอื่นในสภาพท่ีเปนอยูแตกตางกันออกไป สิ่งเหลาน้ีอาจมี

ผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของบุคลากร ซึ่งทําใหขาดแรงจูงใจในการปฏบัิติงานท่ีจะทําใหบรรลุตามบทบาทและหนาท่ี

อยางมปีระสทิธิภาพ ซึ่งการท่ีจะใหครูไดมแีรงจูงใจในการปฏบัิติงานมากขึ้น ก็มาจากหลายปจจัยดวยกัน เชน นโยบายท่ีใช

ในการบริหาร การควบคุมหรือการบังคับบัญชา สภาพการทํางาน เงินเดือนและคาตอบแทนอื่น การวินิจฉัยส่ังการของ

ผูบริหาร ผลงานและนํ้าใจของผูรวมงาน ตลอดจนความม่ันคงในการทํางานเหลาน้ี ลวนมสีวนในการเสริมสรางบรรยากาศ

ท่ีดีในการปฏิบัติงานในองคการ และมีผลตอการปฏิบัติงานของบุลากรใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพเปนตน 

ปจจัยเหลาน้ียังสงผลตอพฤติกรรมองคการใหครูมเีจตคติท่ีดตีอการทํางาน มีความขยันขันแข็งในการปฏิบัติงาน เปนผูท่ีมี

ความรับผิดชอบสูง ทุมเทเวลา แรงกาย แรงใจ และมีความรักความสามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ใหการชวยเหลือ

สนับสนุนซึ่งกันและกันอีกดวย 

สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ซึ่งเปนโรงเรียนท่ีมีท้ังขนาด

ใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็กอยูในกลุมเครือขาย เปนโรงเรียนตะเข็บชายแดน อยูในอําเภอติดกัน โดยท่ีโรงเรียนเหลานี้

จะต้ังอยูในพื้นท่ีแตกตางกัน บางโรงเรียนต้ังอยูบนพื้นท่ีราบ บางโรงเรียนต้ังอยูบนพื้นท่ีสูงจึงทําใหมีบริบทแตกตางกัน 

สภาพความแตกตางเหลาน้ีอาจมผีลตอขวัญและกําลังใจของครูผูปฏบัิติงาน 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจวามีปจจัยใดบางท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 การท่ีทราบปจจัยท่ีสงผลตอ

การปฏบัิติงานจะเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงาน โรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 อันจะนําไปสูแนวทางการจูงใจใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเอง พัฒนางานจน

สามารถประสบความสําเร็จในการทํางาน ยอมหมายถงึ การยกระดับมาตรฐานวชิาชีพครู เพื่อใหครูสามารถอุทิศแรงกาย

แรงใจในการปฏบัิติงาน ทําใหครูรูสกึวาตนเองมคีวามสําคัญและเปนสวนหน่ึงของความสําเร็จของสถานศึกษาหรือองคกร

ตอไป  
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ ผูวจิัยไดประยุกตแนวคดิปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปฏบัิติงานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 และ

นํามาสรางกรอบแนวคดิในการวจิัย ดังน้ี 
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3. ดานทําเลท่ีต้ัง 

4. ดานการคมนาคม 

5. ดานสื่อและเทคโนโลยี 

6. ดานการสนับสนุนจาก

ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน

ของรัฐ และเอกชน 

แรงจูงใจในการปฏบัิติงานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 กลุมท่ี 3 
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โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการ

สรางแบบสอบถาม เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3  ใน

ปการศึกษา 2557 จํานวน 412 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 36 กลุมท่ี 3 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 412 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูป (Krejcie & 

Morgan)และทําการสุมตัวอยาง โดยวธีิการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified random sampling) ดังน้ี 

 1. แบงโรงเรียนออกเปน 8 โรงเรียน 

 2. สุมครูแตละโรงเรียนอยางเปนสัดสวน โดยใชวธีิการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) 

 3. จะไดโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

การศึกษาในคร้ังน้ีผูศึกษาไดสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการสรางตามขัน้ตอน ดังน้ี 

 1. ศึกษาคนควา ตํารา วารสาร บทความ แนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน สภาพปญหาและความตองการท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม

แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับการคนควาคร้ังน้ี 

2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากตํารา วารสาร 

อินเตอรเน็ต บทความ และเอกสารงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีเกี่ยวของตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามวัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 

 3. สรางแบบสอบถาม 

 4. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตอง และปรับปรุง

แกไข 

 5. นํารางแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น เสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน คอื 

 5.1 นายคเณศ พงศสุวรรณ ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดถ้ําปลาวทิยาคม สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูเช่ียวชาญดานการบริหารการศึกษา 

 5.2 ดร.อนวัช อุนกอง ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูเช่ียวชาญดานการบริหารการศึกษา 

 5.3 นางพรรณ ีมามาตร กศ.ม. (คณติศาสตร) ตําแนงครูชํานาญการพเิศษ โรงเรียนวัดถ้ําปลาวทิยาคม   

ผูเช่ียวชาญดานสถติิ 
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6. นํารางแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษางานคนควาอิสระ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาท่ีใชใน

แบบสอบถาม และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 

  7. นําเสนออาจารยท่ีปรึกษางานคนควาอิสระเพื่อปรับปรุงแกไขแลว ไปดําเนินการจัดพิมพฉบับท่ีสมบูรณ แลว

นําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย  3  ตอน คอื 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุสถานะ  ระดับการศึกษา 

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 เปนแบบสอบถามแบบลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) แบงเปน 5  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 แบงเปน 6 ดาน เปนแบบสอบถามแบบ

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามขัน้ตอน  ดังน้ี 

1. ผูศึกษาขอหนังสอืจากวทิยาลัยการศึกษาตอเนื่อง มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงราย ถงึ ผูอํานวยการ 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บ

ขอมูล 

2. ผูศึกษานําหนังสอือนุญาตจากผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 

กลุมที่ 3 เพื่อขอความรวมมอืคณะครู ตอบแบบสอบถาม 

 3. ผูศึกษานําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล จากครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 36 กลุมที่ 3  

 4. ผูศึกษาช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษาและวิธีการตอบแบบสอบถาม แลวรวบรวมเก็บแบบสอบถามคืน 

ไดรับคนื 201 ฉบับ 

5. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองในการตอบ

แบบสอบถาม 

6. นําขอมูลท่ีไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป  
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วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

ผูศึกษาไดนําขอมูลท่ีไดมาวเิคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปทางสถติิ โดยดําเนินการวเิคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1. นําแบบสอบถามตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถานภาพของประชากร ใชวิธีคํานวณหา

คาความถี่และคารอยละและจําแนกตามสถานภาพของประชากร 

2. นําแบบสอบถามตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3  วิเคราะหโดยหา

คาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. นําแบบสอบถามตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3  

วเิคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3  วิเคราะหโดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple 

regression Analysis) 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจิัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3  

ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 

สรุปผลและอธปิรายผล 

ผลการวจัิยสรุป 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ัวไป พบวา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

ประสบการณทํางานและระดับเงินเดือนผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รองลงมา คือ เพศชาย อายุ 

พบวา อายุ 31-40 ป มากท่ีสุด รองลงมา คือ อายุ 21-30 ป และอายุมากกวา 50 ปขึ้นไปมีจํานวนนอยท่ีสุด ระดับ

การศึกษา พบวา จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด รองลงมา คือ สูงกวาระดับปริญญาตรี สถานภาพ พบวา 

สมรส มากท่ีสุด รองลงมา คือ โสด  ประสบการณทํางาน พบวา 6-10 ป มากท่ีสุด รองลงมา คือ 1-5 ป , 11-15 ปและ

มากกวา 15 ปขึ้นไป ตามลําดับ อัตราเงินเดอืน พบวา 20,001-25,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมา 15,000-20,000 บาท , 

25,001-30,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท ตามลําดับ  
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2. ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3  

2.1 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานทําเลท่ีต้ัง พบวา สถานศึกษาต้ังอยูบนพื้นราบ มากท่ีสุด รองลงมา 

คือ สถานศึกษาต้ังอยูบนพื้นท่ีติดชายแดน สถานศึกษาอยูบนพื้นท่ีทุรกันดาร หางไกล สถานศึกษาต้ังอยูบนพื้นท่ีสูงและ

อันดับสุดทาย คอืสถานศึกษาต้ังอยูบนพื้นท่ีเสยีงภัย ตามลําดับ 

2.2 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานคมนาคม พบวา เสนทางการคมนาคมมีพื้นผิวถนนลาดยาง มาก

ท่ีสุด รองลงมา คอื เสนทางคมนาคมมคีวามสะดวก  โรงเรียนมรีถโดยสารสาธารณะผาน  ความสะดวกในการเดินทางมา

ทํางานและอันดับสุดทาย คอื เสนทางการคมนาคมมทีางโคงและลาดชัด ตามลําดับ 

2.3 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานสถานท่ีทํางาน โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ภูมทัิศนของภายใน  ภายนอกอาคาร สะอาด รมร่ืน สวยงาม อาคารสถานท่ีทํางานมคีวามสะดวก ปลอดภัย  ระบบ

สาธารณูปโภค เชน เคร่ืองปรับอากาศ ไฟฟา ประปา ฯลฯ และอาคาร สถานท่ี พอเพียงตอการใชงาน อยูในระดับมาก

เทากัน รองลงมา คอื ความเพยีงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองนํ้าหองสวม นํ้าดื่ม เปนตน 

2.4 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานสวัสดิการ โดยรวม อยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา โรงเรียนมีบริการรถรับ-สง ในการเดินทางไปราชการ โรงเรียนมีการมอบขวัญและกําลังใจ เชน วันเกิด และ

โรงเรียนของทานมีบานพักครูเพียงพอ อยูในระดับมากเทากัน รองลงมา คือ โรงเรียนมีคาเชาบานและโรงเรียนมีโบนัส

ประจําป 

2.5 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานสื่อ และเทคโนโลยี โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพจิารณาเปนรายขอ 

พบวา โรงเรียนมีการสงเสริม สนับสนุน การใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  โรงเรียนมี สื่อ และเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย โรงเรียนมอุีปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอและเหมาะสมตอการใชงาน และผูบริหารใหความสําคัญในการ

ใชสื่อ และเทคโนโลยี อยูในระดับมากเทากัน รองลงมา คอื การไดรับและไดใชประโยชนจากระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

2.6 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานของรัฐและเอกชน 

โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากชุมชน และมีสวนรวมกับโรงเรียน

เมื่อมกีารจัดกจิกรรม โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองนักเรียน และมีสวนรวมกับโรงเรียนเมื่อมีการจัดกิจกรรม 

โดยภาพรวมแลว โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานของรัฐ และหนวยงานเอกชน อยูในระดับ

มากเทากัน รองลงมา คือ โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ และมีสวนรวมกับโรงเรียนเมื่อมีการจัด

กจิกรรม และโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานเอกชน และมสีวนรวมกับโรงเรียนเมื่อมกีารจัดกจิกรรม 
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3. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงจากมากไปหานอย 

พบวา ดานสถานะของอาชีพ อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คอื ดานความม่ันคงในงาน ดานเงนิเดอืน ดานความสําเร็จใน

การทํางานขอบุคคล ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานสภาพการงาน ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานความ

รับผิดชอบดานความกาวหนา ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานการปกครองบังคับบัญชา และดานความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ตามลําดับ 

 3.1 ระดับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเปนงานท่ีม่ันคงและมีเกียรติ มีวิธีการสอนใหนักเรียนมีความรู 

ความสามารถประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี อยูในระดับมากท่ีสุดเทากัน รองลงมา คือ มีโอกาสสรางผลประโยชนตอ

สวนรวมจากอาชีพการงาน มีความภูมิใจในผลงานท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานท่ีปรากฏเดนชัดและมีผลงานท่ีไดรับการ

ยอมรับเผยแพรอยางกวางขวางจากการปฏบัิติงาน 

 3.2 ระดับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานการไดรับการยอมรับนับถอื โดยรวม อยูในระดับปานกลางเมื่อพจิารณา

เปนรายขอ พบวา เพื่อนรวมงานใหความเช่ือถอืและศรัทธาในตัวของทาน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานใหคําชมเชยยกยอง

ในผลงาน เมื่อปฏบัิติไดสําเร็จและผูบังคับบัญชารับรูและยอมรับในความสําเร็จและผลการปฏบัิติงานของทาน อยูในระดับ 

มากเทากัน รองลงมา คือ ผลการปฏิบัติงานของทานมักถูกกลาวถึงและนําไปเปนแบบอยาง และผูบังคับบัญชา เพื่อน

รวมงาน ยกยองชมเชยทานตอหนาผูอื่น เมื่อทําช่ือเสยีงใหแกสถานศึกษา 

 3.3 ระดับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานลักษณะของงานท่ีปฏบัิติ โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ไดปฏิบัติงานท่ีตรงกับทักษะท่ีมี การไดรับงานตรงกับความรูความสามารถ ความสนใจและความถนัด  

รองลงมา คือ งานท่ีปฏิบัติอยูเปนงานท่ีทาทาย ใหอยากทํางาน ทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน , มีสิทธิเสรีภาพใน

การปฏบัิติงานเต็มท่ี และไดปฏบัิติงานท่ีตองอาศัยความเด็ดขาดในการตัดสนิใจ 

 3.4 ระดับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานความรับผิดชอบ โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตรงกับหลักสูตรสถานศึกษา ทําหนาท่ีสอนไดตรงตามเปาหมายท่ีวางไวและได

ปฏิบัติงานไดตรงตามเวลาท่ีไดรับมอบหมายอยูในระดับมากเทากัน รองลงมา คือ สถานศึกษาไดมอบหมายงานพิเศษให

ทานทํา ในวันหยุดราชการอยางเหมาะสม และมปีริมาณงานท่ีมคีวามสอดคลองกับช่ัวโมงการทํางาน ในแตละวัน 

   3.5 ระดับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานความกาวหนา โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

องคกรมีการเขาสูตําแหนงตาง ๆ ท่ีสูงขึ้นในทางวิชาชีพท่ีมีระบบและหลักเกณฑท่ีเปนธรรม มีโอกาสจะไดรับการเลื่อน

ตําแหนง เงนิเดอืน และกาวหนาทัดเทียมสาขาอื่น ๆ ไดรับความรูเพิ่มเติม เชน ไดรับการฝกอบรม และการศึกษาดูงานอยู
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เสมอ และไดเขารับการฝกอบรมหรือรวมประชุมทางวิชาการ เพื่อใหมีความรูและทักษะมากขึ้น อยูในระดับมากเทากัน 

รองลงมา คอื ไดรับการสงเสริม และสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา ใหศึกษาตอไดมากขึ้น 

   3.6 ระดับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานนโยบายและการบริหารงาน โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา การกําหนดหนาท่ีและความรับผดิชอบมคีวามชัดเจนและเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ การ

มอบหมายใหทํางานตรงตามความถนัด โรงเรียนมีนโยบายเกี่ยวกับการวางแผนงาน/โครงการปฏิบัติงานในปจจุบันมี 

ประสทิธิภาพ โรงเรียนฝายบริหารใหความสนใจแผนงานหรือโครงการใหม ๆ ท่ีทานเห็นวาเปนประโยชน และนโยบายการ

บริหารงานปจจุบันของโรงเรียนมคีวามเหมาะสม 

   3.7 ระดับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานการปกครองบังคับบัญชา โดยรวม อยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหเขารับการอบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงานเพื่อนํานวัตกรรม และเทคโนโลยี

มาประยุกตใชในงานอยูเสมอ และไดรับความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาอยางเต็มกําลังความสามารถในกรณีท่ี

ปฏบัิติงานผดิพลาดดวยเหตุสุดวสัิย อยูในระดับมากเทากัน รองลงมา คอื ผูบังคับบัญชาใหความสนใจและติดตามผลการ

ปฏิบัติงานของทานสมํ่าเสมอ  ไดรับความเปนธรรมและเสมอภาคในการทํางาน และผูบังคับบัญชาใหคําแนะนําปรึกษา

และชวยเหลอืเพื่อแกไขปญหา ท้ังปญหาท่ีเกี่ยวกับการทํางานและปญหาสวนตัวสมํ่าเสมอ 

   3.8 ระดับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานเงนิเดอืน โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา  

ผลสําเร็จแหงการงาน มีสวนทําใหไดรับการพิจารณาความดีความชอบ และไดรับความสะดวกในการเบิกจายเงินเดือน 

และสวัสดิการอยูในระดับมากท่ีสุดเทากัน รองลงมา คือ สวัสดิการท่ีไดรับอยูในขณะน้ี สวนใหญตรงตามความตองการ

จําเปน  เงนิเดอืนท่ีไดรับเหมาะสมกับงานท่ีรับผดิชอบและผูบริหารเอาใจใสและพยายามจัดหาสวัสดิการตางๆ เพิ่มเติมให

ตรงตามความตองการและความจําเปนอยูเสมอ 

   3.9 ระดับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาเพื่อนรวมงาน โดยรวม 

อยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรของโรงเรียนมีความสามัคคี รักใคร และเอื้ออาทรตอกัน 

และผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานยอมรับวาทานเปนสวนสําคัญท่ีทําใหงานตางๆ บรรลุผลสําเร็จอยูในระดับมากเทากัน 

รองลงมา คอื ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานมสีวนสนับสนุนในการพัฒนางาน  ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานยอมรับ

ความคดิเห็นและพบปะ พูดคุย และปรึกษาหารืออยางเปนกันเองกับเพื่อนรวมงานอยูเสมอ 

   3.10 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานสภาพการทํางาน โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา สภาพแวดลอมในโรงเรียน เชน สถานท่ี สภาพอาคาร แสงสวาง ฯลฯ มสีวนชวยสงเสริม บรรลุผลสําเร็จ โรงเรียนมี

การจัดหา จัดทําและบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ ตลอดจนเคร่ืองมอืเคร่ืองใชตาง ๆ มีความเพียงพอและเหมาะสม โรงเรียน

มีการจัดหาและสงเสริมใหมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานหรือสื่อการสอนเพียงพอและเหมาะสม การดูแล 
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บํารุงรักษาและปรับซอมพัสดุ ครุภัณฑของโรงเรียนมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมและหองทํางานมีสิ่งอํานวยความสะดวก

และสรางบรรยากาศท่ีดใีนการทํางานอยูในระดับมากเทากัน 

   3.11 ระดับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานความม่ันคงในการทํางาน โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา พอใจในสภาพความม่ันคงของงานท่ีทําอยู มีความสุขและกระตือรือรนตอการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบอยู

เสมอ และมีโอกาสกาวหนาจากงานท่ีปฏิบัติหรือรับผิดชอบอยูเสมออยูในระดับมากเทากัน รองลงมา คือ มีความ

ภาคภูมใิจท่ีไดปฏบัิติงานในโรงเรียนน้ี และต้ังใจท่ีจะปฏบัิติงานในโรงเรียนน้ีจนครบเวลาเกษียณอายุงานตามระเบียบ 

 3.12 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ดานสถานะของอาชีพ โดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา มีความภาคภูมิใจในอาชีพครู อาชีพครูมีความม่ันคง อาชีพครูเปนอาชีพท่ีมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี อาชีพครู

เปนท่ียอมรับและนับถอืของสังคมและมคีวามรัก และศรัทธาในวชิาชีพครู อยูในระดับมากท่ีสุดเทากัน  

4. ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 ไดแก ดานสถานท่ีทํางาน ดานสวัสดิการ ดานการสนับสนุน

จากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานของรัฐ และเอกชน ตามลําดับ 

อภปิรายผล 

1. ผลการวจิัย พบวา สภาพการปฏบัิติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 อยูในระดับมาก ยกเวนดานสวัสดิการ อยูในระดับปานกลาง 

ประกอบดวย มโีบนัสประจําป มรีถรับ-สงในการเดนิทางไปราชการ มบีานพักครูเพยีงพอ มกีารมอบขวัญและกําลังใจและ

มีคาเชาบาน ซึ่งสอดคลองกับ ทัศนีย  กิติวินิต (2540) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความรับผิดชอบในการทํางาน

ของพนักงาน ผลการศึกษา พบวา พนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) มคีวามรับผดิชอบในการ ทํางานคอน 

ขางสูง ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน สภาพการทํางานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และอายุของ พนักงานมีอิทธิพล        

ตอความรับผิดชอบในการทํางานเฉพาะพนักงาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

สภาพการทํางาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและตําแหนงงานมีอิทธิพลตอ ความรับผิดชอบในการทํางานในเขต

กรุงเทพมหานครความสําเร็จในการปฏบัิติงาน สภาพการทํางาน สถานภาพ สมรส และอายุการทํางาน มอิีทธิพลตอความ

รับผิดชอบในการทํางานในเขตปริมณฑล ท้ังน้ีเปนเพราะ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกครูและบุคลากร ให

ปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบอยางเต็มกําลัง ความสามารถ ดังท่ี รอยเอกหญิง จิตติมา ทองเนียม (2544) ไดศึกษาเร่ือง 

ปจจัยท่ีมผีลตอขวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงานของพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ผลการศึกษาพบวาพยาบาลมี

ขวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงาน โดยรวมท้ัง 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีอยู

ในเกณฑสูง ไดแก ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีอยูในเกณฑปานกลาง 

ไดแก ดานลักษณะงาน สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความกาวหนา การปกครองบังคับบัญชา ขวัญและกําลังใจใน

การปฏบัิติงานท่ีอยูในระดับตํ่า ไดแก ดานเงนิเดอืน และสวัสดกิาร 
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2. ผลการวิจัย พบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

ดานสถานะของอาชีพ อยูในระดับมากท่ีสุด ประกอบดวย มคีวามภาคภูมใิจในอาชีพครู เปนอาชีพท่ีมีความม่ันคง  อาชีพท่ี

มีเกียรติและศักดิ์ศรี เปนท่ียอมรับนับถือของสังคม ซึ่งสอดคลองกับ ทากาโก มอรี (ใจนวล พรหมมณี. 2550 หนา54; 

อางอิงมาจาก Takako Mori. 1966) ได วเิคราะหปจจัยตาง ๆ ท่ีมอิีทธิพลตอแรงจูงใจเขาเปนครู ผลปรากฏวา ปจจัยตาง ๆ 

ท่ีมอิีทธิพลในการตัดสนิใจ เลอืกอาชีพครู เมื่อเปรียบเทียบระหวางนิสิตชายและนิสิตหญิงพบวา นิสิตหญิงมีเจตคติในทาง

ท่ีพอใจ ตอคานิยมของอาชีพครูมากกวานิสิตชาย และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในดานเศรษฐกิจ และคานิยม

ตอสังคม เชน ระบบเกษียณอายุ โอกาสท่ีครูลาปวย รายได โอกาสท่ีจะเปลี่ยนงานใหม ความกาวหนาในอาชีพ การยกยอง

ในสังคม เจตคติที"ดตีออาชีพครู ความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวาง บุคคล จรรยาครู สิ่งเหลาน้ี จะมีอิทธิพลตอแรงจูงใจ

ใหเขามาเปนครู หรือกลาวอีกนัยหน่ึง อิทธิพล ตอแรงจูงใจใหเขาเปนครู ขึ้นอยูกับเจตคติตออาชีพครู และความคิดเห็น

ของตนท่ีตองการจะเปนครูดวย ท้ังน้ีเปนเพราะ ครูเปนอาชีพท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี เปนอาชีพท่ียอมรับนับถือของสังคม 

เปนอาชีพท่ีเปนตองประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดี ดังท่ี อุบล วรรณพาด (2544) ศึกษาเจตคติตออาชีพครู ของ

ครูผูสอนระดับ ประถมศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา ครูผูสอน

โดยรวมมเีจตคติตออาชีพครูโดยภาพรวมและเปนรายดาน 5 ดาน อยูในระดับด ีคอื ดาน คุณธรรม ดานเปนผูนํา ดานการ

สอน ดานความรู ดานบริการและสวัสดกิาร และมเีจตคติตออาชีพครู ในระดับปานกลางจํานวน 3 ดาน คอื ดานเกียรติยศ

และชื่อเสยีง ดานมนุษยสัมพันธกับชุมชน และ ดานเศรษฐกจิ 

3. ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมท่ี 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ไดแก 

ดานสถานท่ีทํางาน ดานสวัสดกิาร และดานการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานของรัฐและเอกชน  

3.1 ดานสถานท่ีทํางาน ประกอบดวย สภาพภูมิทัศนของภายใน ภายนอกอาคารสะอาด รมร่ืน สวยงาม 

อาคารสถานท่ีทํางานมคีวามสะดวก ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ อาคารสถานท่ีเพียงพอตอการใชงาน และมี

สิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองนํ้าหองสวม นํ้าดื่ม เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ นาวาอากาศโทหญงิ อุบลรัตน พุฒ

ซอน (2547) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมผีลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของขาราชการกรมสวัสดิการทหารอากาศ 

ผลการศึกษาพบวา ขาราชการกรมสวัสดกิารทหารอากาศ มปีจจัยท่ีมผีลตอขวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงานในระดับสูง 

คอื ดานลักษณะงานในตําแหนงหนาท่ี ดานนโยบายการบริหารของผูบังคับบัญชา ดานสัมพันธภาพระหวางผูรวมงาน ดาน

สภาพการทํางานและความรับผิดชอบในหนาท่ี ดานการยอมรับในการทางานและความม่ันคงในงาน และปจจัยท่ีมีผลตอ

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง คือ ดานคาตอบแทน และดานความกาวหนาในอาชีพ มีผลตอขวัญ

และกําลังใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง  ท้ังน้ีเปนเพราะ ดานสถานท่ีทํางานเปนสิ่งสําคัญท่ีชวยเสริมสรางใหครู

และบุคลากรต้ังใจในการปฏิบัติ เชน  สภาพแวดลอมมีอากาศท่ีปลอดโปรง ไมมีกลิ่น เสียงดังรบกวน รวมท้ังมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ ดังท่ี ย่ิงลักษณ บุญประสทิธ์ิ (2549) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอขวัญและกําลังใจของขาราชการครู

และพนักงานของรัฐในสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาวจิัยสรุปไดดังน้ี ดานสภาพ

การทํางาน โดยรวมอยูในระดับสูงขอท่ีมีระดับขวัญและกําลังใจใน การปฏิบัติงานสูงสุด คือ ทานพอใจกับสภาพแวดลอม

ในการทํางานปจจุบัน  
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 3.2 ดานสวัสดกิาร ประกอบดวย โรงเรียนมบีริการรถรับ-สง ในการเดนิทางไปราชการ มีบานพักครูเพียงพอ 

มกีารมอบขวัญและกําลังใจ เชน วันเกดิ ซึ่งสอดคลองกับ รอยเอกหญงิ จติติมา ทองเนียม (2544) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมี

ผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงานของพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ผลการศึกษาพบวาพยาบาลมขีวัญและ

กําลังใจในการปฏบัิติงาน โดยรวมท้ัง 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีอยูในเกณฑ

สูง ไดแก ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงานท่ีอยูในเกณฑปานกลาง ไดแก ดาน 

ลักษณะงาน สภาพแวดลอมในการปฏบัิติงาน ความกาวหนา การปกครองบังคับบัญชา ขวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงาน

ท่ีอยูในระดับตํ่า ไดแก ดานเงินเดือน และสวัสดิการ ท้ังน้ีเปนเพราะ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

เพื่อใหครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มกําลังความสามารถ ดังท่ี นุจจรินทร   อัคคพงศพันธุ  (2538) ได

ศึกษาเร่ืองสิ่งจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคาร กรณศึีกษาพนักงานธนาคารในจังหวัดเชียงใหม พบวาสิ่งจูงใจในรูป

ตัวเงิน (financial incentive)  ท่ีกลุมเปาหมายใหความสําคัญในระดับมากไดแก เงินเดือน โบนัส เงินกูอาคารสงเคราะห 

และเงนิชวยเหลอืคารักษาพยาบาล  

    3.3 ดานการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานของรัฐและเอกชน ประกอบดวยสถานศึกษาไดรับการ

สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน  มสีวนรวมกับสถานศึกษาเมื่อมกีารจัดกจิกรรม ซึ่งสอดคลองกับซึ่งสอดคลองกับ เตือนใจ 

แกวประเสริฐ (2544, หนา 105) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานการ ประถมศึกษา จังหวัดนครราชสมีา พบวา โรงเรียนใหบริการชุมชนดานอาคารสถานท่ี โดยเปดโอกาส ใหใช

สนามกีฬาของโรงเรียน และการใหบริการชุมชนดานความรูทางวิชาการโดยจัดปายนิเทศทาง วิชาการตาง ๆ ท้ังน้ีเปน 

เพราะ โรงเรียนไดใหความรวมมอืกับชุมชนในเร่ืองตางๆ เชน การใหบริการสถานท่ี การรวมกิจกรรมในชุมชน รวมท้ังมีครู

และบุคลากรอาศัยอยูในชุมชนและเปนการสรางความสัมพันธโรงเรียนและชุมชน ดังท่ี ทิพทยา สุวรรณภูมิ(2544, หนา 

95) ไดศึกษาการสรางความ สัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามการรับรูของคณะกรรมการโรงเรียน กลุมศรีนครินทร

สังกัด กรุงเทพมหานคร พบวา โรงเรียนสวนใหญใหชุมชนไดยืมใชอาคารสถานท่ี และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ของโรงเรียน 

เพราะโรงเรียนเรียนมีหนาท่ีใหบริการสังคมตามท่ีสังคมปรารถนาในฐานะท่ีโรงเรียน เปนศูนยรวมของชุมชน และมี

ทรัพยากรหลายประเภทท่ีสามารถใหบริการแกชุมชนไดอีกท้ังยังชวย ลดภาระคาใชจายตาง ๆ ใหแกชุมชน 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะทั่วไป 

จากขอคนพบในการวิจัยคร้ังน้ี ทําใหทราบวาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  กลุมท่ี 3  ไดแก ดานสถานท่ี

ทํางาน ดานสวัสดกิาร และดานการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานขอรัฐและเอกชน 

 ดังน้ันจงึควรปรับปรุงโดยดําเนินการดังน้ี 

1. ดานสถานท่ีทํางาน 

   1.1 โรงเรียนควรปรับปรุงระบบการดูแลรักษาและซอมพัสดุ ครุภัณฑ ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ใหมี

ความเพยีงพอและเหมาะสม 

   1.2 โรงเรียนควรมกีารบริการหองวชิาการหรือมุมความรูสําหรับครูและบุคลากร 
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   1.3 โรงเรียนควรจัดหองสํานักงานใหเปนสัดสวน 

2. ดานสวัสดกิาร 

   2.1 โรงเรียนควรพาครูไปทัศนศึกษา อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

   2.2 โรงเรียนควรมกีารแจกของรางวัลใหแกคณะครูในโอกาสตางๆ เชน วันสงทายปเกาตอนรับปใหม เปนตน  

   2.3 รัฐบาลควรมีมาตรฐานหรือขอบังคับในการแจกโบนัสครูและบุคลากร โรงเรียนท่ีสังกัดของรัฐบาลและ

กรมการปกครองสวนทองถิ่น 

3. ดานการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานของรัฐและเอกชน 

 3.1 โรงเรียนควรออกไปพบปะกับชุมชน 

 3.2 โรงเรียนควรแจงขาวสารของโรงเรียนใหชุมชนไดรับทางอยางสมํ่าเสมอ 

 3.3 โรงเรียนควรใหความรวมมอืกับชุมชนในการจัดกจิกรรมตางๆ 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาถงึสภาพความคาดหวังในปจจัยท่ีสงผลตอเจตคติในการปฏบัิติงานของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมท่ีสงผลตอการปฏบัิติงาน 

3. ควรศึกษาถงึแนวทางท่ีใชในการแกปญหาเกี่ยวกับการปฏบัิติงาน 
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ปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีของนักเรยีน 

ในสถานศึกษาสังกัดอาชวีศึกษาจังหวัดพะเยา 

Factors for the Decision making of Students to study Vocational Certificate of 5 

Vocational College in Phayao Province 

พพิัฒน นวลนิ่ม9

1* และสันติ บูรณะชาติ10

2  

Pipat Nualnim
1* and Santi Booranachat2  

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ

นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา และเปรียบเทียบระดับปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จําแนกตามภูมิลําเนา เพศ ผลการเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษา

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2557 จํานวน 353 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ในการวจิัยคร้ังน้ี คอื แบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และเปรียบเทียบปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ทุกปจจัย จําแนกตามภูมลํิาเนาและเพศ โดยใชสถติิ t-test และจําแนกตามผลการเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน โดยใชสถติิ F-test ผลการวจิัยพบวา 

1. ปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา ปจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็น

มากท่ีสุด คือ ปจจัยดานเจตคติในการเรียนวิชาชีพ รองลงมา คือ ปจจัยดานแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอ และปจจัยท่ีมี

ระดับความคดิเห็นนอยท่ีสุด คอื ปจจัยดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา ตามลําดับ  

2.  เปรียบเทียบปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จําแนกตามภูมลํิาเนา เพศ และผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวา ในภาพรวม

ทุกปจจัยแตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

คําสําคัญ: ปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกศึกษาตอ 

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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Abstract  

 The objectives of the study were factors for the decision making of students to study in vocational certificate 

of Vocational College in Phayao Province and comparison of factors for the decision making of students to study in 

vocational certificate of vocational college in Phayao Province By domicile, gender (sex), GPA at end of junior high 

school. The representative sample of this research is that the students to study in vocational certificate of Vocational 

College in Phayao Province, studying in the academic year 2014 of 353 people. The tool used in the study include 

questionnaire, data analysis by using frequency, percentage, average, standard deviation and comparison of factors 

for the decision making of students to study in vocational certificate of vocational college in Phayao Province are 

domicile, sex by using T-Test statistics, And classified according to a study in the Junior high School by using F-Test 

statistics. The results showed that 

1. The factors for the decision making of students to study in vocational certificate of Vocational College in 

Phayao Province. The overall is high level. If considering the each factor, first the attitude of the learned, second the 

motivation to continuing education and finally are environment and the conveniences of the college. 

2. The comparison of factors for the decision making of students to study in vocational certificate of 

vocational college in Phayao Province By domicile, gender (sex), GPA at end of junior high school. The statistical 

significance is level .05 
 

Keywords: Factors for the decision making  
 

บทนํา 

การจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพ ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี เพื่อผลิตและพัฒนา

กําลังคนในดานวชิาชีพระดับฝมอื คอื หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) เพื่อพัฒนากําลังคนระดับฝมอืใหมคีวามชํานาญเฉพาะ

ดาน สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม ระดับเทคนิค คอื หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพื่อผลติและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการ

เฉพาะสาขาอาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา, ม.ป.ป., สื่อออนไลน) 

 ภาคอุตสาหกรรมเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ แตจํานวนแรงงานในกลุมชางฝมือระดับกลางและระดับปฏิบัติ

ยังขาดแคลนอยูคอนขางมาก โดยเฉพาะผูเรียนจบระดับอาชีวศึกษา และอนุปริญญาทางดานชางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี        

ไมพอกับความตองการของกําลังการผลติในภาคอุตสาหกรรม ความตองการของตลาดแรงงานน้ัน ตองการแรงงานระดับกลาง หรือ

ระดับปฏิบัติการ มากกวาระดับปริญญาตรี แตสิ่งท่ีปรากฏในความเปนจริง แตผูปกครองกลับตองการใหบุตรหลาน ไดเรียนสาย

สามัญ (เพื่อใหบุตรหลานไดจบปริญญาตรี) ซึ่งจากสัดสวนของผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีพเทากับ 66 : 34 ซึ่งมีสัดสวนอยูระดับน้ี

มานานนับสิบป ซึ่งยืนยันดวยผลการศึกษาของสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งก็พบวาสัดสวนน้ีไมดีขึ้นมีแตจะเลวลง เชนในป

การศึกษา 2557 ตอ 2558 มสัีดสวนแยลงเหลอืประมาณ 71 : 29 ซึ่งถายังปลอยใหเปนไปตามยะถากรรมแบบน้ีปญหาการขาดแคลน 
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แรงงานผูจบสายอาชีพในระดับอาชีวศึกษาก็จะถึงขั้นวิกฤติ จึงมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตกงานเปนจํานวนมาก และเกิดความสูญ

เปลาทางการศึกษา (ยงยุทธ  แฉลมวงษ, 2557, สื่อออนไลน) การขาดแคลนคนท่ีมฝีมอืดานอาชีวะอยางหนัก จะเปนสาเหตุท่ีเราไม

สามารถแขงขันกับเพื่อนบานได เพราะเรามแีตเด็กจบมหาลัยท่ีไมมทัีกษะ แตขาดคนแกงดานฝมือแรงงาน ซึ่งอุตสาหกรรมเกือบ

ทุกดานตองการอยางย่ิง 

จากปญหาดังกลาว ผูวจิัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ซึ่งขอมูลจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอการปรับกลยุทธในการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เพื่อเปนแนวทางท่ีจะนําผลการศึกษาไปปรับปรุงแกไขระบบการบริหาร

จัดการและการแนะแนวการศึกษาตอ ใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียน โดยเฉพาะแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา  

2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีมีภูมิลําเนาตางกันมีความคิดเห็นตอระดับปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษา

ตอระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพแตกตางกัน 

2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอระดับปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพแตกตางกัน 

3. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพท่ีมผีลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตางกันมคีวามคดิเห็นตอระดับปจจัย

ในการตัดสนิใจเลอืกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพแตกตางกัน  

http://www.thaipost.net/node/31474)%20การขาดแคลนคนที่มีฝีมือด้านอาชีวะอย่างหนัก
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 

         ตัวแปรตน                                                                                         ตัวแปรตาม 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวจิัยเร่ือง ปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาไดแก สถานศึกษา

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและ

การสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา ท่ีกําลังศึกษาอยู ในปการศึกษา 2557 จํานวน 2,829 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา ท่ีกําลังศึกษาอยู ในปการศึกษา 2557 จํานวน 353 คน ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการคํานวณ

จากสูตรของ Taro Yamane และใชวธีิการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling)  

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามาจัดทํา

เคร่ืองมอืในการสอบถาม เร่ือง ปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพของนักเรียน 

 

 

1. ภูมลํิาเนา 

1.1 จังหวัดพะเยา 

1.2 ตางจังหวัด 

2. เพศ 

2.1 ชาย 

2.2 หญงิ 

3. ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

3.1 1.00 – 2.00 

3.2 2.01 – 3.00 

3.3 3.01 – 4.00 

 

ปจจัยในการตัดสนิเลอืกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตร

วชิาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา    .         

1. ปจจัยดานเจตคติในการเรียนวชิาชีพ 

2. ปจจัยดานแรงสูงใจในการเขาศึกษาตอ 

3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก

ของสถานศึกษา 
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ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเขาศึกษา

ตอของนักเรียน ปจจัยดานเจตคติในการเขาเรียนวิชาชีพ ปจจัยดานแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอ และปจจัยดาน

สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา จากการสังเคราะหปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ จากนักวจิัยหลายทาน 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศึกษาตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

2. กําหนดกรอบโครงสรางแบบสอบถาม 

3. สรางแบบสอบถามแลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม และชัดเจนของเนื้อหา เพื่อนํามา

แกไขปรับปรุง 

4. เสนอแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และพิจารณา

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชวธีิหาคา IOC (Index Of Item Objective Congruence) 

5. ปรับปรุงแบบสอบถามใหเหมาะสม ถูกตองและสมบูรณ และนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ 

6. หาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุม

ตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 30 คน  ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง จังหวัดเชียงราย แลวนํามาวิเคราะหหา

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดความ

เช่ือม่ัน 0.89 

7. นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองแลว มาตรวจสอบและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมขีัน้ตอนดังน้ี 

 1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา         

เพื่อขอความรวมมอืในการเก็บและรวบรวมขอมูล 

 2. ดําเนินการจัดเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ท่ีกําลังศึกษาอยู ในปการศึกษา 2557 จํานวน 353 คน ดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามไป จํานวน 353 ชุด 

ไดกลับคนืมา 353 ชุด  

3.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคนื เพื่อนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณไปดําเนินการวเิคราะหขอมูลตอไป  

4.  นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาตรวจใหคะแนนตามนํ้าหนักคะแนนแตละขอโดยนําแบบสอบถามมาลงรหัสตามท่ีกําหนด

ไว และบันทึกขอมูลลงในคอมพวิเตอร วเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ  

  5. ทําการวเิคราะหขอมูลตามความมุงหมาย 
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วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช

สถติิในการวเิคราะหดังน้ี 

1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ภูมิลําเนา เพศ และผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน สถิติท่ีใชในการ

วเิคราะหขอมูล ไดแก สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) 

2. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา ไดแก ปจจัยดานเจตคติในการเรียนวิชาชีพ ปจจัยดานแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอ และปจจัยดานสภาพแวดลอมและ

สิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย 

(x�) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

3. การเปรียบเทียบระดับปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนในสถานศึกษา

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จําแนกตามภูมิลําเนา  เพศ  และผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก t-test / F-test 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

สรุปผลการศกึษา 

ผลการศึกษาพบวา 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดพะเยา สวนใหญเปนเพศชาย และมีผลการเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญท่ีระดับ ระดับ 2.01 – 3.00 รองลงมา คอื ระดับ 3.01 – 4.00 และนอยท่ีสุด คอื ระดับ 1.00 - 2.00   

2. ปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายปจจัย พบวา ปจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานเจตคติ

ในการเรียนวชิาชีพ รองลงมา คอื ปจจัยดานแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอ และปจจัยท่ีมีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด คือปจจัยดาน

สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา  

3. การเปรียบเทียบระดับปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนในสถานศึกษา

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จําแนกตามภูมิลําเนา เพศ และผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งเปนการทดสอบ

สมมุติฐานเกี่ยวกับความแตกตาง 

 3.1 จําแนกตามภูมลํิาเนา การวิเคราะหเปรียบเทียบ พบวา นักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดใหระดับความคิดเห็น

มากกวานักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาอยูจังหวัดพะเยา ในภาพรวมทุกปจจัยแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05         

(ไมแตกตางกัน)   

 3.2 จําแนกตามเพศ การวิเคราะหเปรียบเทียบพบวา นักเรียนชายใหระดับความคิดเห็นมากกวานักเรียนหญิง                 

ในภาพรวมทุกปจจัยแตกตางกัน อยางไมมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 (ไมแตกตางกัน) 

 3.3 จําแนกตามผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน การวิเคราะหเปรียบเทียบ พบวา นักเรียนท่ีมีผลการเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในระดับท่ีตางกัน คอื (1.00 - 2.00), (2.01 - 3.00) และระดับ (3.01 - 4.00) มรีะดับความคดิเห็นเกี่ยวกับ 
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ปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา แตกตางกันอยาง

ไมมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 ทุกปจจัย (ไมแตกตางกัน) 

 อภปิรายผลการวจัิย 

 1. จากการศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายปจจัย สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

1.1 ปจจัยดานเจตคติในการเรียนวิชาชีพ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา นักเรียนมีความพึง

พอใจตอระบบการศึกษาสายอาชีพ เห็นวาการศึกษาสายอาชีพ เมื่อศึกษาจบแลวสามารถหางานทําไดงาย มีความเหมาะสมกับ

สติปญญาของตน มคีวามถนัดในการศึกษาสายอาชีพ นักเรียนมคีวามเช่ือม่ันในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อจบในประเภท

วชิาท่ีศึกษาแลวสามารถประกอบอาชีพอิสระได สามารถศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นได ประเภทวิชาท่ีเลือกศึกษาเปนท่ีตองการของ

ตลาดแรงงาน เมื่อศึกษาจบแลวจะไดคาตอบแทนสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มนัส  ชูราศี (2552) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผล

ตอการตัดสนิใจเลอืกเรียนตอระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับมาก คือ ปจจัยดานเจตคติ ดาน

ลักษณะงานและความกาวหนา ดานการคลอยตามกลุมเพื่อน หรือรุนพี่  

1.2 ปจจัยดานแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา นักเรียนเห็นรุนพี่

ศึกษาจบออกมาแลวประสบความสําเร็จในชีวติ เปนท่ียอมรับของสังคม สถาบันครอบครัวสงเสริมและสนับสนุนในการเขาศึกษาตอ 

สถานศึกษาใหโควตา ในการเขาศึกษาตอกรณพีเิศษ สถานศึกษาจัดสวัสดกิารใหแกนักเรียนอยางมคีุณภาพและท่ัวถงึ คาเลาเรียน

ถูก นักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริง มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ เกี่ยวกับสถานศึกษาผานสื่อตาง ๆ งานแนะแนวของ

สถานศึกษา ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาตอ ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ ขวัญกมล  จนีวงศ (2550) ไดศึกษาปจจัย

ท่ีมอิีทธิพลตอการตัดสนิใจเลอืกเรียนตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในระดับ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ ของนักเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน ระดับ ปวช. 3 สายพาณิชยกรรม ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา ปจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

เรียนสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อยูในระดับมาก  

1.3  ปจจัยดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจ

เปนเพราะวา สถานศึกษาต้ังอยูใกลแหลงชุมชน การเดินทางมาสถานศึกษาสะดวกสบาย สถานศึกษามีความรมร่ืนสวยงามนาอยู

และพื้นท่ีกวางขวาง มีอุปกรณการเรียนการสอนท่ีเพียงพอและทันสมัย มีครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู

ความสามารถและเปนท่ียอมรับของสังคม สถานศึกษามีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับของสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริวิชญ         

ไชยประเสริฐ (2549)ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียน           

ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยสรุปไดวา ผลิตภัณฑดานการศึกษาจะประกอบดวยสินคา บริการ 

และความคิด ไดแก ดานเนื้อหา หลักสูตร และวัสดุอุปกรณในสถานศึกษา ดานครู บุคลากร และนักเรียนในสถานศึกษา 

ดานภาพลักษณและช่ือเสยีงของสถานศึกษา ดานกระบวนการเรียนการสอนและการใหบริการและดานอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอม ทางกายภาพซึ่งผูเรียนสวนใหญใหความสําคัญในระดับมาก 

2. การวเิคราะหเปรียบเทียบปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพของนักเรียน ในสถานศึกษา

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา   
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2.1 จําแนกตามภูมลํิาเนา พบวาในภาพรวมทุกปจจัยไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะวา นักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาอยูจังหวัดพะเยาและนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาคลายกัน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวจิัยของ อุษณยี  แจมใส (2551) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสนิใจศึกษาตอระดับอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยรังสติ พบวาผล

การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัยรังสิต จําแนกจากขอมูลพื้นฐานสวนบุคล พบวานักเรียนท่ีเลือกกลุม

สาขาวิชาท่ีศึกษา อาชีพบิดา ระดับการศึกษาบิดา แตกตางกัน มีระดับการตัดสินใจศึกษาตอมหาลัยรังสิตแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 สวน เพศ คะแนนเฉลี่ยสะสม อาชีพมารดา รายไดผูปกครอง ระดับการศึกษามารดา ภูมลํิาเนา และ

วธีิการสมัครเขาศึกษาตอ ไมพบวาแตกตางอยางมนัียสําคัญทางสถติิทางสถติิ 

2.2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมทุกปจจัยไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวา มุมมอง ระดับความคดิเห็นของ นักเรียนชายและนักเรียนหญงิ มสีวนท่ีคลายกัน เกี่ยวกับปจจัยในการตัดสนิใจเลอืกศึกษา

ตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษณ บุตรเนียน  

จุไร โชคประสิทธ์ิ และอรสา จรูญธรรม (2551) ไดศึกษาปจจัยในการเลือกเขาศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด

ปราจนีบุรี เมื่อเปรียบเทียบปจจัยในการเลอืกเขาศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตามประเภทโรงเรียนและ 

เพศ ประกอบดวย 2 ดาน ไดแก ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับผูเรียน และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษา ผลการเปรียบเทียบตามประเภท

โรงเรียน พบวา ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับนักเรียน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสนใจในวชิาชีพ 

และดานอิทธิพลจากโรงเรียน/ครูแนะแนว แตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 สวนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษา 

ในการเลอืกเขาศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจนีบุรี โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบตามเพศ พบวา ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษา และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับนักเรียน ในการ

เลอืกเขาศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจนีบุรี โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน   

2.3 จําแนกตามผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวา นักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน ในระดับท่ีตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใน

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาพะเยา ไมแตกตางกัน ทุกปจจัย ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา มุมมอง

และระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนท่ีตางกัน เกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มสีวนคลายกัน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวิณ 

พงษโอภาส สมพร พวงเพ็ชร และ รัชชนก สวนสีดา (2552) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ

มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมอืง จังหวัดลพบุรี จากการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอ

การตัดสนิใจเลอืกศึกษาตอ เมื่อจําแนกตามหลักสูตรการศึกษาแตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 และเมื่อจําแนก

ตามสถานท่ีพักอาศัย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเมื่อจําแนกตามเพศ ผลการเรียน รายไดครอบครัว

เฉลี่ยตอเดอืน และลักษณะครอบครัว ไมแตกตางกัน  
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 ดานเจตคตใินการเรยีนวชิาชพี 

1. สถานศึกษาควรมกีารสงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระภายในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

ดานแรงจูงใจในการเขาศกึษาตอ 

1. สถานศึกษาควรใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการศึกษาสายอาชีพแกสถาบันครอบครัวเพิ่มมากขึ้นเพื่อท่ีสถาบันครอบครัว

จะไดสงเสริมและสนับสนุนใหบุตรหลานเขาเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น 

2. สถานศึกษาควรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใหโควตาในการเขาศึกษาตอกรณพีเิศษเพิ่มมากขึ้น 

3. สถานศึกษาควรปรับปรุงและพัฒนาการจัดสวัสดกิารใหแกนักเรียนอยางมคีุณภาพเพิ่มมากมากขึ้น 

4. เพิ่มประสทิธิภาพและชองทางการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาผานสื่อตางๆใหมากขึ้น 

5. เพิ่มประสทิธิภาพของระบบการแนะแนวศึกษาตอของสถานศึกษา 

ดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศกึษา 

1. สถานศึกษาควรปรับปรุงภูมทัิศนภายในสถานศึกษาใหมคีวามรมร่ืนสวยงามและนาอยูเพิ่มมากขึ้น 

2. สถานศึกษาควรจัดใหมอุีปกรณการเรียนการสอนท่ีเพยีงพอและทันสมัย 

3. สถานศึกษาควรมกีารพัฒนาครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงของนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา  

 2. ควรศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดอื่น  ๆเพื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ี สําเร็จลงดวยดี จากการเอาใจใสและชวยเหลืออยางจริงใจของอาจารย          

ดร.สันติ  บูรณชาติ อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ซึ่งกรุณาเสียสละเวลา เพื่อใหคําแนะนํา ตรวจสอบ 

และแกไขขอบกพรองตาง ๆ จงึทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางย่ิง จึงขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ นายวิชา อาญาเมือง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง นายเกษม สายสําราญ 

รองผูอํานวยการวทิยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง และ นางสุวรรณา พูลเกลา ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญท่ีไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนํา และแกไขเคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บขอมูล 

ขอขอบคุณคณะครู เจาหนาท่ี และนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาพะเยาทุกคน ท่ีใหความอนุเคราะห     

ในการเก็บรวมรวมขอมูล 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และคณาจารยทุกทาน ท่ีสนับสนุนเปนกําลังใจ ชวยเหลือในการทําการศึกษา

อิสระฉบับน้ีใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี 
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ปญหาการจดัการเรยีนการสอนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย ตามการรับรูของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายและครูการศึกษานอกโรงเรยีน 

Instruction practice problems of non-formal and informal education center in 

Mae Suay district, Chiangrai province as perceived by students in high school 

and non-formal education teachers 

วเิศษ พลธนะ11
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Viseat Phonthana1 and Jeodla Suntarawipat2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและครู

การศึกษานอกโรงเรียน ประชากรท่ีใช จํานวน 42 คน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  234  คน เคร่ืองมือ

ท่ีใชแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามวธีิของลเิคอรท มคีาความเช่ือม่ัน .95 สถิติท่ีใช คือ คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการจัดประชุมกลุมครู 

ผลการศึกษาพบวา 

1. ปญหาการจัดการเรียนการสอนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษาและครูการศึกษานอกโรงเรียน พบวา โดยรวมอยูในระดับนอยและปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบ ปญหาการจัดการเรียนการสอนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของ ครูการศึกษานอกโรงเรียน จําแนกตาม ประสบการณ คุณวุฒิ อายุงาน 

พบวา มคีวามแตกตางกันในบางขอ  
 

คําสาํคัญ: การจัดการเรียนการสอน   
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Abstract  

 The purpose of this independent study was to study instruction practice problems at non-formal and 

informal education center in Mae Suay district Chiangrai province, as perceived by students in high school and non-

formal teachers. The samples were 42 non-formal educational teachers and 234 non - formal educational students 

of non-formal and informal education centers in May Suay district Chiangrai province in 2014 year. The tools used in 

collecting data were rating scale questionnaire with the reliability valve 0.95. The data were analyzed using 

descriptive statistics, frequency, mean and standard deviation. 

The finding of the revealed that. 

 1. The overall aspect of instruction practice problems at non-formal and informal education center in Mae 

Suay district, Chiangrai province, it found out that a moderate level and a low level. 

 2. The comparison results of instruction practice problems at non-formal and informal education center in 

Mae Suay district, Chiangrai province, as perceived of teacher by experience, qualification and position, it found out 

that having different some items. 
 

Keywords: Instructional practicc  
 

บทนํา 

ปจจุบันมีประชาชนอีกจํานวนมากท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษา หนวยงานของการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย มีหนาท่ีดูแลประชาชนกลุมน้ีใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพื่อเปนการเพิ่ม

โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนใหไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ จึงจัดต้ังศูนยการเรียนชุมชน มีฐานะเปนหนวยจัด

กจิกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยขึ้น เพื่อเปนกลไกสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของ

ประชาชนและการสรางสังคมแหงการเรียนรูในชุมชน(อุดม เชยกวีงศ, 2551) 

ผูศึกษามคีําถามการวจิัย ท่ีจะศึกษาการรับรูของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย และครูการศึกษานอก

โรงเรียน วามีการรับรูในระดับใด และเปรียบเทียบปญหาการเรียนการจัดการสอนของครูการศึกษานอกโรงเรียน โดย

จําแนกตาม วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานและตําแหนงงาน ตอการจัดการเรียนการสอนของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  เพื่อนําผลการศึกษาท่ีไดไปใชเปนแนวทาง การจัดการ

เรียนการสอนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ใหมปีระสทิธิภาพในโอกาสตอไป  
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาบริบทของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

  2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ของการศึกษานอกโรงเรียน 
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  3. เพื่อศึกษาระดับปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย   

  4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปญหาการจัดการเรียนการจัดการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จําแนกตาม วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานและตําแหนงงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.1 ประชากรท่ีใชในการวจิัย 

   2.1.1 นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557 ท่ีเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 จํานวน 644 คน      

  2.1.2 ครูการศึกษานอกโรงเรียน ท่ีใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษา ขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

โดยจัดกระบวนการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

แมสรวย จังหวัดเชียงราย ดังน้ี ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 34 คน ครูการศึกษานอกโรงเรียนตําบล 

จํานวน  8 คน รวมมคีรูการศึกษานอกโรงเรียน ท้ังหมด จํานวน 42 คน 

  2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัยไดแก 

       2.2.1 นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ(เครจซี และมอรแกนKrejcic&Morgan,             

1970,p.608) ไดกลุมตัวอยางคือนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอแมสรวย  จํานวน  234  คน 

       2.2.2 ครูการศึกษานอกโรงเรียน กลุมเปาหมาย จํานวน 42 คน 
 

เครื่องมอืท่ีใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการการวจิัยคร้ังน้ี เปนแบบสํารวจปญหาการจัดการเรียนของ 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายและครูการศึกษานอกโรงเรียน  มี 2 ชุด คือ สรางขึ้นสํารวจนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนและ

สรางขึ้นสํารวจครูการศึกษานอกโรงเรียน แตละชุดแบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย  

ตอนท่ี 1 แบบสํารวจเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสํารวจ มีลักษณะของแบบสํารวจเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check - list)  

ตอนท่ี 2 แบบสํารวจเกี่ยวกับเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  

อัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษาและครูการศึกษานอกโรงเรียน โดยจําแนกเปน 4 ดาน   
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 คือ ดานหลักสูตร ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล

ลักษณะแบบสํารวจเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ 

 วธีิการ focus group discussion (การสนทนากลุม) 
 

ข้ันในการสรางเครื่องมือ 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบสํารวจปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  ตามการรับรูของนักศึกษาการศึกษา

นอกโรงเรียนและครูการศึกษานอกโรงเรียน  ท่ีผูวจิัยดําเนินการสรางตามขัน้ตอน ดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โดยใชหลักเกณฑและวธีิการจัดการศึกษานอกโรงเรียน แนวทฤษฎแีละงานวจิัยท่ี  

 เกี่ยวของกับตัวแปรท่ีจะศึกษา  เพื่อเปนแนวทางและขอบเขตในการสรางแบบสํารวจ ตามหัวขอท่ีกําหนดใหตรง

กับวัตถุประสงคของการวจิัย 

 2. สรางเคร่ืองมอืใหครอบคลุมเร่ืองท่ีจะศึกษา โดยศึกษาปรับปรุงเคร่ืองมือจาก นายอนันท เฟองทอง แลวนํา

แบบสํารวจไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทานตรวจสอบภาษาและความถูกตองทางวิชาการแลวปรับปรุงแกไขเพื่อให

สมบูรณยิ่งขึ้น 

 3.  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไขใหถูกตอง

สมบูรณ  

 4. นําแบบสํารวจท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองกับ กลุมตัวอยางท่ีไมใชตัวอยางจริง จํานวน 30 คน นํามา

วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ  ( D ) และคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดวย  วิธีหาคาสัมประสิทธ แอลฟา

ของครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficeint) ไดคาความเช่ือม่ัน .95 

 5. นําเคร่ืองมอืท่ีผานการทดลองใชแลว เสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําและ 

ปรับปรุงแกไขจัดทําเคร่ืองมอืฉบับสมบูรณ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยพะเยาถึงผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอแมสรวย เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษานอกโรงเรียนและครูการศึกษานอก

โรงเรียน 

2. ผูวจิัยดําเนินการเก็บแบบสํารวจขอมูลดวยตนเอง จากนักศึกษานอกโรงเรียนและครูการศึกษานอกโรงเรียน 

ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จากเปาหมายในการเก็บรวม

รวบขอมูล จํานวน 234 ฉบับ 
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การวเิคราะหขอมูล 

เมื่อผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน แลวจัดเรียงลําดับแบบสอบถามและลงรหัสพรอมตรวจสอบ ความ

ถูกตองแลวประมวลผล โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูล การวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยแยกการวิเคราะห

ขอมูลตามลักษณะของแบบสอบถามแตละตอน ดังน้ี 

 1. วเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ 

 2. วเิคราะหแบบสํารวจปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  

 อัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  ตามการรับรูของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนและครูการศึกษา

นอกโรงเรียน  โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  
 

ผลการศกึษา 

  ผลการวเิคราะหสภาพบริบทพื้นฐานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 

แมสรวย จังหวัดเชียง และรายผลการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของการศึกษานอกโรงเรียน 

การวเิคราะหปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและครูการศึกษานอกโรงเรียน 

ผลการเปรียบเทียบ ปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตาม 

วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานและตําแหนงงานของครู 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

อภปิรายผล 

 ผลการวิเคราะหสภาพบริบทพื้นฐานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียง และรายผลการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของการศึกษานอกโรงเรียน ผลการวเิคราะหสภาพบริบทพื้นฐานของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สรุปแนวทางการศึกษาและกระบวนการพัฒนา โดยใชวิธีการ

รวมประชุมกลุม(Focus Group Discussion) โดยมีผูเขารวมประชุมกลุม จํานวน 12 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนย

การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอําเภอ แมสรวย จํานวน 1 คน ขาราชการครู จํานวน 1 คน ครูอาสาสมัครการศึกษา

นอกโรงเรียน จํานวน 4 คน ครูการศึกษานอกเรียนโรงตําบล จํานวน 4 คน ผูดําเนินรายการ จํานวน 2 คน โดยแยก

ประเด็นปญหาเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดานหลักสูตร ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการ

วัดและประเมินผล โดยผูเขารวมประชุมกลุม ไดเสนอบริบทของปญหาและแนวทางการพัฒนา ท่ีตองการพัฒนาสูงสุด 

แบงเปนดานละ 3 ระดับ ดังตอไปน้ี 

 ดานหลักสูตร พบวาปญหาอันดับแรก คอื ครูการศึกษานอกโรงเรียน ตองการใหมีการปรับปรุงหลักสูตร โดย

จัดทําใหสอดคลองกับสภาพความเปนอยูของนักศึกษามากกวาเดมิ รองลงมา คอื ตองการใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมให
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ชุมชนมสีวนรวมในการกําหนดหลักสูตร และทายสุด คอื ตองการใหมกีารติดตามผลผูท่ีสําเร็จการศึกษาทุกคน เพื่อทราบ

ขอมูลผลของหลักสูตร  

ดานการจัดกระบวนการเรียนรู พบวาปญหาอันดับแรก คือ ครูการศึกษานอกโรงเรียน ตองการใหมีการจัด

ใหเขาคายหรือมกีารอบรมเฉพาะเร่ืองแกนักศึกษา เชน คายคณติศาสตร คายภาษาอังกฤษ ปญหารองลงมา คอื  ตองการ

ใหมกีารเรียนรูจากการปฏบัิติจริงแกนักศึกษาและทายสุดคอืตองการใหนักศึกษาไดชวยเหลอื และมสัีมพันธภาพท่ีดตีอกัน  

 ดานสื่อการเรียนการสอน พบวาปญหารอันดับแรก คือ ครูการศึกษานอกโรงเรียนตองการให   มีการ

สงเสริมการศึกษาดูงานท่ีแหลงการเรียนรูและการใชภูมิปญญาทองถิ่น ปญหารองลงมา คือ การสงเสริมโครงการ

อินเตอรเน็ตเพื่อสังคมแหงการเรียนรู และทายสุด คอื ตองการใหจัดทําคูมือ ตํารา เอกสาร เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูดวย

ตนเอง  

ดานการวัดผลประเมินผล พบวาปญหาอันดับแรก คอื ครูการศึกษานอกโรงเรียนตองการใหมกีารจัดใหมกีาร

วัดผล ประเมนิผลการเรียนหลากหลายวิธี ปญหารองลงมา คือ ทางคณะครูการศึกษานอกโรงเรียน ตองการใหมีการนํา

ผลการวัดและประเมนิผล มาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน และปญหาทายสุดคือ ตองการใหสงเสริมใหครูการศึกษา

นอกโรงเรียนและนักศึกษา รวมกันออกแบบการวัดและประเมนิผล  

  ผลการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ของการศึกษานอกโรงเรียน จากการศึกษาพบวาการจัดการเรียนรูมี 7 วิธีการจัดการเรียนรูท่ี

หลากหลาย ดังน้ี  1) การเรียนรูดวยตนเอง 2) การเรียนรูแบบพบกลุม 3)  การเรียนรูแบบทางไกล 4) การเรียนรูแบบช้ัน

เรียน 5) การเรียนรูตามอัธยาศัย  6) การเรียนรูจากการทําโครงงาน 7) การเรียนรูรูปแบบอื่น ๆ  

  การจัดกระบวนการเรยีนรู การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาใหผูเรียนสูความเปนคน “คิดเปน” โดยเนนพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู 

ประยุกตใชความรู และสรางองคกรความรูสําหรับตนเอง และชุมชน สังคม ซึ่งกําหนดการจัดกระบวนการเรียนรู เปน

กระบวนการเรียนรูท่ีจัดขึ้นอยางเปนระบบตามปรัชญา“คดิเปน”ประกอบดวย 4 ขัน้ตอน ดังน้ี 

ขัน้ท่ี 1 กําหนดสภาพ ปญหา ความตองการในการเรียนรู  

ขัน้ท่ี 2 แสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรู  

ขัน้ท่ี 3 ปฏบัิติและนําไปประยุกตใช  

ขัน้ท่ี 4 ประเมนิผลการเรียนรู  

การวเิคราะหปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 

แมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและครูการศึกษานอกโรงเรียน 
 1. ปญหาการจัดเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา    

ตอนปลาย รับรูวามีปญหาการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับนอยถึงปานกลาง โดยแบงเปน 4 ดาน ประกอบดวย        

ดานหลักสูตร ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผลประเมินผล เมื่อพิจาราณาเปนราย

ดาน พบวา 
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  1.1 ดานหลักสูตร พบวาครูและนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนมีปญหาดานหลักสูตร ในระดับนอยและ

ปานกลาง  

  1.2 ดานการจัดกระบวนการเรียนรู พบวาครูและนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน มีปญหาดานการจัด

กระบวนการเรียนรู ในระดับนอย 

  1.3 ดานสื่อการเรียนการสอนพบวาครูและนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน มีปญหาดานการจัด

กระบวนการเรียนรู ในระดับนอยและปานกลาง  

   1.4 ดานการวัดผลประเมินผลพบวาครูและนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน   มีปญหาดานการจัดการ

วัดผลประเมนิผล ในระดับนอยสุดและนอย  

ผลการเปรียบเทียบ ปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตาม 

วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานและตําแหนงงานของครู 

 1. เปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตาม วุฒิ

การศึกษา ประสบการณทํางานและตําแหนงงานของครู 

 1.1 พบวาครูการศึกษานอกโรงเรียน ท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีปญหาการจัดการเรียนการสอน รายดาน

แตกตางกัน โดยครูการศึกษานอกโรงเรียน ท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา มีระดับปญหาโดยรวมนอยกวา ครูการศึกษานอก

โรงเรียนท่ีไมมคีุณวุฒิทางการศึกษา 

 1.2 พบวาครูการศึกษานอกโรงเรียน ท่ีมีประสบการณนอยและประสบการณมาก มีปญหาการจัดเรียนการ

สอน รายดานแตกตางกัน โดยครูการศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีประสบการณมาก มีระดับปญหาโดยรวมนอยกวา ครู

การศึกษานอกโรงเรียนท่ีประสบการณนอย ยกเวนเพียงดานการวัดและประเมินผล เพียงดานเดียวท่ีครูการศึกษานอก

โรงเรียน ท่ีมปีระสบการณมาก มรีะดับปญหามากกวา 

 1.3 พบวาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูการศึกษานอกโรงเรียนตําบล มีปญหาการจัดการ

เรียนการสอน โดยรวมแตกตางกัน โดยพบวาระดับปญหาของครูการศึกษานอกโรงเรียนตําบล โดยรวมมรีะดับปญหานอย

กวา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  
 

อภปิรายผลการวจัิย 

  1. ปญหาการจัดเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย รับรูวามีปญหาการเรียนการสอน โดยรวมอยูใน ระดับนอยถึงปานกลาง โดยแบงเปน 4 ดาน ประกอบดวย       

ดานหลักสูตร ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผลประเมินผล เมื่อพิจาราณาเปนราย

ดาน พบวา 

 1.1 ดานหลักสูตร พบวาครูและนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนมีปญหาดานหลักสูตร ในระดับนอยและ

ปานกลาง อาจเปนเพราะเนื้อหาวชิาบางเร่ืองไมมคีวามสอดคลองกับการใชในชีวติประจําวัน ทําใหนักศึกษามาสามารถ  
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  นําไปใชในชีวิตประจําวันได เชนคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ท่ีมีเนื้อหาคอนขางอยาก เกินกวาท่ีระดับพื้นฐาน

การศึกษาของนักศึกษาท่ีจะทําความเขาใจได สอดคลองกับ สอดคลองกับ สํานักงานการสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (2551) ศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการการจัดการศึกษานอก

โรงเรียน พบวาเนื้อหาสาระในหลักสูตรมคีวามยากเกนิไปสําหรับนักศึกษาบางกลุมท่ีจะทําความเขาใจได จงึทําใหนักศึกษา 

เกดิความทอถอย เรียนไมรูเร่ือง หรือหยุดเรียน เชน วชิาคณติศาสตร วทิยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

  1.2 ดานการจัดกระบวนการเรียนรู พบวาครูและนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน มีปญหาดานการจัด

กระบวนการเรียนรู ในระดับนอย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา นักการศึกษานอกโรงเรียนอยูในวัยผูใหญ จึงทําใหมีระดับปญหา

ในระดับนอย สอดคลองกับ สมหมาย แจมกระจาง(2542) พบวากระบวนการเรียนรู ของนักศึกษาอาศัยการพึ่งพาตนเอง

เปนหลัก ซึ่งสวนใหญอาศัยเปนการเรียนจากสื่อสิ่งพมิพ ใบงาน และการทําแบบฝกหัด 

  1.3 ดานสื่อการเรียนการสอนพบวาครูและนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน มีปญหาดานการจัด

กระบวนการเรียนรู ในระดับนอยและปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูสวนใหญของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มวุีฒิทางการศึกษา ทําใหสามารถมีความรูความเขาใจในเร่ืองสื่อ

การเรียนการสอนพอสมควร สอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2547)  

   1.4 ดานการวัดผลประเมินผลพบวาครูและนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน   มีปญหาดานการจัดการ

วัดผลประเมินผล ในระดับนอยสุดและนอย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา   การกําหนดเกณฑการประเมินผลของสถานศึกษา 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดถูกกําหนดโดยคณะกรรมการประเมินผล

ของสถานศึกษาและสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงทําให ครูการศึกษานอก

โรงเรียนและนักศึกษา ไมมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการวัดผล สอดคลองกับ สุวัฒน  วัฒนวงศ (2541) ท่ีศึกษา

ทัศนคติของครูประจํากลุมการศึกษาทางไกล ท่ีมีตอทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญในเขตภาคตะวันออก พบวา ดานการ

วัดผลและประเมนิผล มปีญหาและอุปสรรค คอื เคร่ืองวัดผลไมเหมาะกับผูเรียน มีขอเสนอแนะวาควรใหครูประจํากลุมมี

สวนรวมในการออกขอสอบ เพราะจะไดออกใหตรงกับเนื้อหาและเกณฑอายุของผูเรียน 

2. เปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ       

แมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตาม วุฒิ

การศึกษา ประสบการณทํางานและตําแหนงงานของครู 

  2.1 ปญหาการเรียนการจัดการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ       

แมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตามวุฒิ

การศึกษา พบวาครูการศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีปญหาการเรียนการสอน รายดานแตกตางกัน โดย

ครูการศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา มีระดับปญหาโดยรวมนอยกวา ครูการศึกษานอกโรงเรียนท่ีไมมี

คุณวุฒิทางการศึกษา ท้ังน้ีเพราะวา ครูท่ีมีวุฒิการศึกษามีพื้นฐานความรูความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อ

ถานทอดเนื้อหาวชิาใหกับนักศึกษาไดดกีวา เนื่องจากครูท่ีมวุีฒิการศึกษา ไดรับการศึกษาและประสบการณท่ีเกี่ยวกับการ

จัดการศึกษา เปนวชิาชีพมาโดยตรง รวมท้ังผานการฝกสอน ซึ่งเปนประสบการณภาคปฏบัิติตามหลักสูตรสาขาการศึกษา 

จงึทําใหมทัีกษะความชํานาญการถายทอดความรูเปนอยางด ีสวนครูท่ีมวุีฒิการศึกษา อื่นๆ ไดผานการ  
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 พัฒนาบุคลากร ดวยกระบวนการฝกอบรม ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัด ทําใหมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู รวมท้ังปฏิบัติงานในพื้นท่ีได นอกจากน้ีการจัดการ

เรียนการสอนน้ัน ครูในพื้นท่ีน้ันครูตองรวมมือกันทําหนาท่ี มีการชวยเหลือพึ่งพากันและการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ

กัน จึงทําใหปญหาการเรียนการสอนแตกตางกันไมมากนัก สอดคลองกับ อนันท เฟองทอง(2553) ไดศึกษาปญหาการ

เรียนการสอนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามการรับรูของ

นักศึกษาและครูการศึกษานอกโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน และครูการศึกษานอก

โรงเรียนรับรูวามปีญหา การเรียนการสอนโดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ท่ี

มีระดับการศึกษาตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ครูศึกษา

การศึกษานอกโรงเรียน ท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญ ครูท่ีมีประสบการณทํางาน และตําแหนงงานตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนโดยรวม แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 แนวทางการสงเสริมการเรียนการสอน ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดทําให

สอดคลองกับสภาพชุมชนและวถิชีีวติของนักศึกษามากขึ้น และสงเสริมอินเตอรเน็ตเพื่อสังคมแหงการเรียนรู 

  2.2 ปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  แม

สรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตามประสบการณ

การทํางาน พบวาครูการศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีประสบการณนอยและประสบการณมาก มีปญหาการเรียนการสอน ราย

ดานแตกตางกัน โดยครูการศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีประสบการณการทํางานมาก มีระดับปญหาโดยรวม  นอยกวา ครู

การศึกษานอกโรงเรียนท่ีไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา ยกเวนเพียงดานการวัดและประเมินผลเพียงดานเดียว    ท่ีครูท่ีมี

ประสบการณมากมีระดับปญหามากวา ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาครูท่ีมีประสบการณมากกวา มักจะมีประสบการณและ

ทักษะทางวิชาชีพท่ีสูงกวาครูท่ีมีประสบการณนอย ในหลายๆดาน โดยเฉพาะดานหลักสูตร สอดคลองกับ เทพพร   มูล

เหลา ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพปญหาการใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ของสถานศึกษา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยได

สรุปผลการวจิัยดังน้ี ดานการจัดหลักสูตร ควรมีการลดรายวชิาเรียนตามโครงสรางท่ีกําหนดใหมจีํานวนท่ีเหมาะสม สราง

ความเขาใจเร่ืองของโครงสรางหลักสูตรเขาใจ ตรวจสอบเอกสารและขอมูลการเรียนรูของผูเรียนใหถูกตองกอนการ

วางแผน การจัดหลักสูตรใหทุกฝายมสีวนรวมในการกําหนดขึ้น ครูและผูเรียน 

  มสีวนรวมในการวางแผนการเรียนรูกับความตองการของผูเรียน ดานสื่อการเรียนรู ควรสงเสริมใหมกีารพัฒนา

บุคคลากรในเร่ืองการวิจัยพัฒนาสื่อการผลิตสื่อการเรียนรูใหมีมาตรฐาน การจัดเตรียมสื่อการเรียนรูไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน ครูและผูเรียนจะตองมีการจัดทําสื่อการเรียนรูรวมกันและสงเสริมงบประมาณ ในการจัดหาสื่อเทคโนโลยี

หรืออินเตอรใหเพียงพอ ในดานวิธีการจัดการเรียนรู ควรมีการทํางานเชิงรุกลงในพื้นท่ี เพื่อกระตุนความตองการของ

ผูเรียน พัฒนาครูในเร่ืองรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประสานงานกับภาคีเครือขาย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี

เปนรูปธรรมมากขึ้น การเรียนรูเนนการศึกษาจากแหลงเรียนรูในชุมชนและประสบการณจริงมากขึ้น และดานการวัดผล

ประเมนิผล ควรมกีารพัฒนาบุคคลกรดานการวัดผลและประเมนิผล และการวเิคราะหลการประเมินเพื่อนํามาหาแนวทาง

พัฒนา ตองมกีารประเมนิติดตามผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง และสรางความเขาใจกระบวนการการวัดผลและประเมินผล

ใหแกผูเรียน 
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  2.3 ปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  แม

สรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตามตําแหนงงาน

ของครู พบวาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูการศึกษานอกโรงเรียนตําบล มีปญหาการเรียนการสอน 

โดยรวมแตกตางกัน โดยพบวาระดับปญหาของครูการศึกษานอกโรงเรียนตําบล โดยรวมมีระดับปญหานอยกวาครู

อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูการศึกษานอกโรงเรียนตําบล มีหนาท่ีประจําท่ีตําบลเปนหลัก 

สวนครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตองออกพื้นท่ีทําใหรับรู ระดับปญหามากกวาครูครูการศึกษานอกโรงเรียน

ตําบล ซึ่งใกลเคียงกับชูชีพ ไวกสิกรรม ไดศึกษาเร่ือง คุณลักษณะครูท่ีปรึกษาท่ีพึงประสงค ตามทัศนะของนักศึกษาศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะครู

ท่ีปรึกษาท่ีพึงประสงค ตามทัศนะของนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออรัญประเทศ 

จังหวัดสระแกว ดานวิชาการมีการสงเสริมนักศึกษาท่ีเรียนดีใหดีย่ิงขึ้น สนใจตรวจสอบของการจบหลักสูตรของนักเรียน 

และมีความเขาใจในเร่ืองระเบียบและวิธีการใหคําปรึกษาเปนอยางดี ดานมนุษยสัมพันธ มีสุขภาพราเริงแจมใสเปน

แบบอยางท่ีดแีกนักศึกษา และสรางความสามัคคใีหเกดิขึ้นในหมูคณะ ในดานบริการ มีความรูความสามารถใหคําปรึกษา

แกนักศึกษา แนะแนวเกี่ยวกับ การศึกษาตอ ในระดับท่ีสูงขึ้นและใหขาวสารขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ นักศึกษาเกี่ยวกับ

การศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

 1. การเปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอ

แมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตาม วุฒิ

การศึกษา ประสบการณทํางานและตําแหนงงานของครู ในคร้ังน้ี เปนการจําแนกความแตกตางของครูเทาน้ัน  ในคร้ัง

ตอไปผูวจิัยไดเสนอวา ควรมกีารศึกษาเปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนระหวางครูและนักศึกษาการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนําผลวจิัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

 2. การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษา บริบท สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครูการศึกษา

นอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําใหทราบสภาพความตองการท่ีจะพัฒนา จึงอยากเสนอแนะวาการทําวิจัย

คร้ังตอไป ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาใน 4 ดาน ประกอบดวย ดานหลักสูตร ดานการจัดกระบวนการเรียนรู 

ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล เพื่อท่ีจะนําผลท่ีไดมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานตางๆ 

ตอไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงดวยดีจากความกรุณาจาก รองศาสตราจารย  ดร. เจิดหลา 

สุนทรวภิาต ท่ีไดกรุณาใหความรูและช้ีแนะพรอมท้ังตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ และอาจารยทุกทานในสาขาบริหาร

การศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ท่ีไดประสทิธ์ิประสาทวชิาความรูและใหการชวยเหลือแนะนําตลอดจนถึงกําลังใจ และการ

ติดตามความกาวหนาในการจัดทํารายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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ขอบคุณ นางอรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอแมฟาหลวง นายทีระ นามสุโพธ์ิ ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว 

และ นางสาวศรานันท มีหวัง ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย ท่ีไดให

ความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญ ช้ีแนะตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามจนทําใหการศึกษาสําเร็จลุลวงดวยด ี

ขอบคุณ นางสาวศรานันท มีหวัง ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแม

สรวย ท่ีใหคําช้ีแนะและโอกาสในการศึกษาตอ ท้ังยังใหความชวยเหลือในการอนุเคราะหเก็บขอมูลในสถานศึกษา และ

คณะครูพรอมดวยนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ       

แมสรวย ท่ีใหความรวมมอืในการเก็บขอมูลและเสยีสละเวลาใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม 

ขอบคุณ บุพการี บูรพคณาจารย และผูมีพระคุณทุกทานท่ีไดประสาทความรูใหแก ผูวิจัยจนประสบ

ความสําเร็จ เจริญกาวหนาในการศึกษาและอาชีพการงาน 
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ปญหาและแนวทางการบรหิารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน กลุม

เครอืขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติครี ีสังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย

เขต 3 

The study of problems and suggestions on the academic administration in order  

to improve the student’s learning improvement at Doisantikeeree Mae 

FahLuang District office of Chiang Rai Primary Education Service Area 3 

ธนันชัย พพิธิพงศสันต13

1* และบรรจง ไชยรนิคํา2 

Thananchai Phiphitphongsan1* and Banjong Chairinkom2 

บทคัดยอ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการและศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 

รองผูอํานวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จํานวน 96 คน 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ นํามาวเิคราะหและอธิบายเปนความ

เรียง 

 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการของกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ดานงานการจัดการเรียนการสอน 

อยูในระดับมาก รองลงมาคอื ดานงานบริหารหลักสูตร อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานงานนิเทศการ

สอน 

 ผลการวิจัยดานแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี พบวา ดานการวางแผน (Planning) ควรจะตองมีการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษา

สภาพปจจุบันและปญหาในการบริหารงานวิชาการ มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายหรือการกําหนดนโยบายในการ

จัดทํางานอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ดานจัดองคการ (Organizing) ควรมีการจัดโครงสรางในการบริหารงาน

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Liberal Arts, University of Phayao, Phayao 56000 
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วิชาการอยางชัดเจน มีการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติหนาท่ีตางๆตามโครงสรางในการบริหารงานและมีการกําหนดหนาท่ี  

ความรับผดิชอบในการบริหารงานเปนลายลักษณอักษร ดานการนําองคการ (Leading) ผูบริหารควรสงเสริม สนับสนุนครู

และบุคลากรทางการศึกษา ใหไดรับองคความรูใหมๆ โดยการเขารับการอบรมและศึกษาดูงานกับโรงเรียน สงเสริมการ

สอนซอมเสริมโดยการหมุนเวยีนตามสาระวชิาหรือครูตองอุทิศเวลาใหเด็ก อาจสงผลใหผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น ดานการควบคุม 

(Controlling) ควรมีการประเมินผลดําเนินงานในการบริหารงานวิชาการมีการกํากับติดตามและมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการจัดประชุมปรึกษาหารือเปนระยะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น 
 

คําสําคัญ: ปญหาการบริหารงานวชิาการ 
 

Abstract  

 The purposes of this study aimed to investigate problems’ of academic administration, and to seek for the 

guidelines of the academic administration to improve the student’s learning achievement in Doisantikeeree 

Maefalong District, Office of Chiangrai Primary Education Service Area 3. For data gathering, a questionnaire and an 

interview were conducted with 96 respondents, including school directors, vice school directors, teachers, and 

school’s staffs. 

The findings were as follows; the problem on academic administration of the academic administration to 

improve the student’s learning achievement in Doisantikeeree Maefalong District, Office of Chiangrai Primary 

Education Service Area 3. In overall was at high level. When considering each aspect, it was discovered that 

teaching and learning was at high level, followed by curriculum administration meanwhile the teaching and learning 

supervision was at low level of all aspects. 

  The guideline on academic administration to improve the student’s learning achievement in Doisantikeeree 

Maefalong District, Office of Chiangrai Primary Education Service Area 3. It was found that planning aspect should 

analyze the present school data; organizing aspect, the school administrational administration; leading aspect, 

teacher should be trained through a seminar or field trip; and controlling aspect, school teaching and learning should 

be followed and reported. 
 

Keywords: Academic administration  
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บทนํา 

การปฏรูิปการศึกษาเปนการปรับเปลี่ยนทางการศึกษาของไทยเปนการปรับเปลี่ยนเพื่อใหไดสิ่งท่ีดีขึ้น สมบรูณขึ้น

กวาเดมิ มคีวามมุงหมายท่ีจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบรูณ เปนคนด ีมสีติปญญาความสามารถและ

มีความสุข เพื่อใหคนไทยมีคุณภาพ  ซึ่งคนท่ีมีคุณภาพ หมายถึง คนท่ีดีมีสติปญญาความสามารถและมีความสุข มีการ

เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย มีการกระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 เปนไปตามความมุงหมายและหลักการของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พุทธศักราช 2545(สํานักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา.2545 หนา 46) และโรงเรียนในฐานะเปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษา 

การศึกษาจะประสบความสําเร็จตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศและเปนไปตามหลักการจุดหมายของหลักสูตร

ท่ีไดกําหนดไวน้ัน งานวิชาการจึงถือเปนงานหลักของโรงเรียนซึ่งผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรทุกระดับท่ีเกี่ยวของกับ

สถานศึกษา ใหความสําคัญเปนอันดับแรกท่ีจะตองดําเนินการเพื่อพัฒนาคนใหเปนผูท่ีมีคุณภาพ คนดี มีสติปญญา มี

ความสามารถและสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข ดังท่ี อุทัย บุญประเสริฐ(2540 หนา 25) ไดให

ความสําคัญของงานวิชาการในสถานศึกษาวาเปนงานหลัก เปนงานศูนยกลางของโรงเรียนคลอบคลุมโรงเรียนท้ังระบบ 

โรงเรียนใดท่ีมงีานวชิาการกาวหนาจะเปนโรงเรียนท่ีมช่ืีอเสยีงเปนท่ีนิยมและเปนท่ียอมรับ ซึ่งการท่ีโรงเรียนจะสามารถทํา

หนาท่ีบริหารงานวิชาการไดอยางสมบูรณก็ตอเมื่อผูบริหารใหความสําคัญแกงานวิชาการในโรงเรียนเปนอยางดี ดังท่ี  

โสรัจ พศิชวนชม(2542 หนา 318-319) กลาววา งานดานวชิาการถอืเปนงานสําคัญ เปนหัวใจของโรงเรียนเพราะเปนงานท่ี

เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนานักเรียนเปนงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 

(2550 หนา 1) ระบุวางานดานวิชาการนับเปนงานท่ีสําคัญอยางย่ิงเพราะการบริหารการศึกษาก็เพื่อตอบสนอง

ความสําเร็จของผลงานทางวชิาการหรือการเรียนการสอน โดยจุดมุงหมายของการบริหารวิชาการอยูท่ีการสรางนักเรียน

ใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรมและคุณสมบัติท่ีตองการจากความสําคัญของงานวิชาการ ในสถานศึกษาดังกลาว จึง

จําเปนท่ีผูบริหารโรงเรียนและผูท่ีเกี่ยวของ ตองดูแลเอาใจใสการริหารงานวิชาการเปนพิเศษ และจันทรานี สงวนนาม

(2545 หนา 43) ไดใหความสําคัญของงานวชิาการไววา งานวชิาการเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษา ท่ีผูบริหารจะตองให

ความสําคัญเปนอยางย่ิง  สวนงานดานอื่นๆ น้ัน แมจะมคีวามสําคัญเชนเดยีวกัน แตเปนเพยีงสวนสงเสริมสนับสนุนใหงาน

วชิาการดําเนินไปไดอยางมปีระสทิธิภาพ ผูบริหารจะตองสนับสนุนใหครูจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร การท่ีตรวจสอบวาสถานศึกษาใด ผูบริหารใหความสําคัญตองานวิชาการ สามารถดูไดจากสถานศึกษามี

ขอบเขตของงานวิชาการอยางชัดเจน ผูบริหารมีวิสัยทัศนและแนวคิดใหมๆ ในการพัฒนางาน ครูมีความตระหนักและ

รวมมอืกันพัฒนางานวชิาการอยางจริงจัง สามารถนําปรัชญาของสถานศึกษาไปสูการปฏบัิติตามโครงการตางๆ ไดอยางดี

ยิ่ง และสามารถนําความรูไปประยุกตใชอยางมปีระสทิธิภาพ    ประกอบกับผูบริหารโรงเรียนควรมคีวามรู  ความสามารถ

ดานการบริหารการศึกษาเปนอยางดี  ท้ังน้ีเพื่อใหการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ โดยจะตองรับผิดชอบเปนผูนํา

ดานวิชาการแกครู อาจารยในโรงเรียนเปนอันดับแรกและตองทํางานรวมกับครู สนับสนุน กระตุนเตือนใหคําแนะนํา

ตลอดจนทําหนาท่ีประสานงานในดานการจัดการเรียนการสอน ใหครูทุกคนสามารถทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังท่ีสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2547 หนา 53) โดยสํานักงานการปฏิรูปการศึกษา ระบุวา ผูบริหารสถานศึกษาเปน

ผูนําหนวยงานหรือสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว งานดาน
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วิชาการในโรงเรียนเปนหลักท่ีสําคัญท่ีสุด มีขอบขายงานกวางขวาง  มีบุคคลเกี่ยวของเปนจํานวนมากมีกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียน เพราะมีสวนในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท้ังสิ้น ปจจัยท่ีใชในการ

ดําเนินงานดานวชิาการ คือ หลักสูตร  แผนการสอน การนิเทศการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการวัดผลการเรียน

การสอนโดยผูเรียนตองมีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรตองการ จากความสําคัญของงานวิชาการขางตน  แสดงใหเห็นวา 

งานวิชาการเปนกลไกหลักท่ีจะผลักดันใหโรงเรียน ไดผลิตเยาวชนใหเปนคนดีมีคุณภาพ สามารถสรางช่ือเสียงใหกับ

โรงเรียนซึ่งสิ่งท่ีจะเกิดตามมาก็คือ โรงเรียนจะไดรับการยอมรับและเกิดความเช่ือม่ัน ความศรัทธาจากผูปกครอง ชุมชน 

ซึ่งจะทําใหทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน ไดเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาและรวมมือกันจัดการเรียนการ

สอนใหกับนักเรียน โดยใชทรัพยากรในชุมชนนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสนับสนุนและยังสามารถจัดแหลางเรียนรูท่ีมีอยู

มากมายจากชุมชนเขามาสนับสนุนกจิการของโรงเรียนไดมากย่ิงขึ้น อันจะเปนการสรางความสัมพันธอันดรีะหวางโรงเรียน

และชุมชนอีกทางหน่ึง แตสิ่งท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือ สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาใหกับนักเรียนชนเผา(พื้นท่ีสูง) และ

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาใหกับนักเรียนชาวไทย(พื้นราบ) ก็มผีลตอการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนดวย ดังจากรายงาน

ผลการทดสอบในระดับขัน้พื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สถานศึกษาใน

กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในวิชา

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ลดลงอยางตอเนื่องทุกวิชาในชวงเวลา 5 ปท่ีผานมา และผลจาก

การทดสอบระดับชาติปการศึกษา 2556 พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ คะแนนทุกรายวิชาตํ่ากวา

ขีดจํากัดลาง มีผลการประเมินตํ่ากวาระดับประเทศ และระดับจังหวัด ซึ่งสาเหตุอาจเกิดขึ้นจากหลายปจจัย ปจจัยหลัก

อาจเกิดจาก นักเรียนชนเผาท่ีเขารับการศึกษาสวนใหญจะมาจากชนเผาท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณ ี

ผูปกครองสวนใหญเปนชาวเขาและมีการใชภาษาประจําชนเผามากกวาการใชภาษาไทย ซึ่งจะสงผลตอการเรียนรูของ

นักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ตามมา ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะครูตองเรียนรู

และปรับตัวเขากับวัฒนธรรมในแตละชนเผาของนักเรียนท่ีเขารับการศึกษา เพื่อใหสามารถสื่อสารและถายทอดความรู

ใหแกนักเรียน ขณะเดยีวกันในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติครีียังขาดแคลนครู มีจํานวนครูไมเพียงพอ ครูสอน

ไมตรงสาขาวิชาท่ีตนเองถนัด หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลไมสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน การจัดกระบวนการเรียนรูผูเรียนยังคดิวเิคราะหแกปญหาเองไมได นอกจากน้ี ยังขาดการประสานความรวมมือใน

การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ภาพรวมโดยสวนใหญผูเรียนท่ีอาศัยอยูบริเวณน้ีมาความหลากหลายทางชาติ

พันธ มท้ัีงหมด 7 ชนเผา จากผลการประเมิน การบริหารงานวิชาการยังขาดการพัฒนาอยางจริงจัง ผลการปฏิบัติงานใน

หลายๆดานจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ไดแก การพัฒนาหรือ

ดําเนินการในเร่ืองของหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมนิผล การพัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมชุมชนใหมีความเข็มแข็งทางวิชาการ การประสานความรวมมือใน

การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น สนับสนุนใหสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาไดปฏิบัติงานตามแผนงาน

โครงการท่ีสถานศึกษาไดกําหนดไวดังกลาว (รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) สถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาดอยสันติครีี,2556 หนา 52-57)          
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จากขอมูลและสภาพปญหาจะเห็นไดวา ปญหาท่ีพบอยูมคีวามสําคัญย่ิงท่ีผูบริหารและครูในโรงเรียนจะตองเอา

ใจใสงานวชิาการเปนพเิศษ ซึ่งการบริหารวชิาการ หมายถงึ การบริหารกจิกรรมทุกชนิดท่ีเปนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ

การเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารงาน

วิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนในกลุมพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี ในดานงานบริหาร

หลักสูตร งานการจัดการเรียนการสอน งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา งานนิเทศการสอน งานวัดและประเมินผล

การเรียน เพื่อคนหาสภาพปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการบริหารงาน ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการ

สอนเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหมีประสิทธิภาพสูง

ยิ่งขึ้น และเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

พุทธศักราช 2542 ตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาดอยสันติครีี อําเภอแมฟาหลวง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารงาน

วิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี ประชากร เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล  

ประชากรที่ใชในการศกึษา 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริหาร และครูผูสอน ในกลุมโรงเรียนดอยสันติคีรี สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 96 คน จากโรงเรียนในกลุม 6 โรงเรียน 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 

(Check List) 

ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรีในดาน 5 ดาน ไดแก ดานการงานบริหารหลักสูตร ดานงานการจัดการเรียนการ

สอน งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ดานงานนิเทศการสอน และดานงานวัดผลและประเมินผลการเรียน ขอคําถาม

แบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) ตามวธีิของ ลเิคริท (Likert s Scale)  
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ตอนท่ี 3 เปนแบบสัมภาษณ ท่ีใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางใน

การพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี 

อําเภอแมฟาหลวง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3  

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

ผูวจิัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมอืตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดสรางเคร่ืองมอืใหครอบคลุม

เนื้อหาท่ีกําหนด 

2. ศึกษาคนควาหลักเกณฑและวธีิการการสรางแบบสอบถาม 

 3. สรางแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บขอมูลโดยใหครอบคลุมการบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

 4. จัดทําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นตามโครงสรางเนื้อหานําเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ของเนื้อหาของแตละคําถาม และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 

 5. นําแบบสอบถามไปปรึกษาผูเช่ียวชาญ เพื่อใหขอเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแกไขประกอบดวยผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพในดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item – Objective Congruenceหนา IOC) มเีกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

 +1 หมายถงึ เห็นดวยวาขอความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 0 หมายถงึ ไมแนใจวาขอความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 -1 หมายถงึ เห็นดวยวาขอความสอดคลองกับวัตถุประสงค    

 แลวนํามาหาคาเฉลี่ย เลอืกขอคาํถามท่ีมคีา IOC ต้ังแต 0.67 ขึ้นไป ถอืวาเปนขอคําถามท่ีอยูในเกณฑความตรง

เชิงเนื้อหาท่ีนําใชได  

 6. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจิัยมขีัน้ตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปน้ี 

  1. ขอหนังสอืจากวทิยาลัยการศึกษาตอเนื่อง มหาวทิยาลัยพะเยา ไปติดตอผูบริหารโรงเรียนในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกเชียงรายเขต 3 เพื่อขอความรวมมือจากครู ตอบ

แบบสอบถาม 

 2. ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมอืผูบริหารโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกเชียงรายเขต 3 เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของแตละโรงเรียน  

 3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาท่ีกําหนด และไดรับแบบสอบถาม

คนื จํานวน 96 ฉบับ 

 4. นําแบบสอบถามท่ีไดคนืมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ กอนนําไปวเิคราะหขอมูล 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

1. เมื่อไดรับแบบสอบถามคนืแลว ผูวจิัยไดนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง 



 

2780 
 

2. นําขอมูลตอนท่ี 1 เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ของกลุมเครือขายดอยสันติคีรี วิเคราะหโดย

ใชโปรแกรมสําเร็จรูป นํามาหาคาความถี่และคารอยละและนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

3. นําขอมูลตอนท่ี 2 ปญหาการบริหารงานวิชาการของกลุมเครือขายดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

จากการเลอืกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป หาคาเฉลี่ย 

และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 

เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามแบงออกเปน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด.2545หนา99) คอื 

 5  หมายถงึ มากท่ีสุด 

 4 หมายถงึ มาก 

 3  หมายถงึ ปานกลาง 

 2  หมายถงึ นอย 

 1  หมายถงึ นอยท่ีสุด 

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยกําหนดเกณฑ ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย 4.20 - 5.00 หมายถงึ มกีารปฏบัิติในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.50 - 4.19 หมายถงึ มกีารปฏบัิติในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.60 - 3.49 หมายถงึ มกีารปฏบัิติในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.80 - 2.59 หมายถงึ มกีารปฏบัิติในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.79  หมายถงึ มกีารปฏบัิติในระดับนอยท่ีสุด 

5. นําขอมูลตอนท่ี 3 ในสวนของแบบสัมภาษณ มาวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห เนื้อหาและสรุป

สาระสําคัญ 
 

ผลการศึกษา 

ปญหาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติ

ครีี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผลการศึกษาพบวา 

2.1 งานการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมมีปญหาอยูในระดับมาก ( x = 3.66 , S.D.=0.77) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา มปีญหาในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมคีาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด คอื การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของครูแตละคนในงานดานการจัดการเรียนการสอน ( x = 3.82 , S.D.= 0.97) รองลงมาคือ การจัดครูเขาสอนประจําช้ัน

ประจําวิชาตามความสามารถและความถนัด ( x = 3.73 , S.D.= 1.05) และการสงเสริใหครูพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อ

เพิ่มความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน ( x = 3.70 , S.D.= 0.99) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับปญหา

ตํ่าสุด คือ การนําผลการนิเทศติดตามไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนตอไป ( x = 3.51 , 

S.D.= 0.97) 
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2.2 งานบริหารหลักสูตร ในภาพรวมมปีญหาอยูในระดับมาก( x = 3.61 , S.D.= 0.79) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ

พบวา มีปญหาในระดับมากทุกขอโดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด คือ การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติหนาท่ีตาม

โครงสรางการบริหารหลักสูตรเปนลายลักษณอักษร ( x = 3.72 , S.D.= 0.97) รองลงมาคือ การจัดโครงสรางในการ

บริหารหลักสูตรอยางชัดเจน ( x = 3.68 , S.D.= 1.00) และการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเปน

ระบบ ( x = 3.66 , S.D.= 0.96) กับ การประเมินการนําหลักสูตรไปใชทุกภาคเรียน( x = 3.66 , S.D.= 0.91) สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยระดับปญหาตํ่าสุด คอื การวางแผนดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนระบบ ( x = 3.51 , S.D.= 0.97) 

2.3 งานวัดและประเมินผลการเรียน พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.60 , S.D.= 0.85) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวามีปญหาในระดับมากในทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด คือ การสงเสริมใหมีการ

วเิคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อนําผลการวิเคราะหไปใชปรับปรุงการสรางเคร่ืองมือวัดผล

ทุกภาคเรียน ( x = 3.76 , S.D.= 0.89) รองลงมาคอื การกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายในการวัดผลและประเมนิผลการ 

เรียนอยางชัดเจน (x = 3.71 ,S.D.= 1.06) และการจัดหาวัสดุ อุปกรณ แบบฟอรมเคร่ืองมือ ท่ีจําเปนเพื่อใชดําเนินงาน

วัดผลและประเมนิผลใหเพยีงพอ ( x = 3.70 , S.D.= 1.10) สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยระดับปญหาตํ่าสุด คือ การสงเสริมใหมีการ

พัฒนาปรับปรุงการสรางเคร่ืองมือประเมินผลใหมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพโดยการอบรมใหความรูและประชุม

ปฏบัิติการสรางขอสอบทุกภาคเรียน ( x = 3.50 , S.D.= 1.14) 

2.4 งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา พบวา ในภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง( x = 3.55 , S.D.= 

0.87) เมื่อพจิารณา เปนรายขอ พบวา มปีญหาอยูในระดับมากเกือบทุกขอโดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด คือ การ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการผลิต และการใชสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆทุกปการศึกษา ( x = 

3.71 , S.D.= 0.96) รองลงมา คือ การนําผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุง การผลิตและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทาง

การศึกษาในภาคเรียนตอไป (x = 3.60 , S.D.= 0.95) และการจัดระบบการเก็บรักษา ดูแลสื่อและนวัตกรรมทาง

การศึกษาอยางดี ( x = 3.57 , S.D.= 1.08) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับปญหาตํ่าสุด คือ การสงเสริมใหครูผลิต และใชสื่อ

นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและทันสมัย ( x = 3.46 , S.D.= 1.03) 

2.5 งานนิเทศการสอน พบวาในภาพรวม มีปญหาอยูในระดับมากเกือบทุกขอ ( x = 3.51 , S.D.= 0.93) เมื่อ

พจิารณาเปนรายขอ พบวา มปีญหาในระดับมากเกอืบทุกขอ โดยขอท่ีมคีาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด คือ การกําหนดเกณฑ

ในการนิเทศการสอนเปนลายลักษณอักษร ( x = 3.58 , S.D.= 0.99) รองลงมา คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู

นเิทศและผูรับการนิเทศเพื่อทราบปญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในภาคเรียนตอไป ( x = 3.57 

, S.D.= 1.03) และการวางแผนกําหนดปฏทิินการนิเทศการสอนอยางชัดเจน ( x = 3.56 , S.D.= 1.16) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ระดับปญหาตํ่าสุด คือ การจัดหาเอกสารท่ีเกี่ยวของเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ( x = 3.44 , 

S.D.= 1.11) กับ การประชุมใหคําแนะนําช้ีแนะเร่ืองการนิเทศการสอน ( x = 3.44 , S.D.= 1.04) 

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาดอยสันติคีรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม

ปลายเปดและการสัมภาษณ ผูบริหารโรงเรียน และครูวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี 

เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สรุปไดดังนี้ แนว

ทางการพัฒนาการบริหารงานวชิาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนในกลุมพัฒนาการศึกษาดอยสันติ
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ครีี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ไดวเิคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการ

สัมภาษณ ผูบริหารโรงเรียนท้ัง 6 โรงเรียน หัวหนาฝายวิชาการโรงเรียนท้ัง 6 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 12 คน โดยนําปญหา

จากแบบสอบถามมากําหนดขอคําถามท้ัง 5 งาน คือ งานบริหารหลักสูตร งานการจัดการเรียนการสอน งานสื่อและ

นวัตกรรมทางการศึกษา งานนิเทศการสอน งานวัดผลและประเมนิผลการเรียน มรีายละเอียดดังน้ี 

1. ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

   แนวทางในการบริหารงาน 

   1.1 โรงเรียนควรมีการกําหนดนโยบายและวางแผนรวมกันในการจัดทําหลักสูตรเพื่อเตรียมพรอมยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น 

   1.2 ผูบริหารตองศึกษาหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรอยางลึกซึ้ง และชัดเจน ตลอดจนจัดหา

เอกสารหลักสูตรไวใหเพยีงพอ พรอมท่ีจะใหครูนําไปใชไดตลอดเวลา 

   1.3 โรงเรียนควรจะตองศึกษาสภาพของทองถิ่น ในเขตบริการของโรงเรียนเพื่อนํามาจัดทําหลักสูตรให

สอดคลองกับสภาพทองถิ่น  

    1.4 การนําหลักสูตรไปใชตองสามารถปรับใหยดืหยุนและเหมาะสมกับผูเรียน 

    1.5 โรงเรียนควรมีการประเมินผลการใชหลักสูตรท่ีจัดทําขึ้นเพื่อหาขอดี ขอดอย ในการท่ีจะนําไปปรับปรุง 

และนําไปใชใหเกดิประโยชนสูงสุด 

2. ดานการเรียนการสอน 

    แนวทางในการบริหารงาน 

    2.1 โรงเรียนควรจะตองมีการวางแผนจัดการเรียนการสอนรวมกันท้ังบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรท่ี

เกี่ยวของ 

    2.2 ควรสรางความตระหนัก ความเขาใจ ในผูท่ีมีสวนเกี่ยวของท้ังผูบริหาร ครูคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูปกครอง นักเรียน ตลอดจนชุมชน ในการใหความสําคัญในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น 

    2.3 ควรจัดทําคูมอืครูในงานวิชาการ เพื่อเปนเคร่ืองมือชวยครูอาจารยท่ีจะไดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อ

จะไดทําใหการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามคีุณภาพ 

    2.4 ครูควรท่ีจะตองศึกษาพื้นฐานของนักเรียนทุกคนวาแตละคนเปนอยางไร บกพรองในเร่ืองใด เพื่อจะไดหา

วธีิการจัดการเรียนการสอนใหเกดิผลสัมฤทธ์ิกับนักเรียน 

    2.5 โรงเรียนควรจัดทําโครงการตาง ๆ ท่ีจะชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษหรือจัดกระบวนการเรียนรู

แบบพี่สอนนอง (Buddy) เพื่อลดภาระของครูผูสอนในกรณีท่ีมีครูจํานวนนอย หรือกรณีท่ีโรงเรียนมีเด็กท่ีมีความตองการ

พเิศษจํานวนมาก 

    2.6 ควรมกีารจัดสอนซอมเสริมใหแกเด็กท่ีเรียนรูชาหรือมคีวามบกพรองทางดานสติปญญา 

    2.7 ควรมีการประเมินผลการจัดการเรียนสอนอยางสมํ่าเสมอเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไขใหมีความ

เหมาะสมและเกดิประสทิธิภาพและประสทิธิผลตอตัวผูเรียน 

3. ดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 

    แนวทางในการบริหารงาน 
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    3.1 ควรมกีารวางแผนรวมกันระหวาง ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาผูปกครอง นักเรียน ผูนําชุมชน

และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ ในการจัดหา ผลติวัสดุ และสื่อการเรียนการสอน 

    3.2 ควรดําเนินการศึกษาสภาพแวดลอมและสิ่งท่ีมีอยูในชุมชน เพื่อนําวัสดุท่ีมีในทองถิ่นมาผลิตเปนสื่อการ

เรียนการสอน 

     3.3 บุคลากรกรในโรงเรียนควรศึกษาการใชสื่อแตละประเภทใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน 

     3.4 บุคลากรภายในโรงเรียนควรรวมมอืกันในการท่ีจะผลติสื่อการเรียนการสอนขึ้นใชเองภายในโรงเรียน 

     3.5 ควรมกีารปรับปรุงสื่อวัสดุท่ีมอียูใหทันสมัยเหมาะกับการใชงาน 

 

4. ดานวัดผลและประเมนิผล 

    แนวทางในการบริหารงาน 

    4.1 ควรมกีารวางแผนรวมกันระหวางผูบริหารและคณะครูเกี่ยวกับเกณฑเคร่ืองมือ และระยะเวลาการวัดผล

และประเมนิผล 

    4.2 บุคลากรท่ีทําหนาท่ีวัดผลและประเมินผลควรจะตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในการท่ีจะวัดผลและ

ประเมนิผล 

    4.3 ในการวัดผลและประเมินผล ควรมีการกําหนดลําดับขั้นของทักษะของเด็กเปนขั้นยอย ๆ แลววัดผลโดย

การทดสอบดวยวธีิการหลาย ๆ วธีิ เมื่อเด็กมทัีกษะตามขัน้ยอย ๆ เหลาน้ันแลว ใหถอืวาเด็กสอบผาน 

    4.4 การวัดผลและประเมนิผลควรจะยดืหยุน และสอดคลองกับลักษณะของเด็กแตละคน 

    4.5 ควรจัดสรางเคร่ืองมอืวัดผลและประเมนิผลนักเรียนท่ีมปีระสทิธิภาพ 

    4.6 ควรมกีารประเมนิเคร่ืองมอื วธีิการวัดผลอยางสมํ่าเสมอ เพื่อหาขอดขีอดอยในเคร่ืองมอืวัดผลแตละชนิด 

    4.7 ควรมกีารปรับปรุงเคร่ืองมอื วธีิการวัดผลใหเหมาะสมกับเด็ก 

5. ดานนิเทศภายใน 

    แนวทางในการบริหารงาน 

 5.1 ขวัญและกําลังใจจากผูบริหารเปนสิ่งสําคัญสิ่งหน่ึงในการปฏบัิติงาน 

 5.2 ควรมีการจัดระบบงานนิเทศภายในอยางเปนระบบและมีแผนในการนิเทศอยางเปนลายลักษณ

อักษร 

 5.3 ผูบริหารควรจะพัฒนาปรับปรุงกระบวนการนิเทศเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

แนวทางท่ีถูกตอง  



 

2784 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

จากผลการวจิัยพบวาปญหาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาดอยสันติครีี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมทุกดานมีปญหาอยูในระดับ

มาก เมื่อพจิารณาแตละดานพบวา 

1. ดานงานการจัดการเรียนการสอน มีปญหามากท่ีสุดในเร่ือง ปญหาการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของครู

แตละคนในงานดานการจัดการเรียนการสอน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูมหีนาท่ีหรือภาระงานมาก นอกจากงานประจําในการ

สอนนักเรียนแลวยังมงีานพเิศษอื่นๆ อีก ท่ีผูบริหารมอบหมาย เชน งานธุรการช้ันเรียน งานการเงิน งานพัสดุ สงผลใหเกิด

ปญหาตอการจัดการเรียนการสอน จงึทําใหไมมเีวลาศึกษาวธีิการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ซึ่งสงผลตอ

การพัฒนาผูเรียนโดยตรง การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพยอมสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามท่ีหวังไว (กมล ภูประเสริฐ.

2545 หนา 39) สวนสายหยุด จําปาทอง (2529 หนา 3)ไดกลาววา กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนสวนใหญมงเนน

ดานหลักสูตร การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน การจัดทําโครงการสอน การเตรียมการสอน สื่อการสอน ตลอดจนการ

วัดผลประเมินผล นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการ (2545 หนา11) ยังกลาวอีกวา การจัดการเรียนการสอนตองมีการ

จัดระบบสนับสนุน น้ันคือ จัดสิ่งสนับสนุนเพื่ออํานวยความสะดวก สงเสริมการเรียนรู การคนควาหาความรูดวยตนเอง

ของผูเรียนในลักษณะตางๆ และเพื่อใหครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการท่ีหลากหลายนาสนใจและมี

ประสทิธิภาพ  จัดแหลงคนควาสําหรับผูเรียนประกอบดวย หองสมุด ศูนยหนังสอื หองโสตทัศนศึกษา หองสมุดหมวดวิชา 

ฯลฯ ซึ่งควรเปนสถานท่ีท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงคนควาท่ีเปนระบบ สะดวก งายตอการคนควาเปนสถานท่ีท่ีสะอาด 

สงบ มสีื่อหลากหลาย นําเขาไปใชบริการและจัดสื่อวัสดุอุปกรณ การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญจะฝกใหผูเรียน

ไดคดิทําและแสดงออก ครูมบีทบาทเปนผูกระตุนใหผูเรียนไดคิดและปฏิบัติดวยตนเองซึ่งตองอาศัยสื่อและวัสดุอุปกรณท่ี

หลากหลายนาสนใจ โรงเรียนจึงควรสนับสนุนสิ่งเหลาน้ีใหพรอมเพื่อใหครูสามารถเลือกใช เตรียมหรือจัดทําเพิ่มเติมได

อยางสะดวกและใหผูเรียนไดใชคิดคน ปฏิบัติดวยตนเอง รวมถึงจัดใหมีผูรับผิดชอบสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปในเปาหมายทิศทางเดยีวกัน 

2. ดานงานบริหารหลักสูตร มปีญหามากท่ีสุดในเร่ือง การจัดบุคลากรเขาปฏบัิติหนาท่ีตามโครงสรางการบริหาร

หลักสูตรเปนลายลักษณอักษร ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนไมไดศึกษาวิเคราะหหลักสูตรเพื่อดําเนินการจัดบุคลากรเขา

ปฏิบัติหนาท่ีตามโครงสรางการบริหารหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใชกอนเปดภาคเรียน เร่ืองของหลักสูตร 

สอดคลองกับขอคนพบของสุพัตรา ไหลสกุล (2539 หนา บทคัดยอ) ท่ีวาปญหาในการบริหารงานวิชาการ คือการมี

ความรูความเขาใจเร่ืองการใชหลักสูตรไมเพยีงพอของโรงเรียน ซึ่งการทําความเขาใจในหลักสูตรเปนสิ่งท่ีท้ังผูบริหารและ

ครูจําเปนจะตองศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตรอยางลึกซึ้งและชัดเจน ในการบริหารงาน การวางแผนและกําหนด

นโยบายเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะอยางย่ิงงานดานหลักสูตรเพราะหลักสูตรเปนหัวใจของการจัดการศึกษาท่ีเปนเคร่ืองช้ีบง

วาเยาวชนไทยในอนาคตควรจะเปนพลเมืองอยางไรท่ีสังคมตองการ ดังท่ี กรมวิชาการกําหนดเร่ืองการบริหารหลักสูตร 

(กระทรวงศึกษาธิการ.2533 หนา 18) ไววา ในการบริหารหลักสูตรจะตองกําหนดปรัชญา และอุดมการณ วัตถุประสงคไว

ในนโยบายของโรงเรียน และ วิชัย วงษใหญ (2525 หนา 184-185) ใหความเห็นวาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนท่ีมีตอ

หลักสูตรน้ัน จะตองศึกษาหลักสูตรใหชัดเจนเพื่อท่ีจะวางแผนการนําหลักสูตรไปใช จึงมีความจําเปนอยางย่ิงในการท่ี

จะตองศึกษาเอกสารหลักสูตรอยางชัดเจนและประยุกตใชใหสอดคลองกับเด็ก และกําหนดเปนนโยบายของโรงเรียน 
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เพราะฉะน้ันหลักสูตรจึงเปนหัวใจหลักของการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไปสูเปาหมายทางการศึกษา ความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนจะทําใหการจัดการศึกษาเปนไปดวยดี ความสําคัญของหลักสูตรก็คือ ทําให

การศึกษาดําเนินไปสูเปาหมายท่ีวางไว ทําใหการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายในการพัฒนา

หลักสูตรจะเปนแนวทางการปฏบัิติงานของครูท่ีจะจัดประสบการณใหกับผูเรียนไดมีความรู ทักษะและความประพฤติและ

มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2546 หนา 23)และยังมี สุนีย ภูพันธ (2546 หนา 224) ท่ีกลาววา

หลักการสําคัญในการนําหลักสูตรไปใชวาจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ ตามขั้นตอนท่ีวางแผนและเตรียมการไว ตอง

คํานึงถงึปจจัยสําคัญท่ีชวยใหการนําหลักสูตรไปใช ไดแก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เอกสารหลักสูตรตางๆ รวมท้ังอาคาร

สถานท่ีและครูผูสอนซึ่งเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดในการนําหลักสูตรไปใชนอกจากน้ี ปญญา แกวกยูีร และ สุภัทร พันธพัฒน

กูล (2545 หนา 28 -29) ยังกลาวอีกวาการดําเนินการเพื่อใหหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุวัตถุประสงคของการ

จัดการศึกษาจําเปนตองมีปจจัยท่ีมึคุณภาพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา คือ ผูบริหารโรงเรียนตองมี

ภาวะผูนําทางวิชาการ จะตองเรียนรูทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังการนิเทศ 

ติดตาม ประเมนิผลเพื่อทําหนาท่ีเปนผูนําในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนางานตางๆ ในโรงเรียน รวมถึง

ครู บุคลากรในโรงเรียน ผูนําชุมชนกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียนจะตองไดรับการพัฒนาความรูความขาใจ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียน

จะตองเปนผูมีความพรอมในการเรียนรูและผูบริหารตองพัฒนาระบบบริหารจัดการการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหมี

ประสทิธิภาพจําเปนตองมรีะบบการบริหารจัดการทีมปีระสทิธิภาพ 

3. ดานงานวัดและประเมินผลการเรียน มีปญหามากท่ีสุดในเร่ืองการสงเสริมใหมีการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อนําผลการวเิคราะหไปใชปรับปรุงการสรางเคร่ืองมอืวัดผลทุกภาคเรียน ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะในการวัดผลและประเมนิผลสวนใหญ ครูประจําช้ันจะเปนผูวัดผลประเมนิผลเอง โดยไมไดนําผลมาวเิคราะห 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อนําผลไปใชในการปรับปรุงการสรางเคร่ืองมอืวัดผลในแตละภาคเรียน 

จงึทําใหการวัดและประเมนิผลขาดประสทิธิภาพ ดังน้ันผูบริหารและคณะครูจงึควรท่ีจะตองมีการวางแผนรวมกันเกี่ยวกับ

เกณฑ เคร่ืองมอืในการวัดและประเมนิผล การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในการท่ีจะวัดผลและประเมินผล ท้ังน้ีเพราะวาเด็ก

มีความตองการและความสามารถแตกตางกัน ในการวัดผลและประเมินผลจําเปนตองมีเกณฑ และวิธีการเฉพาะ

เหมาะสมกับเด็กแตละประเภท (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2542 หนา 11) การวัดผลและการ

ประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการท่ีใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีแสดง

พัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน รวมท่ังขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียน

เกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการ.2545 หนา 24) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกลาวถึง การประเมินผลไวในมาตรา 26 ดังน้ีใหสถานศึกษาจัด

กระประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวม

กจิกรรมและการทดสอบ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 หนา 13) แนวคดิของสมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2545 หนา 9) อธิบาย

วา การวัดและประเมนิผลการเรียนรู สถานศึกษาตองจัดทําเกณฑและแนวทางปฏบัิติมมีาตรฐานเดยีวกันตองวัดผลผูเรียน

ท้ังระดับช้ันและระดับสถานศึกษาเปนกระบวนการตอเนื่อง ใชขอมูลจากการวัดและประเมินผลการเรียนรูพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนและสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพเชนเดียวกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน(2544 หนา 165)ไดกลาวถึง
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หนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลไววาผูบริหารเปนผูกําหนดนโยบายท่ัวไปเกี่ยวกับการ

วัดและประเมนิผล จัดหาวัสดุ อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีจําเปนตลอดจนเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก พยายามสงเสริม

ใหครูอาจารยมคีวามรูทางการวัดและประเมินผล โดยการจัดการฝกอบรม การประชุมปฏิบัติการในดานเทคนิคการออก

ขอสอบ กานใหคะแนน การประเมินผลขอสอบตลอดจนการรายงานผลการสอบ มีการจัดตารางสอบ หองสอบและ

ระเบียบในการสอบและการคุมสอบ ควรมกีารประเมินผลการสอบหากมีความบกพรองจะไดหาทางแกไขตอไปหรือเสนอ

แนวทางในการนําไปปรับใชในคร้ังตอไป 

4. ดานงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา มีปญหามากท่ีสุดในเร่ืองการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิค

การผลิตและการใชสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆทุกปการศึกษา ท้ังน้ีอาจเปนเพราะงบประมาณท่ีไดรับการ

สนับสนุนในการจัดอบรมเชิงปฏบัิติการเกี่ยวกับเทคนิคการผลติและการใชสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษามคีอนขางจํากัด 

ทําใหโรงเรียนไมสามารถจัดอบรมการใชสื่อการเรียนการสอนทุกปการศึกษา ดังน้ันครูจงึตองมเีทคนิคการผลิตและการใช

สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆเพื่อใชสื่อการเรียนการสอนเปนสื่อหรือตัวกลางท่ีถายทอดและแลกเปลี่ยนเนื้อหา

ประสบการณ แนวคดิ ทักษะและเจตคติระหวาผูสอนกับผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ.2546 หนา 30) ซึ่งคลายกับกุศยา 

แสงเดช(2546 หนา 14) ท่ีกลาว ถึงนวัตกรรม วาเปนสื่อการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหมๆ  ท่ีนํามาใชแลวทําใหงานบรรลุวัตถุประสงคดกีวาเดมิมคีุณภาพกวาเดมิ มปีระสทิธิภาพกวาเดิม สวนอาภรณ ใจ

เทียง (2540 หนา 215) กลาวถงึสื่อวา เปนวัสดุอุปกรณท่ีใชประกอบการเรียน มลัีกษณะท่ีแปลก นาสนใจและสําคัญท้ังครู

และนักเรียนสามารถจัดหาจัดทํารวมกันซึ่งอาจหามาไดในทองถิ่นสําหรับ ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง (2545 

หนา 11-12) ไดกลาววา สื่อการเรียนรู มิไดมีความหมายเฉพาะสื่อท่ีครูและนักเรียนนํามาใชในกระบวนการเรียนการสอน

ในหองเรียน ท่ีเรียนกวา “สื่อการเรียนการสอน” เทาน้ัน แตหมายถงึทุกสิ่งท่ีอยูรอบตัวผูเรียน ไมวาจะเปน คน สัตว สิ่งของ 

เหตุการณหรือความคิดก็ตาม ขึ้นอยูกับวาเราเรียนรูจากสิ่งน้ันๆ หรือนําสิ่งเหลาน้ันเขามาสูการเรียนรูของเราหรือไม อัน

จะเปนการสรางนวัตกรรมการศึกษาใหมๆไดอีกทางหน่ึง โดยนวัตกรรมทางการศึกษาจึงมีลักษณะความเปนสื่อการเรียน

การสอนท่ีไดพัฒนา ปรับปรุง ใหสอดคลอง เหมาะสมกับความสนใจ ความตองการของนักเรียนทํานองเดียวกัน ถวัลย 

มาศจรัส,มงคล แวนไธสง และ ณิชนันทน ประสงค (2546 หนา 5) ไดใหความหมายของนวัตกรรมวา เปนความคิดใหม 

รูปแบบใหม วธีิการใหม เทคนิคใหม แนวทางใหม ผลผลติใหมท่ีไดประยุกต สรางสรรคและพัฒนา ท้ังจากการตอยอดภูมิ

ปญญาเดมิหรือการคดิคนขึ้นใหมดวยภูมปิญญาใหม ใหเกิดสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

5. ดานงานนิเทศการสอน มปีญหามากท่ีสุดในเร่ือง การกําหนดเกณฑในการนิเทศการสอนเปนลายลักษณอักษร 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะในการดําเนินงานดานนิเทศการสอนนอกจากการจัดใหมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอแลวผูบริหารจะตองมกีําหนดเกณฑในการนิเทศการสอนเปนลายลักษณอักษร กําหนดบทบาทและ

หนาท่ีในการนิเทศการการสอนในเร่ืองตาง ๆ เหลาน้ี คือ การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใหบริการ สื่อ 

วัสดุ อุปกรณเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการเรียนการสอน การประสานพัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอน 

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2542 หนา 55) 

เนื่องจากกระบวนการนิเทศการศึกษาเปน กระบวนการท่ีมุงเนนการใหไดมาซึ่งคุณภาพของนักเรียนโดยท่ีนิเทศการศึกษา

เปนการทํางานของผูบริหาร รวมกับครูเพื่อพัฒนางานสอนใหมปีระสทิธิภาพและนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  
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จากการหาแนวทางในการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาดอยสันติครีี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในดานตาง ๆ พบวา 

1. งานบริหารหลักสูตร โรงเรียนควรมีการวางแผนรวมกันในการสรางหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น โดยผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนจะตองศึกษาเอกสารหลักสูตร จัดทํา

หลักสูตรของโรงเรียน และมีการติดตามประเมินผลหลักสูตรทุกภาคเรียน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับบริบท

ของโรงเรียน สอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535 หนา 17) ท่ีกลาวถึงขอบขายงานวิชาการประกอบดวย การ

วางแผนเกี่ยวกับงานวชิาการ เปนการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช การจัดการลวงหนา

เกี่ยวกับการเรียนการสอน ตลอดจนมกีารติดตามประเมนิผลการใชหลักสูตร เพื่อการนําไปปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 

2. งานการจัดการเรียนการสอน มีแนวทางในการบริหารงานดังน้ี โรงเรียนควรมีการวางแผนจัดการเรียนการ

สอนรวมกันท้ังบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนสรางความตระหนักความเขาใจในผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

ท้ังผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียนตลอดจนชุมชนในการใหความสําคัญในการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท้ังน้ีเพราะการตระหนักและใหความสําคัญ จะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544 หนา 38-39) ในดานการดําเนินการจัดการเรียน

การสอนโรงเรียนควรจัดใหมีแผนการสอนใหครบถวนทุกช้ันและทุกกลุมสาระ จัดหองใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

จํานวนนักเรียน ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการตรวจแผนการสอนหรือบันทึกการสอนของครูอยาง

สมํ่าเสมอศึกษาพื้นฐานของนักเรียนทุกคนวาแตละคนเปนอยางไร จัดทําโครงการตาง ๆ ท่ีจะชวยยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนใหสูงขึ้น และหาวิธีการสอนอื่นๆ ท่ีจะชวยลดภาระของครูผูสอน เนื่องจากครูมีภาระงานมาก และมีงาน

ประจํา คอืการสอนนักเรียนปกติ  

3. งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา มีแนวทางในการบริหารงานดังน้ี โรงเรียนควรมีการวางแผน รวมกัน

ระหวาง ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียนผูนําชุมชนและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ ในการจัดหา 

ผลิตวัสดุ และสื่อการเรียนการสอน การนําวัสดุท่ีมีในทองถิ่นมาผลิตเปนสื่อการเรียนการสอน และของบประมาณ

สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก เพื่อแกไขปญหางบประมาณไมเพียงพอ และควรมีสื่อท่ีมีความหลากหลาย สอดคลอง

กับ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 หนา 23-24) กลาววา สื่อควรมีความหลากหลายท้ังสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อ

เทคโนโลยีและสื่ออื่นๆ ซึ่งชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคานาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขาใจไดงายและ

รวดเร็ว รวมท้ังกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซึ้งและตอเนื่องตลอดเวลา

เพื่อใหการใชสื่อการเรียนรูเปนไปตามแนวทางการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเกดิการเรียนรูอยางแทจริง 

4. งานนิเทศการสอน  มีแนวทางในการบริหารงานดังน้ี ขวัญและกําลังใจจากผูบริหารเปนสิ่งสําคัญสิ่งหน่ึงใน

การปฏบัิติงานการมขีวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงานสงผลใหการทํางานของครูมีประสิทธิภาพ ดังท่ี ชาญชัย อาจินสมา

จาร (2525 หนา8) การนิเทศการศึกษา เปนการแนะนําและการช้ีชองทางในลักษณะท่ีเปนกันเองแกครูและนักเรียนเพื่อ

การปรับปรุงตัวของเขา (ครูและนักเรียน) ตลอดจนสภาพการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการศึกษาท่ีพึง

ประสงคดังน้ัน โรงเรียนควรจัดระบบงานนิเทศภายในอยางเปนระบบและมีแผนในการนิเทศอยางเปนลายลักษณอักษร 

ควรขอความรวมมอืจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการนิเทศการสอน  
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  5. งานวัดและประเมนิผลการเรียน มแีนวทางในการบริหารงานดังน้ี ควรมกีารวางแผนรวมกันระหวางผูบริหาร

และคณะครูเกี่ยวกับ เกณฑ เคร่ืองมือ และระยะเวลาการ วัดผลและประเมินผล การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในการท่ีจะ

วัดผลและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท้ังน้ีเพราะวาเด็กมีความตองการและความสามารถแตกตาง

กันในการวัดผลและประเมินผล จําเปนตองมีเกณฑและวิธีการเฉพาะเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ.2542 หนา 11) ตลอดจนควรมีการประเมินเคร่ืองมือ วิธีการวัดผลและประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ 

เพื่อนําไปปรับปรุงเคร่ืองมอื วธีิการวัดผลใหเหมาะสมกับเด็กตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ดานงานบริหารหลักสูตร ควรมีการวางแผนการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรู บริหารจัดการการใช

หลักสูตรใหเหมาะสม จัดบุคลากรเขาปฏิบัติหนาท่ีตามโครงสรางการบริหารหลักสูตรท่ีเปนลายลักษณอักษร จัด

โครงสรางในการบริหารหลักสูตรอยางชัดเจน นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ ดวยมีการ

ประเมนิการนําหลักสูตรไปใชทุกภาคเรียน     

2. ดานงานการจัดการเรียนการสอน ควรมกีารสนับสนุนใหครูมกีารจัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหสอดคลองกับ

ความแตกตางระหวางบุคคลท่ีเนนการฝกทักษะกระบวนการคิดตามความถนัดของผูเรียน โดยกําหนดหนาท่ีความ

รับผิดชอบของครูแตละคนในงานดานการจัดการเรียนการสอนใหชัดเจน จัดครูเขาสอนประจําช้ันประจําวิชาตาม

ความสามารถและความถนัด สงเสริใหครูพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทุก

ภาคเรียน และสงเสริมใหครูมกีารสอนซอมเสริมนักเรียนเพื่อพัฒนาการท่ีดขีึ้นทางดานการเรียน 

3. ดานงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ควรมีการวางแผนดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

อยางเปนระบบ จัดอบรมเชิงปฏบัิติการเกี่ยวกับเทคนิคการผลติใชสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆ ทุกปการศึกษา  

ผลิตและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการใชสื่อ

และนวัตกรรมทางการศึกษาทุกภาคเรียน และนําผลการประเมนิท่ีไดไปปรับปรุงในภาคเรียนตอไป 

4. ดานงานนิเทศการสอน ควรมีการการวางแผนกําหนดปฏิทินการนิเทศการสอนอยางชัดเจน กําหนดเกณฑใน

การนเิทศการสอนเปนลายลักษณอักษร ควบคุมดูแลและสงเสริมใหมกีารนิเทศภายในอยางสมํ่าเสมอ และประเมินผลการ

ปฏบัิติงานของผูนิเทศและผูรับการนิเทศเพื่อทราบปญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในภาคเรียน

ตอไป  

5. ดานงานวัดและประเมนิผลการเรียน ควรมกีารกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายในการวัดผลและประเมินผลการ

เรียนอยางชัดเจน จัดหาวัสดุ อุปกรณ แบบฟอรมเคร่ืองมือ ท่ีจําเปนเพื่อใชดําเนินงานวัดผลและประเมินผลใหเพียงพอ 

สงเสริมใหมกีารวเิคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อนําผลการวิเคราะหไปใชปรับปรุงการสราง

เคร่ืองมอืวัดผลทุกภาคเรียน และสงเสริมใหมกีารพัฒนาการสรางเคร่ืองมอืวัดผลประเมนิผลท่ีมคีุณภาพ  

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษากลยุทธการพัฒนางานวชิาการท่ีมปีระสทิธิภาพของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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 2. ควรศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอการนิเทศการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการ

สอน 

 3. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากครูผูสอน 

นักเรียนและผูปกครอง เพื่อใหการบริหารงานวชิาการมปีระสทิธิภาพสูงสุด 

 4. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนในพื้น

ราบ ท่ีมบีริบทและปญหาแตกตางกัน จะทําใหไดองคความรูใหมๆ เปนแนวทางในการทํางานของโรงเรียนตางๆตอไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระเร่ืองน้ี ไดรับความกรุณาจาก ดร.บรรจง ไชยรินคํา กรรมการท่ีปรึกษา ท่ีไดกรุณาตรวจแกไข

และใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระน้ีเสร็จสมบูรณ ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณนางสาวจรรยา ชัยบุญลือ ผูอํานวยการโรงเรียนบานพนาสวรรค นายสุคนธ พันธุรัตน 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหมสันติ และนายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย ท่ีใหความกรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับเนื้อหาของแบบสอบถาม รวมท้ังใหความกรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาของแบบสอบถาม 

รวมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการเขยีนรายงานการวิจัย ขอขอบคุณผูบริหาร ครูผูสอน ในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาดอยสันติครีี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3 ทุกทานท่ีเสียสละเวลาในการใหขอมูล

ท่ีเปนประโยชนอยางมากตอการศึกษาวจิัย 

 ทายท่ีสุดน้ีผูวิจัยขอขอบคุณ สมาชิกในครอบครัวท่ีคอยใหกําลังใจในการจัดทําวิจัยและใหการสนับสนุนปจจัย

ตางในการทําวจิัยในคร้ังน้ี 
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ปญหาและแนวทางการบรหิารงานวิชาการโรงเรยีนในเขตอําเภอเวียงเชยีงรุง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 

Problems And Gvidelines On Academic Administration of Wiang Chiang Rung 

Disitrict Under The Office of Chiangrai Primary Education Service Area 1 

พัชรนิทร กันทะสุข14

1* และบรรจง ไชยรนิคํา15

2 

Patcharin Kantasuk 1*  and Banjong Chairinkham2 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาในคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวชิาการโรงเรียน และศึกษาแนวทางการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียน ประชากร ไดแก ครูผูสอน อําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 13 โรงเรียน จํานวน 122 คน ผลการศึกษาพบวา ปญหาการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ลําดับมากท่ีสุด คือ ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

รองลงมา คือ ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตามลําดับ แนวทางการบริหารงานวชิาการโรงเรียน สรุปไดดังน้ี โรงเรียนควรจัดใหมกีารอบรมและเชิญวทิยากรท่ีมคีวามรู

ความสามารถมาใหความรูแกครูเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ควรพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในดาน

การสอนและการวัดประเมินผลอยางเปนระบบ ควรมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนใหท่ีมีคุณภาพและมี    

การนเิทศอยางเปนระบบ ควรมีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและนํานักเรียนไปศึกษาจากแหลงเรียนรู

นอกสถานศึกษา และแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผดิชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในอยางชัดเจน 
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Abstract 

  The study aimed to (1) investigat problems in academic management in schools  under the administration of 

Primary School Educational Service Area 1, Wiang Chiang Rung District and (2) to study  the guidelines for the 

academic management  in the schools. Data wore collected from 122 teachers through a questionnaire and analyzed 

by using The descriptive statistics freguency percentage mean and standard deviation. 

  The findings were an follows: 

  1. The problems in academic management in schools in Wiang Chiang Rung District were at high level. 

When considering in each aspeets, it was fovnd that development of innovation, and technology Followed by the 

development of internal school assurance  and the schools research and development respectively. 

  2. The gvidelines for the academic administrators of for the schools in Wiang Chiang Rung District were as 

follows, 1) inviting the gvalified speakers to advie the schools curriculum, The effective teaching and learning and 

measvrment and evaluation, 2) developing the school innovation and technology for students and appointed the 

committee for schools internal assurance. 
 

Key words: Academic Administration 

 

บทนํา 

การศึกษานับเปนรากฐานท่ีสําคัญ ในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา การแกปญหา และการพัฒนาในดานตางๆ  เพราะ

การศึกษามีความสําคัญโดยตรงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนผูรูจักคิด รูจักทํา รูจักแกปญหาชวยพัฒนาฟนฟู

ศักยภาพของบุคคลใหสามารถพึ่งตนเองพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคมได นอกจากน้ีการศึกษายังเปน

เคร่ืองมอืในการปลูกจติสํานึกของบุคคลใหเห็นคุณคาของการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ังการเห็นคุณคาของ

การอยูรวมกันอยางสันติสุข การศึกษาจึงเปนกระบวนการพัฒนาท่ีมี ความสําคัญอยางย่ิงในฐานะท่ีเปนรากฐานของการ

พัฒนาดานอื่น ๆ (กรมวชิาการ, 2543, หนา 9) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตราท่ี 6 กําหนดวา 

“การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม 

มจีริยธรรม และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ”อยางไรก็ตามการจัดการ ศึกษา

ใหบรรลุ ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาวน้ันจําเปนอยางย่ิงท่ีทุกฝายตองรวมมือกัน ซึ่งหนวยงานท่ีมี

หนาท่ีโดยตรงในการจัดการศึกษา คอื สถานศึกษาโดยเปนหนวย งานท่ีมหีนาท่ีรับผดิชอบในการจัดการศึกษาใหแกเด็กท่ีมี

อายุในเกณฑ ตามพระราชบัญญัติและตามนโยบายของรัฐ เปนหนวยงานระดับปฏบัิติท่ีสามารถทําใหนโยบายของรัฐเห็น 

ผลการปฏิบัติท่ีเปนจริงเกิดขึ้น และมีหนวยงานระดับสูงกวาสถานศึกษารับผิดชอบรวมกัน ท้ังในระดับกระทรวงกรมกอง 

องคการภาครัฐ และเอกชน ถึงแมวาจะมีหนวยงานหลายหนวยงาน และหลายระดับรับผิดชอบรวมกันแตสถานศึกษาถือ

วาเปนหนวยงานท่ีสําคัญ เพราะเปนหนวยงานระดับปฏบัิติการ การพัฒนาคุณภาพของเยาวชน ตองเร่ิมตนจากการพัฒนา
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หรือปฏิรูปการบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพัฒนาผูบริหารใหมีทักษะในการบริหารงานใน

สถานศึกษา 

การบริหารงานวชิาการนับวา เปนงานหลักของโรงเรียนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพ ของผูเรียน ผูบริหารตองให

ความสําคัญเปนอยางย่ิง สวนงานอื่น ๆ น้ัน แมวามีความสําคัญเชนเดียวกันแตถือวาเปนงานท่ีมีความสําคัญรองลงมา โดย 

เปนงานสนับสนุน ใหงานวิชาการดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ (สถิตชัย วรานนทวนิช.2553,หนา 144-145) ขอบขาย

งานวิชาการมีท้ังหมด 8 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล และการ 

เทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การ

พัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางการศึกษา 

(สมเดช สีแสง. 2550,หนา 303-304) หัวใจหลักของงานวิชาการน้ัน มีอยู 3 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การเรียนการสอน การวัดผล ประเมนิผล และเทียบโอนผลการเรียน งานดังกลาว ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความ

เขาใจอยางลกึซึ้งและ ตองใหความสําคัญในการปฏบัิติงานอยางเต็มท่ีเพื่อสามารถนําพาใหการปฏิบัติงานวิชาการประสบ

ความสําเร็จผู บริหารสถานศึกษาท่ียึดถือเอางานวิชาการเปนงานหลักในการบริหาร มีความเปนผูนําทางวิชาการ มี

ประสบการณใน การปฏบัิติงานจะสามารถนําโรงเรียนไปสูความสําเร็จไดตรงกันขามกับผูบริหารท่ีไมเห็นความสําคัญของ

งานวิชาการอาจเปนเพราะไมมีความรูความสามารถ ขาดทักษะประสบการณทางวิชาการและขาดประสบการณในการ

ปฏบัิติงานในตําแหนง ผูบริหารสถานศึกษา มองเห็นงานอื่นท่ีสําคัญกวางานวิชาการจึงไมสามารถนําพาโรงเรียนไปสูความ 

สําเร็จตามเปาหมายได (ทัศนีย เนตรประโคน. 2552) อยางไรก็ตาม การบริหารงานวิชาการถือเปนงานท่ีมีความสําคัญ

มากท่ีสุดในการบริหาร งานท้ังหมดของสถานศึกษา และถอืวาเปนหัวใจหลักในการขับเคลื่อนใหภารกิจของสถานศึกษาได

บรรลุตามวัตถุประสงค และจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว นอกจากน้ีสถานศึกษาใดท่ีมีการบริหารงานวิชาการท่ีดีมีคุณภาพได

มาตรฐาน สถานศึกษาน้ันก็จะเปนสถานศึกษาท่ีมช่ืีอเสยีงและเปนท่ียอมรับของสังคม 

จากปญหาดังกลาว โรงเรียนควรพัฒนาคอืการพัฒนาการเรียนการสอนเปนอันดับแรก และกํากับงานในทุกดาน

ใหเปนรูปธรรมสะทอนใหเห็นวาโรงเรียนสวนใหญมีคุณภาพดานวิชาการอยูในเกณฑท่ีไมนาพอใจ โดยเฉพาะผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ช้ีใหเห็นถึงความสอดคลองระหวางผลการเรียนของนักเรียน การสอนของครู และการบริหาร

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาวาอยูในเกณฑตองปรับปรุง แสดงใหเห็นวาการจัดการศึกษาในปจจุบันยังไมประสบ

ความสําเร็จ โรงเรียนยังไมสามารถจัดการศึกษาท่ีสนองตอความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติได 

 จากความสําคัญ ความจําเปนและปญหาดังกลาว ผูศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาปญหาและแนวทางการ

บริหารงานวชิาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวยีงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1  เพื่อ

นําไปเปนแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของตนเองและโรงเรียนรวมท้ังจะเปนประโยชนสําหรับผูบริหาร

ระดับสูง และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถในการ

บริหารงานวชิาการตอไป  
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1  

2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1  
 

วธิกีารดําเนินการวจัิย 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาในคร้ังน้ี  ไดแก ขาราชการครู ในเขตอําเภอเวยีงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 13 โรงเรียน โดยมคีรูท้ังจํานวน 122 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

            เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับปญหาการและแนว

ทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 1 แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี   

            ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบตรวจ

รายการ  (Checklist)   

            ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยมลัีกษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

            ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแนวทางการบริหารวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ลักษณะเปนคําถามปลายเปด (open-ended) วเิคราะหเนื้อหาและสรุปความ 

            ข้ันตอนการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

 1. ขอหนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงผูบริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอเวียง

เชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ท่ีเปนกลุมประชากร เพื่อขอความอนุเคราะหใน

การเก็บขอมูล 

 2. ผูศึกษาคนควาประสานงานกับผูบริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอเวยีงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อขอเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 122 ฉบับ 

 3. ผูศึกษาคนควาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากร  

ซึ่งเปน ครูผูสอนในเขตอําเภอเวยีงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1  

 4. ผูศึกษาคนควา รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา และคัดเลือกแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ เพื่อ

เตรียมการวเิคราะหขอมูลในลําดับตอไป 



 

2795 
 

           การวเิคราะหขอมูล 

            เมื่อไดแบบสอบถามกลับมาแลว ผูศึกษาคนควาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามจากน้ัน นําขอมูลท่ี

รวบรวมไดไปวเิคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป ในการทําการวเิคราะหขอมูล สถติิท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ในคร้ังน้ี คอื 

           1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง 

ประกอบบรรยาย 

2. ขอมูลเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย( µ )และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ ) และ

นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย เปนรายดานและรายขอ แลวเปรียบเทียบกับเกณฑ 

            3. แนวทางในการบริหารวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วเิคราะหเนื้อหาและสรุปความ 
 

 สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

            การวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีผูศึกษาคนควา ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ือง

คอมพวิเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดําเนินการวเิคราะหขอมูลตามขัน้ตอนดังน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ 

            ตอนท่ี 2 ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย( µ )และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ ) 

           ตอนท่ี 3 แนวทางในการบริหารวชิาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง เปนคําถามปลายเปด วิเคราะหเนื้อหา

และสรุปความ 
 

ผลการศึกษา 

         ผลการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 3 ตอน 

ดังน้ี 

           ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

           ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  

           ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  
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สรุปผลและอภปิรายผล 

 สรุปผลการศกึษา 

 ผลจากการวเิคราะหขอมูลการศึกษาเร่ือง ปญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียง

เชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

          จากผลการวเิคราะห สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานวุฒิการศึกษา สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  (รอยละ 77.05) รองลงมาคอืวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท (รอยละ 22.95 ) ดานประสบการณการทํางาน 

สวนใหญมปีระสบการณในการทํางาน 20 ปขึ้นไป (รอยละ 47.54) รองลงมา 10-20 ป (รอยละ 32.79) และไมเกิน 10 ป 

(รอยละ 19.67)  

           ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  

จากผลการวิเคราะหปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยระดับ

ปญหาสูงสุด คือ ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รองลงมาคือดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ดานการบริหารการประเมนิผล การเรียน ดานการบริหารการเรียนการสอน ดานการพัฒนาแหลง   

การเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา และดานการบริหารหลักสูตร ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยระดับปญหา

ตํ่าสุด คอื ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 

แนวทางทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สรุปไดดังน้ี โรงเรียนควรจัดใหมีการอบรมและเชิญวิทยากรท่ีมี

ความรูความสามารถมาใหความรูแกครูเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ควรพัฒนาครูใหมคีวามรูความสามารถใน

ดานการสอนและการวัดประเมินผลอยางเปนระบบ ควรมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนใหท่ีมีคุณภาพและมีการ

นิเทศอยางเปนระบบ ควรมีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและนํานักเรียนไปศึกษาจากแหลงเรียนรูนอก

สถานศึกษา และแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผดิชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในอยางชัดเจน 

 อภปิรายผล 

จากผลการศึกษา เร่ือง ปญหาการบริหารงานวิชาการในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อภิปรายผลการศึกษา ดังน้ี 

ปญหาการบริหารงานวชิาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวยีงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังน้ี เปนเพราะ โรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็กจึงทําใหไมคอยมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะนํามา

พัฒนาในโรงเรียนงบประมาณท่ีไดจัดสรร นอยมากเพราะงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจะไดรับตามจํานวนรายหัวของ

นักเรียนและไดรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษานอยทําให การบริหารจัดการการศึกษาขาดประสิทธิภาพ และมี
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คุณภาพการศึกษาคอนขางตํ่าการลงทุนกับผลตอบแทนท่ีไดรับไมคุมคา ซึ่งสอดคลองกับ พัชรินทร สมมุติ (2550) ไดศึกษา 

การดําเนินงานวชิาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุรุครีี อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบวา

การประชุมช้ีแจงเร่ือง การจัดหลักสูตรเพื่อช้ีนําในการดําเนินงาน ไดจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาพของ

ชุมชนและทองถิ่น ไดเลือกใชสื่อการเรียนรูโดยยึดเนื้อหา และไดวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค แตก็ยังมี

บางสวนท่ีไมไดปฏบัิติดังเชน รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการของผูปกครองในการสอนวชิาชีพท่ีสอดคลองกับทองถิ่น 

จัดอบรมในเร่ืองการนําหลักสูตรไปใช สรุปผลการใชหลักสูตร นําผลวิจัยในในช้ันเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอนทําทะเบียน 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน และในทองถิ่นภายนอกโรงเรียน จัดอบรมการผลิตและการใชสื่อการเรียนรู และประชุมเชิง

ปฏบัิติการเพื่อวิเคราะหงานการวัดและประเมินผล สําหรับปญหาท่ีพบ ครูขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการจัด 

ทําหลักสูตร ครูผูสอนมคีาบสอนมากสอนหลายวชิา และมีงานพิเศษนอกเหนือการสอน จนทําใหดําเนินการสอนไดไมเต็มท่ี

สื่อการเรียนรูมนีอยไมเพยีงพอกับนักเรียน  

 แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 แบบสอบถามชนิดปลายเปด ทําการวิเคราะหโดยการสรุปคําบรรยายโดยแยกเปนประเด็น 

ดังน้ี 

ดานการบริหารหลักสูตร แนวทางในทางการบริหารงานวิชาการเพื่อการบริหารหลักสูตร ไดแก ผูบริหารควรเชิญวิทยากร

มาใหความรู อบรมการทําหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรควรใหความรูแกครูในการพัฒนาหลักสูตรสมํ่าเสมอ ครูแต

ละกลุมสาระควรมาเขากลุมเพื่อนําหลักสูตรมาวิเคราะห ปรับหลักสูตรไปใชใหเขากับเนื้อหาของวิชา ผูบริหารควรมี

บุคลากรท่ีมีความรูในดานการทําหลักสูตรมารวมจัดทําโดยตรงอยางใกลชิดและครูควรศึกษาหลักสูตรใหมีความเขาใจ

อยางชัดเจน ดังน้ัน โรงเรียนควรจัดอบรมครูใหมีความรูความเขาใจในหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตรอยางถูกตอง โดย

เชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถมาอบรมใหกับครูเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา และนิเทศติดตามการนําหลักสูตรไปใชใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ 

จริกร มุสกิะวัน (2550) ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามความตองการของครูโรงเรียนวัดพลมานีย สํานักงานเขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สภาพความตองการของครูโรงเรียนวัดพลมานีย สํานักงานเขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมความตองการในระดับ “มาก” โดยเรียงลําดับความตองการจากมากสุด คือ ดานหลักสูตร

และการใชหลักสูตร ดานการจัด การเรียนการสอน ดานการจัดแผนปฏิบัติงานดานวิชาการ ดานการวัดผลประเมินผล 

ดานสื่อการสอน และดาน การนิเทศการสอน 

ดานการบริหารการเรียนการสอน แนวทางในทางการบริหารงานวิชาการเพื่อการบริหารการเรียนการสอน ไดแกควรมี

การพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถตรงกับภาระงานท่ีรับผิดชอบและครูสวนใหญไมคอยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน 

การสอน ควรมีการนิเทศติดตามการสอนใหมากย่ิงขึ้น การจัด ทําแผนการเรียนรูตองสอดแทรกดานคุณธรรมจริยธรรม

ทุกแผนและแผนการเรียนการสอนของครูยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูควรสอนตามแผนท่ีเตรียมไว มีการประเมินแผน

ทุกคร้ัง แลวนําผลการประเมนิมาปรับปรุงพัฒนาใหดขีึ้น และควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทําสื่อใหเหมาะสม เพื่อเอื้อ

ตอการจัด การเรียนการสอน ดังน้ัน ควรสงเสริมใหโรงเรียนมีการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถตรงกับภาระงานท่ี

รับผิดชอบสนับสนุนการไปศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ สนับสนุนการทําวิจัยในช้ันเรียน ใหครูทุกคนจัดทํา

คูมือการจัด การเรียนการสอน รวมท้ังมีการสรางแรงจูงใจใหแกครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน เชน เพิ่มคาตอบแทนหรือ
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พจิารณาความดคีวามชอบใหเปนกรณีพเิศษ ซึ่งจะสงผลตอการจัดการเรียนการสอนท่ีมปีระสิทธิภาพดวย ซึ่งสอดคลองกับ 

ทวี จันทรมนตรี (2550) ไดทําการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการวจิัยพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยภาพรวมทุกดาน อยูในระดับ “มาก” เรียงลําดับจากมาก ไดดังน้ี ดานการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการพัฒนาสื่อ และดานการนิเทศการศึกษามคีาเฉลี่ยสุดทาย 

 ดานการบริหารการประเมนิผลการเรียน แนวทางในทางการบริหารงานวิชาการเพื่อการบริหารการประเมินผล

การเรียน ไดแก ควรมีการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถตรงกับภาระงานท่ีรับผิดชอบและครูสวนใหญไมคอย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน ควรมีการนิเทศ ติดตามการสอนใหมากยิ่งขึ้น การจัดทําแผนการเรียนรูตอง

สอดแทรกดานคุณธรรมจริยธรรมทุกแผนและแผนการเรียนการสอนของครูยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูควรสอนตาม

แผนท่ีเตรียมไว มกีารประเมนิแผนทุกคร้ัง แลวนําผลการประเมนิมาปรับปรุงพัฒนาใหดขีึ้น และควรจัดสรรงบประมาณใน

การจัดทําสื่อใหเหมาะสม เพื่อเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ดังน้ัน โรงเรียนควรสงเสริมใหครูมีการจัดเก็บเคร่ืองมือ

วัดผลประเมนิผลเปนระบบและใหมกีารจัด ทําคูมือและระเบียบการวัดผลประเมินผล ท่ีวางแผนการการวัดและประเมินใหมี

แนวทางการปฏบัิติท่ีไปในแนวทางเดยีวกัน ซึ่งสอดคลองกับ สมศักดิ์ สนิธุระเวชญ (2544, หนา 36) ไดกลาวไววา การ 

วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน หมายถึง ความรูความสามารถ ทักษะของครูในการดําเนินการวัดผลและ

ประเมนิผลการเรียนการสอนนักเรียนท่ีตนรับผิดชอบตลอดจนการดําเนินการใหคําปรึกษาดานการวัดผลและประเมินผล

แกครู การจัดสรางเคร่ืองมอืวัดและประเมนิผลตาง ๆ 

 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แนวทางในทางการบริหารงานวิชาการเพื่อการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ไดแก โรงเรียนควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูมผีลงานทางการวิจัยในช้ันเรียนอยางตอเนื่อง พรอมกับ

สงเสริมและสนับสนุนในเร่ืองของอุปกรณ สื่อ และเชิญวิทยากรท่ีมีความสามารถมาใหความรูมาแกครู ควรมีการจัด

เผยแพรผลงานการวิจัยในช้ันเรียนของครู และควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางโรงเรียน

เกี่ยวกับผลงานการวิจัยของครูเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ดังน้ัน โรงเรียนควรสงเสริมและ

สนับสนุนใหครูเขารับการอบรมเกี่ยว กับการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนสื่อและอุปกรณเพื่อใชในการวิจัย

ใหครูทําการวจิัยเพื่อพัฒนาดานการศึกษา จัดใหมคีูมอื/เอกสารเพื่อประกอบ การจัดทําวจิัยใหแกบุคลากรในโรงเรียน และ

สนับสนุนใหครูนําเสนอผลงานการวจิัยตอผูมสีวนเกี่ยวของ 

ดานการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี แนวทางในทางการบริหารงานวิชาการเพื่อการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไดแก ควรเชิญวิทยากรท่ีมีความสามารถดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใหความรูแก

ครูเพื่อท่ี จะผลติสื่อการสอนท่ีมคีุณภาพ หรือสงบุคลากรไปเขารวมอบรมแลวนําความรูท่ีไดรับมาขยายผลสูครูตอไป ควร

จัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเหมาะสมกับสภาพความตองการของผูเรียนและแผนการจัดการเรียนรู ควรจัดสรร

งบประมาณ ครุภัณฑสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมีจํานวนท่ีเพียงพอกับความตองการ นักเรียนและครู

ควรมสีวนรวมในการผลติสื่อ ต้ังแตการวางแผนการผลิต และการทําสื่อ ทดลองใช ใชจริง ดังน้ัน ควรสงเสริมใหโรงเรียน

จัดอบรมครูและเชิญวิทยากรมีความสามารถดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใหความรูแกครูเพื่อท่ีจะผลิตสื่อ

การสอนท่ีมีคุณภาพและดําเนินการจัดหาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหเพียงพอ โดยมีการระดมทรัพยากรท้ังใน

และนอกชุมชน  
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ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู แนวทางในทางการบริหารงานวชิาการเพื่อการพัฒนาแหลงเรียนรู ไดแก โรงเรียน

ควรระดมทรัพยากรจากภายนอกมาเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลาย ควรพัฒนาแหลงเรียนรูในหองเรียนใน

โรงเรียนและนอกโรงเรียน ควรมีการจัดใหชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ เขามามีสวนรวมเปนเครือขายในการพัฒนาแหลงเรียนรู 

และโรงเรียนควรมกีารปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหสะอาดและนาเรียนอยางสมํ่าเสมอ ดังน้ัน ควรสงเสริมให

โรงเรียนมีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและนํานักเรียนไปศึกษา จากแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาเพื่อให 

ผูเรียนไดศึกษาคนควาและสรางองคความรูไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ (สมศักดิ์ ชูชวง. 2551) ไดศึกษาสภาพการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 2 พบวา สภาพการ

บริหารงานวชิาการในสถาน ศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต2 มีการปฏิบัติ อยูในระดับมาก

ทุกดาน เมื่อพิจารณา เปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู มีการปฏิบัติมากเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดาน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและดานท่ีมกีารปฏบัิติมากเปนอันดับสุดทาย คอื ดานการนิเทศการศึกษา 

ดานการนิเทศการศึกษา แนวทางในทางการบริหารงานวิชาการเพื่อการนิเทศศึกษา ไดแก โรงเรียนควรมีการ

จัดการนิเทศภายในอยางตอเนื่องและนํานวัตกรรมมาประกอบการใชในกระบวน การเรียนการสอน ควรช้ีแจงในท่ีประชุม

ใหครูมีความเขาใจวัตถุประสงคและเกณฑของการนิเทศ การสอน ควรใหคําแนะนําหลังการนิเทศแจงใหครูทราบและ 

ผูบริหารสถานศึกษาควรตระหนักและเห็นถงึความสําคัญของการนิเทศการสอน ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน

ควรมีการวางแผน การนิเทศภายในโรงเรียนอยางเปนระบบ ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญในการนิเทศภายใน 

และทําการนิเทศภายในอยางตอเนื่องเพื่อนําผลมาพัฒนาปรับปรุงและแกไข ซึ่งสอดคลองกับชาญชัย อาจินสมาจาร 

(2547, หนา 22) ท่ีไดกลาวถึงการนิเทศเปนกระบวนการสรางสรรคท่ีไมหยุดน่ิงในการใหคําแนะนํา และการช้ีชองทางใน

ลักษณะท่ีเปนกันเอง แกครูและนักเรียนเพื่อการปรับปรุงตัวของเขา (ครูและนักเรียน) ตลอดจนสภาพการเรียนการสอน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการศึกษา ท่ีพงึประสงค  

           ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แนวทางในทางการบริหาร งานวิชาการเพื่อการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแก โรงเรียนควรมีการอบรมสัมมนาเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหมีความรู

ความเขาใจในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน ควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประจําป ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในท่ีชัดเจน ควรมี

การติดตามตรวจสอบและประเมนิผลอยางสมํ่าเสมอ และโรงเรียนควรจัดเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนระบบเปนปจจุบันอยาง

ตอเนื่อง ดังน้ันโรงเรียนควรจะดําเนินการใหครูเขารวมการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษาเพื่อใหมี

ความรูความเขาใจในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา พรอมท้ังมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ

และผูบริหารสถานศึกษาควรแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผดิชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ 

กุลภรณ สะแกทอง (2545, หนา 65-70) ไดกลาวไววา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพท่ีมีอยูในตัวคนไดรับ

การพัฒนาอยางเต็มท่ี ทําใหเปนคนท่ีรูจักวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง 

สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มจีริยธรรม คุณธรรม รูจักพึ่งตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางเปนสุข การรักษาคุณภาพของโรงเรียนใหสูงตามมาตรฐานท่ีการศึกษากําหนดไวไดแก การประกันคุณภาพการศึกษา 

ซึ่งโดยหลักสากลถอืวาการประกันคุณภาพเปนเร่ืองสําคัญท่ีตองดําเนินการควบคูไปกับการจัดการศึกษา 
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ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “ปญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1”ผูศึกษามขีอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนให

เกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม ดังน้ี 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

 จากการวิจัย เร่ือง ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผูวจิัยมขีอเสนอแนะท่ีมปีญหามากท่ีสุด ดังน้ี 

             1. ดานการบริหารงานหลักสูตร จากการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการท่ีมีปญหาในเร่ือง การวางแผนเกี่ยวกับ 

การใชหลักสูตรรวมกับครู เชน ขาดการวางแผนรวมครู ขาดความรูความเขาใจเร่ืองหลักสูตร และหลักสูตรไมมีความสอด 

คลองกัน ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรมีการประชุมวางแผนและเชิญวิทยากรมาใหความรู อบรมการทําหลักสูตร และการพัฒนา 

หลักสูตร อยางตอเนื่อง พรอมใหครูแตละกลุมสาระเขากลุมเพื่อนําหลักสูตรมาวเิคราะห ปรับหลักสูตรไปใชใหเขากับเนื้อหา 

  2. ดานการบริหารการเรียนการสอน จากการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการท่ีมีปญหาในเร่ือง การจัดสภาพ 

แวดลอมภายในช้ันเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรู เชน หองเรียนมีสื่อการเรียนการสอนมีนอย ไมคงทน ขาดสื่ออิเล็คทรอนิกส ขาด 

งบประมาณ และครูไมนําสื่อนวัตกรรมมาใชในการเรียนการสอน ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรเชิญวิทยากรมาใหความรูแก

ครูเกี่ยวกับการผลติสื่อการสอน หรือสงบุคลากรไปอบรมแลวนํามาขยายผลสูครูตอไป ควรมกีารจัดสรรคาใชจายใหแตละ

กลุมสาระเพื่อสรางสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมใหม ๆ 

  3. ดานการบริหารการประเมินผลการเรียน จากการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการท่ีมีปญหาในเร่ือง การนําผล

การประเมนิไปใชแกไขขอบกพรองในการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน เชน ไมการนําเอาผลท่ีไดจาก การประเมินผลไป

ใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ขาดการกํากับติดตามการประเมินผล ขอเสนอแนะ ผูบริหารและครูมีการประชุมวางแผนการวัด

ประเมินผล กําหนดวัตถุประสงคในการประเมินผล และนําผลท่ีไดจากการประเมินผลไปใชในการพัฒนา การเรียนการ

สอน ควรมกีารกํากับติดตามและกําหนดแนวทางการประเมนิผลใหเปนแนวทางเดยีวกัน 

 4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการท่ีมีปญหาในเร่ือง การนําเอา

ผลการวจิัยไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เชน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไมมีความรูความเขาใจในการจัดทําวิจัยใน

ช้ันเรียน ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรสงเสริมจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการวิจัย และครูทุกคนทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อนําผลวิจัยไป

พัฒนาการเรียนการสอน แลวนําผลการวจิัยไปใชแกปญหาในช้ันเรียน และทําการเผยแพรใหเกดิประโยชนตอผูอื่น 

 5. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากการวจิัยพบวา การบริหารงานวชิาการท่ีมปีญหาในเร่ือง การ

นิเทศ กํากับติดตามการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการสอนของครู เชน ขาดการบํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยี 

ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรมีการนิเทศ ติดตามและแตงต้ังใหมีผูรับผิดชอบดูแลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี พรอมท้ัง

จัดหาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหเพียงพอสภาพความตองการของผูเรียน โดยมีการระดมทรัพยากรจากภายใน

และนอกชุมชน 

 6. ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู จากการวจิัยพบวา การบริหารงานวชิาการท่ีมปีญหาในเร่ือง การจัดหาเทคโนโลยี ท่ี

ทันสมัยเพื่อการคนหาความรู เชน ขาดคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตในหองสมุดโรงเรียนไมมีหนังสือไมเพียงพอไมหลากหลาย 
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ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรมกีารจัดหางบประมาณโดยขอความอนุเคราะห สนับสนุน ระดมทุน เพื่อนําไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

สื่อเทคโนโลย ีควรจัดซื้อหนังสอืเพิ่ม ใหมหีนังสอืท่ีทันสมัยหลากหลาย 

 7. ดานการนิเทศการศึกษา จากการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการท่ีมีปญหาในเร่ือง ประสบการณและความรูใน

การนิเทศการศึกษาของผูนิเทศ เชน ผูนิเทศไมมีความถนัดและไมมีประสบการณในดานการนิเทศขอเสนอแนะ ผูบริหาร

ควรอบรมใหครูมีความรูความเขาในดานการนิเทศภายใน ควรช้ีแจงในท่ีประชุมใหครูเขาใจวัตถุประสงค เกณฑของการนิเทศ 

การสอน และทําการนิเทศภายในอยางตอเนื่องเพื่อนําผลมาพัฒนาปรับปรุงและแกไข 

            8. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการท่ีมีปญหาใน

เร่ือง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเชน ครูไมเขาใจการประกันคุณภาพและการจัดเก็บ

ขอมูล ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรใหครูเขารวมการอบรมเพื่อใหมคีวามรูความเขาใจในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง

ชัดเจน และการจัดเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนระบบเปนปจจุบันพรอมท้ังมกีารติดตามตรวจสอบและประเมนิผล อยางสมํ่าเสมอ 
 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงตอความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
 

กติตกิรรมประกาศ 

              การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยด ีดวยความกรุณาเปนอยางดียิ่งจากทาน ดร.บรรจง ไชยรินคํา 

อาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการทุกทานท่ีไดใหคําปรึกษา ชวยเหลือ แนะนํา ตลอดจนตรวจทานแกไขขอบกพรอง

ตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางย่ิง  

ขอขอบคุณ นายทองพูน มาไกล ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการ

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายชูชาติ อุตอ่ินแกว ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายกุศล  มีปญญา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยขี้เหล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ท่ีกรุณาแนะนํา แกไข และตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาจนทํา

ใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ีสมบูรณ และมคีุณคา 

ขอขอบพระคุณผู บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ท่ีไดใหความรวมมือในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 

นอกจากน้ียังไดรับการสนับสนุนชวยเหลอื จากสมาชิกทุกคนในครอบครัว ผูคอยเปนกําลังใจและสนับสนุนการ

ทํางานทุก ๆ ดานมาโดยตลอด ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยดี คุณคาของการศึกษาคนควาฉบับนี้ คงจะเปน

ประโยชนตอการบริหารงานของผูบังคับบัญชาทุกระดับ และขอมอบแดบูรพาจารยตลอดจนผูมพีระคุณทุกทานท่ีใหความ

กรุณาช้ีแนะและสนับสนุนใหกําลังใจในการศึกษาคร้ังน้ีจนสําเร็จลุลวงไปดวยด ีขอขอบพระคุณทุกทาน 
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พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบรหิารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 

The behavior of conflicted management of School Administrators under the Office of 

Educational Services Area, Chiang Rai Region 1  

เอื้อมพร บุญเกดิ0

1* และกัมพล ไชยนันท1 2 

Uamporn Boonkerd1* and Kampon Chainan2  

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เพื่อหาแนวทางการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชคือ

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มท้ัีงหมด 3 ตอน สถติิท่ีใช คอื เฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา  

1. พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และพจิารณาเปนรายดานพบวาดานความรวมมอืมีคาเฉลี่ยสูงสุด  

1.1 ดานการเอาชนะ โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือ ขาพเจาใชวิธีการท่ีหลากหลายตามอํานาจ

หนาท่ีของตนในการแกไขปญหามคีาเฉลี่ยสูงสุด 

1.2 ดานการรวมมือ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ ขาพเจาพิจารณาปญหาท่ีเกิดขึ้นกับผูรวมงาน

อยางตรงไปตรงมามคีาเฉลี่ยสูงสุด  

1.3 ดานการประนีประนอม โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ ขาพเจาพยายามหาวิธีท่ีจะทําใหการ

ไดเปรียบเสยีเปรียบของทุกฝายเปนไปดวยความยุติธรรมมคีาเฉลี่ยสูงสุด 

1.4 ดานการหลกีเลี่ยง โดยรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คอื ขาพเจาหลกีเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น

ท่ีจะนําไปสูการโตแยงมคีาเฉลี่ยสูงสุด  
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2Rajaprajanugroh 15, Chiangrai, 57150 

*Corresponding author : uamporn2531@gmail.com 
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1.5 ดานการยอมให โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ ขาพเจาพยายามท่ีจะไมทํารายจิตใจหรือ

ความรูสกึของคนอื่น มคีาเฉลี่ยสูงสุด  

2. แนวทางการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1 สรุปผลไดดังน้ี  

2.1 ดานการเอาชนะ ควรใหทุกฝายคํานึงถงึประโยชน ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง ความ

ยุติธรรม เปนหลักในการแกปญหาความขัดแยง พยายามใชวธีิการ แนวปฏบัิติท่ีหลากหลายในการแกปญหา โดยใชวิธีการ

เจรจา ไกลเกลี่ย  

2.2 ดานการรวมมอื ควรใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมสีวนรวมในการแกปญหา และใหทุกฝายแสดงความคดิเห็น  

2.3 ดานการประนีประนอม ควรพยายามใหเกิดความปรองดอง รักษานํ้าใจ รวมมือชวยเหลือกันของทุก

ฝาย ตองใหมกีารพูดจาตกลงยินยอม หรือยอมรับสภาพปญหาความขัดแยง โดยวิธีการหาทางออกรวมกัน และใชเหตุผล

หาขอยุติ โดยไมใชอารมณ  

2.4 ดานการหลีกเลี่ยง ควรหลีกเลี่ยงวิธีการท่ีจะทําใหเกิดความขัดแยงมากขึ้น โดยการหลีกเลี่ยงการ

เผชิญหนาและใชความอดทนในการแกปญหา  

2.5 ดานการยอมให ผูบริหารตองรูจักท่ีจะยอม เพื่อประโยชนสูงสุดในการบริหารและทุกฝายเห็นดวย 
 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการจัดการความขัดแยง  
 

Abstract  

 The purposes of this research were to investigate the behavior of conflicted management and to find out 

the guidelines for conflicted management of school administrators under the Office of The population of this study 

was 108 school administrators under the Office of Educational Services Area, Chiang Rai Region 1. The research 

instruments drawn for this study was a 5 rating scale questionnaire. The data were systematically analyzed by using 

mean and standard deviation.  

 The results of the study were found as follows; 

 1. The behavior of conflicted management of school administrators under the Office of Educational Services 

Area, Chiang Rai Region 1 was in general at the high level. When considered in each aspect, it appeared that the 

participation was ranked at the highest level as follows; 

 1.1 Overcome in general was ranked at the average level. The school administrators used the various 

processes which were done by their own attribution for solving the problems was averaged at the highest level. 

 1.2 Participation in general was ranked at the high level. The school administrators considered as the 

problems and their colleagues frankly; was averaged at the high level. 

 1.3 Compromising in general was ranked at the high level. The school administrators tried to find out the 

method of all group’s advantage or disadvantage by the process of judgment; was ranked at the high level. 
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 1.4 Avoidance in general was ranked at the average level. The school administrators avoided from 

sharing their opinion that would bring them to argumentation; was ranked at high level. 

1.5 Agreement in general was ranked at the high level. The school administrators tried to do not make 

other’s feeling was hurtful; it was averaged at the highest level. 

2. The guidelines for conflicted management of school administrators under the Office of Educational 

Services Area, Chiang Rai Region 1 were concluded as follows;  

2.1 Overcome; every group should consider of benefit, appropriateness, possibility, accuracy and justice 

in order to be the way of solving the conflicts. However, the various process or regulation for solving the problems 

should be used by mediation. 

2.2 Participation; every related group should participate in solving the problems and sharing their own 

opinion.  

2.3 Compromising; harmony, goodwill and cooperation should be gained from every group. They 

should agree with each other and find out how to solve the problems. Besides, it was better to use more reason 

than your own temper to solve them. 

2.4 Avoidance, every group should avoid from the process which can bring them to make more 

conflict. That is to say that the high solving of problems was avoidance to encounter and using more patient.   

2.5 Agreement, the school administrators should know to agree with each other in order to be the high 

benefit of administration and every group agree with them. 
 

Keywords: Behavior of conflicted management 
 

บทนํา 

การบริหารเปนการใชศาสตรและศิลป ในการนําทรัพยากรการบริหาร มาประกอบกันตามกระบวนการบริหารให

บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมปีระสทิธิภาพ ท้ังน้ีเพราะการบริหารน้ันมีหลักเกณฑท่ีสามารถนําไปศึกษาคนควาได

อยางมีระบบ ระเบียบ สาเหตุท่ีเรียกวา“ศิลป” ก็เพราะพฤติกรรมการบริหารหลาย ๆ ประการตองอาศัย ความรอบรู 

ทักษะและไหวพริบซึ่งผูบริหารเปนผูนําท่ีสําคัญในการดําเนินกิจกรรมการบริหาร โดยใชทรัพยากรทางการบริหาร คือคน 

เงนิ วัสดุสิ่งของ และวธีิการจัดการโดยดําเนินงานอยางเหมาะสมอันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค (นพพงษ บุญจิตรา

ดุลย, 2534,หนา 4) 

ความขัดแยงเปนเร่ืองสําคัญท่ีผูบริหารไมสามารถละเลยได ความขัดแยงสามารถเกิดขึ้นทุกหนวยงานดังท่ีสุเทพ 

พงษศรีวัฒน (2544) ไดกลาวไววา ความขัดแยงเปนสิ่งเกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวันของบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได ท้ังน้ี

เนื่องจากความแตกตางกันในการรับรูและความคดิของแตละบุคคลซึ่งสอดคลองกับเสริมศักดิ์ วศิาลาภรณ (2534 หนา 7) 

ไดกลาวไววาความขัดแยงเปนสิ่งท่ีไมมใีครปรารถนาแตก็เปนสิ่งท่ียากจะหลกีเลี่ยงพน ตราบใดท่ีมนุษยยังมชีีวติอยูและตอง

อยูรวมกันกับคนอื่นในสังคมเมื่อไมสามารถจะหลกีหนีจากความขัดแยงได จงึควรจะตองรูจักและเขาใจความจัดแยงเมื่อมี
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ปญหาเกิดขึ้นในสถานศึกษา ไมวาจะเปนปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยตรง ปญหาความขัดแยงสวน

บุคคล หรือปญหาความขัดแยงระหวางกลุม ผูบริหารมหีนาท่ีโดยตรงท่ีจะตองแกปญหาอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะความ

ขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษาจะสรางความยุงยากในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในเร่ืองของการรวมมือประสานงาน และ

อาจกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลได (กัมปนาท มสีวนนิล,2545,หนา 3) 

ปญหาความขัดแยงในโรงเรียนท่ีพบเสมอ นับต้ังแตปญหาระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา โกสินทร 

รังสยาพันธ (2530, หนา 93) กลาวไววา ปญหาระหวางครูกับครูปรากฏใหเห็นเสมอวาครูในหนวยงานเดียวกัน ทะเลาะ

เบาะแวงกัน แบงพรรค แบงพวก อิจฉาริษยา กล่ันแกลงกัน ยังกลาวไววา ผูบริหารโรงเรียนไมวาระดับใดก็ตาม มักประสบ

ปญหาเดือดรอนใจอยางย่ิงอยูเร่ืองหน่ึง คือปญหาครูขาดความสามัคคีนับเปนอุปสรรคตอการบริหารงานอยางย่ิง เกิด

ความลําบากใจในการส่ังการบางคร้ังผูบริหารแกปญหาความขัดแยงน้ันแตคูกรณีไมพอใจก็รองเรียนไปยังผูบริหาร

ระดับสูงหรือบางรายใชวิธีการเขียนบัตรสนเทห(บุญเหลือ มูลทอง, 2529, หนา 6) ปญหาดังกลาวถามีความรุนแรง ก็

นับวาเปนผลรายตอโรงเรียนอยางย่ิงเพราะความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นจะสรางความยุงยาก ตอการปฏิบัติงานไดทําให

บรรยากาศของโรงเรียนซบเซา สถานการณเชนน้ีมีผลตออารมณของบุคคลในโรงเรียนเปนอยางมาก อาจกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เชน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนคนกาวราว ต้ังตนเปนศัตรูและประณามผูอื่น บาง

คนถงึกับลาออก และในท่ีสุดก็เกดิผลกระทบตอคุณภาพของนักเรียนเอง  

ปจจุบันความขัดแยงในสถานศึกษายังคงมีอยูและไมมีแนวโนมท่ีลดลงไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางบุคคลใน

โรงเรียนหรือความขัดแยงระหวางกลุม สงผลตอผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมดังจะเห็นไดจากการศึกษางานวิจัยท่ี

เกี่ยวของกับความขัดแยงของ ประกาทิพย ผาสุข (2551, หนา 53-54 )ทําการศึกษาเร่ืองการจัดการความขัดแยงของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1 พบวาผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาลําพูน เขต 1 มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงแบบการประนีประนอมมากท่ีสุด รองลงมาคือการ

รวมมือ การหลีกเลี่ยง การยอมให และการเอาชนะนอยท่ีสุด และเมื่อเปรียบเทียบผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ

การบริหาร เพศ และวุฒิการศึกษาท่ีตางกันจะมีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน โดยพฤติกรรมการ

จัดการความขัดแยงสวนใหญเปนแบบการประนีประนอม สวน อาทิตย ขาววัด (2554, หนา 103-109)ทําการศึกษาเร่ือง

การจัดการความขัดแยงดานการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนปาแฝก อําเภอแมใจ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบวาความขัดแยงของบุคลากรสวนใหญเปนความขัดแยงดาน

ความคิด และความขัดแยงดานผลประโยชน และผูบริหารมีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงอยูในระดับ ท่ีมากนอย

ตางกัน โดยเนนรูปแบบพฤติกรมการรวมมอืและการประนีประนอมเปนหลัก เชนเดียวกับพัชราภรณ กุลบุตร(2555, หนา

38-39)ไดทําการศึกษาเร่ืองการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน 

เขต 1 พบวาผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1มีพฤติกรรมการจัดการ

ความขัดแยงแบบการรวมมือ มากท่ีสุด รองลงมาคือการประนีประนอม การยอมให การหลีกเลี่ยง และการเอาชนะ 

ปญหาท่ีพบมากในการจัดการความขัดแยง คือ ความขัดแยงระหวางบุคลากร การแบงพรรคแบงพวกของผูรวมงาน 

วธีิการจัดการความขัดแยงท่ีประสบความสําเร็จ คอื พูดคุยทาความเขาใจ วางแผน ปรับแนวคดิดวยเหตุผล และคุณธรรม 

สวนขอเสนอแนะในการจัดการความขัดแยง คอื การรับฟงความคดิเห็น ขอเสนอแนะของผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา 
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จากขอมูลสถิติเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับความขัดแยงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

ต้ังแตป พ.ศ. 2551-2556 ไดมีเร่ืองรองเรียนจํานวน 12 เร่ือง ซึ่งไมรวมเร่ืองรองเรียนอื่น สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 หลายแหงประสบปญหาเกี่ยวกับความขัดแยงในสถานศึกษาไมวาจะเปน

ความขัดแยงระหวางบุคคลและความขัดแยงระหวางกลุม ท่ีเกิดขึ้นระหวางผูบริหารสถานศึกษากับผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษากับครู และระหวางครูกับครูดวยกันเอง ไมวาจะเปนความขัดแยงจากการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ในแตละคร้ัง จงึทําใหเกดิปญหาในการติดตอสื่อสาร การประสานงานทําใหประสทิธิภาพในการทํางานลดลง 

ผูศึกษามคีวามตระหนักและเห็นความสําคัญของความขัดแยงในสถานศึกษาจึงมีความสนใจจะศึกษาพฤติกรรม

การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผลท่ีได

จากการศึกษาอาจเปนประโยชนใหผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

นําไปเปนแนวทางในการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาใหเหมาะสมตามสถานการณความขัดแยงท่ีเกิดขึ้น

และ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 

2. เพื่อหาแนวทางการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

ในการศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 และหาแนวทางการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 

ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินตามขัน้ตอนดังน้ี 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 108 คน 

เครื่องมอืทีใ่ชในการศกึษา 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาน้ีเปนแบบสอบถาม  โดยแบงออกเปน  3 ตอน คอื 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งถามเกี่ยวกับ เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการ

ดํารงตําแหนงผูบริหาร เปนแบบเลอืกตอบ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามท่ีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ตามแบบวิธีการแกไขความขัดแยง แบบ Thomas and Kilmann (อางอิงใน 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ , 2540 หนา 104-105) จํานวน 5 ดาน คือ ดานการเอาชนะ ดานการรวมมือ ดานการ
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ประนีประนอม ดานการหลีกเลี่ยง และดานการยอมให เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของ

ลเิคอรท(Liker’s Five Rating Scale) จํานวนขอคําถามม ี36 ขอ กําหนดเกณฑระดับ ดังน้ี 

 

1 หมายถงึ มกีารปฏบัิติตามพฤติกรรมน้ันอยูในระดับนอยท่ีสุด 

2 หมายถงึ มกีารปฏบัิติตามพฤติกรรมน้ันอยูในระดับนอย 

3 หมายถงึ มกีารปฏบัิติตามพฤติกรรมน้ันอยูในระดับปานกลาง 

4 หมายถงึ มกีารปฏบัิติตามพฤติกรรมน้ันอยูในระดับมาก 

5 หมายถงึ มกีารปฏบัิติตามพฤติกรรมน้ันอยูในระดับมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด  (Open end) ท่ีใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนวทางการจัดการความ

ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา  
 

การสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 

การสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีมผีูศึกษาไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา

ของการวจิัยนํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม  

2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางขอคําถามใหครอบคลุมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาคือ 

1) แบบการเอาชนะ 2) แบบการรวมมอื 3) แบการประนีประนอม 4) แบบการหลกีเลี่ยง 5) แบบการยอมให  

3. ผูศึกษาสรางแบบสอบถามจากขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมด ใหครอบคลุม พฤติกรรมการจัดการความขัดแยง

ของผูบริหารสถานศึกษา นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพจิารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใชภาษา 

4. นําแบบสอบถามฉบับท่ีปรับปรุงจากขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษา สอบถามความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง เชิงเนื้อหา ความสมบูรณและความ

ควบคุมของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเช่ียวชาญ

พจิารณาดังน้ี  

ขอคําถามแตละขอมคีวามสอดคลองหรือไม มเีกณฑใหคะแนนดังน้ี 

  +1 หมายถงึ แนใจวาขอรายการสอดคลองกับนิยาม ตัวแปรท่ีศึกษา 

   0 หมายถงึ ไมแนใจวาขอรายการสอดคลองกับนิยาม ตัวแปรท่ีศึกษา 

-1 หมายถงึ แนใจวาขอรายการไมสอดคลองกับนิยาม ตัวแปรท่ีศึกษา 

 แลวนํามาหาคาเฉลี่ย เลอืกขอคาํถามท่ีมคีา IOC ต้ังแต 0.50 ขึ้นไป ไดคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00  

5. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรท่ีไมใชประชากรท่ีใชในการศึกษา

แตมีคุณลักษณะคลายคลึงกันไดแกผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 30 คนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แลวนําผลการตอบแบบสอบถามไปหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือโดยใชสูตร

สัมประสทิธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งไดคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมอืท้ังฉบับเทากับ 0.83 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษาดําเนินการดังน้ี 

1. ขอหนังสอืจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศึกษา สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัย

พะเยา ถึงผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เพื่อขอความรวมมือจาก

ผูบริหารสถานศึกษา ตอบแบบสอบถาม 

2. ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของแตละโรงเรียน  

3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาท่ีกําหนด และไดรับแบบสอบถาม

คนื จํานวน 108 ฉบับ  

4. นําแบบสอบถามท่ีไดคนืมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ กอนนําไปวเิคราะหขอมูล 
 

การวเิคราะหขอมูล 

นําแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณมาวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ดําเนินการวเิคราะหขอมูลตามขัน้ดังน้ี 

 1 วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 โดยนํามาหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอผลการวิเคราะหใน

รูปแบบของตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 

 2 วเิคราะหขอมูลแนวทางการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เปนคําถามปลายเปดใชวิธีแจกแจงความถี่ของขอความและคารอยละ นําเสนอในรูปแบบ

ตารางประกอบคําบรรยาย 
 

สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

 สถติิพื้นฐานท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลในการศึกษา ไดแก 

 1. สถติิพื้นฐาน คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คารอยละ (Percentage) 

 1.1 คาเฉลี่ย ( µ  ) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 104) 

                                             𝜇= 
∑𝑥
𝑁

 

        เมื่อ 𝜇 แทน คาคะแนนเฉลี่ยของประชากร 

            ∑𝑥  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

            N แทน ประชากร  

    1.2 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 106) 

     สูตร        =   

  

  เมื่อ σ  แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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X แทน คะแนนแตละตัว 

N แทน จํานวนคะแนนในกลุม 

   ∑  แทน ผลรวม 

1.3 รอยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 105) 

  สูตร P= 
𝑓
𝑛

 x 100 

  เมื่อ P  แทน คารอยละ 

   f   แทน ความถี่ท่ีตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ 

   n  แทน จํานวนความถี่ท้ังหมด 

เกณฑการแปลความหมาย 

กําหนดเกณฑการแปลผลการวิเคราะหเพื่อจัดระดับคาเฉลี่ยออกเปนชวง โดยใชเกณฑของธานินทร ศิลปจารุ 

(2550) ดังตอไปน้ี 

 คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถงึ  มกีารปฏบัิติพฤติกรรมน้ันอยูในระดับมากท่ีสุด  

 คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถงึ  มกีารปฏบัิติพฤติกรรมน้ันอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถงึ  มกีารปฏบัิติพฤติกรรมน้ันอยูในระดับปานกลาง  

 คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถงึ  มกีารปฏบัิติพฤติกรรมน้ันอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถงึ  มกีารปฏบัิติพฤติกรรมน้ันอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( µ =3.73) เมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา 

ดานการรวมมือมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( µ =4.38)  รองลงมาคือดานการยอมให ( µ =4.05) ดานการประนีประนอม (µ=3.94) 

ดานการเอาชนะ ( µ =3.27) และดานการหลกีเลี่ยงมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด ( µ =3.02) 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

การศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สรุปไดดังน้ี 

1. พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1  

1.1 พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 โดยรวมพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก และ

พิจารณาเปนรายดานพบวาดานความรวมมือมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานการยอมให สวนดานการหลีกเลี่ยงมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด  
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1.2 ดานการเอาชนะ โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาใชวิธีการ

ท่ีหลากหลายตามอํานาจหนาท่ีของตนในการแกไขปญหามคีาเฉลี่ยสูงสุดและขาพเจาจะพยายามผลักดันใหคนอื่นยอมรับ

ความคดิเห็นของขาพเจามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

1.3 ดานการรวมมือ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาพิจารณา

ปญหาท่ีเกิดขึ้นกับผูรวมงานอยางตรงไปตรงมามีคาเฉลี่ยสูงสุด และขาพเจาแสวงหาความชวยเหลือจากคนอื่นในการ

แกปญหามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  

1.4 ดานการประนีประนอม โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจา

พยายามหาวธีิท่ีจะทําใหการไดเปรียบเสยีเปรียบของทุกฝายเปนไปดวยความยุติธรรมมคีาเฉลี่ยสูงสุด และขาพเจายอมแพ

ในบางประเด็นเพื่อท่ีจะไดเอาชนะในบางประเด็นมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  

1.5 ดานการหลีกเลี่ยง โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจา

หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นท่ีจะนําไปสูการโตแยงมีคาเฉลี่ยสูงสุด และขาพเจามอบหมายใหผูอื่นรับผิดชอบแทนใน

การแกปญหาบอยคร้ังมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

1.6 ดานการยอมให โดยรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาพยายามท่ีจะไม

ทํารายจติใจหรือความรูสกึของคนอื่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด และขาพเจายอมเสียสละสิ่งท่ีอยากได เพื่อใหผูอื่นสมปรารถนาใน

บางคร้ังมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  

2. แนวทางการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1 สรุปผลไดดังน้ี 

 2.1 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการเอาชนะคือควรใหทุกฝายคํานึงถึงประโยชน 

ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง ความยุติธรรม เปนหลักในการแกปญหาความขัดแยง พยายามใชวิธีการ 

แนวปฏบัิติท่ีหลากหลายในการแกปญหา โดยใชวธีิการเจรจา ไกลเกลี่ยมคีวามถี่สูงสุด 

 2.2 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการรวมมอืคือควรใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวม

ในการแกปญหา และใหทุกฝายแสดงความคดิเห็นมคีวามถี่สูงสุด 

 2.3 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการประนีประนอม คือ ควรพยายามใหเกิดความ

ปรองดอง รักษานํ้าใจ รวมมือชวยเหลือกันของทุกฝาย ตองใหมีการพูดจาตกลงยินยอม หรือยอมรับสภาพปญหาความ

ขัดแยง โดยวธีิการหาทางออกรวมกัน และใชเหตุผลหาขอยุติ โดยไมใชอารมณมคีวามถี่สูงสุด 

 2.4 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการหลีกเลี่ยง คือ ควรหลีกเลี่ยงวิธีการท่ีจะทําให

เกดิความขัดแยงมากขึ้น โดยการหลกีเลี่ยงการเผชิญหนาและใชความอดทนในการแกปญหามคีวามถี่สูงสุด 

2.5 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการยอมให คือผูบริหารตองรูจักท่ีจะยอม เพื่อ

ประโยชนสูงสุดในการบริหารและทุกฝายเห็นดวยมคีวามถี่สูงสุด 

อภปิรายผลการวจัิย 

ในการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
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1. พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1 

1.1 พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 โดยภาพรวมมรีะดับพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวา  

ผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันเปนผูบริหารมอือาชีพ ไดผานการอบรมสัมมนาเชิงปฏบัิติการหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา 

กอนท่ีจะเขาปฏิบัติงานในหนาท่ี มีการใชแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ในการบริหารสถานศึกษาและจัดการความขัดแยง 

สอดคลองกับจิระพงศ ศุภศรี (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษา ทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวา พฤติกรรมการใชทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

1.2. พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1ดานการเอาชนะโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีเปนเพราะวาการบริหารความขัดแยงของ

ผูบริหารสถานศึกษามคีวามจําเปนท่ีจะหาเหตุผล ในการท่ีจะบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไว โดยใชอํานาจ ตําแหนงในการแกปญหา 

หรือวางแนวทางไวกอนลวงหนาโดยไมคํานึงถงึประโยชนหรือความสุญเสยีของผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับสุนันทา เปลื้องรัตน  

(2550, หนา 70) ไดศึกษาวิธีการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สระแกว เขต 1 พบวาผูบริหารสถานศึกษาเลอืกใชการบริหารความขัดแยงดวยวธีิการเอาชนะอยูในระดับปานกลาง  

1.3 พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ดานการรวมมือโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวาการบริหารความขัดแยงของ

ผูบริหารสถานศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองประสานความคิด ความเขาใจในทุกๆดานของผูอื่นและของตนเขาดวยกัน รับ

ฟงความคิดเห็นในการแกไขปญหาท่ีหลากหลายและเปดเผย เพื่อใหเกิดความพอใจท้ังสองฝาย ซึ่งสอดคลองกับ พัชรา

ภรณ กุลบุตร (2555, หนา38)ไดศึกษาเร่ืองการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 พบวาผูบริหารสถานศึกษาเลือกใชการบริหารความขัดแยงดวยวิธีการรวมมืออยูในระดับ

มากและสอดคลองกับ ชาคริส พรมมหาชัย (2554, หนา80)ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอวิธีการบริหารความขัดแยง

ของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบวาความพึงพอใจของครูตอการ

บริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับ

มาก 

1.4 พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ดานการประนีประนอม อยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวาเมื่อเกิดความขัดแยงขึ้นผูบริหาร

พยายามแกไขปญหาดวยวิธีการออมชอมพยายามหาวิธีท่ีจะทําใหการไดเปรียบเสียเปรียบของทุกฝายเปนไปดวยความ

ยุติธรรม สอดคลองกับ อาทิตย ชลพันธุ (2551, หนา53) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแยงของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเลือกใชการบริหารความขัดแยง

ดวยวิธีการประนีประนอมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับสุกานดา รอดสุโข (2554, หนา62)ไดศึกษาเกี่ยวกับการ

บริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง พบวาผูบริหาร

สถานศึกษาเลอืกใชการบริหารความขัดแยงดวยวธีิการประนีประนอม โดยรวมอยูในระดับมาก 



 

2813 

 

1.5 พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ดานการหลีกเลี่ยงโดยรวมอยูในระดับปานกลางท้ังน้ีเปนเพราะวาผูบริหารจะหลีกเลี่ยงการ

แสดงความคดิเห็นท่ีจะนําไปสูการโตแยงทําเทาท่ีจําเปน เพื่อท่ีจะหลีกเลี่ยงความตรึงเครียดท่ีหาประโยชนไมได มักจะผอน

ผันในการแกปญหาจนกวาจะมเีวลาคดิอยางรอบคอบแตบางคร้ังผูบริหารก็มอบหมายใหผูอื่นรับผดิชอบแทนในการแกปญหา 

เสมอ ในบางคร้ังผูบริหารก็ตระหนักไดวา การหลกีเลี่ยงปญหาความอาจจะรุนแรงมากขึ้น สอดคลองกับสุกานดา รอดสุโข 

(2554, หนา 62)ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง พบวาผูบริหารสถานศึกษาเลอืกใชการบริหารความขัดแยงดวยวิธีการหลีกเลี่ยง โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง 

1.6 พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ดานการยอมให โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวาผูบริหารจะพยายามท่ีจะไมทําราย

จติใจรักษานํ้าใจเพื่อนรวมงานเพื่อรักษาสัมพันธภาพในการทํางานรวมกัน และในบางคร้ังยอมเสียสละในบางสิ่งบางอยาง

เพื่อใหเกดิปญหาในการทํางานนอยท่ีสุด ยอมเสยีสละความตองการของตนเพื่อใหสนองความตองการของเพื่อนรวมงาน  

ชวยลดปญหาความขัดแยง สอดคลองกับ รุจิเรข มีเจริญ (2548, หนา4)ไดศึกษาวิธีการแกปญหาความการความขัดแยง

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา วิธีการแกปญหาความขัดแยงของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการยอมใหอยูในระดับมาก  

2. แนวทางการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1  

2.1 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการเอาชนะคือใหทุกฝายคํานึงถึงประโยชน ความ

เหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง ความยุติธรรม เปนหลักในการแกปญหาความขัดแยง พยายามใชวิธีการ แนว

ปฏิบัติท่ีหลากหลายในการแกปญหา โดยใชวิธีการเจรจา ไกลเกลี่ยสูงสุด ท้ังน้ีเปนเพราะวาการจัดการความขัดแยงดวย

วธีิการเอาชนะเปนวธีิการแกปญหาแบบการยนืยันรักษาผลประโยชน เอาแตได มุงใชอํานาจท่ีตนเห็นวาเหมาะสม ผูบริหาร

จะเลอืกวธีิการเอาชนะเมื่อเกดิสภาพการณท่ีตองตัดสนิใจอยางรวดเร็ว ดังท่ี  เสริมศักดิ์ วศิาลาภรณ (2540, หนา 106)ได

กลาวไววา การเอาชนะ (Competition) เปนการแสดงพฤติกรรมมุงเอาชนะในระดับสูง และแสดงพฤติกรรมรวมมือตํ่า เปน

พฤติกรรมท่ีเนนการเอาใจตัวเอง มุงชัยชนะของตนเองเปนประการสําคัญโดยไมคํานึงถึงประโยชนหรือความสูญเสียของ

ผูอื่น พฤติกรรมท่ีแสดงออกมุงท่ีการแพชนะ โดยอาศัยอํานาจจากตําแหนงหรือสถานการณทางเศรษฐกิจแสดงการ

คุกคาม ขมขู หรือแมแตการอางระเบียบเพียงเพื่อจะใหตนไดประโยชน และไดชัยชนะในท่ีสุด สอดคลองกับรัชนีวรรณ 

พวงวรินทร (2554, หนา73-73) ไดศึกษาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบการจัดการความขัดแยงดานการเอาชนะอยูในระดับปานกลาง 

2.2 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการรวมมือคือใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมใน

การแกปญหา และใหทุกฝายแสดงความคดิเห็นสูงสุด ท้ังน้ีเปนเพราะวา ผูบริหารมุงจะใหเกิดความพอใจท้ังแกตนเองและ

บุคคลอื่นเปนความรวมมือรวมใจในการแกปญหาท่ีมุงใหเกิดการชนะท้ังสองฝาย  ดังท่ีเคนเนธ โธมัส (Kenneth Thomas) 

(อางอิงใน เสริมศักดิ์ วศิาลาภรณ, 2540, หนา 104–105) กลาววา การรวมมอื (Collaboration) เปนการแสดงพฤติกรรมมุง

เอาชนะในระดับสูงและแสดงพฤติกรรมรวมมือในระดับสูงดวย เชนเดียวกับวรนารถ แสงมณี (2544, หนา 12-29) กลาว
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วา ผูบริหารควรจะเปลี่ยนรูปแบบความขัดแยงใหเปนปญหาท่ีคูกรณีจะตองรวมมือกันแกไขหรือหาทางออกท่ีเหมาะสม 

ควรทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาตนมีสวนรวมในการออกความคิดเห็นและแกปญหา คูกรณีจะตองแลกเปลี่ยนขอมูลท่ี

แทจริงแสดงความรูสกึ ความตองการอยางเปดเผย ซื่อสัตยและจริงใจ พยายามเขาใจอีกฝายหน่ึงและมคีวามเช่ือม่ันซึ่งกัน

และกัน ถาหาวิธีการแกปญหาดวยการเห็นพองตองกันเปนเอกฉันทไดก็จะเปนการดีแตใชเวลามาก และถาบรรยากาศในการ

ประชุมแกปญหาเปนไปในทางเอาแพเอาชนะกันผูแพหรือเสียประโยชนจะไมพอใจจึงควรสรางบรรยากาศใหเปนไปในทาง

รวมมอืกันแกปญหาจะทําใหผลเปนท่ีพอใจกับคูกรณท้ัีงสองฝาย สอดคลองกับพัชราพร กุลบุตร (2555, หนา 38-39) ได

ศึกษาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 พบวา

ขอเสนอแนะสวนขอเสนอแนะในการจัดการความขัดแยง คือ การรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูรวมงานหรือ

ผูใตบังคับบัญชา 

2.3 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการประนีประนอม คือพยายามใหเกิดความ

ปรองดอง รักษานํ้าใจ รวมมือชวยเหลือกันของทุกฝาย ตองใหมีการพูดจาตกลงยินยอม หรือยอมรับสภาพปญหาความ

ขัดแยง โดยวธีิการหาทางออกรวมกัน และใชเหตุผลหาขอยุติ โดยไมใชอารมณสูงสุด ท้ังน้ีเปนเพราะวาการประนีประนอม 

เปนวธีิท่ีผูบริหารสถานศึกษาพยายามเลอืกเปนทางสายกลางหรือพบกันคร่ึงทางการแกไขปญหาความขัดแยง ดวยวิธีการ

ท่ีเปดใจกวางยินดีรับฟงขอเสนอแนะของทุกฝาย ยอมเปนผูใหและยอมเปนผูเสียสละสวนนอยเพื่อประโยชนของสวนรวม 

ใหท้ังสองฝายมกีารเจรจาตอรองเพื่อใหท้ังสองฝายมคีวามพอใจบางเปนลักษณะท่ีหากจะไดบางก็ควรจะยอมเสยีบาง ดังท่ี

เคนเนธ โธมัส (Kenneth Thomas) (อางอิงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540 , หนา 104–105) กลาววาการประนีประนอม 

(Compromising) เปนการแสดงพฤติกรรมท้ังมุงเอาชนะและแสดงพฤติกรรมรวมมือในระดับปานกลาง เปนจุดยืนระหวาง

กลางของมติิการเอาใจตนเองและเอาใจผูอื่น เปนแบบของการเจรจาตอรองท่ีมุงใหสองฝายมีความพอใจบาง เปนลักษณะ

ท่ีหากจะไดบางก็ควรจะยอมเสยีบาง หรือในลักษณะพบกันคร่ึงทาง สอดคลองกับสุกานดา รอดสุโข (2554, หนา 72) ได

ศึกษาเร่ืองการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองพบวา

การบริหารความขัดแยงดานการประนีประนอมอยูในระดับมาก 

2.4 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการหลีกเลี่ยง คือหลีกเลี่ยงวิธีการท่ีจะทําใหเกิด

ความขัดแยงมากขึ้น โดยการหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาและใชความอดทนในการแกปญหาสูงสุด ท้ังน้ีเปนเพราะวาในการ

ทํางานผูบริหารมุงแตความสําเร็จ ดังท่ีเคนเนธ โธมัส (Kenneth Thomas) (อางอิงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540 , หนา 

104–105)กลาววาการหลกีเลี่ยง (Avoiding) เปนพฤติกรรมท่ีผูบริหารสถานศึกษาท่ีแสดงอาการหลีกเลี่ยงปญหา เฉื่อยชา 

และไมสนใจความขัดแยงท่ีเกิดขึ้น ไมสนใจความตองการของตนเองและความสนใจของผูอื่นและเช่ือวาความขัดแยงจะ

ลดลงเมื่อเวลาผานไปสอดคลองกับแนวคิดของ สมิต สัชฌุกร (2546,หนา 35) ท่ีไดศึกษาเร่ืองความขัดแยงวา ความ

ขัดแยงยอมเกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวันของมนุษย และเปนการยากท่ีจะทํางานรวมกันในหนวยงานโดยปราศจากความ

ขัดแยง หรือความขัดแยงเปนสิ่งจําเปนท่ีตองมี แตปญหาไมจาเปนตองมี เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้นซึ่งเปนเร่ืองธรรมดาท่ี

เกิดขึ้นในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงใชการหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับผูขัดแยงเพื่อลดการเกิดปญหาในการ

ทํางาน นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมหมาย เนียมฉาย (2551) ไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการบริหาร

ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัย
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พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีพฤติกรรม การบริหาร

ความขัดแยง ดานพฤติกรรมการหลกีเลี่ยงการแสดงออก อยูในระดับปานกลาง 

 2.5 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการยอมให คอืผูบริหารตองรูจักท่ีจะยอมเปน เพื่อ

ประโยชนสูงสุดในการบริหารและทุกฝายเห็นดวยสูงสุด ท้ังน้ีเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาใชเพื่อท่ีจะพยายามรักษา

นํ้าใจเพื่อนรวมงาน รักษาสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันและในบางคร้ังยอมเสียสละบางสิ่งบางอยางเพื่อใหเกิดปญหา

ในการทํางานนอยท่ีสุด ดังท่ีเคนเนธ โธมัส (Kenneth Thomas) (อางอิงใน เสริมศักดิ์ วศิาลาภรณ, 2540 , หนา 104–105) 

กลาววา การยอมให (Accommodation) เปนพฤติกรรมท่ีผูบริหารสถานศึกษาเนนการเอาใจผูอื่น ปลอยใหผูอื่นดําเนินการ

ไปตามท่ีเขาชอบแมตนเองจะไมเห็นดวยก็ตามเพราะไมตองการใหเกิดการบาดหมางใจระหวางบุคคล สอดคลองกับ 

อาทิตย ชลพันธุ(2552, หนา 68) ไดศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวาการบริหารความขัดแยงดานการยอมให อยูในระดับมาก การยอมใหเปนวิธีการท่ีผูบริหารใช

เพื่อท่ีจะพยายามท่ีจะรักษานํ้าใจเพื่อนรวมงาน รักษาสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันและในบางคร้ังยอมเสียสละใน

บางอยางเพื่อใหเกิดปญหาในการทํางานนอยท่ีสุด ยอมเสียสละความตองการของตนเองเพื่อใหสนองความตองการของ

ผูรวมงาน  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญใชวิธีการจัดการความขัดแยงดานการรวมมือมากท่ีสุดเพราะการเลือกใช

พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงในแตละแบบควรใหเหมาะสมกับสถานการณ บริบทของสถานศึกษา ตระหนักถึงผล

การแกปญหาไดอยางย่ังยืนและสรางสรรคเพื่อทุกฝายจะไดรับผลประโยชน  ผูบริหารควรเลือกใชวิธีการจัดการความ

ขัดแยงน้ีเฉพาะสถานการณ โดยไมแนะนําใหนําไปใชในทุกสถานการณ เมื่อตองการหาวิธีการท่ีดีกวาในการแกปญหา

ความขัดแยงเมื่อแนวคดิของท้ังสองฝายมคีวามสําคัญมากเกนิกวาท่ีจะประนีประนอมได 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาวิจัยพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา โดยมีการเปรียบเทียบระหวาง

ขนาดโรงเรียนดวย 

2. ควรศึกษาวจิัยปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา 

3. ควรศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนโดยการใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนําผลท่ีได

จากการวจิัยไปใชในการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนใหเกดิประโยชนและมคีุณภาพมากย่ิงขึ้น 
 

กติตกิรรมประกาศ 

ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความกรุณาของดร.กัมพล  ไชยนันท ประธานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธท่ีกรุณา

ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ จนทําให วทิยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ 
 ขอขอบคุณ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

นายศราวุธ  ธนาคํา ผูอํานวยการโรงเรียนบานกกนอยวิทยา    นายชวลิต   หาญกลา ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวย

หมากเอียด  ท่ีกรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย 
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 ขอขอบคุณ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ทุกทานท่ีให

ความรวมมอืในการกรอกแบบสอบถาม ตลอดจนการใหความสะดวกในเร่ืองเอกสารตาง ๆ ในการทําวจิัยในคร้ังน้ี 

คุณคาและประโยชนท่ีไดจากการศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ีตอผูท่ีสนใจศึกษา ผูวิจัยขอนอมรําลึกถึงคุณพระศรี

รัตนตรัย คุณบิดามารดา ตลอดจนคุณบูรพาจารยท่ีเคยอบรมส่ังสอน และผูมพีระคุณทุกทาน ท่ีใหแกผูวจิัยมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดยอ 

 จากวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน และ 2) 

เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอย ท่ี 1 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 11 โรงเรียน โดยมีผูบริหารและครูสายผูสอน จํานวน  

254 คน เปนผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวาระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ใน

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
 

คําสําคัญ: พฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการ 
  

Abstract  

 The purposes of this research were to determine: 1) the academics leadership behaviors of school 

Administrators, 2) the problem and suggestion for developing academics leadership behaviors of school 

Administrators of School Group Subgroup 1 of the Secondary Educational Service Area Office 36. The population of 

this study were 11 secondary schools. The respondents were 254 school administrators, and teachers in School. The 

research findings were as follows. 1) The level of academics leadership behaviors of school Administrators of School 

Group Subgroup 1 of the Secondary Educational Service Area Office 36 were a high level both in overall and each 

aspect.  
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บทนํา 

การศึกษาเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ การใหการศึกษาแกประชาชน

จึงมีความจําเปน รัฐเห็นความสําคัญจึงจัดการศึกษาของประเทศเพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงเพื่อสราง

พลเมืองของชาติใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ในยุคปจจุบันความสําเร็จในการจัดการศึกษานอกจากขึ้นอยูกับความรู 

ความสามารถ ภาวะผูนําของผูบริหารแลวยังขึ้นอยูกับการใชพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร ดังน้ันการบริหารงานในองคกร

ถอืเปนกจิกรรมท่ีผูบริหารตองนําพาองคกรใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว การบริหารงานของผูนํายุคใหมตองบริหารงาน

อยางเปนระบบตองแสดงพฤติกรรมผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณเพื่อชวยใหองคกรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สูงสุด ดังน้ันในการจัดการศึกษาผูบริหารจึงตองบริหารงานตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัด

การศึกษาอบรมใหเกดิความรูคูคุณธรรม จัดใหมกีฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานนโยบายและแผนการศึกษา, 2542, หนา41)  ประกอบกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมีหลักการวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จติใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวติสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุข  

อยางไรก็ตาม การบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคลโดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดแบงงานวิชาการออกเปน 12 งาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยี 6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอื่น และ12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 32) จากหนาท่ีหลักของโรงเรียนจะเห็นไดวางานวิชาการเปนหัวใจของการ

บริหารสถานศึกษา ซึ่งคํากลาวน้ีไดใหความสําคัญตองานวิชาการเปนอันดับแรก หนาท่ีของโรงเรียน คือ การใหความรู

ทางวชิาการแกนักเรียนเปนสําคัญ การท่ีโรงเรียนจะทําหนาท่ีน้ีไดเปนอยางดีก็ตอเมื่อผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับ

งานวิชาการ โดยมีความรูความเขาใจในขอบเขตของการบริหารงานวิชาการเปนอยางดี มีนักการศึกษาหลายทานไดให

ความหมายของการบริหารงานวชิาการไวดังน้ี เสรี ลาชโรจน (2525, หนา 7) กลาววา งานวิชาการ คือ กิจกรรมท้ังหลาย

ท้ังมวลท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนและหลักสูตรซึ่งเปนงานหลักของโรงเรียนและกมล ธิโสภา (2525, หนา 12) 

ใหความหมายไววา การบริหารงานวิชาการเปนการบริหารกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน และการพัฒนาการ

เรียนการสอนใหมปีระสทิธิภาพ นับไดวางานวชิาการเปนงานหลักของการบริหารการศึกษาในโรงเรียนไมวาโรงเรียนน้ันจะ

เปนโรงเรียนประเภทใดก็ตาม มาตรฐานและคุณภาพการการศึกษา มักจะไดรับการพิจารณาจากผลงานทางวิชาการเปน

สําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงโรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษามีหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางสําคัญในเร่ืองวิชาการ

และความเจริญเติบโต หรือการพัฒนาในดานตาง ๆ ของนักเรียน งานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียน เปนความสําคัญ

อันดับแรกในการบริหารงานในโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนนับวาเปนผูท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีจะตองใชความรู
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ความสามารถในการบริหารงาน โดยรูจักใชทรัพยากรท่ีมอียูใหเกดิประโยชนมากท่ีสุด อาจกลาวไดวา โรงเรียนดมีคีุณภาพ

ขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนเปนสําคัญ  

จากขอความขางตนช้ีใหเห็นความสําคัญของ ภาวะผูนําทางวิชาการหรือความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียน เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท้ังทางตรงและทางออม กลาวคือ 

ความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนจะชวยใหคุณภาพการสอนของครูดขีึ้น ครูมคีวามสนใจและกระตอืรือรนใน

การปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดวย แตการบริหารงานทางวิชาการของโรงเรียนกลุม

ยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ยังตองมีการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ

คุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น ดังน้ันผูวจิัยจงึสนใจท่ีจะศึกษา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการ

ของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จึงไดทําวิจัย

เร่ืองน้ีขึ้น เพื่อนําผลวจิัยไปเผยแพรใหผูบริหารสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาพฤติกรรมความเปน

ผูนําทางวิชาการใหเกิดขึ้นกับตนเองและมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดไดอยางมี

ประสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผล   
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

    1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

    2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียน

กลุมยอย ท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชโรงเรียนภายในกลุม

โรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้  

ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การ

วเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2557 จํานวน 11 โรงเรียน จํานวน 702 คน จําแนก เปนผูบริหาร 

จํานวน 35 คน และ ครู จํานวน 667 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2557 จํานวน 11 โรงเรียน จํานวน 702 คน จําแนก เปน

ผูบริหาร จํานวน 35 คน และ ครู จํานวน 667 คน ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมกลุมตัวอยางจากการเทียบตารางเครจ
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ซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan, อางใน บังอร สาคลาไคล, 2550, หนา 90) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และสุมโดย

วธีิแบบช้ันภูม ิ(Stratified Random Sampling) ไดจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 254 คน   

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย   

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียน โดยแบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเร่ือง เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนง

หนาท่ี และประสบการณในการทํางาน จํานวน 4 ขอ มลัีกษณะเปนแบบตัวเลอืกท่ีกําหนดใหตอบไวให (Forced Choice)  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนโดยผูวจิัยปรับปรุง

แบบสอบถามของ สมบูรณ  เอ่ียมศิลปชัย  ซึ่งพัฒนาขึ้นตามแนวคดิของฮอลลงิเกอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy) 

โดยมขีอคําถาม 70 ขอ 

1. การกําหนดภารกจิของโรงเรียน 

   1.1 การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน จํานวน 6 ขอ 

   1.2 การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน จํานวน 6 ขอ 

2. การจัดการดานการเรียนการสอน 

    2.1 การนิเทศและประเมนิผลดานการสอน จํานวน 11 ขอ 

    2.2  การประสานงานดานการใชหลักสูตร จํานวน 7 ขอ 

    2.3 การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน จํานวน 8 ขอ 

3. การสงเสริมบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรียน 

    3.1 การควบคุมการใชเวลาในการสอน จํานวน 5 ขอ 

    3.2 การเอาใจใสดูแลครูและนักเรียนอยางใกลชิด จํานวน 5 ขอ 

    3.3 การจัดใหมสีิ่งจูงใจใหกับครู จํานวน 4 ขอ 

    3.4 การสงเสริมใหมกีารพัฒนาวชิาชีพ จํานวน 9 ขอ 

    3.5 การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวชิาการ จํานวน 5 ขอ 

    3.6 การจัดใหมสีิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู จํานวน 4 ขอ 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามเกณฑของ ไลเคิรท (Liker’s Rating 

Scale) โดยผูวิจัยกําหนดคาคะแนนของชวงนํ้าหนักเปน 5 ระดับ นําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและ

แปลผลโดยใชเกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open End)  ท่ีใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอปญหาและขอเสนอแนะการ

พัฒนาความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียน 

การสรางเครื่องมือทีใ่ชในการวจัิย 

การสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ีมผีูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 
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1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

นํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม  

2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางขอคําถามใหครอบคลุมพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนตามแนวคดิของฮอลลงิเกอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy) 

3.ผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมด โดยใชแบบสอบถามของ สมบูรณ เอ่ียมศิลปชัย และ

ปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของฮอลลิงเกอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy) ใหครอบคลุม พฤติกรรม

ความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียน  นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพจิารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและ

การใชภาษา 

4. นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากล่ันกรองจากอาจารยท่ีปรึกษาแลวนําเสนอ

ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก ดร.ธิดาวัลย  อุนกอง  นายจรัญ  แกวเปง และนายคมสิทธ์ิ  กันทาสุวรรณ ตรวจสอบ

ความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ 

5. นําเคร่ืองมอืท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมคีา IOC เทากับ 1.00 

6. นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช Try Out กับครูโรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ

หาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.97 และทําการปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณ 

เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลผูวจิัยดําเนินการดังน้ี 

1. ขอหนังสอืจากวทิยาลัยเขตเชียงราย มหาวทิยาลัยพะเยา ไปติดตอผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 

1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อขอความรวมมอืจากครู ตอบแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือผูบริหารโรงเรียน ในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของแตละโรงเรียน  

3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาท่ีกําหนด และไดรับแบบสอบถามคืน 

จํานวน 254 ฉบับ 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดคนืมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ กอนนําไปวเิคราะหขอมูล 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

นําแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณมาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาสถิติดวย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดําเนินการ

วเิคราะหขอมูลตามขัน้ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเปนขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูลใช ความถี่ (Frequency) และ  

รอยละ (Percentage)  

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วิเคราะหโดย การหา

คาเฉลี่ย (Mean)  
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และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) ท้ังน้ีในการวเิคราะหผูวจิัยไดกําหนดคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจาก

การตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลตกอยูในชวงพฤติกรรมใด แสดงวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหาร 

โรงเรียนเปนแบบน้ัน โดยผูวิจัยไดใชเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของ เบสท (Best อางใน สมบูรณ เอ่ียมศิลปะชัย

,2546 หนา 57) ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 1.00  - 1.49   แสดงวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหาร โรงเรียนอยูใน 

      ระดับนอยท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.50  -  2.49  แสดงวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนอยูใน 

      ระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 2.50  -  3.49  แสดงวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหาร โรงเรียนอยูใน 

      ระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.50  -  4.49  แสดงวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนอยูใน 

      ระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.50  -  5.00  แสดงวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนอยูใน 

      ระดับมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุม

โรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนคําถามปลายเปด ใชวิธีวิเคราะหเชิง

เนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการศึกษา 

ผลของการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอย ท่ี 1 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สรุปผลการวจิัย ดังน้ี 
  1. สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามของผูบริหาร และครูสายผูสอน จากโรงเรียนภายในกลุม

โรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 254 คน  โดยภาพรวมเปนเพศหญิง 

รองลงมา คือ เพศชาย มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท และนอยท่ีสุด 

คือ ระดับการศึกษาปริญญาเอก สวนประสบการณในการทํางาน นอยกวาหรือเทากับ 5 ป มากท่ีสุด รองลงมา คือ มี

ประสบการณมากกวา  15 ป และรองลงมา คือ มีประสบการณระหวาง 6 – 10 ป และนอยท่ีสุด คือ มีประสบการณ

ระหวาง 11-15 ป และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครูปฏบัิติการสอนในโรงเรียน และรองลงมา คือ รองผูอํานวยการ

โรงเรียน และนอยท่ีสุด ผูอํานวยการโรงเรียน  

  2. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดใหมีสิ่ง

สงเสริมสภาพการเรียนรูมคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื ดานการพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวชิาการ และรองลงมา คือ 

ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู  สวนพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การนิเทศและ

ประเมนิผลดานการสอน 
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  2.1 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน พบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การกําหนดเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนโดยใหอยูในความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการวิชาการ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ การใชขอมูลดานผลการเรียนของนักเรียนในการพัฒนา

เปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน และรองลงมา คือ พัฒนาเปาหมายของโรงเรียนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานดาน

วิชาการของโรงเรียนทุกระดับช้ัน ตามลําดับ สวนการประเมินความตองการของครูโดยใชแบบสอบถามเพื่อให

คณะกรรมการนําไปใชในการพัฒนาเปาหมายดานวชิาการมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

  2.2 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน พบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การประชุมช้ีแจงเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนใหครู อาจารย และนักเรียน

ทราบ มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คอื สื่อสารใหบุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน เชน ครู อาจารย นักเรียนและ

ผูปกครองรับทราบแนวปฏิบัติหรือเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน และรองลงมา คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของครูใหเปนไปตามเปาหมายทางดานวิชาการของโรงเรียน ตามลําดับ สวนการจัดทําโปสเตอรหรือปายประกาศท่ีแสดง

ใหเห็นถงึการใหความสําคัญแกงานดานวชิาการของโรงเรียนมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

  2.3 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการนิเทศและประเมนิผลดานการสอน พบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางคณะครูดวยกัน

เพื่อชวยใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานควบคุมดูแลให

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน  และรองลงมา คือ ดานประเมินการสอน

ของครูใหเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียน ตามลําดับสวน คือ รายงานขอมูลยอนกลับแกครูดานการทํางานของนักเรียน

หลังการสังเกตการสอน มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด  

  2.4 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

และเมื่อพจิารณาเปนรายขอ  พบวา การกําหนดเปาหมายดานวชิาการของโรงเรียนสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร มี

คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คอื จัดกจิกรรมนักเรียนใหสอดคลองและสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร และรองลงมา 

คือ กําหนดตัวบุคคลในการประสานงานดานหลักสูตรในแตละระดับไวอยางชัดเจน เชน ผูบริหาร ผูชวยบริหารฝาย

วิชาการ หรือหัวหนาหมวดวิชา เปนตน ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ใชขอมูลดานผลการเรียนของนักเรียน

ประกอบการตัดสนิใจในการนําหลักสูตรไปใช  

  2.5 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา การเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลอืกแผนการเรียนตามความถนัดและความ

สนใจของตน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ การแจงผลการประเมินดานวิชาการของโรงเรียนใหนักเรียนทราบ และ

รองลงมา  
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คือ การใชผลการทดสอบเพื่อการประเมินความกาวหนาตามเปาหมายดานวิชาการของนักเรียน ตามลําดับ สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื พบครูเปนรายบุคคลเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความกาวหนาดานการเรียนของนักเรียน  

  2.6 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน ในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานการแจงผลการทดสอบแตละคร้ังใหนักเรียนทราบอยางรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด รองลงมา คือ ใชผลการทดสอบเพื่อการประเมินความกาวหนาตามเปาหมายดานวิชาการของนักเรียน และ

รองลงมา คือ พบครูเปนรายบุคคลเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความกาวหนาดานการเรียนของนักเรียน ตามลําดับ สวนขอท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื วเิคราะหแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบจุดเดน จุดดอยทางดานการเรียนของนักเรียน  

  2.7 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการเอาใจใสดูแลครูและนักเรียนอยางใกลชิด ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา การจัดครูสอนแทนหรือใหชวยดูแลช้ันเรียนในกรณีครูไมมามาปฏิบัติหนาท่ี 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ จัดสอนซอมเสริมหรือจัดกิจกรรมในลักษณะตางๆท่ีเปนการสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถของนักเรียน และรองลงมา คือ ดานการใหความสําคัญและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ท้ังในและ

นอกหลักสูตร ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การเย่ียมช้ันเรียนเพื่อจะไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางครูกับนักเรียนเกี่ยวกับปญหาตางๆ  

  2.8 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

และเมื่อพจิารณาโดยเปนรายขอ พบวา การประกาศเชิดชูเกยีรติคุณของครูท่ีปฏิบัติงานดีเดนดวยการแจงในท่ีประชุมหรือ

ลงขาวในวารสารของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ สงเสริมใหครู-อาจารยแตละคนไดแสดงความสามารถ

และทักษะของตนไดอยางเต็มตามศักยภาพ และรองลงมา คือ บันทึกเกียรติคุณของครูท่ีมีผลปฏิบัติงานดีเดนหรือมี

ความสามารถเปนพิเศษดวยการมอบเกียรติบัตรดวยเพื่อใหขวัญกําลังใจเปนกรณีพิเศษ ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คอื ตอบแทนครูท่ีมคีวามสามารถพเิศษดวยการใหความกาวหนาในวชิาชีพ เชน การใหความดีความชอบ ใหโอกาส

ไปศึกษาอบรม เปนตน  

  2.9 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสงเสริมใหมกีารพัฒนาวชิาชีพ ในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การใหโอกาสและสนับสนุนครูเขารับการอบรมทางวิชาการท่ีสอดคลองกับ

เปาหมายของโรงเรียน มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ แจงขาวสารในการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพใหครูไดทราบ เชน 

การจัดอบรม การสัมมนา เปนตน และรองลงมา คอื การสงเสริมและสนับสนุนใหครูนําทักษะตางๆท่ีไดรับการฝกอบรมมา

ใชในการจัดการเรียนการสอน ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีเวลาใหครูเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาดวย

การเรียนการสอน  

  2.10 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาโดยเปนรายขอ พบวา การสงเสริมใหครูเขาสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา มีคาเฉลี่ย
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มากท่ีสุด รองลงมา คือ สนับสนุนครูใหปฏิบัติตามนโยบายหรือเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน และรองลงมา คือ 

กําหนดมาตรฐานดานการเรียนในแตละระดับช้ัน ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ กําหนดประกาศตางๆทางดาน

วชิาการใหนักเรียนในแตละระดับช้ันไดทราบ  

  2.11 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการจัดใหมสีิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

และเมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา การกําหนดเกณฑมาตรฐานของนักเรียนตามแนวของมาตรฐานของผูเรียนมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด รองลงมา คือ การกําหนดประกาศตาง ๆ ทางดานวิชาการใหนักเรียนในแตละระดับช้ันไดทราบ และรองลงมา 

คอื การสงเสริมใหครูเขาสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ กําหนดมาตรฐานดาน

การเรียนในแตละระดับช้ัน  

3. ปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 

1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

    3.1 ดานการกําหนดภารกจิของโรงเรียน  

           ปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุม

ยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน คือ ปญหาการ

กําหนดภารกิจของโรงเรียนไมชัดเจน ขาดเปาหมาย และขาดการวิเคราะหเปาประสงคของโรงเรียนท่ีสอดคลองกับ

วสัิยทัศน/พันธกจิ วาสัมฤทธ์ิผลอยางไร มากท่ีสุด มขีอเสนอแนะวา ผูบริหารควรทําการกําหนดภารกิจและเปาหมายของ

โรงเรียนใหชัดเจน วางแผนปฏิบัติงาน ทํากิจกรรมตามแผน สรุป/ประเมินผลรายงานใหผูเกี่ยวของทราบและควรมีการ

วเิคราะหเปาประสงคของโรงเรียน ดานประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการวาสอดคลองกับวิสัยทัศน/พันธ

กิจของโรงเรียนหรือไม ควรทําทุกปการศึกษาและท่ีสําคัญควรมีการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียนใหครูทุกคนทราบ 

รองลงมา คอื ปญหาดานการดําเนินงานทางวชิาการ ผูบริหารไมไปในทิศทางเดยีวกัน ไมมคีวามสามัคคกีัน มขีอเสนอแนะ

วา ผูบริหารควรมีความสามัคคีกัน เพื่อใหการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนจะไดพัฒนาอยางตอเนื่อง และ

รองลงมา คอื ปญหาการแบงงาน การกระจายงาน ไมเปนระบบ ทําใหการทํางานลาชา มีขอเสนอแนะวา ผูบริหารควรมี

การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ จัดคนใหเขากับงานใหตรงตามความสามารถและความเหมาะสม และมีกระจาย

งานอยางท่ัวถึง ตามลําดับ สวนปญหาท่ีเสนอนอยท่ีสุด คือ ปญหาผูบริหารควรเขามานิเทศในแตละกลุมสาระอยาง

สมํ่าเสมอ มีขอเสนอแนะวา ผูบริหารควรเขามานิเทศในกลุมสาระแตละรายวิชาอยางสมํ่าเสมอ เพื่อจะไดพัฒนาระบบ

วชิาการในโรงเรียน  

3.2 ดานการจัดการเรียนการสอน  

           ปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุม

ยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ปญหาดานสื่อ ICT 

อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยี ไมทันสมัยและไมเพียงพอกับความตองการของครูและนักเรียน มาก

ท่ีสุด มีขอเสนอแนะวา ผูบริหารควรสงเสริมงบประมาณดานสื่อ ICT และอุปกรณการเรียนการสอน ใหทันสมัย เพียงพอ

ตอความตองการของครูและผูเรียน และควรมีการตรวจสอบ ซอมแซมอยางสมํ่าเสมอใหพรอมตอการใชงาน รองลงมา 

คอื ปญหาระบบการนิเทศการเรียนการสอนไมชัดเจนและไมตอเนื่อง มขีอเสนอแนะวา โรงเรียนควรมรีะบบนิเทศการเรียน
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การสอนท่ีชัดเจน มีการบันทึกขอมูลปญหา ขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องและรองลงมา คือ โรงเรียนไดรับการ

ประเมินจากหนวยงานตาง ๆ มากเกินไป ทําใหครูมีภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานสอน ทําใหครูเตรียมการสอนไดไม

เต็มท่ีมขีอเสนอแนะวา ผูบริหารควรมนีโยบายลดการประเมนิจากภายนอก เพื่อลดภาระงานของครู จัดสรรครูธุรการเพิ่ม

มากขึ้น และหันมาใหความสําคัญเกี่ยวกับปญหาดานการจัดการเรียนการสอน ใหความรูกับนักเรียนอยางเต็มท่ีตามลําดับ 

สวนปญหาท่ีเสนอนอยท่ีสุด คอื ปญหาการจัดหลักสูตรสถานศึกษายังไมตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นไดเต็มท่ี 

มขีอเสนอแนะวา โรงเรียนควรมหีลักสูตรท่ีผานการวเิคราะหและตอบสนองตอความตองการทองถิ่น 

3.3 ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรียน 

           ปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุม

ยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 

พบวา ปญหาการขาดการสงเสริมสนับสนุนการใชสื่อ นวัตกรรมใหม ๆ เขามาใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน มาก

ท่ีสุด มีขอเสนอแนะวา ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหกลุมสาระแตละรายวิชา ใชนวัตกรรมใหมๆมาใชในการจัดการ

เรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ปญหาอาคารเรียน หองเรียน ชํารุดและ

เสยีหาย ไมเหมาะตอการจัดการเรียนการสอน มีขอเสนอแนะวาโรงเรียนควรมีการปรับปรุงอาคารเรียนใหม หองเรียนให

นาอยู สะอาด สดใส ใหเหมาะตอการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และรองลงมา คือ ปญหาโรงเรียนมีระบบสารสนเทศ

ไมเพยีงพอตอการใชงานของครูและนักเรียน มขีอเสนอแนะวาโรงเรียนควรสงเสริมระบบสารสนเทศ ระบบอินเทอรเน็ต ให

เพยีงพอตอความตองการของครูและนักเรียน ตามลําดับ สวนปญหาท่ีเสนอนอยท่ีสุด คือ ปญหาโรงเรียนไมมีแหลงเรียนรู

ท่ีนาสนใจ และกระตุนความสนใจในการเรียนของนักเรียน มีขอเสนอแนะวาโรงเรียนควรมีการจัดแหลงการเรียนรูนอก

หองเรียน เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาความรูนอกหองเรียน เปนการปลูกฝงการรักการเรียนและศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มปีระเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายผลดังน้ี  

   1. จากผลการวจิัยพบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.11) โดยดานการจัดใหมี

สิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.41)ท่ีปรากฏผลเชนน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนไดเห็นถึง

ความสําคัญของ การสงเสริมบรรยากาศดานการเรียนรูของนักเรียน โดยการใหรางวัลและการใหการยอมรับนักเรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิดานวชิาการสูง หรือเมื่อนักเรียนมกีารปรับปรุงผลการเรียนดขีึ้นอยางสมํ่าเสมอ ผูบริหารไดใหโอกาสนักเรียน 

ในการท่ีจะเปนท่ียอมรับของหองเรียนและในสถานศึกษา โดยผูบริหารจะตองเปนผูทําหนาท่ีประสานระหวางหองเรียนและ

ในสถานศึกษาในดานการใหรางวัล ตลอดจนการประสานงานผูปกครองใหทราบถึงพัฒนาการดานการเรียนของนักเรียน

อยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปนการยนืยันวาผูบริหารใหการสนับสนุนอยางจริงจัง ซึ่งถือวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ

เปนหน่ึงในเงื่อนไขของปจจัยท่ีชวยสงเสริมใหโรงเรียนประสบความสําเร็จได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสมิธและคณะ

(Smith and others,1971,p.170) ท่ีกลาววา งานวชิาการเปนงานหลักของการบริหารโรงเรียน เปนเสมือนหัวใจของโรงเรียน 

งานวิชาการเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสติปญญา ความรู ความสามารถของ
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ผูเรียน ดังน้ันการบริหารวชิาการจงึเปนงานท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารโรงเรียนท่ีจะตองใหความสนใจและใชเวลาใหมากกวา

งานอื่นๆ นอกจากน้ีการใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตามแนวทางของสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528, หนา 3) ไดกลาววา ผูบริหารโรงเรียนจะตองใหความสําคัญกับการใช

เวลาในการบริหารงานวชิาการประมาณรอยละ 35 ของเวลาท้ังหมด และสอดคลองกับ อุทัย  บุญประเสริฐ (2540, หนา 

25) ท่ีกลาววา งานวิชาการเปนงานหลัก มีลักษณะคลายสวนท่ีเปนรางกายของคนหรือเด็ก เปนสวนงานท่ีใหญท่ีสุดของ

ระบบ  เปนงานท่ีเปนหัวใจของโรงเรียนและมีหลักสูตรเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของงานวิชาการใชกํากับการจัดระบบการ

ทํางานของโรงเรียนและใชกํากับกระบวนการดําเนินงานในสวนตางๆของโรงเรียนใหตอบสนองและสนับสนุนการทํางาน

วชิาการของโรงเรียน คือ ใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพใหไดคนท่ีดีเปนคนท่ีสมบูรณ ซึ่ง ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger & 

Murphy, 1985, pp. 221-224) ไดเนนวา พฤติกรรมการบริหารงานวชิาการน้ัน ผูบริหารจะตองจัดใหมีการกําหนดภารกิจ

ของโรงเรียน มกีารจัดการดานการเรียนการสอน และการสงเสริมบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรียน นอกจากน้ีเหตุผลท่ี

กลาวมาแลว ผลการวิจัยน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ พะโยม ชิณวงค (2543) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมความเปนผูนํา

ทางวชิาการของผูบริหารท่ีสงตอผลการปฏบัิติงานวชิาการในโรงเรียนศึกษาพเิศษ สังกัดกองการศึกษา เพื่อคนพิการ กรม

สามัญศึกษา ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารท่ีสงตอผลการปฏิบัติงานวิชาการโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวจิัยของ สมบูรณ เอ่ียมศิลปะชัย(2546) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมความ

เปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอดําเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี ผลการวจิัยพบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุ

วิทย อยูในระดับมาก ท้ังในภาพรวมและรายดาน นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ บังอร สาคลาไคล(2550) ได

ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม พบวา 

ระดับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงครามโดยภาพรวม

และรายดานอยูใน ระดับมากดวยเชนกัน 

   2. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ปญหาและขอเสนอแนะแนวการพัฒนาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวา ปญหาดาน

การกําหนดภารกิจของโรงเรียน คือ การกําหนดภารกิจของโรงเรียนไมชัดเจน ขาดเปาหมาย และขาดการวิเคราะห

เปาประสงคของโรงเรียนท่ีสอดคลองกับวสัิยทัศน / พันธกจิ วาสัมฤทธ์ิผลอยางไร มีขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรทําการ

กําหนดภารกิจและเปาหมายของโรงเรียนใหชัดเจน วางแผนปฏิบัติงาน ทํากิจกรรมตามแผน สรุป/ประเมินผลรายงานให

ผูเกี่ยวของทราบและควรมีการวิเคราะหเปาประสงคของโรงเรียนดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

วาสอดคลองกับวสัิยทัศน/พันธกจิของโรงเรียนหรือไม ควรทําทุกปการศึกษาและท่ีสําคัญควรมกีารสื่อสารเปาหมายของ 

โรงเรียนใหครูทุกคนทราบ สวนปญหาดานการจัดการเรียนการสอน คือ ดานสื่อ ICT อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 

และเทคโนโลยี ไมทันสมัยและไมเพียงพอกับความตองการของครูและนักเรียน มีขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรสงเสริม

งบประมาณดานสื่อ ICT และอุปกรณการเรียนการสอน ใหทันสมัย เพยีงพอตอความตองการของครูและผูเรียน และควรมี

การตรวจสอบ ซอมแซมอยางสมํ่าเสมอใหพรอมตอการใชงาน และปญหาดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ

โรงเรียน คอื ดานการขาดการสงเสริมสนับสนุนการใชสื่อ นวัตกรรมใหมๆ เขามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี

ขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหกลุมสาระแตละรายวิชา ใชนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียน
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การสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมปีระสทิธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เนเชวิค (Knezevick อางในปรียาพร 

วงคอนุตรโรจน, 2542, หนา 73) ท่ีกลาววา ในการบริหารงานวิชาการน้ัน ผูบริหารมีบทบาทเปนผูกําหนดทิศทาง (Direction 

Setter) หมายถึง การเปนผูกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเปนไปตามจุดมุงหมายของ

สถานศึกษา และเปนผูบริหารการเรียนการสอน (Instuctional Manager) เปนผูนําทางดานวิชาการ การจัดการเรียนการ

สอนและการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของกรีนฟลด (Greenfield อางใน สุเทพ พงศศรีวัฒน, 

2550, หนา 31) ท่ีกลาววา การท่ีจะเปนผูนําทางวิชาการน้ันจะตองเปนบุคคลท่ีกระทําอยางต้ังใจโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะ

พัฒนาสภาพการทํางานใหเปนท่ีนาพอใจและมปีระสทิธิภาพสําหรับครู รวมท้ังสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ท่ีนาพอใจ

และมปีระสทิธิภาพตอนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ (2545, หนา 11) ท่ีกลาววา ความเปน

ผูนําทางวชิาการ หมายถงึ การแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมและพัฒนางานวชิาการใหมีประสิทธิภาพ  

โดยการคดิริเร่ิมสิ่งใหม ๆ และจัดการเรียนรูท่ีคํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคลนําไปสูการพัฒนากระบวนการสอนให

มปีระสทิธิภาพ และสอดคลองกับแนวคดิของ ทรัสต้ี (Trusty อางใน จันทรานี สงวนนาม, 2543, หนา 62) ท่ีกลาววา ผูบริหาร

ท่ีเปนผูนําทางวชิาการควรมบีทบาทความเปนผูนําทางวชิาการ ดังน้ี สงเสริมใหครูไดพัฒนาเปาหมายและวัตถุประสงคทาง

วชิาการของสถานศึกษา สงเสริมใหครูไดนําเอาเปาหมายและวัตถุประสงคทางวิชาการของสถานศึกษาไปปฏิบัติได สราง

ความเช่ือม่ันวากิจกรรมของสถานศึกษาและหองเรียนสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา สราง

ความเชื่อม่ันวาโครงการทางวิชาการของสถานศึกษาเปนผลมาจากการวิจัยและการปฏิบัติทางการศึกษา มีการวางแผน

รวมกับคณะครูเกี่ยวกับโครงการตางๆทางวิชาการเพื่อใหบรรลุความตองการของนักเรียน สงเสริมใหครูไดนําโครงการ

ทางวชิาการไปปฏบัิติ  ผูบริหารปฏบัิติงานรวมกับคณะครู ในการประเมนิผลโครงการทางวชิาการของสถานศึกษา  ติดตอสื่อสารกับ

คณะครูและนักเรียนดวยความคาดหวังท่ีสูงในดานมาตรฐานทางวชิาการ ใหการสนับสนุนในการจัดกจิกรรมทางสังคมของ

นักเรียน  ใหการสนับสนุนในกจิกรรมเพื่อเสริมสรางเชาวปญญาของนักเรียน  สงเสริมใหมกีารนิเทศภายในอยางเปนระบบ 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยางยุติธรรม ใหการชวยเหลือและสนับสนุนดานการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อคุณภาพ

ของสถานศึกษา  
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

  1. จากผลการวจิัยพบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอย ท่ี 1 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการนิเทศและประเมนิผลดานการสอน มคีาเฉลี่ยตํ่าสุดกวา 

ดานอื่น ๆ ดังน้ันผูบริหารควรใหความสําคัญตอการนิเทศและการประเมินผลดานการเรียนการสอน โดยผูบริหารจะตอง

ทํางานรวมกับครูในดานหลักสูตรและการสอน ผูบริหารจะตองม่ันใจวาเปาหมายของสถานศึกษา ไดถูกถายทอดไปสูการ

ปฏิบัติในหองเรียน ซึ่งรวมถึงการประสานเปาหมายของสถานศึกษากับจุดประสงคของการเรียนในหองเรียน  ใหการ

สนับสนุนครูดานการสอนใหตรงตามจุดประสงคควบคุมการสอนในหองเรียน โดยการเย่ียมอยางเปนทางการและใหผล

ยอนกลับกับครูทางดานการนิเทศและการประเมินผล โดยมีจุดประสงคท่ีจะทําใหเปนรูปธรรมและใหครูเปนผูนําวิธีสอน  

ท่ีเฉพาะเจาะจงไปปฏบัิติ ซึ่งจะมผีลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
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  2. จากผลการวิจัยพบวา ปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนใน

กลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ควรจะมีการดําเนินในแตละดาน ดังนี้ 

ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน ผูบริหารควรทําการกําหนดภารกิจและเปาหมายของโรงเรียนใหชัดเจน วางแผน

ปฏบัิติงาน ทํากจิกรรมตามแผน สรุป/ประเมนิผลรายงานใหผูเกี่ยวของทราบ ดานการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารควร

สงเสริมงบประมาณดานสื่อ ICT และอุปกรณการเรียนการสอน ใหทันสมัย เพียงพอตอความตองการของครูและผูเรียน 

และควรมกีารตรวจสอบ ซอมแซมอยางสมํ่าเสมอใหพรอมตอการใชงาน และดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ

โรงเรียน ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหกลุมสาระแตละรายวิชา ใชนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมปีระสทิธิภาพ 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาวจิัยเร่ือง ความสัมพันธของภาวะผูนําทางวชิาการกับประสทิธิผลของสถานศึกษา 

2. ควรศึกษาวจิัยเร่ือง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก ดร.อนวัช  อุนกอง ท่ีปรึกษาและ

คณะกรรมการทุกทาน ท่ีไดใหคําแนะนํา ปรึกษาพรอมท้ังตรวจแกไขขอบกพรองตางๆดวยความเอาใจใสเปนอยางย่ิง จน

การศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได รวมท้ังคณาจารยท่ีไดกรุณาสงเสริม สนับสนุนใหความรูแกผูศึกษาและเปน

กําลังใจใหจนสําเร็จการศึกษา ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

  ขอขอบพระคุณคณาจารย ดร.ธิดาวัลย อุนกอง นายจรัญ  แกวเปง และนายคมสิทธ์ิ กันทาสุวรรณ ท่ีกรุณาเปน

ผูเช่ียวชาญท่ีไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แกไข และใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้น รวมท้ังผูบริหาร และครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนกลุมยอยท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย ท่ีไดใหความอนุเคราะห  อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางย่ิง ในการเก็บขอมูลและตอบ

แบบสอบถาม 

  คุณคาและประโยชนอันพงึมจีากการศึกษาคนควาฉบับน้ี  ผูศึกษาคนควาขออุทิศแดผูมพีระคุณทุก ๆ  ทาน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 

124 คน และคณะครู จํานวน 1,199 คน รวมท้ังสิ้น 1,323 คน ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

ในปการศึกษา 2557 กลุมตัวอยางเปนผูบริหาร จํานวน 29 คน คณะครู จํานวน 279 คน รวม 308 คน และใชวิธีการสุม

ตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 39 ขอวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติท่ีใช ไดแก คาความถี่        

คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

          ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคา

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี  

1. ดานการกระตุนทางปญญา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เอาใจใสและตรวจสอบขอบกพรองในการทํางาน

ของผูรวมงานอยางใกลชิด โดยวิธีท่ีเปนกัลยาณมิตร อยูในระดับมาก และรายการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มีการประชุม

รวมกันโดยใหผูรวมงานวเิคราะหสาเหตุของปญหาและแนวทางการปฏบัิติงาน อยูในระดับปานกลาง  

2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รวมแกปญหาและใหกําลังใจแกผูรวมงานเมื่อเกิด

อุปสรรคในการทํางาน อยูในระดับมาก และรายการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ สรางและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให

สูงขึ้น อยูในระดับปานกลาง  

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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3. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ยอมรับความรูความสามารถของ

ผูรวมงาน อยูในระดับมาก และรายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื ปฏบัิติตอผูรวมงานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

อยูในระดับปานกลาง             

4. ดานการมอิีทธิพลอยางมีอุดมการณ รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการประชุมประชาสัมพันธวิสัยทัศนของ

องคกร อยูในระดับมาก และรายการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื สามารถนําวสัิยทัศนไปสูการปฏบัิติไดจริง อยูในระดับปานกลาง 
  

คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  
  

Abstract  

 The purpose of Independent Study were as follows: To study the transformational leadership of the school 

administrators Phayao Primary Educational Service Area Office 2 in a population-based study. School administrators 

are 124 people and teachers of 1,199 people, a total of 1,323 people at schools in the Phayao Primary Educational 

Service Area Office 2 in the academic year 2014 used a questionnaire statistics used in this study were frequency 

percentage. The mean and standard deviation. Presented in tabular form presented.  

The results of this study were as follows: 

The results showed that transformational Leadership of the school administrators Phayao Primary 

Educational Service Area Office 2. There are 4 parts, which are moderate. When the criterion in descending order of 

mean scores from descending below. 

  1. The intellectual stimulation; the highest average item was attentive and check for bugs to work closely 

with colleagues by true friend at high level, next the development of a learning organization and create a forum to 

share their learning at high level. The lowest average item was the meeting by participants analyzes the causes of 

the problem and work practices at moderate level. 

2. Work inspiration; the highest average item was Join solutions and support to their colleagues when have 

the barriers to work at high level, next there are facilities to function adequately at high level. The lowest average 

item was created and develops a higher standard of performance at moderate level. 

3. Regard to the individual; the highest average item was recognized in the ability of colleagues at high 

level, next assignment by the abilities and skills of the individual at high level. The lowest average item was treat 

colleagues with regard to Individual differences at moderate level. 

4. The influence of ideology; the highest average item was meeting to promote the vision of the 

organization at high level, next can convey ideas about value and faith at high level. The lowest average item was 

can bring the vision into practice at moderate level. 
 

Keywords: Transformational Leadership  
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บทนํา 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมคีุณภาพจงึเปนเร่ืองสําคัญอยางย่ิง ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ.2542 ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารการประถมศึกษาใหม มีการโอนโรงเรียนประถมศึกษามาอยูใน       

ความรับผิดชอบ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจรับผิดชอบการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังทางดานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร         

งานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป และมีหนาท่ีสําคัญคือ มีการควบคุมคุณภาพของสถานศึกษาดวยระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา มกีารมุงเนนการกระจายอํานาจมาจากสวนกลางและเขตพื้นท่ีการศึกษาไปยังสถานศึกษา และเนนการ

บริหารแบบมีสวนรวม ในการรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนการตัดสินใจ เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาเปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษาของชาติ ท่ีสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกําหนดไว ดังเชน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีหนาท่ีควบคุมดูแลการบริหารกลุมงานบริหารสถานศึกษา มี

โรงเรียนในเขตพื้นท่ี ไดแก อําเภอเชียงคํา อําเภอปง อําเภอจุน อําเภอภูซาง และอําเภอเชียงมวน รวมจํานวน 142 

โรงเรียน  

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้นอยูกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียน

การสอน โดยเฉพาะอยางย่ิง เร่ืองภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 133) หากผูบริหาร

สถานศึกษามภีาวะผูนําท่ีด ีผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจะตองมีการใชภาวะผูนําท่ีเหมาะสม ตองเผชิญกับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมอืง และเศรษฐกจิ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2550, หนา 25) การ

บริหารงานของสถานศึกษาในปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีความรู ทักษะในการนําคนและสรางแรงจูงใจคน ให

ผูรวมงานทุกคน รวมมือรวมใจกันปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีอยูเสมอ กระบวนการท่ีผูบริหาร

สถานศึกษาสามารถทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลปฏิบัติงานไดสําเร็จบรรลุเปาหมาย ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ี

เสริมสรางและเติมเต็มใหผูนําทางการศึกษาท่ีสมบูรณ ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีความรู

ความเขาใจ และไดรับการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา เปนผูนําท่ีมีพลังขับเคลื่อน

สถานศึกษา และสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ยืดหยุนตามสถานการณ สามารถ

บริหารจัดการ คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติไดอยางมปีระสทิธิภาพและสงผลสัมฤทธ์ิถงึผูเรียน และ

องคการทางการศึกษา (ฉววีรรณ จันทรเมง, 2552 หนา 19)  

การปฏรูิปการศึกษาจงึมคีวามจําเปนท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ี และสถานศึกษาท่ีตองมีผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงอยางมีคุณภาพ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับการตัดสินใจของผูบริหาร ในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพราะภายใตการนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง      

ในดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา ตลอดจนดานการ

คํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล จงึตองใหความสําคัญกับผูบริหารสถานศึกษามอือาชีพ ท่ีจะตองจูงใจใหบุคลากรใหความ

รวมมือในการทํางานดวยความเต็มใจ สงเสริมการพัฒนาตนเอง ทุมเทสรรพกําลังในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มศักยภาพ 

เพื่อความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซึ่งเปนเปาหมายของสถานศึกษา ดังน้ัน ดวยสาเหตุท่ีกลาวมา 

ทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยาเขต 2 เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยนําไปสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ นําไปใชในการจัดทําเปนแผน
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และนโยบาย การพัฒนาของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ใหดย่ิีงขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 124 คน และคณะครู จํานวน 1,199 คน รวม

ท้ังสิ้น 1,323 คน ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในปการศึกษา 2557 ไดกลุมตัวอยาง 

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 29 คน  และคณะครู จํานวน 279 คน รวมกลุมตัวอยาง จํานวน 308 คน โดยใช

วธีิการสุมอยางงาย 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ท่ีสรางขึ้นเองนํามากําหนดเปน

กรอบแนวคดิในการวจิัย โดยขอคําถามไดครอบคลุมถงึวัตถุประสงคของการวจิัย แบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

            ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคําถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) 

            ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 

           โดยแบงคําถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มจีํานวน 39 ขอ โดยแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3) ดานการกระตุนทางปญญา 4) ดานการคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคล ของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 ขอ ผูวิจัยใชลักษณะคําถามแบบมาตราสวน 5 ระดับ โดยใชหลักของ 

Likert Scale คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

วธิสีรางเครื่องมือทีใ่ชในการศกึษาคนควา 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผูวิจัยไดมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 

ดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาจากเอกสารตําราวชิาการบทความ แนวคดิทฤษฎแีละผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทาง

ในการกําหนดกรอบแบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัยโดยใชคําถาม 2 ประเภทคือแบบสอบถามปลายปด

และแบบสอบถามปลายเปด 

3. นําเคร่ืองมือท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองแกไขปรับปรุงให

ถูกตองและชัดเจนเหมาะสมท้ังเนื้อหาสาระและการใชถอยคําสํานวนภาษาแลวนํามาจัดทําเปนแบบสอบถาม 
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4. นําแบบสอบถามท่ีผานการแกไขจากผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน ไปปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบ (Try–out) กับ

ประชากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 30 คน จากน้ันจึงนําแบบสอบถามมา

ปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ นําขอมูลท่ีไดไปทดสอบวัดความเช่ือม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟา (Coefficient 

Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) (องอาจ นัยพัฒน, 2549 หนา 151) ไดคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมอืเทากับ 0.860 

5. ผูวจิัยไดแกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะท่ีไดจากการทดลองใชพรอมจัดพิมพเปนแบบสอบถาม

ฉบับจริง เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยไดนําเคร่ืองมอื ไปเก็บรวบรวมขอมูลโดยวางแผนและปฏบัิติการดังน้ี 

1. ผูวจิัยขอความรวมมอืจากผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 

ในการจัดเก็บขอมูลประชากรกลุมตัวอยาง  

2. ผูวจิัยไดนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง 

3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเอง  

4. ตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถามเพื่อนําไปวเิคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

การวเิคราะหขอมูล 

  ผูวจิัยนําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนมาประมวลผลขอมูลวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติ

คอมพิวเตอรมาประมวลผลขอมูลวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแกคาสถิติความถี่ 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อนําไปใช

วเิคราะหกับแบบสอบถามโดยมขีัน้ตอนดังตอไปน้ี 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติพื้นฐานหาคาความถี่ (Frequency) และคา

รอยละ (Percentage) แลวเสนอแบบความเรียง 

 ตอนที ่2 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชสถิติพื้นฐาน 

ไดแก การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

ผลการศึกษา 

1.  ขอมูลเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครู เพศหญิง มากท่ีสุด 164 คน คิดเปนรอยละ 53.2 และมีอายุการทํางาน 

11-20 ป มากท่ีสุด จํานวน 125 คน คดิเปนรอยละ 40.6 และมรีะดับปริญญาตรี มากท่ีสุด จํานวน 207 คน คดิเปนรอยละ 

67.2 

2. ขอมูลเก่ียวกับ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 
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    พบวา ความคิดเห็นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีผลการวิจัย

ดังตอไปน้ี  

 2.1  ดานการมีอิทธพิลอยางมีอุดมการณ พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก คือ มีการประชุมประชาสัมพันธวิสัยทัศนขององคกร และรายการท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด อยูในระดับปานกลาง คอื สามารถนําวสัิยทัศนไปสูการปฏบัิติไดจริง 

  2.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก  คือ รวมแกปญหาและใหกําลังใจแกผูรวมงานเมื่อเกิดอุปสรรคในการทํางาน 

และรายการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด อยูในระดับปานกลาง คอื สรางและพัฒนามาตรฐานการปฏบัิติงานใหสูงขึ้น 

 2.3 ดานการกระตุนทางปญญา พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา รายการท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก คือ เอาใจใสและตรวจสอบขอบกพรองในการทํางานของผูรวมงานอยางใกลชิด โดยวิธีท่ี

เปนกัลยาณมติร และรายการท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด อยูในระดับนอย คอื มกีารประชุมรวมกันโดยใหผูรวมงานวิเคราะหสาเหตุ

ของปญหาและแนวทางการปฏบัิติงาน 

 2.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก คอื ยอมรับความรูความสามารถของผูรวมงาน และรายการท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด อยูในระดับปานกลาง คอื ใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการปฏบัิติงานของผูรวมงาน 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

            จากการสรุปผลการวิจัย “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2” ใน 4 ดาน เรียงจากมากไปหานอย ไดดังน้ี คอื 1) ดานการกระตุนทางปญญา 2) ดาน

การสรางแรงบันดาลใจ 3) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และ 4) ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ         

การวิ เคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยาเขต 2สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี  

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 

2 โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนน้ีเนื่องจาก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ซึ่งประกอบไปดวย ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  

ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล เนื่องจากครูและ

ผูบริหารสถานศึกษามีความเขาใจการทํางาน มีความศรัทธาตอผูบริหารสถานศึกษา มีการยอมรับการทํางาน อีกท้ัง

ผูบริหารสถานศึกษามีการกระตุนใหครูไดตระหนักและใหความสําคัญกับวิธีการใหมในการแกไขปญหาท่ียังมีอยู           
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แตบางคร้ังอาจมีความเห็นท่ีไมสอดคลองตรงกันในบางเร่ือง ดวยเหตุน้ี ทําใหครูไดรับรูวาผูบริหารสถานศึกษามีแนวคิด

อยางไร กับสิ่งท่ีครูกําลังดําเนินการทําอยู ผูบริหารสถานศึกษาทําใหเห็นภาพลักษณ ในสิ่งท่ีทําอยู รวมถึงมีขอเสนอแนะ 

ในวธีิการใหม ทําใหครูไดมกีารนําไปคดิทบทวนวิธีการทํางาน โดยอาจมีการโตแยงขอเสนอแนะตามขอคนพบใหม เปนไป

ตามแนวคิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของครูผูรวมงาน และ

สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางเต็มท่ี สอดคลองกับแนวคิดของ แบส และ อโวลิโอ (Bas & Avolio, 1994, P. 16) 

ท่ีกลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนการกระตุนใหผูตามปฏิบัติ มากกวาจะใหผูทําตาม ในเร่ืองการยกระดับความ

สํานึกของผูตามใหตระหนักถึงความสําคัญ และคุณคาของเปาหมาย ท่ีตองยึดและปฏิบัติตาม ในเร่ืองของการยกระดับ

ความสํานึกผูตาม ใหตระหนักถึงความสําคัญ และคุณคาของเปาหมายท่ีตองยึดถือและปฏิบัติ สามารถช้ีใหผูตามไดเห็น

ประโยชนของทีมงานและองคการ มากกวาประโยชนสวนตน มีการกระตุนใหผูตามปฏิบัติตามความตองการใหบรรลุ

เปาหมาย สอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา โพธิสินธุ (2550) ท่ีวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับดานการคํานึงถึงเอกบุคคล การใหรางวัลอยางเหมาะสม และการบริหารแบบมีขอยกเวนโดยตรง อยูในระดับ      

ปานกลาง สอดคลองกับงานวจิัยของ วัฒนชัย เนสะและ (2554) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามทัศนะ

ของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ท่ีวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล รายดานการกระตุนทางปญญาอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ลลิดา ชาเรืองเดช (2555) ท่ีวา สภาพปจจุบันภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา อยูในระดับ       

ปานกลาง 2 องคประกอบคอื การมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณและการสรางแรงบันดาลใจ  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการกระตุนทางปญญา มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับปานกลาง ท่ีเปน

เชนน้ีเนื่องจาก การกระตุนทางปญญา ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการสงเสริมการศึกษา การอบรม และเรียนรูเพื่อเพิ่มพูน

ความรูและทักษะในการปฏิบัติ ไดมีการพัฒนาสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อสรางเวทีการแลกเปลี่ยนการ

เรียนรูระหวางกัน ตลอดจนการสรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรู มีการประชุมเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและหาแนว

ทางการปฏิบัติงานรวมกัน มีการดูแล ตรวจสอบการทํางานของครู สงเสริมใหครูมีการแสดงออกทางความคิดเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนกับครูบางคนซึ่งอาจยังไมครอบคลุม ทุกคน 

            ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด อยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนน้ีเนื่องจากผูบริหาร

สถานศึกษามวีสัิยทัศนไกล แตการนําวสัิยทัศนไปสูการปฏิบัติยังอาจปฏิบัติไดพอสมควร ซึ่งวิสัยทัศนเกิดจากการท่ีทุกฝาย

ไดแสดงความคดิเห็น  

เมื่อพจิารณาเปนรายดานเกี่ยวกับความคดิเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษาตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังน้ี 

1. ดานการมีอิทธพิลอยางมีอุดมการณ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา รายการท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คอื สามารถถายทอดความคดิเกี่ยวกับคานิยมและความเช่ือ อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนน้ีเนื่องจาก ผูบริหาร

สถานศึกษาสวนใหญจะมีความสามารถในการแสดงหรือถายทอดความคิดเกี่ยวกับคานิยมและความเช่ือ ในดานการ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาไดด ี 
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    สวนรายการท่ีมีระดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สามารถนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติไดจริง อยูในระดับปานกลาง        

ท่ีเปนเชนนี้เนื่องจาก วิสัยทัศนในการบริหารสถานศึกษาท่ีมีการกําหนดขึ้นมาเปนเพียงรูปธรรม ในการนําไปสูการปฏิบัติ

จริงไดนัน้ จงึไมอาจประสบความสําเร็จเทาท่ีควร  

 2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คอื รวมแกปญหาและใหกําลังใจแกผูรวมงานเมื่อเกิดอุปสรรคในการทํางาน อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนน้ีเนื่องจาก 

ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีสวนรวม เมื่อเกิดปญหาอุปสรรคในการทํางาน ผูบริหารและครูจะมีการ

รวมมอืรวมทํารวมคดิแกไขปญหาและใหกําลังในแกผูรวมงานอยางตอเนื่อง 

สวนรายการท่ีมรีะดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื สรางและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น อยูในระดับปานกลาง 

ท่ีเปนเชนน้ีเนื่องจาก ผูบริหารสถานศึกษาอาจมีการสรางและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานยังอยูในระดับหน่ึง แตยังไม

สูงนัก ซึ่งตองมกีารพัฒนามาตรฐานการปฏบัิติงานอยางตอเนื่องรวมกับครูผูสอน 

3.  ดานการกระตุนทางปญญา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา รายการท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ เอาใจใสและตรวจสอบขอบกพรองในการทํางานของผูรวมงานอยางใกลชิด โดยวิธีท่ีเปนกัลยาณมิตร อยูใน

ระดับมาก ท่ีเปนเชนน้ีเนื่องจาก ผูบริหารสถานศึกษามีการดูแล ติดตามใหความเอาใจใสการปฏิบัติงาน คอยช้ีแนะ

ขอบกพรองในการทํางานของครูผูรวมงานเปนอยางดี 

 สวนรายการท่ีมรีะดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื มกีารประชุมรวมกันโดยใหผูรวมงานวเิคราะหสาเหตุของปญหาและ

แนวทางการปฏบัิติงาน อยูในระดับนอย ท่ีเปนเชนน้ีเนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาบางแหงอาจไมมีการรวมกันประชุมเพื่อ

วเิคราะหปญหาหรือหาสาเหตุของปญหา และหาแนวทางการแกไขปญหาหรือการปฏบัิติงาน มกีารรวมประชุมยังไมพรอม

เพรียงกัน 

4.  ดานการคํานงึถงึความเปนปจเจกบุคคล สภาพภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

รายการท่ีมีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ยอมรับความรูความสามารถของผูรวมงาน อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนน้ีเนื่องจาก 

ผูบริหารสถานศึกษามกีารเคารพ ยอมรับในความรูความสามารถของครูผูรวมงาน มีการยกยองชมเชยความสามารถของ

ครูผูรวมงาน 

    สวนรายการท่ีมีระดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการปฏบัิติงานของผูรวมงาน อยู

ในระดับนอย ท่ีเปนเชนน้ีเนื่องจาก ผูบริหารสถานศึกษาบางทานอาจไมไดแนะนําหรือใหขอเสนอแนะการปฏิบัติงานแกครู

ผูรวมงานไดทุกคน อาจเปนเพราะเวลาในการใหคําแนะนําไมตรงกัน 

ขอเสนอแนะ 

สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เปนขอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ (Fact Finding) จากผลการศึกษาท้ัง 4 ดาน คือ 1) 

ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3) ดานการกระตุนทางปญญา และ 4) ดานการ
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คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนสําหรับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อีกท้ังยังเปนแนวทางแกผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานการบริหารสถานศึกษา ในดาน 

ตาง ๆ ใหมภีาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จงึไดนํามาเปนขอเสนอแนะ  ดังน้ี 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสงเสริมทํางานเปนทีม โดยเนนการมีสวนรวมในรูปแบบการทํางานเปนทีมและ

ทํากจิกรรมรวมกัน 

2. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสนับสนุน กระตุนครูผูรวมงานแสดงความรู ความสามารถ เขามามีบทบาทใน

การบริหารงานสถานศึกษามากขึ้น  

3. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการรวมคิดรวมทําในการแกไขปญหา มีการใหกําลังใจแกครูผูรวมงานเมื่อเกิด

ปญหาอุปสรรคในการทํางานอยางตอเนื่อง ควรเปนแบบอยางในการสรางและพัฒนามาตรฐานการปฏบัิติงานใหสูงขึ้น   

4. ผูบริหารตองใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริมพัฒนาบุคคล มีการสนับสนุนผูรวมงานไดคิดแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น

โดยวกีารใหม ๆ เปดโอกาสใหครูผูรวมงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนางาน มีการสรางบรรยากาศแหง

การเรียนรูในสถานศึกษา 

5. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการปรับตัวใหเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคลของครูผูรวมงาน มีการ

มอบหมายหนาท่ีการงานตามความสามารถและความถนัด โดยตองคํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคล 

  ขอเสนอแนะเพื่อการวจัิยคร้ังตอไป 

 จากการศึกษาเร่ือง “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2” ในคร้ังน้ี ผูวจิัยไดเสนอแนะเพื่อการวจิัยในคร้ังตอไปดังน้ี 

1. ควรศึกษาเร่ือง  แนวทางในการสงเสริมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

2. ควรศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมผีลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร.นันทิมา นาคาพงศ อาจารยท่ีปรึกษา 
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ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3 

A Study Of The Transformational Leadership Style Under Chiang Rai Primary 

Educational Service Area Office 3 

ศักดิ์สทิธิ ์พลศักดิ์61* และกัมพล ไชยนันท7 2 

Saksit  Polsak1* and Kumpol  Chaiyanun2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากร จํานวน 300 

คน ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน จํานวน 150 คน ครูวชิาการ จํานวน 150 คน  เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คอื ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ี

มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3  ตอนท่ี 3 ความคดิเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเคราะหสถิติ โดยใช คาความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1. ผลการศึกษา พบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม มรีะดับการปฏบัิติ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

อยูในระดับมากทุกรายการ  

2. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปรากฏผลดังน้ี  

    2.1  ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ ควรปฏบัิติตนเปนแบบอยางท่ีด ีอยูในระดับความถี่สูงสุด   

    2.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ควรเปนแบบอยางในการอุทิศและเสยีสละเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาจน

เปนท่ีนับถอืของผูบังคับบัญชาและชุมชน อยูในระดับความถี่สูงสุด      
 

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2Rajaprajanugroh 15, Chiangrai, 57150 
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                2.3  ดานการกระตุนทางปญญา ควรสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาตนเองโดยการใหเขารวมการอบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาตอ อยางตอเนื่องตามศักยภาพและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น อยู

ในระดับความถี่สูงสุด  

                 2.4  ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล ควรมอบหมายภาระหนาท่ีโดยคํานึงถงึความแตกตาง ขอจํากัด

ของแตละบุคคลมอบหมายงาน ตามความรูความสามารถ ความถนัด อยางเหมาะสมและประสิทธิภาพประสิทธิผลของ

งาน อยูในระดับความถี่สูงสุด  
 

คําสําคัญ:  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 

Abstract  

 The purposes of the research were to study the Transformational Leadership Style and proposed guidelines 

to improve the leadership of changes for the basic school administrators under the Chiangrai Primary Educational 

Service Area Office 3. The people used in the research were 300, divided school administrators 150 and academic 

teachers 150. Check list questionnaire, rating scale questionnaire and open – ended questionnaire were used as a 

data collection tool and analyzed by computer program. The statistics used for data analysis were frequency, 

percentile and standard deviation. 

1. The research finding were the leadership of changes for the school administrators under the Chiangrai 

Primary Educational Service Area Office 3 was at high level. When considering all items were also at high level. 

2. The proposing guidelines about the leadership of changes for the school administrators under the 

Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 were as follows:  

      2.1 The idealized influcnce was at the most high level because of they behave as a good model.  

     2.2 The inspirational motivetion, they determine for their work to improve the schools and were 

respected. 

     2.3 The intellectual stimulation, they always have self - improved by training, seminar and studying for 

using about their works.  

     2.4 The individuallized consideration, they assign works by considering the differences and the 

qualifications of people for the quality works. 
 

Keywords: Transformational Leadership 
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บทนํา 

การจัดการศึกษาตองคํานึงถงึการมสีวนรวมและใหมกีารกระจายอํานาจสูสถานศึกษาและชุมชนไดมากท่ีสุด  ให

ผูบริหารสถานศึกษามีอิสระในการบริหารและใชดุลพินิจของวิชาชีพใน การจัดการของสถานศึกษาน้ัน ๆ ใหมากขึ้น  ซึ่ง

การบริหารงานในสถานศึกษาตองอาศัยบุคคลท่ีมคีวามรู  ความสามารถมปีระสบการณในการทํางาน  มีวิสัยทัศน  และท่ี

สําคัญตองอาศัยบุคคลท่ีมภีาวะผูนําสูงและสามารถใชภาวะผูนําไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อท่ีจะบริหารงานใหสําเร็จตาม

เปาหมาย วัตถุประสงคท่ีต้ังไว ในการใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมในการสรางความสัมพันธ ท่ีมีอิทธิพล

ตอการเปลี่ยนแปลงใหบรรลุเปาหมายรวมกันของทุกคนในองคกร สามารถสรางความเช่ือม่ันและใหการสนับสนุนทุกคน  

เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรสามารถใชศิลปและการกระบวนการของการมีอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมบุคคลและ

สามารถทําใหผูท่ีเกี่ยวของเกดิศรัทธามคีวามเช่ือถอืมคีวามเช่ือม่ันในการปฏบัิติงาน ตลอดท้ังสามารถสรางสภาพแวดลอม

สนับสนุนรวมมือกันสรางประโยชนในการปฏิบัติ  จะเห็นไดวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามี

ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพของสถานศึกษาเปนอยางย่ิง ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

ผลการศึกษาท่ีพบจะเปนประโยชนและแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษานําไปพัฒนาตนเองและสถานศึกษาสูการ

เปลี่ยนแปลงอยางมปีระสทิธิภาพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีย่ังยนืตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  

2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 

กรอบแนวคิด  

ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการมุงศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวคดิ ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพของผูบรหิาร

สถานศกึษา 

และครูวชิาการ สงักัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา 

เชยีงราย เขต 3 

    1. เพศ 

    2. อายุ 

      

 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 

1. การมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ (Idealized Influcnce) 

2. การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivetion)  

3. การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation)  

4. การคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล (Individuallized Consideration)  
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วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปการศึกษา 2557  ประกอบดวย สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอําเภอเชียงแสน  

อําเภอแมจัน  อําเภอดอยหลวง อําเภอแมฟาหลวง และอําเภอแมสาย ผูบริหารจํานวน 150 คน ครูวิชาการ จํานวน 150  

คน รวมท้ังสิ้น 300 คน 

เครื่องมือที่ใชในการศกึษา 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คอื แบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3  จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 

แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 40 

ขอ และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

แบบสอบถามปลายเปดจํานวน 4 ขอ 

 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3   

2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของรวมท้ังตัวอยางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาตางๆ ท่ีเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 

3. เขียนนิยามศัพทเฉพาะและกําหนดแผนการเขียนขอคําถามของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา 

4. เขียนขอคําถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยแบบสอบถามมี 3ตอนแตละ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ จํานวน 4 ขอ ตอนท่ี 2 มลัีกษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ชนิด  5  

ระดับ จํานวน 40 ขอ ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด จํานวน 4 ขอ 

5. ดําเนินการวพิากษขอคําถามของแบบสอบถาม รวมกันกับอาจารยท่ีควบคุมวิทยานิพนธ พรอมท้ังปรับแกขอ

คําถามตามคําแนะนํา เพื่อใหไดขอคําถามท่ีมคีวามเท่ียงตรงและครอบคลุมนิยามเชิงปฏบัิติการตามโครงสรางทฤษฎี 

            6. นําแบบสอบถามท่ีสรางมาตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตน โดยการหาความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ดวย

การใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามกับนิยามศัพทเฉพาะท่ีตองการวัด 

เกณฑท่ีใชในการตัดสนิคอืคาดัชนี IOC ท่ีคํานวณไดตองมากกวา .50  (IOC>.50)สูตร (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2550 

, หนา  90) จงึจะถอืวาคําถามขอน้ันสอดคลองกับจุดมุงหมายท่ีตองการวัด จากการตรวจสอบพบวา แบบสอบถามเร่ือง 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 3 มี 44 ขอ เปนแบบสอบถามท่ียอมรับ 40 ขอไดความเท่ียงตรง (IOC)ระหวาง  0.66 -1.00 มีคามากกวาเกณฑท่ี

กําหนด(IOC มากกวาหรือเทากับ 0.50 )และมจีํานวน 4 ขอ ท่ีไมยอมรับเพราะมคีาความเท่ียงตรงนอยกวาเกณฑท่ีกําหนด 
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7. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) เพื่อพัฒนาคุณภาพของแบบสอบถามจากโรงเรียนบาน

หัวดอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งไมใชประชากรท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

จํานวน 30 คน  

8. นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชมาแลวมาวเิคราะหหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability)ของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยใช

สูตรสัมประสทิธ์ิแอลฟา(Alpha Coefficient) ของครอนบัค(Cronbach)เพื่อหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ จาก

การตรวจสอบ พบวา ผลการหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมขอมูล ( N of Cases = 

30  คน ) จํานวนแบบสอบถาม (N of Items = 40 ขอ) คาความเช่ือม่ัน( Reliability )ท่ีคํานวณจากสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

สัมประสทิธ์ิแอลฟา( α - Coefficient )ของCronbach มคีาเทากับ 0.97 

9. จัดเตรียมแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษานําแบบสอบถามใหผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการท่ีเปนประชากรตอบแบบสอบถาม โดยมี

วธีิดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

 1. ติดตอขอหนังสอืจากมหาวทิยาลัยพะเยาวทิยาเขตเชียงรายโดยอธิการบดีเปนผูเซ็นตรับรอง  ถึงผูอํานวยการ

สถานศึกษาท่ีทําการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2 ติดตอสถานศึกษาท่ีทําการเก็บรวบรวมขอมูล นัดหมายวัน เวลา ท่ีทําการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3 จัดเตรียมแบบสอบถามใหมีจํานวนเทากับจํานวนประชากรโดยสงไปจํานวน 300 ฉบับ ไดคืนมาครบจํานวน 

300 ฉบับ 

 4 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใหผูบริหารและครูวิชาการตอบแบบสอบถามซึ่งผูศึกษาช้ีแจง

เพื่อความเขาใจในการตอบแบบสอบถามโดยสงไปจํานวน 300ฉบับ ไดคนืมาครบจํานวน 300ฉบับ       

 5 เก็บแบบสอบถาม ตรวจสอบและคัดแยกแบบสอบถามแลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีไดกําหนดไว 

 6 นําคะแนนท่ีไดมาวเิคราะหหาคาทางสถติิและรายงานผลการศึกษาตอไป 

การวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดย ใชสถติิ การหาคาคาเฉลี่ยและการหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. การวเิคราะหขอมูลการหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดย ใชสถติิ การหาคาความถี่และการหาคารอยละ 

ผลการศกึษา 

  ผูศึกษาไดนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลเปน 2 ตอน ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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ตอนท่ี 2 ผลการหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3   
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

สรุปผลการศกึษา  

1. การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 1.1 ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอท่ีมรีะดับการปฏบัิติมากท่ีสุด คอื ขอท่ี 7 ทานปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมประกอบการ

ตัดสนิใจ และขอท่ี 8 ทานปฏบัิติตนโดยมุงผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน สวนขอท่ีมีระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ 

ขอท่ี 1 ทานปฏบัิติตนใหเห็นถงึอํานาจและความเช่ือม่ันในตนเอง  

  1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมรีะดับการปฏบัิติมากท่ีสุด คอื ขอท่ี 3 ทานสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชามคีวามพงึพอใจในการปฏบัิติงาน 

และท่ีมรีะดับการปฏบัิตินอยท่ีสุด คอื ขอท่ี 6 ทานจัดใหมสีวัสดกิารแกผูใตบังคับบัญชา  

  1.3 ดานการกระตุนทางปญญาโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมรีะดับการปฏบัิติมากท่ีสุด คอื ขอท่ี 1 ทานสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาวิชาชีพโดยการเขารับการอบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน อยางตอเนื่องและขอท่ีมีระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 9 ทานคอยใหคําปรึกษาแก

ผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับการจัดทําผลงานทางวชิาการ  

   1.4 ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคลโดยภาพรวมมรีะดับการปฏบัิติตน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ขอท่ี 1 ทานมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตาม

ความรูความสามารถและความถนัดอยางเหมาะสม และขอท่ีมีระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 2 ทานใหความ

ชวยเหลอืและแนะนําวธีิการทํางานแกผูใตบังคับบัญชา  

   1.5 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม มรีะดับการปฏบัิติตน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ี

มรีะดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และดานท่ีมีระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ ดานการ

สรางแรงบันดาลใจ  

2. การหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

   2.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มากท่ีสุด คือ ควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และนอยท่ีสุด คือ 

ควรคํานึงถงึผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  

   2.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ มากท่ีสุดคือ ควรเปนแบบอยางในการอุทิศและเสียสละเวลาในการพัฒนา

สถานศึกษา จนเปนท่ีนับถือของผูบังคับบัญชาและชุมชน และนอยท่ีสุด คือ ควรใชหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา 

ยกตัวอยางบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวติ  
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    2.3 ดานการกระตุนทางปญญา มากท่ีสุด คอื ควรสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาตนเองโดยการใหเขา

รวมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาตอ อยางตอเนื่องตามศักยภาพและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหมี

ประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น และนอยท่ีสุด คอื ควรยกตัวอยางบุคคลท่ีประสบผลสําเร็จ 

    2.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มากท่ีสุดคือ ควรมอบหมายภาระหนาท่ีโดยคํานึงถึงความ

แตกตาง ขอจํากัดของแตละบุคคลมอบหมายงาน ตามความรูความสามารถ ความถนัด อยางเหมาะสมและประสิทธิภาพ

ประสทิธิผลของงาน และนอยท่ีสุด คอื ควรสงเสริมในเร่ืองของการพัฒนาตนเองเสมอ  

อภปิรายผลการศกึษา 

1. การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มปีระเด็นท่ีนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

 1.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม มรีะดับการปฏบัิติตน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ี

มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ท้ังน้ีเปนเพราะวา ผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงสามารถเปนผูนําท่ีมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหมีความ

คาดหวังท่ีสูงขึ้น มกีารสงเสริมพัฒนาความสามารถของผูใตบังคับบัญชาใหมศัีกยภาพมากขึ้น สงผลทําใหเกดิการตระหนัก

รูในภารกิจและวิสัยทัศนของสถานศึกษา ผูบริหารจะตองมีเทคนิคการสื่อสารเพื่อจูงใจใหผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา

มองใหไกลเกนิกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของสถานศึกษาเปนหลัก  ผูบริหารตองเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ

ตอหนาท่ีและปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเพื่อเปนแบบอยางท่ีดีพรอมท้ังปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยมุงผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตนเปนสําคัญ เมื่อผูบริหารแสดงความม่ันใจชวยสรางความรูสึกเปน

หน่ึงเดยีวกันแลวยอมสงผลใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ จะเห็นไดวาภาวะผูนําทุกดานมคีวามสําคัญเทากัน เปนพฤติกรรม

ท่ีเสริมสรางความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตอการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหการบริหาร

สถานศึกษากาวทันตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  อันจะเปนประโยชนและแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษานําไปพัฒนา

ตนเองและสถานศึกษา สูการเปลี่ยนแปลงอยางมปีระสทิธิภาพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีย่ังยืนตอไป สอดคลอง

กับ นรรฐรส กาบเครือ (2547, หนา  20) ไดกลาววา การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณของผูนําเปนสัมพันธภาพท่ีเกิดขึ้น

ระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชา การมอิีทธิพลอยางมีอุดมการณจะมีอยูเฉพาะเมื่อผูใตบังคับบัญชามี หรือผูตามบอกวา

ผูนําเกดิขึ้นเมื่อมภีาวะวกิฤติทางสังคมหรือเมื่อเกดิภาวะวกิฤติในองคการ ผูนํามีคุณสมบัติพิเศษเกิดขึ้นพรอมกับวิสัยทัศน

ท่ียิ่งใหญท่ีสามารถแกภาวะวิกฤติและจะไดรับการยอมรับนับถือจากผูตามวาเปนผูท่ีมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ อีกท้ัง

สอดคลองกับผลการวิจัยของ ประยุทธ ชูสอน (2548, หนา 77 - 79) ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําและแนวทางการพัฒนาสู

ความเปนผูบริหารมอือาชีพของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําโดยเฉลี่ยอยูในระดับ

บอย และรายดานเรียงตามลําดับคือ ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคลและการกระตุนทางปญญา   และยังสอดคลองกับผลการวจิัยของสราญรัตน  จันทะมล  (2548,หนา 49-51)  

ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอวังสะพุง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเลย  เขต 2 ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอวังสะพุง  
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย  เขต 2  โดยภาพรวมและรายดาน  ผูบริหารมีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยู

ในระดับมาก  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีผูบริหารแสดงออกมากกวาดานอื่นคอื  ดานการมอิีทธิพลเชิงอุดมการณ   

   1.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตน อยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ทานปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม

ประกอบการตัดสนิใจ ท้ังน้ีเปนเพราะวา การท่ีผูบริหารยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมปฏิบัติตนและการตัดสินใจ มีความ

ซื่อสัตย ไมลําเอียง แลว ยอมเปนหลักประกันในผลท่ีเกดิขึ้นหลังจากน้ันวาจะเปนผลด ีมคีวามถูกตอง ไมเกดิความเสยีหาย

แกสถานศึกษา ผูรวมงานและผูท่ีเกี่ยวของ อีกท้ังเปนแบบอยางใหกับผูใตบังคับบัญชา ทําใหผูใตบังคับบัญชาเช่ือม่ันและ

ศรัทธาวาผูนําจะตองมีความยุติธรรม เปนคนดีและเปนท่ีพึ่งได สอดคลองกับงานวิจัยของ จอหน อาร เชอรเมอรฮอรน 

(John R.Schermerhorn.Jr. อางถึงใน นิตย สัมมาพันธ, 2546, หนา 54-55) กลาววา คุณภาพพิเศษของผูนําปฏิรูป คือ 

ความซื่อสัตยถอืม่ัน (Integrity) มีความซื่อสัตยและนาเช่ือถือไววางใจมีพฤติกรรม ท่ีมุงม่ันรักษาความดี มีจริยธรรมอยาง

สมํ่าเสมอ ไมเสื่อมคลายอันเกดิจากจิตใจท่ีดีงามและสามารถรักษาคําม่ันสัญญา พันธะผูกพันดวยการติดตามผลแบบไม

ลดละและสอดคลองกับพิมพพัฑรา เมืองอินทร (2555, หนา 18) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูนําสูงสุดของ

องคการท่ีจะนําองคการไปสูความสําเร็จและความลมเหลว ผูบริหารสถานศึกษาจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายหรือไมยอมขึ้นอยูกับความศรัทธาของผูใตบังคับบัญชาท่ีมตีอผูบริหาร แตการท่ีผูบริหารจะสรางศรัทธาใหเกิดขึ้น

ได ผูบริหารตองมพีฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีสามารถเปนแบบอยางท่ีดใีหกับผูอื่นไดดังน้ันจึงมีความจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีผูบริหารจะตองประพฤติตนบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม  อีกประการหน่ึงคอื ทานปฏิบัติตนโดยมุงผลประโยชน

สวนรวมมากกวาสวนตน เห็นแกประโยชนสวนรวมมากอน ก็จะเกิดความเสียสละทุมเท ไมเห็นแกตนและมุงทําประโยชน

ตอสวนรวมมากขึ้น สงผลใหการบริหารงานในสถานศึกษา ทํางานไดอยางราบร่ืน ประสบผลสําเร็จผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคเปาหมาย  

   1.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ดานการสรางแรงบันดาลใจโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตน อยูในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมรีะดับการปฏบัิติมากท่ีสุด คอื ทานสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชามีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน ท้ังน้ีเปนเพราะวา แรงจูงใจเปนแรงขับเคลื่อนใหผูใตบังคับบัญชามคีวามพงึพอใจในการปฏิบัติงานตางๆ จูง

ใจใหผูใตบังคับบัญชามองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของสถานศึกษาเปนหลัก คอยกระตุนและ

สรางแรงจูงใจทางบวกใหกับผูรวมงานใหเห็นถึงผลดีในการทํางานใหประสบผลสําเร็จในอนาคตไมวาจะยาก มีอุปสรรค

หรือทาทายเพียงใด ก็จะพยายามใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ีในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงตาม

เปาหมาย โดยมีผูบริหารเปนผูคอยดูแลแนะนําชวยเหลือใหคําปรึกษาเมื่อเกิดปญหา พรอมท้ังยกยองช่ืนชมครูท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความมานะอดทน ทุมเทเสียสละจนเกิดผลเชิงประจักษ ดังน้ันการสรางแรงจูงใจจึงมีความสําคัญมากในการ

สรางแรงบันดาลใจในการปฏิบัติของผูใตบังคับบัญชาสอดคลองกับงานวิจัยของ เนตรพัณณา  ยาวิราช (2550 , หนา 

203)  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหความสําคัญกับการสรางแรงบันดาลใจโดยการจูงใจโดยตอบสนองความตองการใน

ระดับสูง เชน การยกยอง ยอมรับและความสําเร็จสูงสุดมากกวาท่ีจะจูงใจโดยการตอบสนองความตองการในระดับตํ่า 

เชนการใหคาตอบแทน ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน  แมความตองการระดับตํ่าจะมคีวามสําคัญก็ตาม   
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   1.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ดานการกระตุนทางปญญา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตน อยูในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมรีะดับการปฏบัิติมากท่ีสุด คือ ทานสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาวิชาชีพโดยการเขา

รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง ท้ังน้ีเปนเพราะวา ผูบริหารท่ีสงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาของ

ผูใตบังคับบัญชา ใหความสําคัญในการพัฒนาตนของผูใตบังคับบัญชาเปนอยางย่ิง โดยการใหโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหม 

สรางบรรยากาศของการใหการสนับสนุน โดยคํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปนและความตองการ 

เปนการเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดใชความสามารถพเิศษอยางเต็มท่ีและเรียนรูสิ่งใหมๆท่ีทาทายความสามารเพราะ

หากทุกคนไดรับการสงเสริมใหมกีารพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ ตามท่ีตนสนใจหรือตามหนาท่ีท่ีไดรับผิดชอบ ท้ังในดาน

ความกาวหนาทางวิชาการ วิชาชีพของตน ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณ อํานวยความสะดวกในการเขารวม

ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานจากหลายๆหนวยงาน ยอมสงผลใหสถานศึกษา มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ

หลากหลาย สามารถรวมกันทํางานไดอยางเต็มศักยภาพและมีคุณภาพก็จะเกิดผลดีกับสถานศึกษาน้ันเปนอยางดีย่ิง อีก

ท้ังการพัฒนาตนเองอยูเสมอทําใหสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงใหมๆ และนําความรูท่ีไดมาพัฒนาสถานศึกษา

เจริญกาวหนาตอไป สอดคลองกับ กัลยาณี พรมทอง (2546 , หนา  63) กลาววาระดับพฤติกรรมท่ีผูนําแสดงใหเห็นใน

การจัดการหรือการทํางาน เปนกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความ

พยายามของผูรวมงานใหสูงขึ้นกวาความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับท่ีสูงขึ้นและมี

ศักยภาพมากขึ้น  อีกท้ังสอดคลองกับขอคนพบงานวิจัยของ พิมพพัฑรา  เมืองอินทร (2555, หนา 67-68) ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนตระหนักถึงการจัด

การศึกษาแกผูเรียนจึงไดจัดสรรงบประมาณ ใหบริการอํานวยความสะดวกแกครูผูสอน  ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาครู

ใหไดรับการอบรม เขารวมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานจากหลายๆหนวยงานจึงสงผลใหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับประสทิธิผลของโรงเรียน  

  1.5 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคลโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตน อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ทานมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตาม

ความรูความสามารถและความถนัดอยางเหมาะสม ท้ังน้ีเปนเพราะวา ผูบริหารจะตองมีเทคนิคการมอบหมายท่ีดี การ

มอบหมายงานหรือหนาท่ีท่ีไดรับผิดชอบใหตรงตามความรูความสามารถและความถนัดของผูใตบังคับบัญชาแลว ก็จะ

สงผลใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจและความพรอมในการปฏิบัติงานน้ันอยางเต็มความสามารถ โดยผูบริหาร

จะตองศึกษาและวเิคราะหขอมูลพื้นฐาน ความรูความสามารถ จุดเดน จุดดอย ขอจํากัดตางๆรวมท้ังความถนัดเฉพาะสวน

บุคคล  หรือมอบหมายงานตามความสนใจความตองการท่ีจะศึกษาและพัฒนาตามความตองการของผูใตบังคับบัญชา 

และผูบริหารตองคอยเปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา ใหกําลังใจอยูเสมอ และประการสําคัญคือ การมอบหมายงานตาม

ปริมาณท่ีเหมาะสม มีความยุติธรรม ไมลําเอียง สอดคลองกับบัวยอย  กันนิดา (2552, หนา 92) การคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคล หมายถึง การท่ีผูบริหารแสดงพฤติกรรมในการทํางานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของ

ผูใตบังคับบัญชา มกีารเอาใจเขามาใสใจเรา มกีารติดตอสื่อสารแบบสองทาง และเปนรายบุคคล ผูบริหารจะมีพฤติกรรม
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เปนพี่เลี้ยง สอนและใหคําแนะนําและสงเสริมพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหพัฒนาตนเองมีการกระจายอํานาจโดยการ

มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชา โดยผูบริหารจะมีคุณลักษณะสําคัญดานความเขาใจในความแตกตางระหวาง บุคคล 

การเอาใจเขามาใสใจเรา มีความสามารถในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลและมีเทคนิคการมอบหมายงาน ท่ีดีและ

สอดคลองกับ ขวัญชัย จะเกรง (2551 , หนา 29) ไดสรุป ความหมายของการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลวา หมายถึง 

พฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงตอผูรวมงานโดยคํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคลดวยความสนใจ ดูแล เอาใจใสผูรวมงาน

เปนรายบุคคลอยางใกลชิด สงเสริมสนับสนุนใหกําลังใจ เปนทีปรึกษาใหผูรวมงานไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้น

ตามความตองการ ความสนใจและความสามารถชวยเหลอืช้ีแนะใหประสบการณ การเรียนรูสิ่งใหมๆ ดวยบรรยากาศการ

สนับสนุนผูรวมงานอยางเทาเทียมกัน มกีารติดตอสื่อสารสองทางและเปนรายบุคคล ซึ่งจะชวยใหไดขอมูลในการตัดสินใจ

ท่ีดขีึ้นและสามารถลดปญหาความคลุมเครือ ทําใหผูรวมงานรูสกึวาตนเองมคีุณคาและความสําคัญ 

2. การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

     2.1 ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ การปฏบัิติตนเปนแบบอยางท่ีดถีอืวาเปนประเด็นแนวทางท่ีผูบริหาร

และครูวิชาการใหความสําคัญมากท่ีสุด ในดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ท้ังน้ีเปนเพราะวา เมื่อครองตนเปน

แบบอยางท่ีดแีลวยอมเปนผูท่ีนาเคารพนับถอืทําใหผูใตบังคับบัญชาศรัทธาและปฏบัิติตามคําส่ังผูประพฤติดีดวยความเต็ม

ใจนอกจากน้ันแลว ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองมีความเสียสละ อดทนและมุงม่ันในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ มี

คุณธรรม จริยธรรมและความยุติธรรม ไมลําเอียง ใหความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชาเสมอกัน มีความเอื้อเฟอ เผื่อแผ 

เปนกัลยาณมติร และท่ีสําคัญตองมคีวามรับผดิชอบตอหนาท่ีและการปฏบัิติงานสูง มคีวามเช่ือม่ันในตนเอง  กลาตัดสินใจ

อยางมีเหตุผลเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคในสวนของราชการอยูเสมอ  ยอมรับความคิดเห็นของทุกคน ใหผูรวมงานมีสวน

รวมในความคิดและตัดสินใจโดยใหคําแนะนําชวยเหลือดวยความจริงใจกับผูรวมงาน สอดคลองกับบัวยอย  กันนิดา 

(2552, หนา 84) กลาววา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ หมายถึง การท่ีผูบริหารประพฤติตัวเปนแบบอยางหรือเปน

พฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงออกมาใหผูใตบังคับบัญชามีการยอมรับ เช่ือม่ัน ศรัทธา ภาคภูมิใจและไววางใจใน

ความสามารถของผูบริหาร ยินดีท่ีจะทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผูบริหารจะมีการประพฤติตนเพื่อใหเกิด

ประโยชนแกผูอื่น เสยีสละเพื่อผลประโยชนของกลุม เนนความสําคัญเร่ืองคานิยม ความเช่ือ และการมเีปาหมายท่ีชัดเจน 

    2.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ การท่ีผูบริหารเปนแบบอยางในการอุทิศและเสียสละเวลาในการพัฒนา

สถานศึกษา มคีวามสําคัญอยางมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวา เมื่อผูนําปฏิบัติเปนแบบอยางแลว จึงไมยากนักท่ีผูใตบังคับบัญชา

จะปฏิบัติตามในเร่ืองของการอุทิศและเสียสละเวลาอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อผลประโยชนตอสวนรวม เกิด

ความเห็นอกเห็นใจกันในเวลาทํางาน ทําใหสถานศึกษามกีารพัฒนาดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ผูนําก็จะเปนท่ีนับถือ

ของผูบังคับบัญชาและชุมชน การสรางขวัญ ใหกําลังใจและใหรางวัลเสริมแรงตามโอกาสสําคัญๆแกผูใตบังคับบัญชาอยาง

สมํ่าเสมอยกยองช่ืนชมครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความมานะอดทน ทุมเทเสียสละจนเกิดผลเชิงประจักษ  เปนการเสริมแรงท่ี

สําคัญท่ีทําใหผูใตบังคับบัญชามีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานเพื่อสถานศึกษา เพราะแสดงถึงนํ้าใจท่ีผูนํามีให

ผูใตบังคับบัญชาเพื่อแสดงวาผูใตบังคับบัญชาทุกคนวาเปนพลังขับเคลื่อนการทํางานของสถานศึกษา มีสวนทําใหงานทุก

งานของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ โดยการทํางานทุกครั้งจะตองมีการประชุมสนทนา แสดงความคิดเห็น 

แลกเปลี่ยนและเรียนรู ไปพรอมกันอยางเสมอภาค สอดคลองกับคํานึง ผุดผอง (2547, หนา 30) ไดสรุปความหมายของ
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การสรางแรงบันดาลใจวาหมายถึงพฤติกรรมท่ีผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางานท่ีเปนกระบวนการทําใหผู

รวมงานมแีรงจูงใจภายในไมเห็นแกประโยชนสวนตัวแตอุทิศตนเพื่อกลุมมีการต้ังมาตรฐานในการทํางานสูงและเช่ือม่ันวา

จะสามารถบรรลุเปาหมายมคีวามต้ังใจแนวแนในการทํางานมีการใหกําลังใจผูรวมงานมีการกระตุนผูรวมงานใหตระหนัก

ถงึสิ่งท่ีสําคัญโดยผูนําจะมคีุณลักษณะท่ีสําคัญในดานการสรางแรงจูงใจภายในใหกับผูรวมงานมีการสรางเจตคติท่ีดีและ

การคดิในแงบวก 

   2.3 ดานการกระตุนทางปญญา คือ การสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาตนเองโดยการใหเขารวมการ

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาตอ อยางตอเนื่องตามศักยภาพและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น ท้ังน้ีเปนเพราะวา ผูบริหารมกีารสนับสนุนดานงบประมาณ คาพาหนะ คาถายเอกสาร อีกท้ังสรางความตระหนักใน

บทบาทหนาท่ีภาระงานของความเปน ปูชนียบุคคลและความกาวหนาในวิชาชีพ โดยการสนทนาใหคําปรึกษาและ

สอดแทรกช้ีแนะแนวทางการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบหรือเร่ืองท่ีสนใจและแนวทางในการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

พรอมท้ังติดตามผลหลังการอบรม ใหนํามาเผยแพร ขยายผลแกเพื่อนครูในโรงเรียนเพื่อนําความรูไปปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม สอดคลองกับวันชัย ธงชัย (2547 ,หนา  10) ใหความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา หมายถงึ เปนผูนําท่ี

กระตุนใหเกดิความสนใจระหวางผูรวมงานและผูตามทําใหเกดิการตระหนักรูในเร่ืองภารกจิ(Mission) และวิสัยทัศน(Vision) 

ของทีม โดยผูนําจะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณของผูรวมงานและผูตามและองคการ ตลอดจนพัฒนาความสามารถ

ของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับความสามารถและศักยภาพท่ีสูงขึ้นและสอดคลองกับวิโรจน สารรัตนะ (2546, หนา 

76-77) กลาววา ผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนผูท่ีจูงใจใหบุคคลอื่นปฏบัิติหนาท่ีเกนิกวาความคาดหวังตามปกติ มุงไปท่ีภารกจิ

งานกวาง ๆ ดวยความสนใจ ท่ีเกิดขึ้นภายในตน การยอมรับคุณคาในตัวบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง 

ความพยายาม จะชวยพัฒนาศักยภาพของผูอื่น ใสในความตองการของแตละบุคคล และปฏิบัติตอผูอื่นอยางมนุษยท่ีมี

คุณคา  

                2.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีผูบริหารสวนใหญใหแนวทางก็คือการ

มอบหมายภาระหนาท่ีโดยคํานึงถึงความแตกตาง ขอจํากัดของแตละบุคคล มอบหมายงาน ตามความรูความสามารถ 

ความถนัด อยางเหมาะสมและประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน ท้ังน้ีเปนเพราะวา ผูบริหารตองศึกษาความแตกตาง 

ขอจํากัดตางๆ ความรู ความสามารถ ความถนัด ของแตละบุคคล วิเคราะหจากวิสัยทัศนและผลงานท่ีผานมา ของ

ผูใตบังคับบัญชา สอบถามความสมัครใจ เปดโอกาสใหทุกคนอาสาทํางานในดานท่ีตนถนัด ศึกษาสภาพแวดลอมของ

ผูใตบังคับบัญชา  พบปะพูดคุยใหกําลังใจ ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชา  เพื่อสรางความเปนกันเอง

และพยายามใหกําลังใจสมํ่าเสมอแลวนําขอมูลมาประมวลเพื่อแนะแนวสงเสริมตอไป ถาหากผูใตบังคับบัญชาจะเปลี่ยน

งานควรมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูตอกันและสงเสริมใหเขาอบรมเพิ่มเติมตามงานท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงประโยชน

สูงสุดของงานเปนสําคัญ สอดคลองกับสุเทพ  พงศศรีวัฒน (2548 ,หนา 403) ภาวะของผูนําการเปลี่ยนแปลง  คือการท่ี

ผูนําใชการจูงใจใหผูตามเกิดการเพิ่มความพยายามในการทํางานขึ้นมากกวาปกติ  ซึ่งมาจากการท่ีผูตามมีระดับความ

ม่ันใจตอผลของงานท่ีไดรับมอบหมายและความมุงม่ันตอความสําเร็จคอนขางสูง  ในท่ีสุดผลท่ีไดจากการทํางานก็คือ 

กอใหเกดิความเปลี่ยนแปลงท่ีดขีึ้น และสอดคลองกับBass (1985, หนา 84-91) ไดอธิบายถงึพฤติกรรมการคํานึงถึงความ

เปนปจเจกบุคคลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวาเปนความสามารถของผูนําท่ีทราบความตองการท่ีแตกตางกันของผูตาม 

ทราบจุดเดน จุดดอยและใหความสนใจในความตองการและความกาวหนาของผูตาม โดยการคํานึงถึงการพัฒนา 
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(Development Orientation) โดยการประเมนิการปฏบัิติงานในปจจุบันและตําแหนงในอนาคตเมื่อมคีวามรับผดิชอบมากขึ้น การ

ปฏิบัติใหดูเปนตัวอยางและมอบหมายงานตามความสามารถของแตละบุคคล ใหความชวยเหลือเพื่อเพิ่มความสามารถ

และเสริมแรงจูงใจใหมากย่ิงขึ้นตามความตองการขององคการ เปนแบบอยางท่ีดใีหลูกนองเลยีนแบบ มคีวามเห็นอกเห็นใจ 

ใหความสนใจ มีความเอื้ออาทร เปนผูใหคําปรึกษา สังเกต และบันทึกความกาวหนาในการปฏิบัติงานของลูกนอง และ

สนับสนุนใหลูกนองไดรับการฝกอบรมทางดานเทคนิค 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการศกึษาไปใช 

 สําหรับผูบรหิารสถานศกึษา 

จากผลการศึกษาพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ดานการสราง

แรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุก

ดาน ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรใหความตระหนักและความสําคัญในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน

โดยเฉพาะการเปนแบบอยางท่ีดีในการอุทิศและเสยีสละเวลาในการพัฒนาสถานศึกษา มอบหมายภาระหนาท่ีโดยคํานึงถึง

ความแตกตาง ขอจํากัดของแตละบุคคลมอบหมายงาน ตามความรูความสามารถ ความถนัด อยางเหมาะสมและ

ประสทิธิภาพประสทิธิผลของงานพรอมท้ังสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามศักยภาพและหนาท่ี

ท่ีไดรับมอบหมายใหมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 สําหรับเขตพื้นที่การศกึษา 

1. ควรจัดใหมีกระบวนการพัฒนาผูบริหารเนนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหมากขึ้นโดยการฝกอบรม/การฝก

ปฏบัิติงานในท่ีทํางาน 

2. ควรมีการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยจัดทําเอกสารเผยแพร จัดทําคูมือ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง การตรวจเย่ียมโรงเรียน ใหคําปรึกษาแนะนําการศึกษาดูงาน และการประชุมสัมมนา 

ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยท่ีมอิีทธิพลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเชียงราย ผูบริหารสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา อันจะนําไปสูการบริหารคุณภาพ

งานทางการศึกษาไดสําเร็จตามเปาหมาย 

  2. ควรศึกษาเพื่อหารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  เพื่อรองรับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ รวมถงึการจัดการศึกษาในยุคประชาคมอาเซยีน 
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กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องดวยผูศึกษาไดรับความกรุณาอยางมากจาก   

ดร.กัมพล ไชยนันท อาจารยท่ีปรึกษางานศึกษา ท่ีไดกรุณาใหความชวยเหลือ ในดานการใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะ

อันเปนประโยชนอยางย่ิงตองานศึกษา รวมท้ังคณะกรรมการตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ  ดวยความเอาใจใสอยางดี

ยิ่งจงึขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง 

ขอขอบพระคุณ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ กรรมการสอบงานศึกษา  ท่ีไดใหคําแนะนําในสิ่งท่ีเปนประโยชนเพื่อมา

ปรับปรุงแกการศึกษาคนควาดวยตนเอง ใหมคีวามถูกตองชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

ขอขอบพระคุณ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย    

เขต 4 นายธัญญะ เนียมแตง ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยจัน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

นายธวัชชัย กันทาเดช ผูอํานวยการโรงเรียนบานสบรวก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 

ผูทรงคุณวุฒิท่ีกรุณาตรวจสอบความสมบรูณ และความเท่ียงตรงของเคร่ืองมอืในการศึกษา 

ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รวมท้ัง 

ครูวชิาการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ท่ีกรุณา

ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพื่อการศึกษาคร้ังน้ี 

สุดทายน้ีผูศึกษาขอขอบคุณ พี่ ๆ เพื่อน ๆ รวมถงึผูท่ีมสีวนรวมเปนกําลังใจใหความชวยเหลือตลอดมาจนประสบ

ความสําเร็จในการศึกษาระดับมหาบัณฑิต คุณคาท่ีเกิดจากการศึกษาคร้ังน้ี ขอมอบเปนเคร่ืองตอบแทนพระคุณ บิดา 

มารดา ครู อาจารย  และมพีระคุณทุกทานท่ีไดถายทอดความรู ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําท่ีทรงคุณคา และไดมอบ

กําลังใจตลอดระยะเวลาในการทําศึกษาในคร้ังน้ีจนประสบความสําเร็จดวยดี 
 

เอกสารอางองิ 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553. กรุงเทพมหานคร: 

 คุรุสภาลาดพราว. 

กิ่งกาญจน จติตกะวาน. (2553). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักการศึกษาเมือง

พัทยา  จังหวัดชลบุรี. วทิยานิพนธ. กศ.ม., มหาวทิยาลัยบูรพา. ชลบุรี.  

นรรฐรส  กาบเครือ. (2547). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการเผชิญปญหา

กรณศีกึษา บรษิัทเอกชนแหงหนึ่ง. วทิยานิพนธการจัดการมหาบัณฑติ  มหาวทิยาลัยบูรพา.ชลบุรี. 

เนตรพัณณา  ยาวริาช. (2547). ภาวะผูนําและผูนําเชงิกลยุทธ. กรุงเทพฯ : เซ็นทรัลเอ็กเพรส. 

บุญชม  ศรีสะอาด. (2545). การวจัิยเบื้องตน. พมิพคร้ังท่ี 7. กรุงเทพฯ : สุวริียาสาสน. 

บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. (2551). สถติเิพื่อการวจัิยทางศกึษา. มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

บุญโสม ดีเลิศ. (2550). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษา สุรนิทร เขต 1. วทิยานิพนธสาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฎสุรินทร.สุรนิทร 

 



 

2855 

 

เอกสารอางองิ (ตอ) 

บัวยอย กันนิดา.(2552) ความสําพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสทิธผิลการบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสุรนิทร เขต 3. วทิยานิพนธ สาขาการบริหารการศึกษา  

 มหาวทิยาลัยราชภัฎสุรินทร.สุรินทร. 

ประยุทธ  ชูสอน. (2548). พฤติกรรมภาวะผูนําและแนวทางการพัฒนาสูความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหาร

โรงเรยีน ประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

มหาวทิยาลัยขอนแกน.ขอนแกน. 

พมิพพัฑรา เมอืงอินทร. (2555). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสทิธผิลของโรงเรยีน   

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย. 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง กศ.ม., มหาวทิยาลัยพะเยา, เชียงราย. 

วันชัย ธงชัย. (2547). ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมโรงเรียนที่สงผลตอการบริหารงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานในโรงเรยีนมัธยมศกึษา. วทิยานิพนธ. กศ.ม. มหาวทิยาลัยศิลปากร.นครปฐม. 

Bass, Bernard M. and Avolio, Bruce. “ Developing Transformational Leadership:1992 and Beyond “ .Journal 

of European Industrial Traning.(May 1990): pp 21-27  



 

2856 

 

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการ ของ

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานกับรหิารงาน

การศึกษาพเิศษ 

The Transformational Leadership of the Principals that Affect to the  

Organizational Culture of Rajaprajanugroh School, Group 6, upper Northern, 

under the Office of the Administration of Special Education 
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บทคัดยอ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 2. ศึกษาวัฒนธรรมองคการ

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ 3. ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับวัฒนธรรมองคการ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนอื

ตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 

ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ จํานวน 254 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม 

แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามชุดท่ี 1 คาความเช่ือม่ัน ไดเทากับ 0.99 และ

แบบสอบถามชุดท่ี 2 ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.95 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการวจิัยพบวา 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัด

สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
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การศึกษาพเิศษ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
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3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับวัฒนธรรมองคการ ของโรงเรียนราชประชา

นุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ พบวามคีวามสัมพันธกันในระดับมาก อยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
  

คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง/วัฒนธรรมองคการ  
 

Abstract  

 The purpose of the research were study the transformational leadership of the principals and the 

organizational culture of Rajaprajanugroh school, group 6, upper northern, under the office of the administration of 

special education. The sample of 254 teachers were asked to answer a set of 5 rating scale questionnaire 1 is 

reliable at 0.99 and questionnaire 2 is reliable at 0.95. The collected data was analyzed by using percentage, mean 

standard deviation and the stepwise multiple regression analysis. The findings were as follows; The overall level of 

transformational board leadership of Rajaprajanugroh school, group 6, upper northern, under the office of the 

administration of special education was rated at a good level. The overall of the enterprise culture of Rajaprajanugroh 

school, group 6, upper northern, under the office of the administration of special education was at a middle level and 

the overall level of the relationship between the changes of management and organizational culture of Rajaprajanugroh 

school, group 6, upper northern, under the office of the administration of special education was high level with 

statistical significant at 0.01 
 

Keywords: Transformational Leadership, organizational culture  
 

บทนํา 

ปจจุบันจากการเกดิกระแสโลกาภิวัตน พบวาท่ัวโลกน้ันมสีภาพแวดลอมและสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตอสื่อสารเศรษฐกิจสังคมการเมือง และ

วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงท้ังดานบวกและดานลบอยางไมหยุดน่ิง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆและใน

ฐานะท่ีประเทศไทยเปนสวนหน่ึงของประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ี เมื่อ

สภาพสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง องคการก็ไมอาจจะหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงได ผูนําท่ีมีวิสัยทัศนจะนําพา

องคการ ใหไปสูสิ่งท่ีดกีวา โดยไมตองรอใหเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมภายนอก จึงตองนําเทคนิคตาง ๆ ท่ีเหมาะสม

นํามาพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะทําใหองคการสามารถรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นได เมื่อใดท่ีแตละองคการมีการดําเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ไมวาจะ

กอใหเกดิผลกระทบกับบุคคล วิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมท้ังในวงแคบหรือกวาง ยอมแสดงวาการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว

องคการ    

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับท่ี2)พ.ศ.2545และ(ฉบับท่ี3)พ.ศ.2553 ไดกําหนดแนว

ทางการบริหารและการจัดการศึกษา ในมาตราท่ี 9 ใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาตองยึด
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หลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยคํานึงถึงการมีสวนรวม

ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา

สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นโดยยึดหลักความเปนเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัต ิ

เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพและความตองการในแตละระดับหรือทองท่ี ดังปรากฏในบทบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2545 ในมาตราท่ี 39 ท่ีวาใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาโดยตรง(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 12) จะเห็นไดวาการบริหารการศึกษามีลักษณะ        

ท่ีแตกตางไปจากเดมิทําใหผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีเพื่อบริหารจัดการใน

รูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับดังกลาวโดยผูบริหารหรือผูนําซึ่งเปนบุคคลท่ีมี

ความสําคัญและตองเตรียมพรอมในตนเองในทุก ๆ ดานตองเปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาการหรือประสบการณ

และท่ีสําคัญคือ ผูบริหารตองมี ภาวะผูนํา ผูนําท่ีมีภาวะผูนํายอมนําพาซึ่งคุณคาและประโยชนใหแกกลุมและองคการ  

การเปนผูนําจึงเปนศิลปะของการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นเพื่อใหบุคคลเหลาน้ันมีความเช่ือม่ันในตัวผูนํา มีความ

เคารพนับถอืและใหความรวมมอืกับผูนําดวยความจริงใจ (พรนพ พุกกะพันธุ, 2544, หนา 19) 

ดังน้ันผูบริหารในฐานะผูนําจะตองใหความสําคัญกับภาวะผูนํา สรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้น         

ในตนเอง มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีความกลาคิด กลาทํา มีมนุษยสัมพันธท่ีดี เพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน

สถานศึกษา (อุดม สิงโตทอง, 2550, หนา 3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปนสิ่งท่ีสามารถจูงใจใหครูอาจารยใหความ

รวมมือกันทํางานดวยความเต็มใจภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงน้ีมีองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะอยู 4 ดาน คือ ดานการ       

มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Ideological influence) ดานการสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational development) ดานการ

กระตุนทางปญญา (Intellectual Motivation) และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 

การใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท้ัง 4 ดานของผูบริหารสถานศึกษาจึงเหมาะกับยุคปฏิรูปการศึกษาน้ี เพราะจะทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงท้ังบุคลากรและองคการ (ประภา อัครพงศพันธุ, 2552, หนา 5) 

แตในปจจุบันพบวาผูบริหารสถานศึกษาจํานวนไมนอยท่ีขาดความเปนภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลงจนทําใหเกิด

ปญหาดานการบริหารจัดการเนื่องจากผูบริหารยังนําเทคนิคเกา ๆ หรือเทคนิคท่ีลาสมัยแลวมาใชในการบริหารจัดการ  

หรือพูดอีกอยางหน่ึงก็คอืผูบริหารยังมคีวามเช่ือท่ีผดิ ๆ เกี่ยวกับภาวะผูนํา โดยเช่ือวาความคดิของตนน้ันถูกตอง ความเช่ือ

หรือความคดิท่ีไมถูกตองเหลาน้ีจงึเปนตัวขัดขวาง ทําใหองคการเกดิความลาหลัง ขาดความกระตอืรือรนในการปฏิบัติงาน 

ขาดความคิดสรางสรรคในรูปแบบใหม ๆ และเปนวัฒนธรรมองคการท่ีเฉื่อยชา และเปนวัฒนธรรมแบบแข็งท่ียากจะ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งนับวาเปนปญหาท่ีกระทบตอกระบวนการบริหาร เพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางมาก 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษตามแนวคิดเกี่ยวกับภาวะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงของแบสและอโวลโิอ (Bass andAvolio, 1999, p 9-32; อางอิงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 

8-11) ซึ่งมอีงคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ4 ดานท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการ ตามแนวคิดของคุกและลาฟเฟอรที (Cooke 

and Lafferty) 3 ลักษณะ คอื 1) ลักษณะสรางสรรค (Constructive Styles) 2) ลักษณะต้ังรับ-เฉื่อยชา (Passive-Defensive 
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Styles) 3) ลักษณะต้ังรับ-กาวราว (Aggressive-Defensive Styles) เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาการบริหารงาน จนเกดิการเปลี่ยนแปลงในองคการเพื่อใหเกดิประสทิธิผลตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน 

สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 

2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคการของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัด

สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรม

องคการ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษซึ่งผูวิจัยได

ดําเนินการวจิัยตามขัน้ตอนดังน้ี  

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

1. ประชากรท่ีใชในการวจิัยในคร้ังน้ี ประกอบดวย ครูผูสอน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือ

ตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ จํานวน 7 โรงเรียน จํานวน 288 คน  

2. กลุมตัวอยาง สําหรับการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแก โรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยผูวิจัยกาํหนดขนาดตัวอยาง โดยใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของเครจซี         

และมอรแกน (Krejcie and morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 264 คน โดยวธีิการสุมแบบสุมอยางงาย  

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ประการ 

ดังน้ี 

1. การมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณหรือ

การสรางบารม ี 

2. การสรางแรงบันดาลใจ  

3. การกระตุนการใชปญญา 

4. การคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล 

วัฒนธรรมองคการ 3 ลักษณะ ดังน้ี 

1. ลักษณะสรางสรรค (Constructive 

Styles) 

2. ลักษณะต้ังรับ-เฉื่อยชา (Passive- 

    Defensive Styles) 

3. ลักษณะต้ังรับ-กาวราว (Aggressive- 

    Defensive Styles) 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมอืท่ีใช เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน คอื 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ 

(check list) ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณทํางานในสถานศึกษาปจจุบันเพื่อใชเปนขอมูล

พื้นฐาน 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคดิทฤษฎีภาวะผูนําของแบสและอโวลิโอ 

ซึ่งผูวจิัยสรางขึ้นและประยุกตจากแบบสอบถามของ (สมพร เมืองแปน, 2548 หนา 38) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(rating scale) มขีอคําถาม 4 ดาน จํานวน 40 ขอ  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของคุกและลาฟเฟอรที ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นและ

ประยุกตจากแบบสอบถามของ เสาวลักษณ กณิเรศ (2548) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มขีอคําถาม 3 

ดาน จํานวน 30 ขอ  

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

การสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยและการหาคุณภาพของเคร่ืองมอืดําเนินการตามขัน้ตอนตอไปน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรม

องคการอยางสรางสรรค เพื่อนํามาสรางเคร่ืองมอื 

2. กําหนดกรอบแนวคดิท่ีใชในการสรางเคร่ืองมอื โดยจัดทําตารางโครงสรางและเนื้อหาเสนออาจารยท่ีปรึกษา

ตรวจสอบแกไข 

3. สรางเคร่ืองท่ีกําหนดตามกรอบแนวคดิในขอ 2 

4. นํารางแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาท่ีใชในแบบสอบถามและนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 

5. นํารางแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคา

ดัชนีความสอดคลองของคําถาม (IOC) เลอืกขอคําถามท่ีมคีา (IOC) ต้ังแต 0.67  ถงึ 1.00 

6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับครูผูสอนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห

แมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ท่ีไมใชประชากรท่ีศึกษา จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเขาใจภาษา คําช้ีแจงตาง ๆ 

ของแบบสอบถามและวิเคราะหหาคุณคาของแบบสอบถาม คือ หาคาความเท่ียง นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากการ

ทดลองใชทุกฉบับ มาหาคาความเช่ือม่ันดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficent) ของครอนบาค 

แบบสอบถามท้ังฉบับ ซึ่งไดคาสัมประสทิธ์ิของความเช่ือม่ัน ชุดท่ี 1 คาความเช่ือม่ัน ไดเทากับ 0.99 และ ชุดท่ี 2 คาความ

เช่ือม่ัน ไดเทากับ 0.95 

7. จัดพมิพเปนเคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวจิัยตอไป 
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วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยไดดําเนินการโดยมขีัน้ตอนดังน้ี 

1.  ผูวจิัยขอหนังสอืจากวทิยาลัยการศึกษามหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อสงไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 

ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลกับประชากรในการตอบ

แบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยดําเนินการสงหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม พรอมแบบสอบถามไปยังโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 

3.  ผูวจิัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและติดตามแบบสอบถามโดยการขอความอนุเคราะหโรงเรียนราชประชา

นุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ สงแบบสอบถามคนื ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 

๒๔ จังหวัดพะเยา 

การวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูลไดดําเนินการดังตอไปน้ี 

1.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับคนืมาท้ังหมด พจิารณาคัดเลอืกฉบับท่ีสมบูรณ 

2.  นําแบบสอบถาม ท่ีคัดเลอืกแลวไปวเิคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิต ิ 

เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

3.  เสนอผลการวเิคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการ ของโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคการ 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารกับวัฒนธรรมองคการ กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน 

สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 264 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 

(Questionnaires) ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 

สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของ

สถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เมื่อสราง

เคร่ืองมอืเสร็จแลว นําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอื จากน้ันนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค (IOC) อยูในระหวาง 0.67-1.00 และนําไปทดลองใช (Try Out) กับครูผูสอนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห

แมฮองสอน เพื่อหาความเช่ือม่ันโดยวธีิหาคาสัมประสทิธแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ัน ชุดท่ี 1 คาความเช่ือม่ัน 

ไดเทากับ 0.99 และ ชุดท่ี 2 คาความเช่ือม่ัน ไดเทากับ 0.95จากน้ันนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษา       

โดยแจกแบบสอบถามไปจํานวน 264 ฉบับ และเก็บคืนไดมาครบ 254 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.21 และวิเคราะหขอมูล 

โดยใชสถติิ คารอยละ (Precentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  
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สรุปผลและอธปิรายผล 

สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการ ของโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ สรุปผลการวจิัยดังน้ี 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา ดานท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คอื ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

รองลงมา คือ ดานมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ อยูในระดับมากดานการกระตุนทางปญญา อยูในระดับมากและดานท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื ดานการสรางแรงบันดาลใจ อยูในระดับมาก  ตามลําดับ 

1.1 ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คอื ผูบริหารช้ีแจงวัตถุประสงคและเปาหมายการทํางานใหบุคลากรทุกคนรับทราบอยูในระดับมาก ขอท่ี

มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ ผูบริหารแสดงความยินดีท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ อยูในระดับมาก และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื ผูบริหารทําใหบุคลากรเกดิความภาคภูมใิจเมื่อไดรวมงานกัน อยูในระดับปานกลาง 

1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ ผูบริหารช้ีใหเห็นวาการมีเจตคติท่ีดีตอองคการจะมีผลตออนาคตของสถานศึกษา อยูในระดับมาก ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยรองลงมา คือ ผูบริหารมีการกระตุนใหบุคลากรกระตือรือรนในการทํางาน อยูในระดับมาก และขอท่ีมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด คอื ผูบริหารกลาวถงึงานท่ีมอบหมายใหทําวาเปนสิ่งทาทายความสามารถ ของบุคลากร อยูในระดับปานกลาง 

1.3 ดานการกระตุนทางปญญา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ ผูบริหารมักกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยรองลงมา คอื ผูบริหารใหความม่ันใจวาปญหาทุกอยางสามารถแกไขไดถาทุกคนรวมใจกัน อยูในระดับมาก และ

ขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื ผูบริหารไมปดกัน้แนวคดิหรือวจิารณการแสดงความคดิเห็นของบุคลากร อยูในระดับปานกลาง 

1.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา

ขอท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คอื ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมกีารพัฒนาตนเองอยูเสมอ อยูในระดับมาก ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยรองลงมา คอื ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรใชความสามารถพเิศษในการปฏบัิติงานอยางเต็มท่ี อยูในระดับมาก 
และขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื ผูบริหารจะเอาใจใสเปนพเิศษในความตองการของบุคลากรแตละคน อยูในระดับปานกลาง 

2. วัฒนธรรมองคการ ของ โรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ  

ดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ ดานวัฒนธรรมลักษณะตั้ง

รับ-เฉื่อยชา อยูในระดับมากและดานท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื ดานวัฒนธรรมลักษณะต้ังรับ-กาวราว อยูในระดับปานกลาง  

2.1 ดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คอื บุคลากรในสถานศึกษาของทานมกีารวางแผนและกําหนดเปาหมายเพื่อความสําเร็จของการทํางาน

รวมกัน อยูในระดับมากขอท่ีมคีาเฉลี่ยรองลงมา คอื บุคลากรในสถานศึกษามีความขยันหม่ันเพียรและความกระตือรือรน
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ในการทํางาน อยูในระดับมากและขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื บุคลากรทุกคนของทานมคีวามสุขกับการทํางานในสถานศึกษา 

อยูในระดับปานกลาง 

2.2 ดานวัฒนธรรมลักษณะต้ังรับ-เฉื่อยชา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอ

ท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คอื บุคลากรในสถานศึกษาของทานหลีกเลี่ยงการมีปญหาขัดแยงกับผูบริหารหรือเพื่อนรวมงาน อยู

ในระดับมาก ขอท่ีมคีาเฉลี่ยรองลงมา คอื บุคลากรในสถานศึกษาจะทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารอยางเต็มท่ี 

อยูในระดับมาก และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ บุคลากรในสถานศึกษามักหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความรับผิดชอบงานท่ี

นอกเหนอืจากงานประจํา อยูในระดับปานกลาง 

2.3 ดานวัฒนธรรมลักษณะต้ังรับ-กาวราว โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ บุคลากรจะปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังเพื่อปองกัน

ขอผิดพลาดของตนเอง อยูในระดับมากขอท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ บุคลากรในสถานศึกษาของทานมักหลีกเลี่ยงการ

ปฏบัิติงานท่ีเสี่ยงตอความผดิพลาด อยูในระดับปานกลางและขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื บุคลากรในสถานศึกษาของทาน

แสดงความไมเห็นดวยตอการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายในหนวยงาน อยูในระดับปานกลาง 

 3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับวัฒนธรรมองคการ ของโรงเรียน                      

ราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มี

ความสัมพันธกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 

อภปิรายผลการวจัิย 

จากผลการวิจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห กลุม 6 ภาคเหนอืตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ มปีระเด็นท่ีอภิปรายผลดังตอไปน้ี 

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ          

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 และแกไข (ฉบับท่ี 3) 

พุทธศักราช 2552 รวมถึงพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 มีสาระสําคัญท่ีเนนวา 

ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีวุฒิภาวะทางการศึกษาอยางตํ่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา สงผลใหผูบริหาร

สถานศึกษาทุกประเภทสถานศึกษาจําเปนตองพัฒนาตนเองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยเขา

ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาอีกทั้งแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559)                     

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ไดระบุวาใหมีการประสาน พัฒนาบุคลากรและ

เครือขายของสถาบันเปนศูนยกลางบริหารการศึกษา โดยเฉพาะเตรียมบุคลากรเขาสูตําแหนง ในปจจุบันคณะกรรมการครู

และบุคลากรทางการศึกษาไดกําหนด กฎ ก.ค.ศ. ในการคัดเลือกบุคลากรเขาสูตําแหนงตองทําการสอบคัดเลือกจึงทําให

การบริหารสถานศึกษามีการคัดกรองบุคลากรเขาสูตําแหนงไดมาตรฐานสากล จึงทําใหเกิดมาตรฐานทางการบริหาร

การศึกษา และกอนเขาสูตําแหนงน้ันบุคลากรตองไดรับการเตรียมตัวเขาสูตําแหนงโดยผานการอบรมตามหลักสูตรของ

สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา เพื่อยกระดับความสามารถในการปฏบัิติงานทําใหเกดิภาวะผูนํา สามารถยกระดับจิตใจ

และแรงจูงใจของตนเอง และผูรวมงานใหมอุีดมการณและคุณคาทางจริยธรรมท่ี สงผลใหมีความสามารถในการโนมนาว

ใหผูรวมงานเกดิความตองการท่ีจะปฏิบัติภารกิจ โดยท่ีผูรวมงานไมคิดถึงประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม อุทิศตนเพื่อ

การศึกษา เพื่อนักเรียน โดยผูรวมงาน รวมคิด รวมทํา รวมภาคภูมิใจ สอดคลองกับ (ไพศาล แสนยศบุญเรือง, 2549) 
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ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสัมพันธกับความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของผูบริหาร

โรงเรียนจังหวัดขอนแกน ท่ีพบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมจัดอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานมปีระเด็นท่ีสําคัญท่ีผูวจิัยขออภิปรายเปนรายขอไดดังตอไปน้ี 

1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ พบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารช้ีแจง

วัตถุประสงคและเปาหมายการทํางานและยินดีท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถดวยความทุมเทเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคทําใหบุคลากรเห็นถงึ ความมุงม่ันในอุดมคติ และการม ีวสัิยทัศนท่ีผูบริหารถายทอดวิสัยทัศนและความคิดท่ี

สําคัญใหกับบุคลากรใหความม่ันใจกับบุคลากรวาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ไดผูบริหารเสยีสละประโยชนสวนตน

เพื่อประโยชนสวนรวมโดยเนนคานิยม ความเช่ือขององคการเปนหลักและปฏบัิติตนเปนแบบอยางท่ีดีจน เปนท่ียอมรับและ

ศรัทธาจาก บุคลากร จนเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกันสอดคลองกับ สราญรัตน จันทะมล (2548) ไดศึกษาเร่ือง

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวังสะพุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 

โดยพบวา ผูบริหารมรีะดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ อยูในระดับมาก 

1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารช้ีใหเห็นวาการมีเจตคติ

ท่ีดตีอองคการจะมผีลตออนาคตของสถานศึกษาซึ่งเปนการกระตุนใหบุคลากรกระตอืรือรนในการทํางานและผูบริหารเปด

โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจของสถานศึกษา สงผลใหเกิดความมุงม่ันอุทิศตนและ

ผูกพันกับสถานศึกษาเปนอยางย่ิง ผูบริหารแสดงใหบุคลากรเห็นวาสถานศึกษาเปนของทุกคนใหความรักและความผูกพัน 

สรางความม่ันใจกับบุคลากรท่ีต้ังใจปฏบัิติงานจะไดรับผลตอบแทนในเชิงบวกสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรเห็นวาทุกคนมี

คุณคาและ ความสําคัญเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเห็นถงึพลังและความเช่ือม่ันใน ตนเองตลอดจนงานท่ีมอบหมาย

ใหทําวาเปนสิ่งทาทายความสามารถ ของบุคลากรไมสอดคลองกับไพศาล แสนยศบุญเรือง (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษา

เร่ืองพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสัมพันธกับความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียน

เอกชนจังหวัดขอนแกน พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากท่ีสุด คอื การสรางแรงบันดาลใจ 

1.3 ดานการกระตุนทางปญญา พบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารมีการกระตุนใหบุคลากร

ตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษาสรางความม่ันใจวาปญหาทุกอยางสามารถแกไขไดถาทุกคนรวมใจกัน

พรอมท้ังสนับสนุนและจูงใจใหบุคลากรใหใชความคิดริเร่ิมในการพิจารณาปญหาตาง ๆ ผูบริหารเสนอแนะใหบุคลากรใช

แนวทางใหมๆมาแกปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการทํางานเปนการกระตุนใหบุคลากรมองปญหาในหลายแงมุมโดยอาศัย

ขอมูลและหลักฐานตาง ๆ อยางมเีหตุผลและมองปญหาตาง ๆ วาเปนสิ่งทาทายสามารถคดิวเิคราะหและตรวจสอบปญหา

อยางริเร่ิมสรางสรรคเห็นความสําคัญและใหกําลังใจบุคลากรท่ีปฏรูิปเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานแบบใหมไมปดกั้นแนวคิด

หรือวิจารณการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรสอดคลองกับ พระมหาอมร สุทธิ (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง 

บทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

พบวาบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา

ผูบริหารสถานศึกษามรีะดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนปญญา อยูในระดับมาก 

1.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารสงเสริม

และสนับสนุนใหบุคลากรมกีารพัฒนาตนเองโดยใชความสามารถพเิศษในการปฏบัิติงานอยางเต็มท่ีและมอบหมายงานโดย

ยึดหลักเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรแตละบุคคล ผูบริหารปฏิบัติตอบุคลากรโดยคํานึงถึงความสามารถท่ี
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แตกตางระหวางบุคคลและเห็นความสําคัญของบุคลากรทุกคนโดยใหโอกาสเรียนรูสิ่งใหม ๆ ผูบริหารมหีนาท่ีใหคําแนะนํา

แนวทางความกาวหนาของบุคลากรเปนรายบุคคล ตลอดจนคอยใหความสนใจและเอาใจใสกับบุคลากรใหพัฒนา

ความสามารถตามศักยภาพของตน สรางแรงจูงใจใหบุคลากรเห็นความสําคัญและคุณคาของตนเองอยูเสมอ สอดคลอง

กับขวัญชัย จะเกรง (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล อยูในระดับมาก 

2. วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงาน

การศึกษาพเิศษ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ 

2.1 ดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค พบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรในสถานศึกษามี

การวางแผนและกําหนดเปาหมายเพื่อความสําเร็จของการทํางานรวมกัน มีความขยันหม่ันเพียร กระตือรือรนในการ

ทํางานตลอดจนมกีารพัฒนาความสามารถของตนเองอยางตอเนื่องรักและความผูกพันกับสถานศึกษาใหการสนับสนุนซึ่ง

กันและกันในการดําเนินงานของสถานศึกษา เห็นอกเห็นใจยกยองและยอมรับความสามารถของเพื่อนรวมงาน กําหนด

วิธีการทํางานตามความพึงพอใจของตนและเช่ือวางานท่ีปฏิบัติเปนงานท่ีทาทาย บรรยากาศของการทํางานเปนไปใน

ลักษณะเปนมติรมไีมตรีสัมพันธตอกันมคีวามสุขกับการทํางานในสถานศึกษาสอดคลองกับกัลยภรณ  ดารากร ณ อยุธยา 

(2554) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการกับความคดิสรางสรรคของบุคลากร ศึกษา

ธนาคารพาณชิยในเขตจังหวัดนครปฐม พบวา วัฒนธรรมองคการดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค อยูในระดับสูง 

2.2 วัฒนธรรมลักษณะต้ังรับ-เฉื่อยชา พบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรหลีกเลี่ยงการมี

ปญหาขัดแยงกับผูบริหารหรือเพื่อนรวมงานจะทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารอยางเต็มท่ียอมรับและยินดี

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาอยางไมมีเงื่อนไขจะยึดถือวิธีการท่ีเหมือนกับเพื่อนรวมงานเสมอมุงม่ันการทํางาน 

ไมผิดพลาดเพื่อความม่ันคงในอาชีพม่ันใจในกฎระเบียบแบบแผนท่ีเคยปฏิบัติกันมามักแสดงความคิดคลอยตาม

ผูบังคับบัญชาหรือผูนํากลุมระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในการเสนอวิธีการทํางานท่ีตนเองตองรับผิดชอบหรือหลีกเลี่ยงการ

เขาไปตัดสินใจในปญหาภายในหนวยงานมักหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความรับผิดชอบงานท่ีนอกเหนือจากงานประจํา 

สอดคลองกับ กัลยภรณ ดารากร ณ อยุธยา (2554) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนํา วัฒนธรรม

องคการกับความคดิสรางสรรคของบุคลากร ศึกษาธนาคารพาณิชยในเขตจังหวัดนครปฐม โดยดานพบวา อยูในระดับสูง

รองลงมาจากวัฒนธรรมองคการดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค ก็คอืวัฒนธรรมองคการลักษณะต้ังรับ-เฉื่อยชา  

2.3 วัฒนธรรมลักษณะต้ังรับ-กาวราว พบวาอยูในระดับ ปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ บุคลากรจะ

ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังเพื่อปองกันขอผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นกับตน มักหลีกเลี่ยงการ

ปฏิบัติงานท่ีเสี่ยงตอความผิดพลาดชอบใชอํานาจและชอบออกคําส่ังกับเพื่อรวมงานเพื่อใหเกิดการยอมรับทํางานอยาง

เปนระบบตามแผนการท่ีวางไวอยางเครงครัดมักไมพอใจกับคนท่ีมีความคิดเห็นไมตรงกับความคิดของตนพยายามท่ีจะ

สรางผลงานของตนเองใหเหนอืกวาผูรวมงานและชอบตรวจสอบการทํางานของผูอื่นอยางถี่ถวนมักโตเถียงกันในเร่ืองการ

ทํางานเสมอชอบตําหนิเพื่อนรวมงานเมื่อเพื่อนรวมงานทําผดิพลาดแสดงความไมเห็นดวยตอการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายใน

หนวยงาน สอดคลองกับกัลยภรณ ดารากร ณ อยุธยา (2554) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนํา 

วัฒนธรรมองคการกับความคิดสรางสรรคของบุคลากร ศึกษาธนาคารพาณิชยในเขตจังหวัดนครปฐม โดยดานพบวา 
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วัฒนธรรมองคการดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค กับวัฒนธรรมองคการลักษณะต้ังรับ-เฉื่อยชา อยูในระดับสูง

วัฒนธรรมลักษณะต้ังรับ-กาวราว อยูในระดับปานกลาง 

3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการ ของโรงเรียน            

ราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยภาพรวมและรายดาน               

มคีวามสัมพันธกันทุกดาน แสดงใหเห็นวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองคการเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นคูกันและแยก

ออกจากกันไดยาก ท้ังสองสวนมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน เพราะในแตละองคประกอบมีสวนสรางเสริมและสงเสริมซึ่ง

กันและกัน ซึ่งไดสงผลใหเกิดผลกระทบกับทุกสิ่งทุกอยางในองคการและท่ีสําคัญ คือ องคประกอบของภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงจะสรางสรรคองคประกอบของวัฒนธรรมองคการในแตละองคประกอบ ใหบรรลุเปาหมายและเกิดผล

สัมฤทธ์ิในการดําเนินงานในท่ีสุด สอดคลองกับงานวจิัย ณัฐวุฒิ แกวบางพูด (2554, บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองคการกรณศึีกษา :เทศบาลนครภูเก็ต พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

นายกเทศบาลนครภูเก็ตกับวัฒนธรรมองคการในลักษณะสรางสรรคเทศบาลนครภูเก็ต มีความสัมพันธกันในระดับ

คอนขางสูง อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ผลจากการวิจัยท่ีพบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 

ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการ

สรางแรงบันดาลใจ มีคะแนนเฉลี่ยอยูในอยูในอันดับสุดทายของทุกดาน ดังน้ันผูบริหารควรสรางเจตคติท่ีดีตอองคการ 

กระตุนใหบุคลากรกระตือรือรนในการทํางาน โดยเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความสามารถในการ

ทํางานอยางเต็มท่ีและสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรเห็นวาทุกคนมคีุณคาและ ความสําคัญตอองคการ 

2. ผลจากการวิจัยท่ีพบวา วัฒนธรรมองคการ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน 

สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ จัดอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันผูบริหารตองสรางแรงจูงใจและสนับสนุนความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค กระตุนใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นและเหตุผลและไมวิจารณความคิดของบุคลากรแมนวามันจะ

แตกตางจากความคิดผูบริหาร การทําใหบุคลากรรูสึกวาปญหาท่ีเกิดขึ้นเปนสิ่งท่ีทาทายและเปนการเปดโอกาสท่ีดีท่ีจะ

แกปญหารวมกัน สรางความเช่ือม่ันวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไขและเอาชนะได สิ่งเหลาน้ีลวนเปนแนวทางสําคัญ          

ท่ีผูบริหารจะนํามาปรับปรุงวธีิการบริหารจัดการในสถานศึกษาเพื่อใหวัฒนธรรมองคการเกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

ไปในเปาหมายท่ีตองการตอไป 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาระหวาง

สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการดําเนินงานดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรม

องคการ 
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กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตัวเองเลมน้ีสําเร็จสําเร็จลงไดดวยดเีพราะไดรับความกรุณาอยางสูงจาก ดร.นํ้าฝน  กันมา 

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ท่ีชวยเหลือใหคําแนะนํา แนวคิด และตรวจสอบ ตลอดจนการแกไขใหลุลวงไปดวยดี

เสมอมา 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณและผู เกี่ยวของทุกทาน ซึ่งประกอบไปดวยคณะกรรมการสอบเคาโครง 

คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย ผูท่ีใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล ซึ่ง

ไดแก ครูผูสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ท้ัง 7 

โรงเรียน ไดใหคําช้ีแนะ กรอกขอมูลท่ีเปนประโยชนระหวางการจัดเก็บขอมูล ตองกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ 

โอกาสน้ีดวย 

ขอขอบพระคุณ เพื่อนนิสติปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาทุกคน ท่ีไดสรางประสบการณท่ีดีงาม ขอขอบคุณ

ในนํ้าใจและมติรภาพท่ีดท่ีีมใีหกันเสมอมา จนทําใหสารนิพนธเลมน้ีสําเร็จตามประสงค คุณคาและประโยชนอันพึงไดจาก

สารนิพนธน้ี ขอบูชาแทนพระคุณบูรพาจารยและบุพการีทุกทาน 
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ภาวะผูนําของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีมตีอความพงึพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชยีงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

Leadership of School Administrators to the Contentment of Teachers Wiangkaen District 

Chiangrai Province Chiangrai Primary Educational Service Office Area 4 

วรรณพยา นาระตะ10

1 และ พงษกร หงษกราย11

2 

Wanpaya Narata1 and Pongsakron Hongkrai2 
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจของครู

อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผูใหขอมูลไดแก ครูอําเภอ

เวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในปการศึกษา 

2557 จํานวน 261 คน และสุมตัวอยางโดยใชการสุมตัวอยางแบบงายไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 155 คน เคร่ืองมือ

ท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ โดยใชคําถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตอความพึงพอใจของครู และขอเสนอแนะ สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ท้ัง 5 ดาน คือ ภาวะผูนําดานเทคนิค ภาวะผูนําดานมนุษย ภาวะผูนําดานทางการศึกษา ภาวะผูนําดานเชิงสัญลักษณ

ภาวะผูนําดานการมสีวนรวม  
 

คําสําคัญ : ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา, ความพงึพอใจของครู  
 

Abstract 

 The objectives of the study were to Leadership of School Administrators to the Contentment of Teachers 

Wiangkaen District, Chiangrai Province, Chiangrai Primary Educational Service Office Area 4. The People were 

261 teachers who work in 2014 academic year, And using a simple random sampling with a sample of 155 people  
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in Wiangkaen District, Chiangrai Province,Chiangrai Primary Educational Service Office Area 4.The research material 

was a questionnaire consisted of 3 parts, namely, general data of person teachers,The Leadership of School 

Administrators to the Contentment of Teachers the suggestion. The data analyses were performed using 

Packaged Computer Program; Statistical techniques employed were percentage, mean and standard 

deviation. 

 The results of this study were found that overall 5 dimensions to Leadership of School Administrators to the 

Contentment of Teachers were in high level such as Technical leadership, Human leadership, Education leadership, 

Symbolic leadership and Participation leadership. 
 

Key words : Leadership of School Administrators, Contentment of Teacher 
 

บทนํา 

 ประจวบ พลอยละออง (2548, หนา 2) กระทรวงศึกษาธิการจงึไดมนีโยบายในการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา 

โดยการปฏิรูปการศึกษา แลวกําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว 4 ดาน คือ การปฏิรูปโรงเรียนหรือสถานศึกษา 

การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตร และการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนโรงเรียนซึ่งเปน

หนวยงานทางการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุด ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจะเปนผูนําท่ีมีบทบาทในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา 

ผลจากการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

2544 ท่ีมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนด ีมปีญญา มคีวามสุข มคีวามเปนไทย มศัีกยภาพในการศึกษาตอ

และประกอบอาชีพขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาจะ

ประสบความสําเร็จตองอาศัย ความรู ความสามารถ คุณลักษณะที่ดี และคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

ซึ่งเปนผูนําของบุคลากรในสถานศึกษา 

  ชัยเสฎฐ พรหมศรี (2551, หนา 41-48) การบริหารการศึกษาในสถานศึกษามีอิทธิพลตอการศึกษาของชุมชน

ซึ่งการบริหารจะมปีระสทิธิภาพเพยีงใดขึ้นอยูกับผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจากมคีวามใกลชิดกับคณะครู และชุมชนมากท่ีสุด 

ผูบริหารสถานศึกษาจงึมบีทบาทสําคัญมากในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสถานศึกษาเพื่อนําไปสูความสําเร็จซึ่งไมใชเร่ืองงาย 

ดังน้ัน สิ่งสําคัญท่ีผูบริหารจะตองระลึกไวเสมอ คือการใชความอดทนในการแกปญหา และสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีใหเกิดในการ

ทํางาน ความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน จะเนนคุณภาพของผูบริหารโรงเรียนเปนสําคัญและปจจัย

คุณภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีสําคัญมากปจจัยหน่ึง คือ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร ซึ่งเปนสิ่งท่ีสามารถ

ฝกฝน พัฒนา และเรียนรูได 

 Owen,1981 p. 45 และ McCorkle and Others (1982, p.190 อางถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2549, หนา 21) การจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองอาศัยผูบริหารสถานศึกษา และครูท่ีมี

ความรู ความสามารถ โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนท้ังผูอํานวยการ นักจัดการ และเปนผูนํา ซึ่งผูบริหาร

ในยุคโลกาภิวัตน ตองใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับทุก
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สภาพการณได และใชความรูความสามารถของตนใหเกิดประโยชนตอการบริหารงานอยางมี ประสิทธิผล การท่ีโรงเรียน

จะจัดการศึกษาใหมปีระสทิธิภาพไดน้ันถอืวา ความสามารถของผูบริหารโรงเรียนเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางย่ิง เพราะ 

ผูบริหารเปรียบเสมอืนหัวใจของโรงเรียน เปนผูสงเสริมความกาวหนาของการเรียนการสอน เปนผูจัดการใหงานดําเนินไป

ดวยความเรียบรอย เปนผูท่ีตองรับผิดชอบงานของโรงเรียนต้ังแตงานสูงสุดมาจนถึงตํ่าสุด ซึ่ง ธรินธร นามวรรณ (2548, 

หนา 21) กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนเร่ืองท่ีสําคัญและมีความจําเปนตอการจัดการศึกษาอันจะสงผลตอการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาจะดไีดขึ้นอยูกับความสามารถของการจัดการของผูบริหารที่จะเขาใจหลักการและ

ทฤษฎีทางการบริหารสามารถประยุกตใชไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 อรรณพ พงษวาท (2550, หนา 58) ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา จงึตอง

แสดงออกซึ่งภาวะผูนําใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ คน เวลา สถานท่ี ตลอดจนสภาพแวดลอมในบริบทดังกลาว 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจะสะทอนใหเห็นผลของ การจัดการศึกษาและการบริหารงานในสถานศึกษา คุณภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนจะเปนเชนไรขึ้นอยูกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในการท่ีจะนําศักยภาพของบุคลากรใน

โรงเรียนมาใชใหเกดิประโยชนสูงสุดในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร มคีวามจําเปนตองสรางความสมดุลระหวางภารกิจ

ของโรงเรียนกับบุคลากรผูทํางาน ทําอยางไร จึงจะไดงานท่ีมีประสิทธิภาพ และครูใหมีความสุขในการทํางาน คือ ไดท้ัง

งานและนํ้าใจของผูทํางาน 

  วรินธร กาญจนระวีกุล (2551, หนา 1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจึงเปนหัวใจของการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพและเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมาในเชิงบวก และมีความมุงม่ันท่ีจะฟนฝา

อุปสรรคตาง ๆ มีความกระตือรือรนทํากิจกรรมน้ัน ๆ อยางทุมเทเต็มกําลังความสามารถ ขณะเดียวกันหากมนุษยไมมี

ความพงึพอใจในงานก็จะทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตาง  ๆในเชิงลบไมเอาใจใสกิจกรรมน้ัน  ๆนอกจากน้ีพฤติกรรมการบริหาร

ตามแบบภาวะผูนําท่ีแตกตางกันมีความสัมพันธเกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานของสมาชิกและความสําเร็จขององคกร

หรือสถานศึกษา เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของกลุมขึ้นอยูกับแบบของผูนําซึ่งจะสะทอนวิธีปฏิบัติงาน จึงกลาวไดวา

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีดคีวรมลัีกษณะเปนผูนําท่ีเหมาะสมเพื่อใหครูมคีวามพงึพอใจในการทํางานดวยความเต็มใจและเต็ม

กําลังความสามารถเพื่อใหภาระงานดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมปีระสทิธิภาพ  

ดวยเหตุน้ีทําใหผูวจิัยมคีวามสนใจและตองการท่ีจะศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมตีอความพึงพอใจ

ของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งปจจัยท่ี

ช้ีใหเห็น ถงึความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกรมหีลายปจจัยท่ีนาสนใจและเห็นวา

มคีวามสําคัญย่ิงคอื ปจจัยเกี่ยวกับความพงึพอใจของผูท่ีมสีวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาไมวาจะเปน

ผูบริหาร ครู นักเรียน ตลอดจนผูปกครองนักเรียน เพราะความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีดี ที่ชอบ ที่พอใจตอสิ่งตาง ๆ 

อันเปนทัศนคติท่ีด ีในการปฏบัิติงานในองคการใดก็ตาม ถาบุคลากรท่ีเกี่ยวของขาดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือมี

ทัศนคติไมดตีอองคกรแลวปญหาตาง ๆ จะเกิดขึ้นกับองคกรในทุก ๆ ดาน ความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ี

วางไวจะไมเกิดขึ้น องคกรก็จะสิ้นเปลืองท้ังทรัพยากรและงบประมาณ โดยเปลาประโยชน ในทางตรงกันขาม ถาหาก

ผูเกี่ยวของมคีวามพงึพอใจตอการปฏิบัติงานหรือตอหนวยงาน องคกร ยอม ทําใหหนวยงานหรือองคกรประสบผลสําเร็จ

ตอการปฏบัิติงาน ผูวจิัยในฐานะครูผูปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของภาวะผูนําทางการบริหารของ
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ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจของครูผูสอน เพื่อจะเปนขอมูลในการปรับปรุง พัฒนา ลักษณะของผูบริหารท่ี

ตรงกับความพึงพอใจของครู รวมท้ังเปนประโยชนสําหรับผูบริหาร ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อการนํามาใชในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางดานการ

บริหารงานบุคคล ใหมคีวามรูความสามารถในการปฏบัิติงานมากย่ิงขึ้นกอใหเกดิประโยชนสูงสุด ตอการศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 

กรอบแนวคิด 

ในการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดกําหนดกรอบแนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนํา

ของผูบริหารโดยใชแนวคิดและทฤษฏีของ ยุค (Yukl, 1994, pp. 59-60), เซอจิโอวานี (Sergiovanni, 1984 อางถึงใน อุทัย 

บุญประเสริฐ, 2548, หนา 28-29) และลูทวูด และดูกค (Leithwood & Duke, 1999 cited by Lunenburg and Ornstein, 2004, 

pp. 136-137) ท่ีกลาวถงึภาวะผูนําในแตละดานไว ดังกรอบแนวคดิน้ี 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ี มุงศึกษา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยผูศึกษา นําเสนอวิธีการดําเนินการศึกษา 

ตามลําดับดังน้ี กลุมตัวอยาง เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ความพงึพอใจของครูตอภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษาใน 5 ดานดังน้ี 

1.ภาวะผูนําดานเทคนิค  

2. ภาวะผูนําดานมนุษย  

3. ภาวะผูนําดานทางการศึกษา  

4. ภาวะผูนําดานเชิงสัญลักษณ 

5. ภาวะผูนําดานการมสีวนรวม 

 

สถานภาพท่ัวไปดังน้ี 

- เพศ 

- อายุ 

- ประสบการณทํางาน 

- ระดับการศึกษา 
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กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ครู อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งปฏบัิติหนาท่ีในปการศึกษา 2557 จํานวน 155 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเลอืกตอบ (Checklist) จํานวน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ประสบการณ

ทํางานและระดับการศึกษามลัีกษณะเปนตัวเลอืกท่ีกําหนดคําตอบไวให (Forced choice) 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจ

ของครู อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

การสรางเครื่องมือทีใ่ชในการวจัิย 

 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดดําเนินการสรางเคร่ืองมอื ตามขัน้ตอนดังตอไปน้ี 

  1. ศึกษาแนวคดิ หลักการ วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนํา ความพึงพอใจ ในการบริหารงาน และ

การสรางเคร่ืองมอืวจิัย 

 2. สรางกรอบแนวคิดในการวิจัย และสรางเคร่ืองมือตามขอบเขตของการวิจัย ศึกษาความหมาย ทฤษฏ ี

หลักการ แนวคดิ องคประกอบ เพื่อทําเปนนิยามเชิงปฏบัิติการ (นิยามศัพทเฉพาะ) และนํานิยามศัพทเชิงปฏบัิติการมาเปน

แนวทางในการสรางขอคําถามโดย ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา 

 3. นําเครื่องมือที่สรางเสร็จแลวใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความถูกตองพรอมทั้งขอคําแนะนําใหการ

ปรับปรุงแกไข 

 4. นํารางแบบสอบถามเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อหาความเท่ียงตรงเชิงประจักษ (Fact Validity) หรือ

หาคา IOC นําขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขและหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective 

Congruence )  

5. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางใน

การวจิัย  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาดําเนินการ ดังน้ี 

 1. ผูศึกษาขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปยังผูอํานวยการสถานศึกษาในอําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชียงรายสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม

ขอมูล จากครูผูสอน ท่ีใชเปนกลุมตัวอยางเพื่อตอบแบบสอบถาม 

 2. ผูศึกษานําหนังสอืพรอมแบบสอบถาม จัดสงไปยัง ครูผูสอน ในอําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชียงรายสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง 
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  3. ผูศึกษาเก็บรวมรวมขอมูลแบบสอบถามคืนจากครูผูสอนดวยตนเอง ตามเวลาท่ีกําหนดและดําเนินการ

ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม 

การวเิคราะหขอมูล 

 1. การผูศึกษาในคร้ังน้ีใชโรงเรียนในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4 เปนหนวยวเิคราะห (Unit of analysis) และวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

2. การวเิคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณทํางาน และระดับ

การศึกษา โดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

3. การวเิคราะหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมตีอความพงึพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใช คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย

ใชเกณฑตามแนวคดิของเบสท (Best, 1977:179-187 )  

 4. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ

Percentage) 
  

ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดวเิคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหขอมูลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมตีอความพงึพอใจของครู อําเภอเวยีงแกน

จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมตีอความพงึพอใจของครู

อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

 สรุปผลการศกึษา 

 ผลจากการวเิคราะหขอมูลการศึกษา เร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมตีอความพงึพอใจของครู อําเภอ

เวยีงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวเิคราะห สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญงิ มากท่ีสุด 

จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 61.3 เพศชาย จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 38.7 อายุของผูตอบแบบสอบถามมีอายุ

ระหวาง 30-39 ปมากท่ีสุด ซึ่งมีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 47.1 รองลงมาอายุระหวาง 40-49 ป จํานวน 37 คน คิดเปน

รอยละ 23.9 อายุตํ่ากวา 30 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 21.3 และอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป มีจํานวน 12 คน คิดเปน

รอยละ 7.7 ประสบการณทํางานของผูตอบแบบสอบถามพบวา มีประสบการณทํางานระหวาง 1-10 ปมากท่ีสุดจํานวน 95 คน 

คดิเปนรอยละ 61.3 รองลงมาคอื ประสบการณทํางาน 11-15 ป จํานวน 30 คน คดิเปนรอยละ 19.4 ประสบการณทํางาน 
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16-20 ป จํานวน 17 คน คดิเปนรอยละ 11.0 และประสบการณทํางาน 20 ปขึ้นไปมีนอยท่ีสุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ

8.4 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มรีะดับการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด จํานวน 98 คน คดิเปนรอยละ  

63.2 รองลงมาคือระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 34.8 และระดับการศึกษาตํ่ากวา

ปริญญาตรีจํานวน 3 คน คดิเปนรอยละ 1.9 

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหขอมูลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 จากผลการวเิคราะห ภาวะผูนํา ท้ัง 5 ดานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.20 ท้ัง 5 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ภาวะผูนําดานมนุษย 

(Human Leadership) ความพงึพอใจของครูอยูในระดับมาก คดิเปนรอยละ 4.25 อยูลําดับท่ี 1 ภาวะผูนําดานเชิงสัญลักษณ 

(Symbolic Leadership) ความพึงพอใจของครูอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.20 อยูลําดับท่ี 2 และลําดับทายสุด ภาวะ

ผูนําดานเทคนิค (Technical Leadership) ความพงึพอใจของครูอยูในระดับมาก คดิเปนรอยละ 4.16 

 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหขอมูลขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจของครู 

อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

จากผลการวเิคราะห ขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมตีอความพงึพอใจของครู อําเภอ

เวยีงแกน จังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประมวลสรุปไดดังน้ี ครูอําเภอ

เวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตองการใหผูบริหาร

สถานศึกษาเปนผูนําทางดานวิชาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมากท่ีสุด เปนลําดับท่ี 1 เพราะวางานวิชาการคือ

หัวใจสําคัญของการบริหารการศึกษา รองลงมาคือ ผูบริหารควรใหความสําคัญในดานการพัฒนางานวิชาการ และ

นวัตกรรมท่ีสงเสริมงานวิชาการใหมากย่ิงขึ้น และลําดับทายสุด ควรมกีารประเมินผลงานของผูบริหารสถานศึกษาอยาง

จริงจังตอเนื่อง จากผูบังคับบัญชา มกีารพจิารณาความดคีวามชอบ จากผลงานดานวิชาการเปนหลัก ไมแยกวา โรงเรียน

ขนาดเล็ก กลาง ใหญ  

 อภปิรายผล 

 จากผลการศึกษา เร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อภิปรายผลการศึกษา ดังน้ี 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมตีอความพงึพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา ภาวะผูนําดานมนุษย ภาวะผูนําดานเชิงสัญลักษณ ภาวะผูนําดาน

การมสีวนรวม ภาวะผูนําดานทางการศึกษา ภาวะผูนําดานเทคนิค มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ท้ัง 5 ดาน ท้ังนี้

เนื่องจากภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีอิทธิพลสามารถจูงใจบุคคลภายในกลุมใหเห็นตาม สามารถทําใหผูใตบังคับบัญชาพึงพอใจ

และใชความพยายามในการทํางานมีความคิดสรางสรรคสมาชิกหรือบุคคลภายในกลุมยอมรับและมอบหมายใหเปนผูนํา

และท่ีสําคัญเปนบุคคลท่ีทําหนาท่ีนําใหกลุมบรรลุภารกิจหรือเปาหมายไดผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูนําจะทําให

ผูรวมงานและผูมสีวนท่ีเกี่ยวของเช่ือถอื ยอมรับ ศรัทธา สงเสริมความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีใหแกผูรวมงานอยาง 
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เสมอภาค และรวมปฏิบัติงานจนบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ จิรประภา 

เอ่ียวเจริญ (2550, หนา 96) ท่ีไดศึกษาความพงึพอใจของครูท่ีมตีอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนนิติบุคคล สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบวาครูมีความพึงพอใจตอภาวะผูนําของผูบริหารอยูใน 

ระดับมาก และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปราณี ร้ิวทอง (2550, หนา 82-83) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตอ

พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 2 

ผลการวจิัยพบวาความพงึพอใจของครูท่ีมตีอพฤติกรรม ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมมี

ระดับความพงึพอใจอยูในระดับมาก  

สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดเสนอแนะไววา ตองการใหผูบริหาร

สถานศึกษาเปนผูนําทางดานวิชาการประกอบดวยความรูดานพัฒนางานวิชาการ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและ

นวัตกรรม มีความสามารถ ความคิดดี เปนคนดี มีศีลธรรม มีเหตุผล มีความยุติธรรม รับฟงขอคิดเห็นของผูรวมงานและ

สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง สงเสริมดานขวัญกําลังใจ อุทิศตนใหแกราชการ เปนตัวอยางท่ีดี

แกผูรวมงาน มีความกลาตัดสินใจในการทํางาน และกลารับผิดชอบ ซึ่งในการบริหารงานจะขาดสิ่งหน่ึงสิ่งใดก็จะเกิด

ปญหาตาง ๆ ตามมาผูบริหารควรใชหลักการบริหารงาน โดยยึดทางสายกลาง มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูบริหารท่ีดีรับฟง

ขอคดิเห็นของผูรวมงานและสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผูบริหารควรสงเสริมดานขวัญกําลังใจ ใหแก

คณะครู 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 จากผลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมตีอความพงึพอใจของครู อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชียงราย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มขีอเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใชดังตอไปน้ี 

1. ครูตองการใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําทางดานวชิาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2. ผูบริหารควรใหความสําคัญในดานการพัฒนางานวชิาการ และนวัตกรรมท่ีสงเสริมงานวชิาการใหมากย่ิงขึ้น 

3. ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูท่ีมศีีลธรรม ปฏบัิติตนตามแบบอยางท่ีดขีองศาสนา อยูในกฎระเบียบ 

4. ควรมกีารประเมนิผลงานของผูบริหารสถานศึกษาอยางจริงจังตอเนื่อง จากผูบังคับบัญชา มกีารพจิารณาความดี 

ความชอบ จากผลงานดานวชิาการเปนหลัก ไมแยกวา โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ  

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมกีารศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจของครูในจังหวัดเชียงรายทุกเขตพื้นท่ี

อยางตอเนื่องเนื่องจากยังอยูในชวงของการปฏรูิปการศึกษา 

2. ควรมีการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัด

เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เมื่อไดมีการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาไปแลว

ระยะหน่ึง 



 

2877 

 

3. ควรวจิัยและพัฒนาแบบสอบถามภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมตีอความพงึพอใจของครูใหครอบคลุม

ทุกเขตพื้นท่ีในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขต ท่ีจะทําใหไดมาซึ่งขอมูลความพึงพอใจท่ีแทจริงซึ่งจะ

นําไปสูการพัฒนาประสทิธิภาพการปฏบัิติงานของผูบริหารสถานศึกษาตอไป 

4. ควรจะไดมกีารศึกษาวจิัยภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา 

ในอําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยสอบความเห็นจาก 

กลุมตาง ๆ ท่ีมคีวามเกี่ยวของไมวาจะเปนผูปกครอง ชุมชน และ นักการภารโรง นาจะทําใหไดขอเท็จจริงรอบดานมากขึ้น 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความอนุเคราะหชวยเหลือเปนอยางดีจาก 

ดร.พงษกร หงษกราย อาจารยท่ีปรึกษาและคณะผูเช่ียวชาญท่ีไดใหคําแนะนํา ปรึกษา ประกอบดวย นายเอกราช ลือชา 

ผูอํานวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา นายมานิตย ถูนาแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา และนางรัตนา ชินะขาย 

ครูวิชาการโรงเรียนขุนขวากพิทยา ซึ่งมีสวนสําคัญท่ีทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองมีความสมบูรณย่ิงขึ้น ผูวิศึกษา

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณ คณะครูโรงเรียน อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4 ทุกทาน ท่ีไดใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล 

 หากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี มีคุณคาและมีประโยชน ตอวงการศึกษา ผูวิจัยขออุทิศคุณความดีท่ี

ไดรับจากการศึกษาคนควาคร้ังน้ี มอบใหแกทานท่ีไดชวยเหลือเกื้อกูล สนับสนุนและเปนกําลังใจในการทํางานจนเปน

ผลสําเร็จ 

ขอระลกึถงึพระคุณของบิดา มารดา ครู อาจารยท่ีไดใหชีวิต ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ใหผูศึกษาไดมีโอกาส

ศึกษา และประสบความสําเร็จในวชิาชีพมาจนถงึทุกวันน้ี 
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ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศกึษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 

Academic Leadership of school administrators in Phan District Under Chiangrai 
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บทคัดยอ 

การศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อ ศึกษาภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวัตถุประสงคในการศึกษาดังน้ี 1.ศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอพาน 2.ศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน จําแนกตาม

ประสบการณในการบริหารงาน ตําแหนงวทิยฐานะ และประเภทโรงเรียน ผลการศึกษา พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับมาก และมากท่ีสุด ผลการศึกษา

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน จําแนกตามประสบการณในการบริหารงาน ตําแหนงวิทย

ฐานะ และประเภทของโรงเรียนไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําทางวชิาการ  
 

Abstract  

The objectives of this study was to study the Academic Leadership Administrators in Phan District under 

Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2. The following objectives: 1) To studying the Academic 

Leadership Administrators in Phan. 2) To study the level of becoming The Academic Leadership Administrators that 

classified by experience  administration, position and type of school. The results showed that  the Academic 

Leadership Administrators in Phan District Under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2 have been 

found that overall it was great and depending on the high level and the most of all and Study the level of becoming 
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2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : rictor57@gmail.com 
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The Academic Leadership Administrators by classified in experience  administration, position and type of school, 

there were not differences. 
 

Keywords: Academic Leadership  
 

บทนํา 

การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คนท่ีมีคุณภาพยอมสงผลใหสังคมและ

ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ จึงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญและความ

จําเปนอยางยิ่ง การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาคน โดยสรางความเสมอภาคและใหโอกาสทุกคนไดรับ

การศึกษาอยางท่ัวถงึ โดยกําหนดใหบุคคลมสีทิธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาขัน้พื้นฐานไมนอยกวาสบิสองปท่ีรัฐจะตอง

จัดใหท่ัวถงึและมีคุณภาพ ดังเชนท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนกฎหมายการศึกษาท่ี

ไดกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาในปจจุบันใหเกิดความชัดเจน โดยไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา

มากขึ้นในลักษณะการบริหารงานท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งถือไดวาเปนการใหความสําคัญกับสถานศึกษาเพื่อใหการจัด

การศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน การปฏิรูปการศึกษาและคุณภาพการศึกษาจึงเปนเร่ืองเรงดวนท่ีตอง

ทําคูขนานกันไป เพราะหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาจึงเปนสิ่งจําเปนและ

สําคัญเพราะเปนกระบวนการในการเสริมสรางผูเรียนใหมคีุณลักษณะท่ีพงึประสงคคือเกง ดี มีความสุขการทําใหผูเรียนมี

ความรูความสามารถ และมีคุณลักษณะท่ีประเทศชาติตองการน้ัน เกี่ยวของกับงานวิชาการโดยตรง เพราะลักษณะงาน

วิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผูเรียน การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหประสบ

ผลสําเร็จไดน้ันถือไดวาเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาโดยตรงในการวางแผนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

ของตนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท่ีจะไดผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตรงตามท่ีตองการ ผูบริหาร

สถานศึกษาจะตองใหความสนใจในการบริหารงานวชิาการ เพราะงานวชิาการเปนหัวใจหลักของสถานศึกษา ฉะน้ันจึงเปน

หนาท่ีสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาจะตองตระหนัก และใหความสนใจอยางจริงจัง 

จากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 2 ในปการศึกษา 2556 ท่ีผานมา จํานวนท้ังสิ้น 65 โรงเรียน พบวาผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนระดับชาติ (O-NET) ของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ( สทศ.) ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา 

จํานวน 8 สาระการเรียนรู ดังน้ี 1.วิชาภาษาไทย ไดคะแนนเฉลี่ย 43.22 2.วิชาคณิตศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ย 40.55 3.วิชา

วิทยาศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ย 35.69 4.วิชาภาษาอังกฤษ ไดคะแนนเฉลี่ย 32.22 5.วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ไดคะแนนเฉลี่ย 37.96 6.วชิาสุขศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 59.12 7. วชิาศิลปะ ไดคะแนนเฉลี่ย 43.86 8. วิชาการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี ไดคะแนนเฉลี่ย 50.13 ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)ของสถาบัน

การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ( สทศ.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 8 สาระการเรียนรู ดังน้ี1.วิชาภาษาไทย 

ไดคะแนนเฉลี่ย 40.53 2.วิชาคณิตศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ย 24.91 3.วิชาวิทยาศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ย 36.76 4.วิชา

ภาษาอังกฤษ ไดคะแนนเฉลี่ย 28.14 5.วชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดคะแนนเฉลี่ย 38.37 6.วิชาสุขศึกษา ได

คะแนนเฉลี่ย 56.70 7.วชิาศิลปะ ไดคะแนนเฉลี่ย 42.19 8. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดคะแนนเฉลี่ย 43.45 จาก
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ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ( สทศ.) 

ของโรงเรียนในเขตอําเภอพานในปการศึกษาท่ีผานมาทําใหเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉพาะ 5 กลุม

สาระการเรียนรูหลักไดแกสาระภาษาไทย สาระคณติศาสตร สาระวทิยาศาสตร สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

และสาระภาษาตางประเทศมีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาระดับประเทศและคะแนนเฉลี่ยไมถึงรอยละ 50 ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง

คุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมผีลตอคุณภาพของผูเรียน  

จากสภาพปญหาและเหตุผลดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมบีทบาทสําคัญอยาง

ยิ่งในการแสดงศักยภาพของตนเองโดยเฉพาะความมีภาวะผูนําทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ ดังน้ัน

ผูวจิัยจงึสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยศึกษาในดานประสบการณการทํางาน ตําแหนงวิทยฐานะ และประเภทของ

โรงเรียนเพื่อนําผลของการศึกษาไปเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ และในการปรับปรุงการ

บริหารงานของผูบริหารใหบรรลุเปาหมายอยางมปีระสทิธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2. เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามประสบการณในการบริหารงานของผูบริหาร ตําแหนงวิทยฐานะ และประเภทของ

โรงเรียน 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนการวจิัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

ประชากร คือผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 65 คน 

การพัฒนาและสรางแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาในคร้ังน้ีไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของตางๆเพื่อนํามา

จัดทําเคร่ืองมอืในการสรางสอบถามตามกรอบแนวคดิ ฮอลลงิเจอร และเมอรฟ ( Hallinger and Murphy )  

  

1.ประสบการณในการบริหารงาน 

1.1 ตํ่ากวา 10 ป 

1.2 10 ปขึ้นไป 

2.ตําแหนงวทิยฐานะ 

2.1 ชํานาญการ 

2.2 ชํานาญการพเิศษ 

3.ประเภทของโรงเรียน 

3.1 ประถมศึกษา 

3.2 ขยายโอกาสทางการศึกษา 

ภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาตามกรอบ

แนวคดิของฮอลลงิเจอร และเมอรฟ 

 3 องคประกอบ 11 ดาน 

1. การกําหนดภารกจิของโรงเรียน 

1.1 ดานการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน 

1.2 ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน 

2. การจัดการดานการเรียนการสอน 

2.1 ดานการนิเทศและการประเมนิผลดานการสอน 

2.2 ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร 

2.3 ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 

3. การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 

3.1 ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน 

3.2 ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด 

3.3 ดานการจัดใหมสีิ่งจูงใจครูใหกับครู 

3.4 ดานการสงเสริมใหมกีารพัฒนาวชิาชีพ 

3.5 ดานการพัฒนา และสรางมาตรฐานวชิาชีพ 

3.6 ดานการจัดใหมสีิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู 
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เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย  

1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิดจากเอกสาร ตํารา และการวิจัยท่ีเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา ใหครอบคลุมท้ัง 11 ดาน 

2. สรางแบบสอบถามโดยแบงออกเปน 2 ตอน แยกเปน ตอนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเกี่ยวของกับประสบการณใน

การบริหารงาน ตําแหนงวทิยฐานะ และประเภทโรงเรียนของผูตอบมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และ

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคดิเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale ) 

3. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาดวยตนเองเพื่อตรวจสอบความถูกตองเพื่อให

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานเพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

ความถูกตองและความสอดคลองของขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทท่ีกําหนดโดยนําผลคะแนนท่ีไดมา

วเิคราะหหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ในการศึกษาคร้ังน้ีแบบสอบถามมคีา IOC เทากับ 1 

5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช ( Try-out ) กับผูบริหารสถานศึกษาท่ีไมใชกลุมประชากร 

จํานวน 30 ทานเพื่อหาความเท่ียงของขอคําถามแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน (Reliability) ของ

แบบสอบถามตามวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha -Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .75 

7. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขจนสมบูรณแลวนําเสนอตอประธานและกรรมการท่ีปรึกษา

การศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบกอนนําไปใชในการเก็บขอมูล 

8. นําแบบสอบถามฉบับจริงไปใชเก็บขอมูลกับกลุมประชากรท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอพาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ผูศึกษาไดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจาก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความ

อนุเคราะหเขาทําการสํารวจขอมูล 

2. แจกแบบสอบถามไปยังผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน  

3. เก็บแบบสอบถามจากแบบสอบถามท่ีสงไปจํานวน 65 ฉบับ 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากประชากรมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองในการตอบ

แบบสอบถาม 

5. นําขอมูลท่ีไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

1. วเิคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ วเิคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ 

นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 
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2. วเิคราะหภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยการหาคาเฉลี่ย  µ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน σ 
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย  

3. วเิคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามประสบการณ

ในการทํางาน ตําแหนงวิทยฐานะ และประเภทโรงเรียนของผูบริหารโดยการหาคาเฉลี่ย  µ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

σ นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 
 

ผลการศึกษา 

1. ภาวะผู นําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับมาก และมากท่ีสุด 

2. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา จําแนกตามประสบการณการบริหารงานไมแตกตางกัน 

3. ภาวะผู นําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา จําแนกตามตําแหนงวทิยฐานะไมแตกตางกัน 

4. ภาวะผู นําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา จําแนกตามประเภทโรงเรียนไมแตกตางกัน 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

1. ขอมูลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

จําแนกตามประสบการณในการบริหารงาน พบวา ประสบการณในการบริหารงานตํ่ากวา 10 ปจํานวน 9 คน คิดเปนรอย

ละ 13.8 ประสบการณในการบริหารงาน 10 ปขึ้นไปจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 86.2 จําแนกตามตําแหนงวิทยฐานะ 

พบวาตําแหนงวทิยฐานะชํานาญการ จํานวน 8 คน คดิเปนรอยละ 12.3 และตําแหนงวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 57 

คน คดิเปนรอยละ 87.7 จําแนกตามประเภทโรงเรียน พบวา โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 81.53 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 12 คน คดิเปนรอยละ 18.46 

2. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาองคประกอบดานการกําหนดภารกิจของ

โรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก องคประกอบดานการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก องคประกอบดาน

การสงเสริมบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก การพจิารณาเปนรายดาน และรายขอปรากฏผล

ดังน้ี 

1.1 การกําหนดภารกจิของโรงเรียน  

1.1.1 ดานการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน

อําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  

1.1.2 ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน

อําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก  
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1.2 การจัดการเรียนการสอน 

1.2.1 ดานการนิเทศและการประเมินผลดานการสอน พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการนิเทศและการ

ประเมนิผลดานการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก 

1.2.2 ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร พบวาภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาใน

อําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร

โดยรวมอยูในระดับมาก  

1.2.3 ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน พบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริการ

สถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการตรวจสอบ

ความกาวหนาของนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก  

1.3 ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรียน 

  1.3.1 ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน

อําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน

โดยรวมอยูในระดับมาก  

  1.3.2 ดานการดูแลเอาใจใสครู และนักเรียนอยางใกลชิด พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการดูแลเอาใจใสครูและ

นักเรียนอยางใกลชิดโดยรวมอยูในระดับมาก 

  1.3.3 ดานการจัดใหมสีิ่งจูงใจใหกับครู พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอ

พาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจสําหรับครู โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด 

  1.3.4 ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน

อําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ 

โดยรวมอยูในระดับมาก 

  1.3.5 ดานการพัฒนา และสรางมาตรฐานดานวิชาการ พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการพัฒนาและสราง

มาตรฐานวชิาการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

  1.3.6 ดานการจัดใหมสีิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู พบวา ภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา

ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  

3. ผลการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามประสบการณในการบริหารงาน โดยรวม พบวาไมแตกตางกัน  

4. ผลการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามตําแหนงวทิยฐานะ โดยรวม พบวาไมแตกตางกัน 
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 5. ผลการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามประเภทโรงเรียน โดยรวม พบวาไมแตกตางกัน 
 

อภปิรายผล 

จากการศึกษาภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลดังน้ี  

 1. ภาวะผู นําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาองคประกอบภารกิจของโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากท่ีสุด และมาก ไดแก ดานการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน ดานการ

สื่อสารเปาหมายของโรงเรียน องคประกอบดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร ดานการตรวจสอบความกาวหนาของ

นักเรียน ดานการนิเทศและการประเมินผลดานการสอน องคประกอบดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ

โรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแกดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู ดานการพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ 

ดานการจัดใหมสีิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู  ดานการสงเสริมใหมกีารพัฒนาวชิาชีพ ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน

อยางใกลชิด ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน ซึ่งในการศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก  

ท้ังน้ีเนื่องมาจากในปจจุบันเปนยุคแหงการปฏรูิปการศึกษาประกอบกับเทคโนโลยีตางๆมีความกาวหนาและเขา

มามบีทบาทในสังคม ผูบริหารจงึตองมกีารพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อพัฒนาภาวะผูนําของตนเองใหสอดคลองกับยุคแหง

การปฏิรูปการศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน ( 2550,หนา 17 ) ท่ีกลาววา การฝกอบรมพัฒนา

ผูบริหารในยุคปจจุบันตองสงเสริมความสามารถ และทักษะภาวะผูนําทางการเรียนการสอนเพื่อเปนการสงเสริมการปฏรูิป

การเรียนรู และคุณภาพนักเรียน โดยเฉพาะผูบริหารควรมีความรู และทักษะในดานการพัฒนาหลักสูตร และการบริหาร

จัดการช้ันเรียน และสอดคลองกับการศึกษาของ Greenwood,1987,หนา 89 อางอิงใน ชัยรัตน หลายวัชรกุล, 2547,หนา 4 

ซึ่งไดศึกษาภาวะผูนําทางการเรียนการสอนของผูบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาของอเมริกา พบวา ภาวะผูนํา

ทางการเรียนการสอนของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธโดยตรงกับการทํางานของผูบริหาร การทํางานและคุณภาพ

ของครูและการเรียนรูของนักเรียน  

เมื่อพจิารณาเปนรายดานภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา  

1.1 ดานการกําหนดเปาหมายของโรงเรียนพบวา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ี เนื่องมาจากหลังจาก

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดประกาศใชเพื่อปฏรูิปการศึกษาใหกาวทันและล้ําหนาการศึกษาของนานา

ประเทศ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทในการกําหนดเปาหมายของการเรียนการสอน มีการประเมินผล และนําผล

การประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ สุรศักดิ์ หลาบมาลา ,2546, หนา 2-4 อางอิงใน วีรชาติ 

วิลาศรี, 2551 ,หนา 25 ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ Larsen & Harty,1989, หนา 92 อางอิงใน ชัยรัตน หลายวัชรกุล

,2547,หนา 16 ไดศึกษาโดยการสํารวจความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญผูบริหารโรงเรียน และครูของมลรัฐแคลิฟอรเนียพบวา
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พฤติกรรมของผูบริหารดานภาวะผูนําทางการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนใหเกิดประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งถือวาเปน

พฤติกรรมท่ีพบของภาวะผูนําทางการเรียนการสอน  

1.2 ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก เนื่องมาจากการติดตอสื่อสารเปน

หัวใจสําคัญในการดําเนินการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งความสามารถท่ีจะถายทอดความคิดเปนคําพูด ผูบริหาร

สถานศึกษาจําเปนตองพัฒนา อภิชาติ ประภาสุชาติ ,2532,หนา 19 อางอิงใน พรสุรีย สุทธนะวัฒน ,2550,หนา 80 ซึ่ง

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุภาภรณ ศิริผันแกว ( 2550,หนา 67 ) กลาววา พฤติกรรมผูบริหารสตรีโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 อยูในระดับมาก เนื่องจากการติดตอ

ประสานงานมีความสําคัญตอกระบวนการบริหาร เพราะจะชวยใหเกิดประโยชนในดานตางๆ อาทิเชน ชวยใหบรรลุ

เปาหมายอยางราบร่ืน และรวดเร็ว การประสานงานท่ีดจีะชวยกอใหเกิดความเขาใจในหมูคณะ เกิดความสามัคคี และลด

ปญหาความขัดแยงตางๆ ชวยปองกันการทํางานซับซอนของหนวยงานสอคลองกับ Hallinger & Murphy, (1995,pp.221-

224 ) ท่ีไดกลาวไววาการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียนอาจจะทําในรูปแบบท่ีเปนทางการ เชนการประชุมคณะครู การ

ช้ีแจงในหนังสอืคูมอืการปฏบัิติงานของโรงเรียน หรือโดยรูปแบบท่ีไมเปนทางการ เชน การพูดคุยกับครู ผูปกครอง เปนตน 

จะทําใหบุคลากรทุกฝายมีการรับรูและเขาใจเปาหมายของโรงเรียนตรงกัน สามารถรวมมือกันปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายของโรงเรียนได และยังสอดคลองกับ บุญชวย ศิริเกษ ( 2540,หนา  105 ) ท่ีไดสรุปไววา กระบวนการ

ติดตอสื่อสารทุกขั้นตอนลวนมีความสําคัญ และจําเปนตอการบริหารท้ังสิ้น เพราะการบริหารเปนการดําเนินงานรวมกัน

ของบุคคลหลายคน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางเดียวกัน ทุกคนจึงตองปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนใหสอดคลองกับ

บุคคลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของในกลุมหรือองคการ ดังน้ันจึงจําเปนจะตองติดตอสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและ

กันอยูตลอดเวลา เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันในโรงเรียนหรือสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาจะตองแจงนโยบาย 

เปาหมาย และแนวทางปฏบัิติงานใหครู และเจาหนาท่ีทราบ ครูผูสอนทุกคนจะตองเขาใจหลักสูตรตรงกัน แปลงหลักสูตร

ไปสูการเรียนการสอนไดในทางเดยีวกัน ทําการวัดผลและประเมนิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามแนวทางอยางเดียวกัน ท้ังน้ี

เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา และทําใหนักเรียนไดรับประสบการณ  

1.3 ดานการนิเทศและการประเมินผลดานการสอน พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก

ผูบริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของงานวิชาการซึ่งเปนหัวใจหลักของโรงเรียนผูบริหารสถานศึกษาจะตอง

จัดการงานดานวชิาการใหเกดิประสทิธิภาพ และสัมฤทธ์ิผล โรงเรียนเปรียบเสมือนบริษัทเอกชนแหงหน่ึง ผลิตสินคาออก

มา คือนักเรียนตองเกง ด ีมคีวามสุข สิ่งท่ีจะทําใหงานวิชาการสําเร็จไดน้ันคือ การนิเทศการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ  

สุรศักดิ์ ปาเฮ ( 2550,หนา 28 ) ซึ่งกลาววา การดําเนินงานนิเทศภายในเปนงานท่ีอยูในความรับผิดชอบโดยตรงของ

ผูบริหารสถานศึกษา และเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดตอผลสําเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา

จะตองเปนบุคคลท่ีสามารถแสดงบทบาทในการนิเทศภายในไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคลองกับ 

สมาน นัยรัมย,2547,หนา 34 อางอิงใน ปริฉัตร เล็กดวง ,2554, หนา 110 ท่ีกลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูตองอาศัย

ความรูความสามารถท่ีหลากหลายรอบดาน รูเทคนิควิธีการตางๆ และตองรูจักเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน 

แตการปฏบัิตโิรงเรียนยังขาดบุคลากรท่ีมคีวามรูความสามารถรวมถงึผูบริหารโรงเรียนยังขาดทักษะกระบวนการเรียนรูจึง

ทําใหการนเิทศการจัดกระบวนการเรียนการสอนมปีญหา 
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1.4 ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร พบวาโดยรวมอยูในระดับมากท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากมีการ

ประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2551 เพื่อใหสถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบ และทิศทางในการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชนไทยทุกคนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี

คุณภาพดานความรู และทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและเสาะแสวงหาความรูเพื่อ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวติ ฉะน้ันครูผูสอน และผูจัดการศึกษาจะเปลี่ยนแปลงบทบาทจากเปนผูช้ีนําผูถายทอด

ความรูไปเปนผูชวยเหลอื สงเสริมสนับสนุนในการแสวงหาความรูจากสื่อแหลงการเรียนรูและใหขอมูลท่ีถูกตองแกนักเรียน 

เพื่อนําขอมูลเหลาน้ันไปใชสรางสรรคความรูของตน ซึ่ง สมแพน จําปาหวาย ( 2550, หนา 28 ) ไดศึกษาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวา สภาพการ

บริหารงานวชิาการโรงเรียน 7 ดาน คอืดานบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานวัสดุอุปกรณ และสื่อการ

เรียนการสอน ดานหองสมุด ดานการนิเทศ และดานการประชุมอบรมทางวชิาการ โดยรวมมีสภาพการบริหารอยูในระดับ

มาก สมหวัง พิธิยานุวัฒน ( 2550,หนา 22 ) กลาววาผูบริหารท่ีเปนผูนําทางวิชาการ หรือมีภาวะผูนําทางวิชาการควรมี

ความรูเร่ืองหลักสูตร และการบริหารการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน 

1.5 ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเนื่องมาจากในปจจุบัน 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูมีสวนเกี่ยวของตางๆมีมากขึ้นเชนผูปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ันการตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอ

ผูมสีวนไดสวนเสยี จงึมคีวามจําเปนอยางมาก วรีชาติ วลิาศรี ( 2551,หนา 81 ) ท้ังน้ีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานไดมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมคีวามสมดุลท้ังทางดานรางกาย ความรู คุณธรรมมี

จติใตสํานึกในความเปนพลเมอืงไทย และเปนพลโลกยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข มคีวามรู และทักษะบนพื้นฐานความเช่ือม่ันวาทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาคนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีคาดหวังไดทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังระดับชาติ 

ชุมชน ครอบครัวและบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ และตอเนื่องในการวางแผนการ

ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนตรวจสอบตลอดจนปรับปรุงแกไขไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไว 

1.6 ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากโรงเรียนสวน

ใหญไดมีการวางแผนหรือมาตรการในการควบคุมการใชเวลาในการสอนไวลวงหนา เพื่อใหการดําเนินการจัดการเรียน

การสอนเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เชนจัดทําคําส่ังแตงต้ัง หรือหนังสือมอบหมายงานสอนแทนกรณีท่ี

ครูผูสอนไมสามารถมาทําการสอนไดกําหนดการตรวจเย่ียมช้ันเรียนของผูบริหาร และแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมตางๆ 

ท่ีอาจสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนได ซึ่งสอดคลองกับ Davis & Thomas (1989,pp.149-153 ) ไดให

ขอเสนอแนะวา การใชเวลาในหองเรียนของครูโดยทําใหเกดิประโยชนสูงสุดควรใชเวลาในกับนักเรียนเปนกลุมจะดีกวาเปน

รายบุคคลมกีารสอนและการควบคุมอยางใกลชิดรวมท้ังการจัดระเบียบในหองเรียน ซึ่ง วีรชาติ วิลาศรี (2551,หนา 28 ) 

ไดศึกษาความคิดเห็นของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ดานการควบคุมเวลาในการสอนมคีาเฉลี่ยสูงสุด 
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1.7 ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนพบวา โดยรวมอยูในระดับมากท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษา

เปนผูท่ีมบีทบาทสําคัญในการสรางปฏสัิมพันธกับครูและนักเรียนเพื่อสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน และศึกษาปญหาความ

ตองการของครู และนักเรียนเพื่อจะไดนําขอมูลไปใชในการพัฒนาโรงเรียนซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของวิชัย บุญ

บันดาล ,2538,หนา 35 อางอิงใน วีรชาติ วิลาศรี, 2551,หนา 43 ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สรุปไดวาการท่ีผูบริหารสถานศึกษาสรางปฏิสัมพันธ

อยางไมเปนทางการกับครู และนักเรียนจะทําใหผูบริหารไดรับขอมูลในการพัฒนาโรงเรียน และกอใหเกิดการสื่อสารท่ีมี

ความหมายระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครูซึ่งจะกอใหเกดิความเขาใจอันดท่ีีจะนําไปสูการพัฒนาโรงเรียนตอไป  

1.8 ดานการจัดใหมสีิ่งจูงใจใหกับครูพบวา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เนื่องมาจากภาพรวมอาจเนื่องมาจาก

ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญในการใหสิ่งจูงใจแกบุคลากรท้ังน้ีเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน เพราะการจูง

ใจคนในการทํางานก็เพื่อตองการใหไดผลงานท่ีดี และสูงขึ้น องคกรจะไดรับประโยชนจากความมีประสิทธิภาพในการ

ทํางานของบุคลากรเปาหมายของการจูงใจจงึตองเนนใหคนทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเทาท่ีจะทําได ซึ่งสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ อุกฤษณ ฟุงขจร 2539, หนา 45 อางอิงใน พะโยม ชิณวงศ, 2550,หนา 163 ไดศึกษาปจจัยดาน

แรงจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน พบวาปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน พบวา

ปจจัยจูงใจท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนไดแก นโยบาย และการบริหารสภาพการทํางาน ความ

เจริญเติบโต การยอมรับนับถอื เงนิเดอืน และความม่ันคงในงาน และยังสอดคลองกับ Stoner,1978 p.134 อางอิงใน  

บุญชวย ศิริเกษ, 2540,หนา 97 ไดช้ีใหเห็นวาการจูงใจมีความสําคัญตอผูบริหารเพราะวา ผูบริหารจะตองทํางานกับคน 

และใชบุคคลอื่นจึงจําเปนจะตองรู และเขาใจพฤติกรรมของผูรวมงาน และรูวาจะตองสรางอิทธิพล หรือชักจูงใหคน

ปฏบัิติงานตามท่ีพงึปรารถนาไดอยางไร 

1.9 ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพพบวา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเนื่องมาจากครูมี

ความสามารถจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพไดรับการ

พัฒนาตรงตามความตองการสอดคลองกับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบน้ัน เปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึงในการ

พัฒนาสูความเปนโรงเรียนสมบูรณแบบ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Jucius, ( 1971,p.76 ) กลาววา การพัฒนาบุคลากร

เปนกระบวนการท่ีจะชวยเพิ่มพูนความถนัด ทักษะ และความสามารถ ของบุคคลในองคกรใหปฏิบัติงานใหดีขึ้น และ

สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในการปฏบัิติงานไดดย่ิีงขึ้น 

1.10 ดานการพัฒนา และสรางมาตรฐานดานวชิาการพบวา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก

งานวชิาการเปนภารกจิท่ีสําคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนซึ่งเปนบทบาทและภาระหนาท่ีหลักของผูบริหารไดกําหนด

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไววา ผูบริหารสถานศึกษามี

บทบาทในการสงเสริมและพัฒนาจัดทําหลักสูตร สงเสริมการจัดการเรียนสอน สงเสริมการใชเทคโนโลยีภูมิปญญา

ทองถิ่นมารวมจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหมกีารทําวจิัยในช้ันเรียน สงเสริมการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมให

เอื้อตอการเรียนการสอนพัฒนาครูและบุคลากรใหรูและเขาใจในการจัดการเรียนการสอน ประชาสัมพันธสรางความเขาใจ

กับชุมชนในการจัดการเรียนการสอนประเมนิผลการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาเครือขายการเรียนรู ซึ่ง สรพงษ  

จันพรหมณ (2550, หนา 67 ) ไดศึกษาผูบริหารสถานศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด เขต 2 พบวา ดานการวางแผนดาน
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วิชาการของผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เนื่องมาจากการวางแผนถือเปนหนาท่ีทางการบริหารท่ีมีความสําคัญ

ท่ีสุดผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนตองประสานสัมพันธ และรวมมือกันวางแผนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

การจัดทําแผนและรวมมือกันวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงรวมท้ังตองประสาน

สัมพันธความรวมมอืกับบิดามารดา ผูปกครองบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.11 ดานการจัดใหมสีิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรูพบวา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากในยุค

ปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาไดใหความสําคัญกับปจจัยท่ีจะหลอหลอมความเปนคนดมีปีญญา และมคีวามสุขใหกับผูเรียน 

ดังท่ีกรมวชิาการโดยกองวิจัยทางการศึกษาไดทําการวิจัยเร่ืองวัฒนธรรมสภาพแวดลอม และคานิยมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

ความดี ความสุขของผูเรียนไดผลสรุปวา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลใหเปนผูมีความรูความสามารถมีคุณธรรม 

จริยธรรม และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค สถานศึกษาตองและมีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีรมร่ืนเปน

กันเองมสีิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และมีการปลูกฝงคานิยมท่ีถูกตอง และสอดคลองกับสภาพของสังคม ซึ่งจะ

ทําใหเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพเปนคนดี และอยูรวมกันอยางมีความสุข พิกุล สีหาพงษ (2550,หนา 25-28 ) ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ Squires, ( 1999,p.78 ) ท่ีไดสังเคราะหผลการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญท่ีสุดท่ีจะเปนผูนํานาการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมท่ีดีใหเกิดขึ้นภายใน

โรงเรียน 

2. ภาวะผู นําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการบริหารงาน พบวาไมมีความแตกตางกัน ท้ังน้ีเนื่องมาจาก

ผูบริหารแตละสถานศึกษาไดผานการอบรมกอนเขาสูตําแหนงทําใหมีประสบการณ และเห็นความสําคัญของการพัฒนา

บุคลากรใหมีคุณภาพ จึงสนับสนุนใหครูทุกคนเขารับการอบรมทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น เพื่อนําความรู ความสามารถ

ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น สงผลใหคุณภาพการศึกษาอยูในระดับใกลเคยีงกัน   

 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวจิัยของ ศิรินทิพย ปอมบุบผา ( 2550, หนา 55 ) ท่ีไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาแบบ

พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

สระแกว พบวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณตางกันมีพฤติกรรมแตกตางกันเล็กนอย ซึ่งอาจกลาวไดวา

ประสบการณไมสงผลตอการบริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษามากนัก ซึ่งในปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาตองมี

วุฒิทางการบริหารการศึกษาหากไมมีวุฒิทางการบริหารการศึกษาก็ตองศึกษาเพิ่มเติม จึงทําใหระดับภาวะผูนําทาง

วชิาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามประสบการณในการบริหารงานวชิาการไมแตกตางกัน 

 3. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามตําแหนงวิทยฐานะ พบวา ไมแตกตางกัน เนื่องจากวาตําแหนงวิทยฐานะนั้นเปน

เพยีงตําแหนงทางวชิาการไมมผีลตองานดานการบริหาร  

 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อารีย บุญเชิด ( 2549,หนา 45 ) ไดศึกษาพบวาผลการศึกษาภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหวางผูบริหารโรงเรียนท่ีมี

ตําแหนงวทิยฐานะชํานาญการกับผูบริหารโรงเรียนท่ีมีตําแหนงวิทยฐานะชํานาญการพิเศษพบวา ท้ังสองตําแหนงไมมีผล

ตอภาวะผูนําทางวชิาการ 
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4. ภาวะผู นําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามประเภทโรงเรียน พบวาไมแตกตางกัน เนื่องจากยุคปจจุบันเปนยุคแหงการปฏิรูป

การศึกษาซึ่งหนวยงานตนสังกัดไดจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และพัฒนาวิสัยทัศนใหแกขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาอยูเสมอ  

ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ นิภาภรณ พณิเมอืงทอง, 2548 ,หนา 85 อางอิงใน สารัตน พวงเงนิ และอาคม  

มหามาตย ,2551,หนา 96 ศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนําทางวิชาการไมแตกตางกัน ท้ังนี้

เปนเพราะวาสถานศึกษาขนาดแตกตางกันไดรับแนวคิด หลักการ กระบวนการบริหารตามนโยบายและเปาหมายท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานกําหนดไวเปนแนวเดยีวกัน ขนาดของสถานเปนเพยีงการกําหนดขอบเขตการ

บริหารงานในสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จได และปจจุบันสถานศึกษามีการจัดรวมเปนกลุมประสิทธิภาพการศึกษา 

รวมถึงผูบริหารสถานศึกษาก็มีสวนสําคัญย่ิงในการพัฒนางานวิชาการใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายของ

สถานศึกษา 
 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวาผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาระดับภาวะผูนําทางวิชาการเพื่อใหเกิด

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของสถานศึกษา ผูศึกษาจงึมขีอเสนอแนะดังน้ี  

 1.องคประกอบดาน การกําหนดภารกจิของโรงเรียน 

  1.1 ดานการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรประเมนิความตองการของครูโดยใช

แบบสอบถามเพื่อนําไปใชในการพัฒนาเปาหมายดานวชิาการของโรงเรียน 

  1.2 ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ

ครูในการพัฒนางานวชิาการ เพื่อใหงานวชิาการบรรลุตามเปาหมายของโรงเรียน 

 2.องคประกอบดาน การจัดการเรียนการสอน 

 2.1 ดานการนิเทศ และการประเมนิผลดานการสอน ผูบริหารสถานศึกษาควรนิเทศและประเมนิดานการ

สอนโดยใหเห็นถงึจุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนของครู 

  2.2 ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกํากับดูแล การสราง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหตรงตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดของแตละสาระการเรียนรู 

เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตรการศึกษา 

  2.3 ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนผูบริหารสถานศึกษาควรใหครูมีการวิเคราะห

แบบทดสอบเพื่อตรวจสอบจุดเดนจุดดอยทางการเรียนของนักเรียนเพื่อเปนการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน 

 3. องคประกอบดาน การสงเสริมบรรยากาศทางวชิาการของโรงเรียน 
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  3.1 ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน ผูบริหารสถานศึกษาควรกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช

เคร่ืองเสียงหรือการจัดกิจกรรมตางๆท่ีอาจเปนการรบกวน หรือขัดจังหวะในขณะท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อควบคุมการใชเวลาในการสอนของครูใหตรงตามตารางสอน 

 3.2 ดานการเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหครูสอนซอมเสริมเพื่อ

สงเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียน 

 3.3 ดานการจัดใหมสีิ่งจูงใจใหกับครู ผูบริหารสถานศึกษาควรมีรางวัลตอบแทนครูท่ีผลงานดีเดนเปนท่ี

ยอมรับของสังคม ใหขวัญและกําลังใจครูในการปฏบัิติงาน 

 3.4 ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ สงเสริมใหครูเขารับการอบรมในสาระท่ีตนเองรับผิดชอบ 

สงเสริมใหครูเรียนตอและสนับสนุนในการทําผลงานทางวชิาการ 

 3.5 ดานการพัฒนา และสรางมาตรฐานดานวิชาการ โรงเรียนควรประกาศเกณฑตางๆ ทางดาน

วชิาการใหแกนักเรียน ครู ผูปกครองและผูท่ีเกี่ยวของทราบ เพื่อเปนการพัฒนาและสรางมาตรฐานทางวชิาการ 

 3.6 ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรูโรงเรียนควรมีการปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณโรงเรียน 

สงเสริมการสรางแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน และควรมีการจัดประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบถึงพัฒนาการดานการ

เรียนการสอนของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอเพื่อเปนการสงเสริมสภาพการเรียนรูของนักเรียน 

ขอเสนอแนะในการศกึษาตอไป 

 1. ศึกษาภาวะผูนําท่ีสงผลตอการพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการเพื่อนําไปใชในการพัฒนาผูบริหาร

สถานศึกษา 

 2. ศึกษาภาวะผูนําทางวชิาการระหวางผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลมีความแตกตาง

กันหรือไม  
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลงไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก ดร.ฐิติชัย รักบํารุง ท่ี

ปรึกษาและคณะกรรมการทุกทาน ท่ีไดใหคําแนะนํา ปรึกษา พรอมท้ังตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปน

อยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได รวมท้ังคณาจารยท่ีไดกรุณาสงเสริม สนับสนุนใหความรูแกผู

ศึกษาและเปนกําลังใจใหจนสําเร็จการศึกษา ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
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ภาวะผูนําและแนวทางพัฒนาภาวะผูนําของผูบรหิารโรงเรยีนในสังกดัสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1 

Leadership and Guidelines for the development leadership of School Administators under 

Chiang Rai  Primary Educational Service Area Office1 

วรีวัลย สริบิุญยะพร13

1* และเทอดชาติ ชัยพงษ14

2 

Werawan Siriboonyaporn1* and Terdchart Chaipong2 

 

บทคัดยอ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน 2. แนวทางการ

พัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 พบวา 1. ดานการ

กระตุนทางปญญา พัฒนาผูบริหารเกี่ยวกับกระตุนปญญาของครูและบุคลากรทางการศึกษาสงเสริมสนับสนุน ความ

คดิเห็นใหม ๆและแกปญหาตาง ๆในองคการอยางเปนระบบ 2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ พัฒนาผูบริหารเกี่ยวกับการ

สรางแรงจูงใจ สรางความรูสกึเปนหน่ึงเดียวกัน เพื่อการบรรลุเปาหมายภารกิจขององคการ 3. ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณ พัฒนาผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดสํีาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. ดานการคํานึงถงึปจเจก

บุคคล พัฒนาผูบริหารใหเปนผูนําท่ีดูแลเอาใจใสครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนรายบุคคลใหรูสึกมีคุณคาและมี

ความสําคัญ ใหผูบริหารดูแลเอาใจใสบุคลากรทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน 
 

คําสําคัญ: ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน  แนวทางพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 
 

Abstract  

 The purposes of this study were to investigate Leadership of School Administators and to investigate 

guidelines for the development leadership of school administrators under Chiang Rai Primary Educational Service 

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2 Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4, Chiang Rai, 57160 
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Area Office1.The Population of  this study was 108 Administrators in schools under Chiang Rai Primary Educational 

Service Area Office 1.The instrument was a questionnaire and statistical analysis included frequency, 

percentage,means,standard deviation. The findings were as follows:  

 1. Leadership of the school administrators under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office1 was 

at a high level  

 2. Guidelines for the development leadership of school administrators under Chiang Rai Primary Educational 

Service Area Office 1.The findings were as follows 1) intellectual stimulation School administators should to 

development participants to become aware of the problems in the organization. Encouraging participants to comment 

and solve problems by system.2) inspirational motivation which the findings were School administrators development 

to create internal motivation to create the bond shall be one and the same in the School 3)Idealized Influence which 

the findings were School administrators the influence of an ideology of school administrators development to act as 

role models for teachers and educational personnel in the school.4) Individualized Consideration the findings were 

School administrators development to take care into consideration, individuals found that the school administration 

should be individualized care education equally. 
 

Keywords: Leadership of School Administators / Guidelines for the development leadership of School Administators  
 

บทนํา 

 การพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพ จําเปนตองอาศัยผูนําองคกรท่ีมีคุณภาพและผูท่ีมีภาวะผูนํา การใชภาวะผูนํา

เปนศิลปะของแตละบุคคลและจะรับรูไดจากการใชภาวะผูนําจากการปฏบัิติงาน ผลแหงความสําเร็จของงาน ประสทิธิภาพ

และคุณภาพเกิดจากตัวผูนําและการสรางแรงจูงใจปลูกจิตสํานึกใหผูอื่นเกิดความคิดและแสดงออก การสรางสิ่งเราแก

บุคคลอื่นใหเกิดความรวมมือและทําใหเกิดการพัฒนาองคกรไปสูเปาหมายท่ีตองการ ในดานการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอองคกร  ภาวะผูนํามีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําองคกร  ตองใชความรู

ความสามารถและภาวะผูนําของผูบริหาร ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามคีวามสําคัญตอการบริหารโรงเรียนศึกษาใน

ฐานะผูนําองคกรตองใชความรูความสามารถและภาวะผูนําของผูบริหาร ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี

ความสัมพันธอยางย่ิงกับผูบริหารดวยกันเองและครูผูสอนตลอดจนผูรวมงานในองคกร ภาวะผูนําของผูบริหารจะมีความ

แตกตางกันตามธรรมชาติของมนุษย ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีเหมาะสมกับสถานการณของสถานศึกษาทําใหเกิดผลดีกับ

ทุกฝาย มีความพึงพอใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความรวมมือตัวผูบริหารก็ตองใชภาวะผูนําท่ีเหมาะสมไม

ยดึติดรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงท่ีจะสามารถทําใหสงผลใหการบริหารและจัดการในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและตรงตาม

เปาหมายของการศึกษาชาติ ซึ่งแรมเซยและคลาค (กอบศักดิ์ มูลมัย 2554 หนา 2 อางในอิง Ramay and  Clark 1990 p 1)  

กลาวไววาไมมีโรงเรียนใดสรางสรรคใหเจริญได หากปราศจากผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศน ผูบริหารจํานวนมากไดบริหารงาน

ตามความรับผิดชอบโดยปราศจากการเปนผูนํา  แตผูบริหารทุกคนมีโอกาสเปนผูนําได  ถาสามารถเรียนรูและปฏิบัติ

ทักษะผูนําไดอยางมปีระสทิธิผลความสามารถท่ีทําไดอยางมปีระสทิธิผลจะแยกผูบริหารท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปน
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เลศิ การบริหารองคการใหประสบผลสําเร็จและเกดิประสิทธิภาพสูงสุด ขึ้นอยูกับการบริหารทรัพยากร  ทรัพยากรมนุษย

ซึ่งถอืไดวาเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางย่ิง โดยเฉพาะในสวนของการบริหารโรงเรียนผูบริหารมคีวามสําคัญตอผลความสําเร็จของ

โรงเรียน   

ภาวะผูนําและแบบภาวะผูนําของผูบริหารมอิีทธิพลตอประสทิธิผลผูบริหารเปนอยางมาก  กลาวกันวา ผูบริหาร

ตองมีความรูความสามารถเหนือคนอื่น และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานรวมกับกลุมคนได  ตองมีเสนห มีบารมี

และมีคุณธรรมอันเปนตัวอยางได  รูปแบบการเปนผูนํายังเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลตอพฤติกรรมการบริหารงานและ

พฤติกรรมในการทํางานของผูรวมงานอยางมากดวย ผูบริหารท่ีมุงงานมากเกนิไปอาจตองใชพลังเพื่อสรางสัมพันธและสื่อ

ความหมายมาก ไมคุมกับผลงานท่ีไดรับ (นิกร สุขใจ 2549 หนา 81)ผูนําเปรียบเสมือนหลักชัยในการดําเนินงาน 

ความสําเร็จความกาวหนาขององคการเปนภารกจิท่ีผูนําจะตองรับผดิชอบเพราะความสามารถของผูนําและแบบของผูนํามี

สวนใกลชิดกับคุณภาพและประสทิธิภาพของการปฏบัิติงาน ตลอดจนใกลชิดกับผลผลิตน้ัน ๆดวย(ถวัลย มาศเลี่ยม 2547 

หนา 115) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการขึ้นอยูกับแบบภาวะผู นําของผูบริหารใหปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพไดมากนอยเพียงใด แบบผูนําของผูบริหารแตละคนมีความแตกตางกัน ท้ังในดานความรูความสามารถ 

บุคลิกสวนตัวหรือความเช่ือถือจากสาเหตุเหลาน้ีอาจเปนปจจัยสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานแตละองคการแตกตาง

กันไป                    

 ในการบริหารจัดการองคการ โดยเฉพาะหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาน้ัน ปจจัยหน่ึงท่ีจะทําให

ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานภายในองคการ คือ การมีผูบริหารท่ีมีความรู ความสามารถและทักษะในการ

บริหาร  โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีภาวะผูนําของผูบริหารท่ีจะสามารถนําพาองคการใหมีความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันท่ี

ปฏิบัติงานเพื่อมุงไปสูเปาหมายท่ีต้ังไวรวมกันได ภาวะผูนําเปรียบเสมือนอาวุธประจํากายของผูบริหารและผูนําท่ีเปนนัก

บริหารมืออาชีพ ท่ีจะสามารถสรางอํานาจชักนําและมีอิทธิพลไดเหนือผูอื่น ตัวช้ีวัดการนําของผูบริหารจัดการท่ีไดช่ือวา

มืออาชีพ คือ ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพของงาน ภาวะผูนําจึงเปนตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพของงาน (สุ

ภัททรา ปณฑะแพทย, 2557,สื่อออนไลน)    

 ป 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 โดยกลุมนิเทศการศึกษา  ไดศึกษา

สภาพปญหาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ปญหาในการบริหารสถานศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากพฤติกรรม

ผูบริหารสถานศึกษาท่ียังทํางานไมสอดคลองสัมพันธกับผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา จึงสงผลกระทบถึงการบริหาร

สถานศึกษาตลอดจนเกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหนวยงานในสังกัด ซึ่งปญหาสวนใหญเกิด

จากพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการสถานศึกษาและจากสภาพการณ

เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันการบริหารสถานศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวน้ัน ยอมมีผลมา

จากพฤติกรรมของผูนําซึ่งปจจุบันภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงภายใตการเปลี่ยนแปลงในระบบทางสังคมการเมือง การ

ปกครองและเศรษฐกิจ ในปจจุบันการใชภาวะผูนําในการบริหารโรงเรียนอยางแทจริงและหากเกิดสถานการณหรือ

เหตุการณใด ผูบริหารควรเลือกวิธีการบริหารสถานศึกษาแบบใดและภาวะผูนําของผูบริหารท่ีจะสามารถจูงใจและสราง

ความพงึพอใจของผูใตบังคับบัญชาใหสามารถทํางานท้ังหมดมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน โดยใชความพยายามจะนําไปสู

ความสําเร็จในองคการสถานศึกษาเปนสําคัญ และเกดิประโยชนสูงสุด 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1 

2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 ซึ่งมี

วธีิดําเนินการดังน้ี 

1. ประชากร 

2. เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวเิคราะหขอมูล 
 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 108 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557  
 

เครื่องมอืทีใ่ชในการวจัิย 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี ไดแก แบบสอบถาม จาํนวน 1 ฉบับมี 3 ตอนดังน้ี  

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับอายุ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ

ทํางาน 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 4 ดาน ไดแก ดานท่ี 1 การมอิีทธิพลอยางมี

อุดมการณ ดานท่ี 2 การสรางแรงบันดาลใจ ดานท่ี 3 การกระตุนทางปญญา ดานท่ี 4 การคํานึงถงึปจเจกบุคคล   

ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด  
 

วธิสีรางเครื่องมือ 

 การสรางเคร่ืองมอืผูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอนดังตอไปน้ี 

 1. ศึกษาทฤษฎจีากตําราหนังสือและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนําและไดพิจาณายึดหลักการ โดยใชทฤษฎี

ของบาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994 หนา 124-125) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transfomation leadership) 

นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด กําหนดเปนคํานิยามศัพทเฉพาะและสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําโดยครอบคลุม

นิยามศัพทเฉพาะท่ีกําหนด 
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 2. สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยโดยสรางแบบสอบถามกําหนดประเด็นใหครอบคลุมขอบเขตท่ีกําหนดเปน

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับเพื่อใชเปนเคร่ืองมอืสําหรับสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. นําเคร่ืองมอืท่ีสรางขึ้นไปเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธเพื่อพจิารณาปรับปรุงแกไขใหสอดคลองและ

เหมาะสมกับขอบเขตของเนื้อหาท่ีกําหนด 

 4. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คนตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา

และตรวจสอบความถูกตองของภาษาท่ีใช และวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา (Index of Objective 

Congruence : IOC เทากับ 0.5 

5. ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

 6. นําเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย เขต 3 ท่ีไมใชกลุมประชากร จํานวน 30 คน  
 

ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 

การหาคุณภาพของแบบสอบถามเคร่ืองมอื ผูวจิัยไดหาคุณภาพโดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของ

แบบสอบถามการวจิัยในคร้ังน้ี ระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค (IOC= Index of Item Objective Congruence) และการหา

คา IOC ของแบบสอบถาม ปรากฏวาไดคา IOC อยูระหวาง 0.67 ถงึ 1.00 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวจิัยขอหนังสอืจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงรายเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 

2. ขอหนังสือจาก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ทําหนังสือถึง

ผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1เพื่อขอความอนุเคราะหและแจงให

ทราบถงึ กําหนดการเดนิทางไปเก็บรวบรวมขอมูลของผูวจิัย 

3. ผูวจิัยไดแจกแบบสอบถามดวยตนเอง พรอมช้ีแจงการตอบแบบสอบถามโดยเก็บแบบสอบถามคืนหลังจาก

แจกแบบสอบถามไป 1 เดอืนแลวไดแบบสอบถามคนืมาครบทุกฉบับ 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคนืมาวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามวเิคราะหขอมูลโดยใช ความถี่และรอยละ 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ประกอบดวย 4 ดานไดแก ดานท่ี 1) การมอิีทธิพลอยางมี

อุดมการณ  ดานท่ี 2) การสรางแรงบันดาลใจ ดานท่ี 3) การกระตุนทางปญญา ดานท่ี 4) การคํานึงถงึปจเจกบุคคล ให

คะแนนตามเกณฑ ดังน้ี 
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            ระดับการปฏบิัติ 

5  หมายถงึ  มกีารปฏบัิติในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถงึ  มกีารปฏบัิติในระดับมาก 

3  หมายถงึ  มกีารปฏบัิติในระดับปานกลาง 

2  หมายถงึ  มกีารปฏบัิติในระดับนอย 

 1  หมายถงึ  มกีารปฏบัิติในระดับนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 วเิคราะหโดยใชความถีโ่ดยเรียงตามลําดับความถี่และนําเสนอดวยการบรรยาย 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1 และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแกผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนํา

ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยใชทฤษฎีของบาสและอโวลิโอ 

(Bass and Avolio, 1990) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transfomation leadership ประกอบดวย 4 ดานไดแก ดานท่ี 1 การมี

อิทธิพลอยางมอุีดมการณ ดานท่ี 2 การสรางแรงบันดาลใจ ดานท่ี 3 การกระตุนทางปญญา ดานท่ี 4 การคํานึงถึงปจเจก

บุคคล วเิคราะหขอมูลโดยใชสถติิพื้นฐานคารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ยของกลุมประชากร ( µ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของกลุมประชากร (σ) ในแตละดาน 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต1 สรุปไดดังน้ี 

 1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา  

 1.1 ดานการกระตุนทางปญญา ผลการวจิัยพบวาเปนดานท่ีมคีามากท่ีสุดเมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาทุก

ขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ทานกระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นในองคการ ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ทานแสดงความคดิเห็นและแกปญหาตาง ๆ อยางเปนระบบ 

  1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผลการวิจัยพบวาโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ทานแสดงออกถึงความเช่ือม่ันและความต้ังใจอยางแนวแนเพื่อใหงาน

บรรลุเปาหมายท่ีวางไว ขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ทานสรางและสงเสริมใหผูรวมงานมองเห็นเปาหมายในการพัฒนา

องคกรรวมกันและ ทานสงเสริมใหผูรวมงานรวมกันอุทิศตนเพื่อบรรลุเปาหมายในการปฏบัิติงาน 
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  1.3 ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ ผลการวจิัยพบวา โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพจิารณาเปนรายขอ 

พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกทานเปนแบบอยางท่ีดีแกครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแกทานสรางความเคารพนับถือ ศรัทธาและทําใหผูรวมงานเกิดความภาคภูมิใจ

เมื่อไดรวมงานกัน 

 1.4 ดานความคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล พบวาเปนดานท่ีมคีานอยท่ีสุดผลการวจิัยพบวา โดยรวมอยูใน

ระดับมากเมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกขอท่ีทานไดใหโอกาสอยางเทา

เทียมกันและเสมอภาคโดยใสใจรับฟงเร่ืองราวตาง ๆ อยางต้ังใจ มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ทานใหการดูแลเอาใจใสและ

ปฏบัิติตอผูรวมงานเปนรายบุคคลทําใหรูสกึวาตนมคีุณคา 

2. ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผู นําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สรุปไดดังน้ี 

  2.1. ดานการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ ไดแกพัฒนาผูบริหารใหเปนแบบอยางหรือเปนตัวอยางสําหรับครู

และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีวุฒิภาวะทาง

อารมณ เมื่อมผีูแสดงความคิดเห็นขัดแยง ใหมีความแนวแนในอุดมการณ ความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ  ความ

ต้ังใจ การเชื่อม่ันในตนเอง  ความเช่ือและคานิยมของเขา ใหเปนผูท่ีมศีีลธรรมและมจีริยธรรมสูง ใหผูบริหารหลีกเลี่ยงการ

ใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตน  แตจะประพฤติตนเพื่อใหเกดิประโยชนแกผูอื่นและเพื่อประโยชนของกลุม   

 2.2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ ไดแก พัฒนาผูบริหารสรางแรงจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับบุคลากร

ทางการศึกษา โดยการสรางแรงจูงใจภายในชวยสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกัน เพื่อการบรรลุเปาหมายท่ีตองการ ให

เปนผูบริหารตระหนักถึงการอุทิศตนตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกันกับบุคลากรทางการศึกษา ใหผูบริหารแสดงความ

เชื่อม่ันและแสดงใหเห็นความต้ังใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ใหเปนผูบริหารท่ีมองขามผลประโยชนของ

ตนเพื่อวสัิยทัศนและภารกจิขององคการ 

 2.3. ดานการกระตุนทางปญญา ไดแก พัฒนาผูบริหารใหกระตุนบุคลากรทางการศึกษาใหตระหนักถึง

ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในองคการ ทําใหบุคลากรทางการศึกษามีความตองการหาแนวทางใหม ๆ มาแกปญหาในองคการ

เพื่อหาขอสรุปใหมท่ีดีกวาเดิม ใหรูจักใหเกียรติและไววางใจบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถ ใหผูบริหารมีสรางแรงกระตุนจูงใจบุคลากรทางการศึกษาและสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหม ๆ เพื่อนํามา

พัฒนางานและองคการใหพัฒนาขึ้น 

 2.4. ดานการคํานึงถงึปจเจกบุคคล ไดแก พัฒนาผูบริหารใหเปนผูนําท่ีดูแลเอาใจใสบุคลากรทางการศึกษา

เปนรายบุคคลและทําใหบุคลากรทางการศึกษารูสกึมคีุณคาและมีความสําคัญ ใหผูบริหารดูแลเอาใจใสบุคลากรทางการ

ศึกษาอยางเทาเทียมกัน 
 

อธปิรายผล 

การศึกษาวจิัยเร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 1 พบวาประเด็นท่ีสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
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 1. การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผลการวจิัยพบวา  

 1.1 ดานการกระตุนทางปญญา โดยรวมอยูในระดับมากและรายดานเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยขอท่ี

มีคาเฉลี่ยในดานการกระตุนทางปญญาระดับ สูงสุดคือ ทานกระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นในองคการ 

สอดคลองกับแนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass&Avolio,1990:19)ท่ีกลาววา การกระตุนเชาวปญญา (Intellectual 

Stimulation)ผูนําจะเปนผูกระตุนใหผูตามใชสติปญญาในการแกปญหา กระตุนใหเกิดการคิดการเรียนรู วิธีการแกปญหา

อยางสรางสรรค สงเสริมใหผูตามเกิดความคิดในการวิเคราะหปญหาสอดคลองกับ งานวิจัยของนพพงษ เกิดแจง 

(2545:บทคัดยอ) ท่ีพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนตามการรับรูของผูบริหารและครูผูสอนใน

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ.สระแกว ดานกระตุนใหใชสติปญญาอยูในระดับมากและ

สอดคลองกับขวัญชัย พูลเจริญ (2548)ท่ีพบวา ภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนบานโพธ์ิ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานกระตุนการใชสติปญญาอยูในระดับมากรวมท้ังสอดคลองกับ

งานวจิัยของสรินรัตน มุสกิารยกุล (2548)ท่ีพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการกระตุนใหเกดิปญญาอยูในระดับมาก 

 1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและอยูในลําดับท่ี 2 เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก

โดยขอท่ีมคีาเฉลี่ยในดานการสรางแรงบันดาลใจ ระดับสูงสุด คอื ทานแสดงออกถึงความเช่ือม่ันและความต้ังใจอยางแนว

แน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายท่ีวางไว และทานบุคลากรในสถานศึกษาใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาหรือชวยใหโรงเรียนฝาฝน

อุปสรรคได แสดงใหเห็นวา หากผูบริหารไดกลาวถึง แผนงานท่ีวางไวตองการทําใหสําเร็จดวยความต้ังใจท่ีแนวแนมุงม่ัน 

เพื่อบรรลุเปาหมายของงานใหสําเร็จโดยต้ังมาตรฐานของการทํางานจะเปนแรงบันดาลใจในการทํางานทําใหงานมี

ประสิทธิภาพสูง สอดคลองกับแนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass&Avolio,1990:19)ท่ีกลาววาการดลใจ(Inspiration)เปน

วิธีการท่ีผูนําอธิบายเปาหมายในอนาคตขององคการซึ่งผูปฏิบัติงานมีสวนรวมรับทราบถึงภารกิจท่ีจะปฏิบัติใหสําเร็จได 

ผูนําจะสรางแรงบันดาลใจใหผูตามหรือผูปฏบัิติงานไดใชความพยายามเพิ่มขึ้นเพื่อใหงานสําเร็จสอดคลองกับงานวิจัยของ

นิกร สุขใจ (2548) ท่ีพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอนดานการสราง

แรงดลใจอยูในระดับมากและสอดคลองกับขวัญชัย พูลเจริญ (2548) ท่ีพบวาภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารโรงเรียนบานโพธ์ิ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการดลใจอยูในระดับมาก 

 1.3 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ พบวาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมากและอยูเปนลําดับท่ี 3 เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับ

มากโดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยในการสรางบารมีมีระดับสูงสุด คือ ทานเปนแบบอยางท่ีดีแกครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา แสดงใหเห็นวา การท่ีผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีนาเคารพนับถือทําใหคนอื่นเกิดการยอมรับ ศรัทธา

รวมท้ังทําใหผูรวมงานเกดิความเช่ือถือและไววางใจ สอดคลองกับแนวคิดของบาสและ อโวลิโอ (Bass&Avolio,1990:19)ท่ี

กลาววาการมอิีทธิพลอยางมอุีดมการณ เปนองคประกอบท่ีสําคัญของภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเปนความสามารถท่ี

ทําใหคนอื่นเกดิการยอมรับเกิดศรัทธาสามารถโนมนาวใจใหผูอื่นเห็นคลอยตามได สอดคลองกับงานวิจัยของ อารีย บุญ

เชิด(2549: บทคัดยอ)ท่ีพบวาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีนครศรีธรรมราช เขต 3 ดาน
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การมอิีทธิพลอยางมีอุดมการณอยูในระดับมาก สอดคลองกับขวัญชัย พูลเจริญ (2548) ท่ีพบวาภาวะความเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนบานโพธ์ิ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ฉะเชิงเทราเขต 1 ดานการมีอิทธิพลอยางมี

อุดมการณอยูในระดับมาก รวมท้ังสอดคลองกับงานวิจัยของ นิกร สุขใจ (2548)ท่ีพบวา ภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน อําเภอขุนยวม จังหวัดแมอองสอนดานการมอิีทธิพลอยูในระดับมาก 

 1.4 ดานความคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลพบวา โดยรวมอยูในระดับมากและอยูเปนลําดับท่ี 4 เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล คือทานไดใหโอกาสอยางเทาเทียมกัน

และเสมอภาคโดยใสใจรับฟงเร่ืองราวตาง ๆ อยางต้ังใจแสดงใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียนเปนผูเอาใจใสตอผูรวมงานแตละ

คนซึ่งเปนการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารผูบริหารกับผูรวมงานแตละคนเปนการแสดงความสนใจเขาใจความ

ตองการของผูตาม พัฒนาความรูความเขาใจรายบุคคล (Individual Consideration)ผูนําจะแสดงความสนใจและสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคลเขาใจปญหาและความตองการของผูตามการพัฒนารายบุคคลใหเกิดความรูความเขาใจเพื่อ

ยกระดับการปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของกอบศักดิ์ มูลมัย (2554 หนา 96) ท่ีพบวา 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสํานักเขต

พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดานการสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคลอยูในระดับมากและสอดคลองกับขวัญ

ชัย พลูเจริญ (2548) ท่ีพบวา ภาวะการณเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนบานโพธ์ิ สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคลอยูในระดับมาก รวมท้ังสอดคลองกับงานวิจัย

ของ สรินรัตน มุสกิารยกุล(2548) ท่ีพบวาภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการ

รับรูของครูสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการคํานึงถงึการเปนเอกบุคคลอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ผูบริหารระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับผูบริหารสถานศึกษาใน

สังกัดใหเกดิภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจะพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําจะตองศึกษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําทางการศึกษา 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาวจิัยเกี่ยวกับปจจัยในการสรางความเคารพ ศรัทธาของผูรวมงานตอผูบริหารโรงเรียน 

2. ควรศึกษาวจิัยเกี่ยวกับปจจัยในการสงเสริมใหผูรวมงานเห็นเปาหมายในการพัฒนาองคการ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาชวยเหลือแนะนําจากอาจารยดร.เทอดชาติ ชัยพงษ 

อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดใหคําแนะนําและขอคดิเห็นตางๆในการวจิัยตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ อันเปนประโยชนอยาง

ยิ่งจนเสร็จสมบูรณผูวจิัยกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ นายอดิศักดิ์ พงษพิษณุ ขาราชการบํานาญศึกษานิเทศก
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เช่ียวชาญ,ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ และดร.สราวุธ สุตตะวงษ ผูอํานวยการโรงเรียน

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ไดกรุณาตรวจตรวจสอบเคร่ืองมือ รวมท้ังผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและ

การเก็บขอมูลในคร้ังน้ีจนสําเร็จลุลวงไปดวยด ี

ประโยชนและคุณคาของงานวจิัยคร้ังน้ี ผูวจิัยขอมอบแดบิดา มารดา ครู อาจารยและผูมพีระคุณทุกทาน 
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แรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรยีนเชยีงคํา 1 อําเภอเชยีงคํา 

จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2 

The Motivation of Goverment Teachers in Chiangkham Network sckool 1 Under 

the Office of Phayao Primary Education Service Area 2 Chiangkham Distric, 

Phayao Province 

เจนษติา สนิเปยง15

1* และน้ําฝน กันมา2 

Janesita Sinpiang1* and Namfon Kanma2 
 

บทคัดยอ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครู และศึกษาขอเสนอแนะในการ

สรางแรงจูงใจการปฏบัิติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ ขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียง

คํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 203 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน จําแนกเปน 7 ดาน ไดแก ดานการยอมรับนับถือ ดานการปกครอง

บังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานลักษณะงาน ดานความสําเร็จของงาน 

และดานสภาพแวดลอมในการปฏบัิติงาน สถติิท่ีใชในการวิจัยคือ คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัยพบวา แรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ขอเสนอแนะดานการยอมรับนับถือ

ขาราชการครูสวนใหญ เห็นวา ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ควรใหการสนับสนุน ชวยเหลือ ยกยอง ชมเชย ดาน

ความกาวหนาในงานขาราชการครูสวนใหญ เห็นวา ขาราชการครูควรไดรับการสงเสริมจากโรงเรียนใหเปนวิทยากร

บรรยายในโรงเรียนหรือหนวยงานราชการอื่น ๆ ในโอกาสตาง ๆ ดานนโยบายและการบริหารงานขาราชการครูสวนใหญ 

เห็นวาโรงเรียนควรมเีกณฑการพจิารณาความดี ความชอบท่ีชัดเจน ยุติธรรม และเปนมาตรฐาน ดานการปกครองบังคับ

บัญชาขาราชการครูสวนใหญ เห็นวา ผูบังคับบัญชาควรมีทักษะดานวาทศิลปในการจูงใจผูใตบังคับบัญชา ดานลักษณะ

งานขาราชการครูสวนใหญ เห็นวา ผูบังคับบัญชามอบหมายงานท่ีสําคัญและทาทายความรูความสามารถ ดานความสําเร็จ
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ของงานขาราชการครูสวนใหญ เห็นวา ขาราชการครูควรปฏบัิติการสอนใหตรงตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไว และ

ดานสภาพแวดลอมในการทํางานขาราชการครูสวนใหญ เห็นวา โรงเรียนควรมีหองพักครูท่ีสะดวกสบายเหมาะสมตอการ

ปฏบัิติงาน ตลอดจนมีหองศูนยการการเรียนรูครบทุกกลุมสาระและมเีคร่ืองใชสํานักงานไวคอยอํานวยความสะดวก  
 

คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏบัิติงาน 
  

Abstract  

The purpose of this research was, to study on the Motivation of goverment Teachers in chiangkham 

Network school 1 Under the office of phayao primary Education Service Area 2 Chiangkham Distric,phayao Province. 

And the study suggestions and ways to Motivation of goverment Teachers in chiangkham Network school 1 Under 

the office of phayao primary Education Service Area 2 Chiangkham Distric, phayao Province. The population used for 

collecting the data were goverment teachers of chiangkham Network school 1 Under the office of phayao primary 

Education Service Area 2 Chiangkham Distric, phayao Province were 203 teachers. The means used to collect the 

data was questionarie. The statistics used in the study were the percentage, mean and standard deviation. The 

results revealed that the Motivation of goverment Teachers in chiangkham Network school 1 Under the office of 

phayao primary Education Service Area 2 Chiangkham Distric, phayao Province, all 7 areas found that the overall 

and individual aspects are of the high level. The area with the highest average level of recognition, policy and 

followed by the rule level, the achievement of a high level, the nature and extent, in the rule level and the 

management level, and environment in the workplace level had the lowestaverage respectively.  

The results comment in motivation of goverment Teachers in chiangkham Network school 1Under the office 

of phayao primary Education Service Area 2 Chiangkham Distric, phayao Province, revealed that the majority of the 

respect that. Commander Colleague Should support the recognition that the work in progress. Teachers should be 

encouraged by the school as a lecturer in the school or other government agencies on various occasions. Be 

considered for promotion Or to a higher level of performance and capability. Policy and administration That the school 

should consider the criteria. Preference is clear, fair and standardized. The rule that Supervisors should have the 

rhetorical skills to motivate subordinates. The nature of that supervisors assigned an important and challenging field. 

The success of the work that teachers should teach the lesson plans that meet the requirements. And the 

environment in the work that the school should have room for a comfortable fit on teacher performance. It has a 

center of learning for all groups and office equipment are also available. 
 

Keywords: Motivation for practitioners. 
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บทนํา 

ในการบริหารงานในองคกรใหมปีระสทิธิภาพน้ัน มทีรัพยากรท่ีจําเปนตอการบริหารหลายประการ ไดแก คน ทุน 

วัสดุ และการจัดการ ซึ่งการท่ีจะบริหารองคกรใหประสบผลสําเร็จไดน้ัน ลวนจําเปนตองมีคนเปนผูดําเนินการท้ังสิ้น  

ดังน้ันคนจึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติ เนื่องจากคนเปนผูท่ีมีบทบาทในการจัดสรร

การใชประโยชนจากทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อใหการดําเนินการในองคกรเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ สถาบันทางการศึกษาจึงมี

บทบาทสําคัญในการผลติและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพอยางสมบูรณ น่ันคือ เปนคนดี คนเกง และมีชีวิตอยูใน

สังคมอยางมีความสุข ครูเปนบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง ในการเปนกลไกสําคัญท่ีมีสวนรวมในการ

ผลติเยาวชนของชาติใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีหนาท่ีบริหารสถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน 

ผลักดันใหครูผูสอนปฏบัิติหนาท่ีอยางเต็มเวลา เต็มหนาท่ี เต็มความรูความสามารถและเต็มใจ ปจจัยท่ีสงเสริมใหครูผูสอน

ในสถานศึกษาปฏบัิติงานดวยกําลังความสามารถของตนเอง จงึมคีวามสําคัญอยางย่ิง  

แรงจูงใจเปนปจจัยหน่ึงท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความสามารถในการจูงใจใหบุคลากรในองคกรรวมมือ

รวมใจกันในการปฏบัิติงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว โรงเรียนถือเปนสถาบันทางสังคม มีหนาท่ีใหการศึกษาแกเยาวชน 

ทามกลางความกาวหนาของเทคโนโลยี และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วยอมสงผลใหพฤติ

กรรมการบริหาร และการปฏิบัติงานในโรงเรียนตองปรับเปลี่ยนตามไปดวย โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมุงเนนปฏิรูปการศึกษา      

ท้ังระบบ การพัฒนาครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนจะตองใชภาวะผูนําในการสงเสริม 

สนับสนุน ผลักดัน ใหขาราชการครูปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถโดยวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อสรางแรงจูงใจ 

ในการปฏบัิตงิานใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน 

กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 ต้ังอยูในเขตของอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา หางจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประมาณ 35 กิโลเมตร สํานักงานกลุมต้ังอยูท่ีโรงเรียนบานหยวน (เชียงคํานาคโรวาท) มีนาย

สําราญ จันตะ ผูอํานวยการโรงเรียน บานสบสา ดํารงตําแหนงประธานกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 มีโรงเรียนท่ีอยูในกลุม

โรงเรียนเชียงคํา 1 ท้ังหมด 18 โรงเรียน ประกอบดวย ไดแก โรงเรียนบานไชยพรม โรงเรียนบานป โรงเรียนบานวังเค็มใหม 

โรงเรียนบานดอนลาว โรงเรียนบานรองคอม โรงเรียนบานโจโก โรงเรียนบานใหมรมเย็น โรงเรียนบานตนผึ้ง โรงเรียนบาน

ทุงมอก โรงเรียนบานปางวัว โรงเรียนบานหยวน โรงเรียนบานพระน่ังดิน โรงเรียนปวพิทยา โรงเรียนบานสบสา โรงเรียน

บานปางถ้ํา โรงเรียนชุมชนบานเชียงบาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุสบแวน) และโรงเรียนบานรองสาน          

มขีาราชการครูท้ังหมด 203 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2557, ฝายนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2) แตละโรงเรียนจะมีโครงสรางการบริหารงาน 4 กลุมงาน ดังน้ี งานวิชาการ งานแผนและ

งบประมาณ งานบุคคล งานบริหารท่ัวไป ซึ่งทุกกลุมงานจะดําเนินการตามวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธของโรงเรียน 

การดําเนินงานของขาราชการครูจะบรรลุผลสําเร็จไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครูในโรงเรียน (ธงชัย สันติวงษ. 2543, หนา 388) 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนขอเสนอแนะ และแนวทางในการสราง

แรงจูงใจการปฏิบัติงานของขาราชการครูกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาพะเยา เขต 2 ซึ่งขอมูลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ี สามารถนําไปใชในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
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1.แนวคดิเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

2.ทฤษฎเีกี่ยวกับแรงจูงใจ 

3.งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

 

แรงจูงใจในการปฏบิัติงานของ

ขาราชการครู 7 ดาน  ไดแก 

1.ดานการยอมรับนับถอื  

2.ดานความกาวหนาในงาน 

3.ดานนโยบายและการบริหารงาน 

4.ดานการปกครองบังคับบัญชา 

5.ดานลักษณะงาน 

6.ความสําเร็จของงาน 

7.ดานสภาพแวดลอมในการปฏบัิติงาน 
 

ขาราชการครู และจะเปนประโยชนตอผูบริหารโรงเรียน ในการบริหารงานดานบุคลากร ซึ่งเปนสวนสําคัญของการบริหาร

โรงเรียนเพื่อนําองคกรไปสูความสําเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอ

เชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคดิการวจัิย 
 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวจิัยเร่ือง แรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เปนการวจิัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนด

พื้นท่ีท่ีทําการศึกษาไดแก กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมขีัน้ตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี ประชากร การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก ขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 203 คน 
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การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ีไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามาจัดทํา

เคร่ืองมอืในการสอบถาม เร่ือง แรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัด

พะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เกี่ยวกับแรงจูงใจ

ในการปฏบัิตงิาน ดานการยอมรับนับถือ ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานการปกครอง

บังคับบัญชา ดานลักษณะงาน ดานความสําเร็จของงาน และดานสภาพแวดลอมในการปฏบัิติงาน 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

ตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน 

2. ศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการสรางเคร่ืองมือ ดําเนินการสรางเคร่ืองมือ โดยผูวิจัยสราง

แบบสอบถมใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษางานวจิัย 

3. วิเคราะหเนื้อหาของแนวคิด และทฤษฎี มาประมวลเปนกรอบแนวคิด เพื่อกําหนดขอบเขตในการสราง

แบบสอบถาม 

4. นําแบบสอบถามเสนอท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบ และพจิารณาแกไขใหสมบูรณย่ิงขน 

5. นําเคร่ืองมอืท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก 

 5.1  นายอดุลย  ออนนวล 

 5.2  นางสมพศิ  ไชยลังกา 

 5.3  นางสาววราภรณ  วงศใหญ 

ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ 

6. นําเคร่ืองมอืท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมคีา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 

7. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ แลวนําเสนอประธาน และกรรมการ

ควบคุมการศึกษาคนควาดวยตัวเอง 

8. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมขาราชการครูกลุมโรงเรียนเชียงคํา 2 จํานวน 

30 คน 

9. หาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมคีาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.80 

10. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ และมีความสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูลจาก

ประชากรตอไป 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู 

กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 แบง

ออกเปน 3 ตอนดังน้ี 
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  ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการ

ทํางานโดยใชคําถามแบบเลอืกตอบ (Check list) 

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลักษณะแบบสอบถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Ratig Scale) โดยแบงระดับการวัดเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Lilert) จําแนกเปน 7 

ดาน ไดแก ดานการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน  ดานการปกครองบังคับ

บัญชา ดานลักษณะงาน ดานความสําเร็จของงาน และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน แลวนําคะแนนท่ีไดมาหา

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลโดยใชเกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด. 2545, หนา 106)  

  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะและแนวทาง ในการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 เปนคําถามลักษณะปลายเปด (Open Ended Questionnaire) เพื่อแสดงความคิดเห็นเปนประโยค หรือ

ขอความ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมขีัน้ตอนดังน้ี 

1. ผูวจิัยทําหนังสอืแนะนําตัวจากวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยาถึงผูอํานวยการโรงเรียนกลุมโรงเรียน

เชียงคํา 1 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล จากขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ท้ัง 18 โรงเรียน จํานวน 203 คน 

2. ช้ีแจงวัตถุประสงคการศึกษาตอขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2ท้ัง 18 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3. ผูวจิัยดําเนินการแจกแบบสอบถามจํานวน 203 ชุด ใหแกกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 ท้ัง 18 โรงเรียน ตามจํานวน

ของขาราชการครู กระทําโดย 2 วธีิ ดังน้ี 

3.1 แจกแบบสอบถามดวยตนเอง 

3.2 แจกแบบสอบถามทางชองเมลของแตละโรงเรียน ซึ่งต้ังอยูท่ีโรงเรียนบานหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัด

พะเยา 

4. ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามคืนจากขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา ท้ัง 18 โรงเรียน 

ตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

5. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมประชากรเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ตรวจสอบความครบถวน และ

ความถูกตองของขอมูลในแบบสอบถาม และนําขอมูลท่ีไดไปทําการวเิคราะหขอมูลตอไป 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

การวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจาก

แบบสอบถามมาแยกวเิคราะหดังน้ี 
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1.  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 1.1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ

การทํางาน คดิเปนรอยละ (Percentage) 

 1.2 ระดับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) โดยแบงระดับการวัดเปน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545, หนา 106)  

2. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จําแนกเปนรายขอและรายดาน วิเคราะหโดยหา คาเฉลี่ย

ประชากร (μ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 

3. ขอเสนอแนะในการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วิเคราะหโดยหาคาความถี่ (Frequency)        

คารอยละ (Percentages) 
 

ผลการศึกษา 

การวิจัยเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2  

1. ผลการศึกษาขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ขาราชการครูเปนเพศหญิงมากท่ีสุด มีจํานวน 

137 คน คดิเปนรอยละ 77.40 และรองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 22.60 อายุ 50 ปขึ้นไปมากท่ีสุด 

จํานวน 72 คน คดิเปนรอยละ 40.70 รองลงมามอีายุ 41-50 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 34.50 และนอยท่ีสุดมีอายุ 

20-30 ป จํานวน 17 คน คดิเปนรอยละ 9.60 มรีะดับการศึกษา อยูในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 149 คน คิดเปน

รอยละ 84.20 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 15.80 มีประสบการณการทํางาน 21-30 ป

และมีประสบการณการทํางาน 31 ปขึ้นไป ซึ่งมีจํานวนเทากันมากท่ีสุด จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 29.40 รองลงมา         

มีประสบการณการทํางาน 1-10ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 22.60 และนอยท่ีสุดคือมีประสบการณการทํางาน       

21-30ป จํานวน 33 คน คดิเปนรอยละ 18.60 

2. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัด

พะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู 

กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2        

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (μ=4.30,σ=0.47) เมื่อพจิารณารายดาน พบวาดานการยอมรับนับถอื ขาราชการครูมีระดับ

แรงจูงใจอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุด (μ=4.38,σ=0.48) รองลงมาดานการปกครองบังคับบัญชา (μ=4.36, 
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σ=0.66) และพบวาดานสภาพแวดลอมในการปฏิ บัติงาน ขาราชการครูมีระดับแรงจูงใจอยูในระดับตํ่าสุด 

(μ=4.15,σ=0.62) ตามลําดับ 

3. ผลการศึกษาขอเสนอแนะในการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา ดานการยอมรับนับถือ 

ขาราชการครูรอยละ 62.50 เห็นวา ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ควรใหการสนับสนุน ชวยเหลือ ยกยอง ชมเชย ดาน

ความกาวหนาในงาน ขาราชการครูรอยละ 54.17 เห็นวา ผูบังคับบัญชาควรใหการสงเสริมขาราชการครูใหเปนวิทยากร

บรรยายในโรงเรียนหรือหนวยงานราชการอื่น ๆ ในโอกาสตาง ๆ ดานนโยบายและการบริหารงาน ขาราชการครูรอยละ 

60.83 เห็นวาโรงเรียนควรมเีกณฑการพจิารณาความด ีความชอบท่ีชัดเจน ยุติธรรม และเปนมาตรฐาน ดานการปกครอง

บังคับบัญชา ขาราชการครูรอยละ 62.50 เห็นวา ผูบังคับบัญชาควรมีทักษะดานวาทศิลปในการจูงใจผูใตบังคับบัญชา 

ดานลักษณะงาน ขาราชการครูรอยละ 56.67เห็นวาผู บังคับบัญชามอบหมายงานท่ีสําคัญและทาทายความรู 

ความสามารถ ดานความสําเร็จ ขาราชการครูรอยละ 60.83 เห็นวา ขาราชการครูควรปฏบัิติการสอนใหตรงตามแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีกําหนดไว และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ขาราชการครูรอยละ 59.17 เห็นวา โรงเรียนควรมี

หองพักครูท่ีสะดวกสบายเหมาะสมตอการปฏบัิติงาน   
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดาน

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก ดานการยอมรับนับถือ ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสําเร็จของงาน         

ดานลักษณะงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานความกาวหนาในงาน และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมเกียรติ  จอมราชคม (2552, หนา 57-60) ไดศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานหางหุนสวนจํากัด เอส.วี.ที.แมชชีนเนอร่ี อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบวาพนักงานท่ีทํางานในหาง

หุนสวนจํากัดเอส.ว.ีที.แมชชีนเนอร่ี อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตอปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน

อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ เมธาพร  ฝอยทอง (2557, หนา 68) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครู กศน.ตําบล สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู กศน. ตําบล สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา ตามทฤษฏกีารจูงใจของเฮริซเบิรกหรือทฤษฏีสองปจจัย ซึ่งประกอบดวย 

2 ปจจัย คอื ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร ท้ังหมด 14 ดาน ภาพโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 

 จากการวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยพบขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเพื่อการวิจัยในคร้ัง

ไปดังน้ี 

1. ดานการยอมรับนับถือ ผูบริหาร และเพื่อนรวมงานควรใหการสนับสนุน ชวยเหลือ ยกยอง ชมเชย และให

กําลังใจเพื่อนรวมปฏบัิติงานดวยความจริงใจ ตลอดจนผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสใหขาราชการครูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

ของชุมชน  
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2. ดานความกาวหนาในงาน ผูบังคับบัญชาควรใหการสงเสริมและผลักดันขาราชการครูใหเปนวิทยากรบรรยาย

ในโรงเรียนหรือหนวยงานราชการอื่น ๆ ในโอกาสตาง ๆ ไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนง หรือระดับใหสูงขึ้นตามผลงาน

และความสามารถ ตลอดจนไดรับการสงเสริมใหจัดทําผลงานทางวชิาการ 

3. ดานนโยบายและการบริหารงาน โรงเรียนควรสงเสริมและพัฒนาเกณฑการพิจารณาความดี ความชอบท่ี

ชัดเจน ยุติธรรมและเปนมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูอยางมีคุณภาพ และพัฒนาระบบการ

ติดตอสื่อสารภายในดวยวธีิการท่ีหลากหลาย และมปีระสทิธิภาพ 

4. ดานการปกครองบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาควรมีทักษะดานวาทศิลปในการจูงใจผูใตบังคับบัญชา  

ตลอดจนใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแกไขขอผดิพลาด และมคีวามยุติธรรม มคีวามซื่อสัตย 

5. ดานลักษณะงาน ผูบังคับบัญชาควรมอบหมายงานท่ีสําคัญ และทาทายความรู ความสามารถใหกับ

ขาราชการครู ตลอดจนประเมินผลการปฏบัิติงาน โดยมหีลักเกณฑท่ีแนนอน และเหมาะสมกับงานท่ีปฏบัิติ  

6. ดานความสําเร็จ ขาราชการครูควรปฏิบัติการสอนใหตรงตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดไว ตลอดจน

สามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ท่ีสงผลใหผูเรียนมีความรู ทักษะชีวิต และความประพฤติดีตามความมุงหมายของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติอยางมคีุณภาพ 

7. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน โรงเรียนควรมีหองพักครูท่ีสะดวกสบายเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนมีหองศูนยการการเรียนรูครบทุกกลุมสาระและมเีคร่ืองใชสํานักงานไวคอยอํานวยความสะดวก และมีสวัสดิการ

ชวยเหลอืขาราชการครู เชน นํ้าดื่มท่ีสะอาด  

 ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมกีารศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาแตละ

กลุมโรงเรียน ของจังหวัดพะเยา        

2. ควรมกีารศึกษาลักษณะของผูบริหารท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครู ในโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาแตละกลุมโรงเรียน ของจังหวัดพะเยา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การวจิัยเร่ือง แรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในคร้ังน้ี สําเร็จได โดยไดรับความกรุณาชวยเหลือ 

ขอขอบคุณ ดร.นํ้าฝน กันมา ท่ีไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการทํางานในคร้ังน้ีใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอกราบ

ขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทาน ท่ีไดใหความกรุณาในการตรวจสอบเคร่ืองมือ และใหคําแนะนํา คําปรึกษาตาง ๆ 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการอดุลย ออนนวล ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุสบแวน) ท่ีนางสมพิศ      

ไชยลังกา ครูชํานาญการพเิศษ โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุสบแวน) และนางสาววราภรณ วงศใหญ ศึกษานิเทศก

ชํานาญการพเิศษ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ท่ีมีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจในการวิจัยใน

คร้ังน้ี ขอขอบคุณเจาหนาท่ี ผูประสานงานวทิยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทานท่ีไดอํานวยความสะดวกในดาน

การประสานงานเกี่ยวกับเอกสารและขอมูลตาง ๆ ตลอดจนผูท่ีมไิดเอยนามท่ีไดใหขอมูลเกี่ยวกับการวจิัยในคร้ังน้ี 
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แรงจูงใจในการปฏบัิติงานของครูในสังกดัสํานักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและ    

การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชยีงราย 

The Motivation in Job Performance of Teachers in the Non-Formal and informal 

Education Chaingrai Province 

อรวรรณ ศรใีจ17

1* และฐติชัิย รักบํารุง2 

Orawan Srijai1* and Thitichai Luckbumrung2 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ี มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย และ เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจของครูสังกัดสํานักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และ 

ประสบการณในการทํางาน  

ผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจของครู

สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ และตําแหนง

งานในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนกลุมตัวอยางท่ีมี อายุ วุฒิ

การศึกษาและ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถติิ ท่ีระดับ .05 
 

คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏบัิติงาน  
 

Abstract  

The objective of this study were to investigate the motivations in Job Performance of teachers in the Non-

Formal and Informal Education Chaingrai Province and to compare the motivation in job Performance  of Teachers in 

the Non-Formal and Informal Education Chaingrai Province on the basis of their gender, age, education level, 

position and work experience 
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 The research findings were as follow. The motivation of the teachers in job performance were found at a 

higher level. In terms of comparison of the motivation the teachers in job performance, It was found  that  those  

who were different in gender and position. However, teachers with different age, education level, and work 

experience differed significantly in their levels of motivation, at.05 
 

Keywords:   Motivations in Job Performance 
 

บทนํา 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มี ยุทธศาสตรสําคัญในการสนับสนุนเพื่อ

ขับเคลื่อนการปฏรูิปการศึกษา ตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว คือ “คนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อ

การมงีานทําท่ีมคีุณภาพ ไดทุกท่ี ทุกเวลา อยางท่ัวถงึ และเทาเทียมกัน เพื่อใหเกดิสังคมฐานความรู และการมีอาชีพอยาง

ย่ังยนื” (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2556 หนา 1)การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ

น้ันจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน ในสังกัด ใหมีความรับผิดชอบในหนาท่ี เต็มความสามารถ 

โดยเฉพาะครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีหลายประเภทเชน ครู กศน.

ตําบล ครูอาสาสมัครพื้นท่ีปกติ ครูอาสาสมัครพื้นท่ีสูง ครูศูนยการเรียนชุมชน  

ครู ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยน้ัน มีขอบเขตของงานท่ีกวาง

และหลากหลาย เทาท่ีผานมาการปฏิบัติงานไมสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวปญหาประการแรก คือ ครู ขาด

ความรู ความสามารถในการสอน สวนมากไมไดจบการศึกษาทางดานวชิาการศึกษา หรือวชิาชีพครู ทําใหครูมคีวามพรอม

นอยในการสอนวชิาพื้นฐาน โดยเฉพาะวชิาคณติศาสตร วชิาวทิยาศาสตร หรือวิชาภาษาอังกฤษ(สถาบันพัฒนาการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก, 2554) นอกจากน้ีจากการสัมภาษณผูบริหาร (ผูบริหารสานักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอําเภอ) มีความเห็นวา ครู ยังไมมีความรูเร่ืองของจิตวิทยาผูใหญ

หรือเทคนิค วธีิการเขาถงึผูเรียนและชุมชน ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของชุมชนขาดทักษะในการ

วางแผน การประสานงานกับชาวบาน ไมเขาใจหนาท่ีของตนเอง อีกท้ังเร่ืองสื่อ วัสดุ อุปกรณครุภัณฑ หรือแมแตสถานท่ี 

ยังเปนอุปสรรคอยางมากตอการปฏิบัติงานเพราะยังขาดแคลน ชํารุด และไมไดคุณภาพภารกิจสําคัญท่ีเสมือนเปนหัวใจ

ของงาน กศน. ลวนแลวแตจําเปนตองเขาไปคลุกคลกีับชุมชนครูกศน. จงึตองรับภาระงานท่ีมาก นอกเหนอืไปจากงานสอน

ทําใหครูเกิดความเครียด ทอแทใจ บางคร้ังถึงกับตัดสินใจลาออก (สมใจ เกิดพูลผล 2554 หนา 3) แสดงใหเห็นวา 

ครูกศน. ตองการกําลังใจ และความม่ันคงในอาชีพของตน 

ดังน้ันผูบริหารจงึตองใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของตน พยายามสรางความพึงพอใจ ความผูกพัน 

ความตระหนักในหนาท่ีและความสําคัญของอาชีพแกบุคลากรของตนผลักดันใหพวกเขาปฏบัิติงานอยางเต็มความสามารถ

และมกีารพัฒนาการปฏบัิติงานใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เนื่องจาก ครูเปนบุคลากรท่ีสําคัญ จึง

ตองไดรับการเอาใจใส เพื่อใหการเรียนการสอนมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุด และการท่ีครูจะปฏิบัติงานไดผลดีมาก

นอยเพยีงใดน้ันขึ้นอยูกับขวัญและกําลังใจท่ีดขีองครูท่ีสงผลตอทัศนคติท่ีดใีนการปฏบัิติงาน สงผลใหเกิดประสิทธิภาพการ
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เรียนการสอนอาจกลาวไดวาการจูงใจครูใหมีความทุมเทในการปฏิบัติงานเปนวิธีสรางความสําเร็จของการเรียนการสอน

น้ันเอง 

 จากเหตุผลและปญหาดังกลาว จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองแรงจูงใจท่ีมีตอการปฏิบัติงานของครูในสังกัด

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดเชียงรายวาอยูในระดับใดและแรงจูงใจใดท่ีครู

ใหความสําคัญมากท่ีสุดท้ังน้ี เพื่อนําผลของการศึกษาไปใชเปนขอมูลในการนําไปวางแผนปรับปรุงพัฒนา ใหสอดคลองกับ

นโยบายขององคกร และสรางเสริมแรงจูงใจตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานของครูใหเกิดความเต็มใจในการ

ทํางานใหไดมากท่ีสุด 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณ ในการทํางาน 
 

กรอบแนวคิด 

  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดกําหนดแนวคดิในการศึกษา เพื่อใหไดตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดย

กําหนดกรอบแนวคดิไวดังน้ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
      

ตัวแปรอิสระ(Independent Variables) 

ขอมูลสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. ตําแหนง 

5.  ประสบการณในการ

ปฏบัิติงาน 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวจิัยในเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) 

โดยจะทําการประมวลและวเิคราะหความคดิเห็นของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย จังหวัดเชียงรายจํานวน 216 คนซึ่งเปนความคดิเห็นหรือทัศนคติท่ีเกดิขึ้น ณ ในชวงเวลาท่ีศึกษา 

  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

แรงจูงใจในการปฏบัิติงานของครู 5 ดาน 

1 ดานความสําเร็จในการทํางาน 
2 ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 

3 ดานการยอมรับนับถอื 

4 ดานลักษณะงานท่ีทํา 

5 ดานความรับผดิชอบ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดเชียงราย รวมท้ังสิ้น จํานวน 410 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจัิย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดวย ครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย รวมท้ังสิ้นจํานวน  216 คน โดยใชการสุมอยางงาย(Simple Random Sampling) 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง Krejcie andMorgan (1970 : 607 - 610, อางถงึใน ทองใบ สุดชารี 2549 : 129)  

เครื่องมอืทีใ่ชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีจะใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการเพื่อใชในการศึกษาคร้ังน้ี มีลักษณะเปนแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ท่ีผูศึกษาสรางขึ้นแบงออกเปน 3 ตอน คอื 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) ขอคําถาม 5 ดาน ไดแก เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา ตําแหนงและประสบการณการปฏบัิติงาน  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ประกอบดวย 

1 ดานความสําเร็จในการทํางาน 

2 ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 

3 ดานการยอมรับนับถอื 

4 ดานลักษณะงานท่ีทํา 

5 ดานความรับผดิชอบ 

แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรการสวนประมาณคา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของ

ลเิคอรท (Likert Scales) ท้ังสิ้นจํานวน 40 ขอ ซึ่งครอบคลุมงานท้ังหมด          

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามคําถามปลายเปด (opened end questionnaire) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการสรางเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย 
 

การสรางเครื่องมอืท่ีใชในการวจัิย 

 1. ศึกษาแนวทฤษฎแีละผลงานวจิัย ท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของครู จากเอกสารงานวิจัยตาง ๆ 

เพื่อกําหนดกรอบแนวคดิและนิยามศัพทเฉพาะ 

 2. นํานิยามศัพทท่ีไดมาจากกรอบแนวคดิมาสรางเคร่ืองมอืเปนแบบสอบถาม 

 3. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและขอคําถามให

มคีวามสมบูรณย่ิงขึ้น 
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 4. นําเคร่ืองมอืท่ีไดปรับปรุงและผานการเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา เสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เพื่อ

ตรวจสอบความตรง (validity) ดานเนื้อหาและความเหมาะสม โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางกระทงคําถามกับ

จุดประสงค (index of item-objectivescongruence : IOC) ซึ่งคําถามมคีาคะแนนของทุกขอมากกวา 0.67 ขึ้นไป 

 5. ปรับปรุงเคร่ืองมอืท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒินําเสนออาจารยท่ีปรึกษาแลวจงึจัดพมิพใหถูกตอง

ตามขอเสนอแนะ 

  6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลอง ใชกับกลุมประชากร จํานวน 30 คน จากครู กศน. อําเภอแมสาย 

และ กศน.อําเภอเชียงแสน ซึ่งอยูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

เชียงราย ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาคาความเช่ือม่ัน (Realiability)และนําแบบสอบถามท่ีไดทดลองใชมาหาคาความ

เช่ือม่ัน (reliability) ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alphacoefficient)  ซึ่งแบบสอบถามมีคา

ความเช่ือม่ัน 0.95 

  7. นําแบบสอบถามท่ีหาคาความเช่ือม่ันแลวไปจัดพิมพเปนแบบสอบถามท่ีสมบูรณและนําไปใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ตอน ดังน้ี  

1 นําหนังสือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายถึงผูอํานวยการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะหใหครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ตอบแบบสอบถาม  

2 สงแบบสอบถามไปยังครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

เชียงราย ท่ีเปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

3 การสงและการติดตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ดังน้ี  

 3.1 ลงรหัสของแบบสอบถามเพื่องายตอการตรวจสอบและติดตามคนื  

 3.2 กลุมตัวอยาง ผูศึกษาดําเนินการจัดสงดวยตนเอง  

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลกลับ ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง  

 3.4 ไดรับแบบสอบถามกลับคนืท้ังหมด จํานวน  216 ฉบับ คดิเปนรอยละ 96.43  

การวเิคราะหขอมูล  

การวเิคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ใชการวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งผูศึกษาไดแยก

การวเิคราะหขอมูล ตามลักษณะของแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยนําขอคําถามตอนท่ี 1 มาแจกแจงความถี่และหาคา

รอยละ และนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียงทายตาราง 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย โดยวิเคราะหขอมูลท่ีไดในตอนท่ี 2 หาคาเฉลี่ย (  𝑥�  ) และคาสวนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย 

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับของความคิดเห็นท่ีแสดงออกของครูในแตละดานจากการ

ปฏบัิติงานในสถานศึกษา ตามมาตราสวนการประมาณคาจาก 1-5 (นอยท่ีสุด-มากท่ีสุด) (วเิชียร เกตุสงิห, 2541) 

คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถงึ ครูมแีรงจูงใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถงึ ครูมแีรงจูงใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถงึ ครูมแีรงจูงใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถงึ ครูมแีรงจูงใจในการปฏบัิติงานอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถงึ ครูมแีรงจูงใจในการปฏบัิติงาน อยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 วเิคราะหเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย โดยนํามาทดสอบความแตกตางดวยคาสถิติ t-test และ F-test 

เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ตําแหนงและประสบการณการปฏิบัติงาน แลวรายงาน

เปนความเรียง  

ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ใชการวิเคราะหเนื้อหาและคาของความถี่ โดยใช

วธีิการนําเสนอในรูปแบบความถี่ประกอบความเรียง 
 

ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา พบวา แรงจูงใจในการปฏบัิติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงรายท้ัง 5 ดานประกอบดวย ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานความกาวหนาใน

ตําแหนงงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานท่ีทํา และดานความรับผิดชอบ โดยภาพรวมมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ประสงค  ภาเรือง (2551) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก อาจ

เปนเพราะวานโยบายในการปฏบัิติงาน การปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการการ

ทํางานในองคกร กศน.ตองมปีฏสัิมพันธกัน ท้ังระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและภาคีเครือขายท่ี

เขามาสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเห็นวา ครู กศน. มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

โดยการอบรม สัมมนา อยางตอเนื่อง  

เมื่อ เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจของครูสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ และตําแหนงงานในการปฏบัิติงานตางกัน มคีวามคดิเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม

แตกตางกัน สวนกลุมตัวอยางท่ีมี อายุ วุฒิการศึกษาและ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจ

ในการปฏบัิติงานแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิ ท่ีระดับ .05 
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สรุปผลและอธปิรายผล 

  เมื่อพจิารณาจากองคประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเปนรายดาน ดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาน

ความสําเร็จในการทํางาน( �̅� =4.13 ) ดานความรับผดิชอบ ( �̅� =4.08 ) ดานการยอมรับนับถือและดานลักษณะงานท่ีทํา

มคีะแนนเฉลี่ยเทากันคอื( �̅� =4.06 ) และดานความกาวหนาในตําแหนงงาน( �̅� =3.96 )ตามลําดับ 

เมื่อเปรียบเทียบความคดิเห็นของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

จังหวัดเชียงราย ท่ีมตีอองคประกอบของแรงจูงใจในการปฏบัิติงานในแตละดาน ดังน้ี 

 1. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในสังกัดสํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเชียงราย ท่ีมีตอองคประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 ดาน จําแนกตาม เพศ ในภาพรวมและรายดาน มี

ความคดิเห็นไมแตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัย ของวราภรณ คําเพชรดี (2552 ) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีอุบลราชธานี พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของบุคลากร

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีอุบลราชธานี ท่ีมีเพศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม

แตกตางกัน อาจเปนเพราะวา งานท่ีปฏิบัติน้ันเปนงานท่ีตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง และมีหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ ตามภาระ

งานของตน แตมเีปาหมายและความสําเร็จเหมอืนกัน จงึทําใหครูในสังกัดสํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงรายท้ังเพศชายและเพศหญงิมแีรงจูงใจในการปฏบัิติงานไมแตกตางกัน  

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเชียงราย ท่ีมีตอองคประกอบของแรงจูงในในการปฏิบัติงานจําแนกตามอายุ โดยภาพรวมดานความสําเร็จในการ

ทํางาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  ดานการยอมรับนับถือ และ ดานความรับผิดชอบ  มีความคิดเห็นไมแตกตาง

กัน สวนดานลักษณะงานท่ีทํา มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัย

ของ นางวันเพ็ญ  เลี้ยงถนอม(2553)ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจการปฏิบัติงานครูโรงเรียนเอกชนผลการวิจัย พบวา ครูท่ีมี

สถานภาพสมรส ประสบการณในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษาและรายไดท่ีตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม

แตกตางกัน ยกเวนครูท่ีมีเพศและอายุตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 อาจเปนเพราะวาบุคคลท่ีมีอายุนอยหรือมีอายุมาก เมื่อเขามาทํางานแลวลวนมีหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติท่ีเหมือนกัน 

ลักษณะงานท่ีเหมือนกัน สวนในดานความกาวหนาในตําแหนง  ดานการยอมรับนับถือ และดานความรับผิดชอบ เมื่อตน

ปฏบัิติหนาท่ีหลักของตนดแีลว ก็จะมแีรงจูงใจดานอื่นตามมา  

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเชียงราย ท่ีมีตอองคประกอบของแรงจูงในในการปฏิบัติงานจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมดาน

ความสําเร็จในการทํางาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และ ดานการยอมรับนับ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวน

ดานลักษณะงานท่ีทําถือ และ ดานความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สอดคลองกับงานวิจัยของ นัทธพงศ ดัดถุยาวัตร ( 2553 ) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสาย

ผูสอนในอําเภออรัญประเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครูสายผูสอนในอําเภออรัญประเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามระดับ

การศึกษา แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 และแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของขาราชการครูสายผูสอนใน
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อําเภออรัญประเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน

แตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถิติ อาจเปนเพราะวาครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีโอกาสกาวหนาในตําแหนงงาน

ไมตางกัน เพราะตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีตําแหนงเปนพนักงานราชการ สวนในดานลักษณะงานและ

ดานความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นท่ีตางกัน อาจเปนเพราะวา ครูท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงกวาระดับปริญญาตรีนั้นตอง

รับภาระงานท่ียาก มคีวามรับผดิชอบมาก สงผลใหระดับแรงจูงใจแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05   

4. ความคิดเห็นของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด

เชียงราย ท่ีมีตอองคประกอบของแรงจูงในในการปฏิบัติงานจําแนกตาม ตําแหนงงาน ในภาพรวมและรายดาน มีความ

คดิเห็นไมแตกตางกันกัน สอดคลองกับงานวจิัยของ นายประสงค ภาเรือง ( 2551 ) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี พบวาแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และพนักงานครูท่ีมตํีาแหนงตางกัน เพศตางกัน อายุตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน 

และมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี 

โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวา หนาท่ีหลักโดยท่ัวไปของครูมีหนาท่ี ท่ีเหมือนกันแตครูในสํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายยังตองรับหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายเพิ่มเติมจาก

หนาท่ีหลักตางกัน ตามภารกิจของแตละฝาย ซึ่งลักษณะงานอาจจะมีความยากงายตางกัน ซึ่งครูทุกคนตางมีหนาท่ี

เพิ่มเติมท้ังสิ้น ทําใหแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน จําแนกตามตําแหนงงาน ไมแตกตาง 

5. ความคิดเห็นของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด

เชียงราย ท่ีมตีอองคประกอบของแรงจูงในในการปฏิบัติงานจําแนกตาม ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมและราย

ดาน มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05สอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี มันตะรักษ,สุ

รางค ณรงคศักดิ์สกุล (บทความวจิัย เสนอในการประชุมหาดใหญวิชาการ คร้ังท่ี 4 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2556)   ปจจัยท่ี

มผีลตอแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงาน: กรณศึีกษาองคการมหาชนแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร พบวา พนักงานท่ี

ม ีเพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน และรายได ตางกันมแีรงจูงใจในการปฏบัิติงานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 สวนพนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษา และสถานภาพการสมรสตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  

อาจเปนเพราะวาครูท่ีมีประสบการณในการทํางานมาก เปนครูท่ีมีความรูความสามารถ มีความชํานาญมีทักษะในการ

ปฏบัิติงานรอบรูขอบขายของงานท่ีชัดเจนจากประสบการณท่ีสะสมมาเปนเวลานาน จากการปฏิบัติจริง จากการฝกอบรม

เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถซึ่งแตกตางกับครูท่ีมปีระสบการณในการทํางาน นอย ท่ีมคีวามรูความสามารถแตยังขาด

ความชํานาญและประสบการณในการปฏบัิติงาน จงึสงผลใหมรีะดับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

1.ควรมนีโยบายแผนงาน และกําหนดมาตรฐานของหนวยงานสงเสริมใหครูมีโอกาสพัฒนาตนเองดวยการเรียน

ตอทางดานการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นและสงเสริมใหมีการอบรม เฉพาะฝายงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อเปนการพัฒนาความรู

ความสามารถในการปฏบัิติงานและปรับปรุงการทํางานใหมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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2.ควรมีนโยบาย ท่ีจะชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมศักยภาพของครูใหมีตําแหนงท่ีสูงขึ้นมีเงินเดือนตอบแทนคา

ตําแหนง มีกองทุนสวัสดิการดานตาง ๆ เพื่อใหครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและมีความเปนอยูท่ีสอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกจิปจจุบัน 

3.ควรมกีารวางแผนการทํางาน ใหมคีวามชัดเจนเหมาะสม ท้ังทางดานงบประมาณ และบุคลากร 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษา แรงจูงในกับปจจัยดานอื่น ๆ เชน ความเครียด ความพึงพอใจ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ตลอดจนการศึกษาการสรางรูปแบบในการปฏิบัติงาน ท่ีจะเพิ่มความสามารถ ในการปฏิบัติของครูในสังกัดสํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย โดยการวจิัยเชิงคุณภาพ 

 2.ควรทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏบัิติงานวามมีากนอยเพยีงใด 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาในคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอ

เวียงเชียงรุงท่ีมีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556 ประชากรคือ ผูบริหาร

โรงเรียน ครูวิชาการโรเรียน ครูผูสอนสาระการเรียนรู จํานวน 46 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถามวเิคราะหขอมูลโดยใชความถี่ หาคาเฉลี่ยรอยละและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษาพบวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ(O-

NET)สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556 ในเขต อําเภอเวียงเชียงรุงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากมคีาเฉลี่ย 4.11 เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวาดานการบริหารหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด

4.39 รองลงมาดานการจัดทําแผน และดานการจัดกจิกรรมการเรียนรูมคีาเฉลี่ย 4.14  

 

คําสาํคัญ : การบริหารงานวชิาการ 
 

Abstract  

The purpose of this study was to examine the academic management in primary school having Higher  

O-NET scores than the National Average Score in 2013. Data were collected from the target population consisted of 

46 school administrators, teachers who work in academic section in schools, and teachers who work in schools in the 
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Educational Service Area 1, Wiangchiangrung District through a questionnaire and analyzed by using descriptive 

statistics; frequency, percentage, mean and standard deviation. 

 The findings of the study are as the following: the academic administration in primary schools having the 

O-Net scores higher than the national average score in 2013 was at high (4.11). when considering each aspect, it 

was found that from high to low. As follows; curriculum (4.39), followed by planning and learning activity (4.14) 

respectively. 
 

Keywords: academic management 
 

บทนํา 

นับต้ังแตมกีารประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนตนมา เปนจุดเร่ิมตนของการปฏิรูป

การศึกษาน้ันผานมาได 12 ปแลว โดยเนนใหจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถ ของตน

ไดอยางเต็มศักยภาพ จากขอกําหนดท่ีไดกลาวมาแลวขางตนน้ี ทําใหสถานศึกษาตองจัดใหการศึกษาเปนไปตามมาตรฐาน 

ในการวัดวาสถานศึกษาสามารถพัฒนานักเรียนใหมคีวามรูความสามารถตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไมน้ัน จึงไดมีการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานขึ้น หรือท่ีเรียกวา O-NET (Ordinary National Education Test) โดยสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ซึ่งในการทดสอบน้ี เปนการทดสอบความรูพื้นฐานท่ัวไปใน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ โดยมีขอบขายเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เปนการ

วัดผลรอบดานโดยเฉพาะการคิดวิเคราะหเปนหลัก จากการประกาศผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-

NET ช้ัน ป.6 และ ม.3 ประจําปการศึกษา 2556 พบวาผลการทดสอบใน 5 สาระการเรียนรูหลัก ไดแก ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร วทิยาศาสตร และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนท้ัง 2 ชวงช้ันไดคะแนนเฉลี่ยไมถงึ

รอยละ 50 ซึ่งขอมูลเหลาน้ีสามารถสะทอนใหเห็นถงึคุณภาพของโรงเรียนได เพราะผลการทดสอบดังกลาวเปนผลพวงมา

จากการจัดการศึกษากอนหนาน้ี  

จากปญหาท่ีกลาวมาแลวขางตน ทําใหมองเห็นไดวาการบริหารวิชาการมีสวนสําคัญตอผลสัมฤทธ์ิท่ีสุด ผูทํา

การศึกษา จึงมีความสนใจศึกษาการบริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-

NET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 1 ซึ่งมท้ัีงหมด 13 โรงเรียน ม ี 9 โรงเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิมคีาท่ีสูงขึ้นและเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ในการศึกษา

คร้ังน้ี จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ และขอมูล ท่ีไดสามารถนําไปใชประโยชนในการ

ดําเนินงานดานการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนใหมปีระสทิธิภาพตอไป 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุงท่ีมีผลคะแนนการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุงท่ีมีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ 

(O-NET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556 น้ันตองประกอบดวยกจิกรรมท่ีสําคัญตอการเรียนรูและเปนภาระงานหลัก

ของฝายงานวชิาการท่ีมคีวามสัมพันธกัน 7 ดานคอื 

-ดานการบริหารหลักสูตร 

-ดานการพัฒนาครู-จัดครูเขาสอน 

-ดานการจัดทําแผน 

-ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

-ดานการจัดกจิกรรมการเรียนรู 

-ดานการจัดการสื่อการเรียนรู 

-ดานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู 
 

วธิดีําเนนิการวจัิย 

ประชากรท่ีใชศึกษาคร้ังน้ี เปนบุคคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเวียงเชียงรุงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 จํานวน 9 โรงเรียน โดยศึกษาจากกลุมประชากรไดแก 

ผูบริหารโรงเรียน    จํานวน  9 คน 

ครูวชิาการ   จํานวน  9 คน 

ครูผูสอนตามกลุมสาระการเรียนรู จํานวน  28 คน 

รวมท้ังสิ้น   จํานวน  46 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย  

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการและแบบสอบถามมาตร 

ตราสวนประมาณคา (Rating scale) ในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อ ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาท่ีมผีลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556 ในเขตอําเภอเวียงเชียง

รุงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  

แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง หนาท่ี 

ประสบการณในการทํางาน มลัีกษณะเปนการเลอืกตอบ(Check list)  

ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาท่ีมผีลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556 ในเขตอําเภอเวียงเชียง
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รุงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มี 7 ดาน ดานท่ี 1 การบริหารหลักสูตร ดานท่ี 2 การพัฒนา

ครู-จัดครูเขาสอน  ดานท่ี 3 การจัดทําแผน ตอบแบบสอบถามโดยผูบริหาร และครูวิชาการ ดานท่ี 4 การจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู ดานท่ี 5 การจัดกจิกรรมการเรียนรู ดานท่ี 6 การจัดการสื่อการเรียนรู ดานท่ี 7การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู ตอบแบบสอบถามโดยครูวชิาการและครูสอนสาระการเรียนรู 

ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

การสรางแบบสอบถาม ผูศึกษาไดดําเนินการสรางดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและตัวอยางแบบสอบถาม แบบสัมภาษณเร่ือง การบริหารวชิาการท่ีเกี่ยวของกับการ 

ยกระดับผลสมฤทธ์ิ การทดสอบระดับชาติ จากภาคผนวกของงานวจิัยท่ีเกี่ยวของเพื่อกําหนดขอบเขตของเร่ืองท่ีศึกษาและ

ขอบเขตของเคร่ืองมอื 

2. การสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวจิัย 

3. นําเสนอแบบสอบถามฉบับรางท่ีสรางเสร็จแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาทําการตรวจสอบความ 

เหมาะสมและความครอบคลุมของคําถามกับเนื้อหา  

4. นําแบบสอบถามท่ีแกไขมาปรับปรุงแลวเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบหาความตรงของ

เนื้อหา (Content Validity) เปนรายขอ และใหขอเสนอแนะในการแกไขท่ีเหมาะสม  

5. นําผลการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญท้ังหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค

โดยใชสูตร IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนการพจิารณา ดังตอไปน้ี 

 +1  หมายถงึ  เมื่อแนใจวาสอดคลองสัมพันธกับวัตถุประสงคในการศึกษา 

 0  หมายถงึ  เมื่อไมแนใจวาสอดคลองสัมพันธกับวัตถุประสงคในการศึกษา 

 -1  หมายถงึ  เมื่อแนใจวาไมสอดคลองสัมพันธกับวัตถุประสงคในการศึกษา 

สูตรการหาคา IOC 

  IOC = 
Ν
ΣR

 

IOC คอื   ดัชนีความสอดคลอง 

R คอื   คะแนนการพจิารณาของผูเช่ียวชาญ 

RΣ  คอื   ผลรวมของคะแนนการพจิารณาของผูเช่ียวชาญ 

N คอื   จํานวนผูเช่ียวชาญ 

เกณฑการตัดสนิ 

ถาคา IOC มคีาต้ังแต 0.5 ขึ้นไป แสดงวารายการขอน้ันมเีนื้อหาสาระตรงตามวัตถุประสงคของนวัตกรรมหรือ

เคร่ืองมอืท่ีสรางสามารถนําไปใชได 

ถาคา IOC มคีานอยกวา 0.50 แสดงวารายการขอน้ันมสีาระไมตรงตามวัตถุประสงคของของนวัตกรรมหรือ

เคร่ืองมอืท่ีสราง ซึ่งอาจตัดรายการขอน้ันท้ิง หรือนําไปปรับปรุงแกไขตามผูเช่ียวชาญแนะนําจะนําไปใชทันทียังไมได 

6. นําคา IOC มาหาคาเฉลี่ย และเลอืกขอคําถามท่ีมคีา IOC ต้ัง แต 0.67 ขึ้นไปถอืวาเปนขอคําถาม 

ท่ีอยูในเกณฑความตรงเชิงเนื้อหาท่ีใชได 
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7. นําเคร่ืองมอืท่ีไดไปใชเก็บขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี 

1. ผูศึกษาไดขอหนังสอืจาก มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงราย เพื่อขอความรวมมอืจาก 

ผูอํานวยการ ครูวชิาการเพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ 

(O-NET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556 ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1 ในการตอบแบบสอบถาม  

2. นําหนังสอืขอความรวมมอืในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขต 

เชียงรายไปใหประชากรท่ีศึกษา โดยมกีารประสานขอนัดหมายวัน เวลา ในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  

3. อธิบายใหประชากรท่ีศึกษาเขาใจถงึวัตถุประสงคและผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการตอบ 

แบบสอบถาม  

4. แจกแบบสอบถามใหประชากรท่ีศึกษา แลวนัดหมายการเก็บแบบสอบถามกลับคนื  

5. เก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณ นําขอมูลท่ีได ไปวเิคราะหผล  

การวเิคราะหขอมูล  

ผูศึกษาไดดําเนินการวเิคราะหขอมูล ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม นํามาหาคารอยละโดยจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา  

ประสบการณ 

ตอนท่ี 2 ศึกษาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมผีลคะแนนการทดสอบระดับ 

ชาติ(O-NET)สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556 อําเภอเวยีงเชียงรุงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 1 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย( µ )และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) โดยแบงออกเปน 7 ดาน คือ ดานท่ี 1 การ

บริหารหลักสูตร ดานท่ี 2 การพัฒนาครู-จัดครูเขาสอน ดานท่ี 3 การจัดทําแผน สอบถาม ผูบริหารโรงเรียน และ ครู

วิชาการโรงเรียน ดานท่ี 4 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ดานท่ี 5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานท่ี 6 การจัดการสื่อ

การเรียนรู และ ดานท่ี 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู สอบถามครูวิชาการโรงเรียน และ ครูผูสอนกลุมสาระการ

เรียนรู นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

ลักษณะแบบสอบถามตอนท่ี 2 เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของ กานดา, 2530 หนา 

210; เพ็ญแข, 2541 หนา 205 = ชวงกวางละ {(5-1)/5} = 0.8ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

 5  หมายถงึ  ปฏบัิติอยูในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถงึ  ปฏบัิติอยูในระดับมาก 

3  หมายถงึ  ปฏบัิติอยูในระดับปานกลาง 

2  หมายถงึ  ปฏบัิติอยูในระดับนอย 

1  หมายถงึ  ปฏบัิติอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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จากน้ันกําหนดเกณฑในการแปลคาของคะแนนดังน้ี 

4.21 – 5.00 หมายถงึ  ปฏบัิติอยูในระดับมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 หมายถงึ  ปฏบัิติอยูในระดับมาก 

2.61 – 3.40 หมายถงึ  ปฏบัิติอยูในระดับปานกลาง 

1.81 – 2.60 หมายถงึ  ปฏบัิติอยูในระดับนอย 

1.00 – 1.80 หมายถงึ  ปฏบัิติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

สถติทิีใ่ชในการวจัิย 

สถติิท่ีใชในการวเิคราะห ผูวจิัยทําการวเิคราะหขอมูล โดยใชสถติิ ดังน้ี 

1. คารอยละ (Percentage) 

2. คาเฉลี่ย (µ ) 

3. คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 
 

สรุปและอภปิรายผลการวจัิย  

ผลการศึกษาพบวา  

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 50 ปขึ้นไป 

ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบันเปนผูบริหารโรงเรียน และครูวิชาการโรงเรียน 

ครูท่ีสอนสาระการเรียนรู มรีะยะเวลา ประสบการณ มากกวา 15 ป  

2. การบริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกวาคะแนน

เฉลี่ยระดับชาติป 2556 ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวม

อยูในระดับมาก(µ = 4.11)   เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ลําดับท่ี 1 คือ ดานการบริหารหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด (

µ = 4.39)  ลําดับท่ี 2 คอื ดานการจัดทําแผน และดานการจัดกจิกรรมการเรียนรูท้ังสองดานมคีาเฉลี่ยเทากันคือ ( µ = 

4.14) ลําดับท่ี 3 คือ ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูมีคาเฉลี่ย ( µ = 4.08) ลําดับท่ี 4 คือ ดานการจัดการสื่อการ

เรียนรูมคีาเฉลี่ย(µ = 4.05)ลําดับท่ี 5 คอืดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู มคีาเฉลี่ย(µ = 4.03) สวนลําดับท่ี 6 คอื

ดานการพัฒนาครู-จัดครูเขาสอน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด (µ = 3.99) 
 

อภปิรายผลการวจัิย  

การบริหารวชิาการของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาตปิ 2556 ในเขตอําเภอเวยีงเชียงรุงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยภาพรวม อยูใน

ระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังน้ีเปนเพราะวาสถานศึกษาไดนํา

หลักสูตรไปใชใหเกิดผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร การบริหารหลักสูตรของแตละสถาบันยอมแตกตางกันไปตาม

สภาพของบุคลากร งบประมาณ การบริหารและการจัดการ และความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ผล

การศึกษาในดานน้ี พบวา โรงเรียนในอําเภอเวียงเชียงรุง ไดปฏิบัติคลองกันในการจัดการการบริหารหลักสูตร คือ 

วเิคราะหหลักสูตรแกนกลาง เพื่อใหมคีวามเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน จัดทําตารางวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาให
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สอดคลองท้ังตัวช้ีวัด มาตรฐานการเรียนรู เพื่อวางแผนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับสภาพจริง โดยใหเปนไป

ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไดประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับผูปกครอง

นักเรียนใหรับทราบหลังจากน้ันไดนําหลักสูตรไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการประเมินผลปรับปรุงหลักสูตร

อยางตอเนื่อง สรุปผลการใชหลักสูตรเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยการมสีวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย นําผลการวิเคราะหท่ี

ไดเปนแนวทางในการจัดการศึกษาตอไปและเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพและมีความ

เหมาะสมกับสถานศึกษามากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ อํานาจ จันทรแปน (2532, หนา 111-118) ไดแบงขั้นตอนในการ

บริหารหลักสูตรไว 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะหสถานการณ คือการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ผูเรียน 

บุคลากร อาคารสถานท่ี งบประมาณ และการจัดการเรียน การสอน 2) การวางแผน คือ การใชขอมูลจากการวิเคราะห

สถานการณมาจัดวางแผนหรือจัดโครงการตาง ๆ 3) การดําเนินการ คือ การดําเนินงานตามแผนหรือโครงการท่ีวางไว 

โดยแบงเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะเตรียมการและระยะดําเนินการ 4) การประเมินผลและรายงานผล คือ การประเมินการ

ดําเนินการวาเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีวางไวหรือไม เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาตอไป 

เมื่อพจิารณารายดาน พบวา  

ดานการบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ 2 โรงเรียนจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา มคีาเฉลี่ยสูงสุด  ท้ังน้ีเปนเพราะวา เปนการนําเอาหลักสูตรระดับชาติมาใชโดยพิจารณาถึงลักษณะ

ของทองถิ่นเพิ่มเติมท้ังน้ีเพื่อเนนใหเหมาะสมกับลักษณะพิเศษของแตละทองถิ่น และลักษณะของผูเรียน และเปนการ

เรียนรูท่ีนําไปใชในชีวิตจริง กระบวนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีนําหลักสูตรไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน สามารถ

พัฒนาความรู เจตคติ และทักษะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเรียนตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ดังน้ันผูบริหารทุกระดับ

จําเปนตองใหความสําคัญกับการ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกครูผูสอนในช้ันเรียน รายวิชา หมวดวิชาหรือกลุม

ประสบการณ การบริหารหลักสูตรประกอบดวย การวางแผนหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมนิผลหลักสูตร 

กจิกรรมตาง ๆ ไดแก การจัดช้ันเรียน การจัดครูเขาสอน การจัดกลุม ผูเรียน การจัดตารางสอน ตารางสอบ รวมท้ังการ

จัดทําแผนการสอน เอกสารประกอบ การสอน สื่อการเรียนการสอน และการประชาสัมพันธการใชหลักสูตรดังท่ี สงัด 

อุทรานันท (2528, หนา 263-265) ไดเสนอไว ดังน้ี งานเตรียมบุคลากร เปนงานท่ีสําคัญมาก กอนท่ีจะนําหลักสูตรไปใช

ควรประชุมช้ีแจง อบรม สัมมนา เผยแพรเอกสาร ประชาสัมพันธหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรใหม  การจัดครูเขาสอน

ตามหลักสูตร จะตองคํานึงถงึความรู ความสามารถตลอดจนความสมัครใจของครูแตละคน เพื่อใหผูใชหลักสูตรแตละคน

มโีอกาสไดใชศักยภาพของตนใหเปนประโยชนมากท่ีสุด  การบริหารและการบริการวัสดุหลักสูตร เปนหนาท่ีของหนวยงาน

กลาง ซึ่งตองจัดบริการสื่อหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ ทันเวลาท่ีนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังดูแลรักษาสื่อ

หลักสูตรใชอยูในสภาพใชสอนได งานบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก การบริการหองสอนเฉพาะวิชาหองสมุด 

เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล บริการแนะแนว และใหคําปรึกษา หองทะเบียน ตองจัดใหพรอมท่ีจะบริการไดอยางมี

ประสทิธิภาพ ดังน้ันการบริหารหลักสูตรจงึตองคํานึงถงึองคประกอบดานบุคลากร งบประมาณวัสดุและสื่ออุปกรณ เวลา 

สถานท่ี กระบวนการ และเปาหมายของผลผลติ รวมท้ังการนิเทศและการควบคุมคุณภาพ  

ดานการพัฒนาครู-จัดครูเขาสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ขอ 6 โรงเรียนจัด

ครูเขาสอนตามความถนัด ความสนใจ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ มคีาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังน้ีเปนเพราะวาครูมคีวาม 
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พรอมความสามารถความถนัดตามสาขาวิชาของกลุมสาระการเรียนรูท่ีสอนรวมท้ังเทคนิควิธีการสอนตาง ๆ เพื่อนํา

ความรูประสบการณน้ันมาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว การจัดครูเขาสอน เปนหนาท่ีสําคัญ

อยางหน่ึงของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะเลอืกจัดครูเขาสอนใหเหมาะสมกับแตละรายวิชา ช้ันเรียนในแตละชวงช้ัน เพื่อใหมี

การจัดการเรียนรูมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535, หนา 156) กลาววา 

ดําเนินการจัดครูเขาสอนมีการสํารวจความพรอมของบุคลากรดานครูกอนเปดหลักสูตรใหมหรือเปดแผนการสอนเพิ่ม

สํารวจภาระงานของครู คุณสมบัติของครู เชน วุฒิ ประสบการณ ความชํานาญดานการสอนแตละวชิาจัดตามความพรอม

ของครูผูสอน ดานความถนัดและความตองการในการสอนจัดตามวุฒิทางการศึกษา ความถนัด ความสนใจ ความ

เช่ียวชาญและประสบการณ 

ดานการจัดทําแผน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 1 โรงเรียนวิเคราะหผลทดสอบ 

o-net ของนักเรียน คาเฉลี่ยสูงสุด  ท้ังน้ีเปนเพราะวาการสอบวัดผลระดับชาติน้ันมีความสําคัญเปนอยางย่ิงและเปน

ภารกจิหลักของโรงเรียนท่ีจะตองวางแผนและเตรียมพรอมสําหรับการทดสอบระดับชาติในแตละปการศึกษาเพื่อประเมิน

ระดับความรูความเขาใจและความสามารถของผูเรียนท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนวามีความรูตามเกณฑคุณภาพท่ีกระทรวงได

กําหนดไวหรือไม สงผลใหโรงเรียนทุกโรงเรียนตองศึกษาและหาวิธีการการจัดแผนการเรียน โรงเรียนจะตองจัดแผนการ

เรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร ท้ังน้ีเพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามถนัด ความรู ความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับ

รุจริ ภูสาระ และ จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 78) กลาววา แผนการเรียน คือ การจัดลําดับรายวิชาเปนการวางแผน

หลักสูตร เปนการเตรียมการใหโอกาสกับผูเรียน 

ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 4 ทานจัดทํา

แผนการเรียนรูเปนไปตามจุดประสงคครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชาและขอ6 ทานมีแผนการเรียนรูท่ีมีเนื้อหาเหมาะสม

สอดคลองกับเวลาคาเฉลี่ยสูงสุด  ท้ังน้ีเปนเพราะวาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเปนการจัดทํารายละเอียดการจัด

กิจกรรมการเรียนรูนําเอากิจกรรม เนื้อหา จุดประสงค หรือผลการเรียนรูท่ีคาดหวังแตละหนวยการเรียนรูมาจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู ใหเหมาะสมสอดคลองกับเวลา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเปนการนําหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีมาตรฐานการเรียนรู

ตามท่ีกําหนดไว ครูผูสอนและสถานศึกษาจะตองจัดแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับถวัลย มาศจรัส (2546, หนา 

33) กลาววา แผนการจัดการเรียนรูคอื การนํามวลประสบการณสําหรับการเรียนรูท่ีกําหนดไวในหลักสูตรมากําหนดเปน

สาระการเรียนรูท่ีสอดคลองกับระเวลาในการจัดการเรียนรูท่ีเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางเปนระบบ  

 ดานการจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายขอพบวาขอ 7  ทานใชเทคนิคการสอนอยาง

หลากหลาย และขอ 13 ทานอุทิศเวลาใหกับการเรียนการสอน คาเฉลี่ยสูงสุด  ท้ังน้ีเปนเพราะวาบุคคลหรือผูเรียนมีความ

แตกตางกันและทุกคนสามารถเรียนรูไดกจิกรรมท่ีจัดขึ้น เพื่อทําใหผูเรียนมกีารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกดิการเรียนรูตาม

จุดประสงคตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในแผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนจัดวาเปนหัวใจของการนําหลักสูตรไปใชและ

นําไปสูความสําเร็จโดยการอุทิศเวลา ใชเทคนิคและวิธีการตางๆในการจัดกิจกรรมการเรียน ซึ่งสอดคลองกับนวลจิตต 

เชาวกรีติพงศ, เบญจลักษณ นํ้าฟา และชัดเจน ไทยแท (2545, หนา 11-18) ไดกลาววาครูจําเปนท่ีจะตองรูจักผูเรียนอยาง

รอบดาน สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปเปนหลักฐานการออกแบบหรือการวางแผนการเรียนรูไดสอดคลองกับผูเรียน 

ในการจัดกจิกรรมหรือการออกแบบเทคนิคการจัดการเรียนรู ทําไดหลายวธีิ  
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ดานการจัดการสื่อการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอ 2  ทานใชตํารา 

เอกสาร สื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและชวยใหเกิดการเรียนรูคาเฉลี่ยสูงสุด  ท้ังน้ีเปนเพราะวาสื่อ

การเรียนรูเปนสวนประกอบท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหการเรียนการสอนของครูดําเนินไปดวยดี ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี

ตามกระบานการตาง ๆ ท่ีหลักสูตรตองการ ในปจจุบันตองยอมรับวาผูเรียนทุกคนตางก็มปีระสบการณเดมิอยูแลว ความรู

ใหม ท่ีผูเรียนจะไดรับมีมาไดหลายทางนอกจากครูและสื่อตาง ๆ ดังกลาว เชน วิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ คอมพิวเตอรและ

ภูมิปญญาทองถิ่นท้ังน้ีขึ้นอยูกับศักยภาพและความสามารถของครูท่ีจะสามารถจัดหามาใช และศักยภาพการเรียนรูของ

ผูเรียนแตละคน ซึ่งหลักสูตรใหมมไิดละท้ิงหนังสอืแบบเรียนเกา ๆ โดยสิ้นเชิง องคความรูใหมก็ยังคงตองอาศัยหนังสือเกา

รวมอยูตามความจําเปนและความเหมาะสมการจัดการสื่อการเรียนรู กลาวโดยสรุป คือ การจัดการสื่อการเรียนรู 

อุปกรณ และโสตทัศนูปกรณในดานการศึกษา เพื่อมุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่อง ใชเวลาอยาง

สรางสรรค ทุกเวลา ทุกสถานท่ี เปนการสรางความสนใจ แรงจูงใจการเรียนรู นําสิ่งท่ีเปนประสบการณไปคิดสรางสรรค

และเขาใจบทเรียนเนื้อหาวิชา มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ดํารงค 

คําภีระปาวงค, 2549,หนา 78-79 กระบวนการเรียนรูท่ีครูถือปฏิบัติมาก คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว

ทางการปฏรูิปการศึกษา ทุกช้ันจัดทําแผนการสอน จัดใหครูเตรียมการสอน โดยใชแผนการสอนดานสื่อการเรียนรูท่ีมีการ

ปฏิบัติมาก คือ สนับสนุนใหบุคลากรของโรงเรียนใชสื่อการเรียนการสอนอยางเหมาะสม โดยทําการศึกษาการบริหาร

วชิาการในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย 

เขต 3  

ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอ 6 ทานวัด

ประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงคาเฉลี่ยสูงสุด  ท้ังน้ีเปนเพราะวาการวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีให

ผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความกาวหนาและความสําเร็จ

ทางการเรียนรูของผูเรียน รวมท้ังขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตาม

ศักยภาพ สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษาจะตองจัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล

การเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกันและเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

สถานศึกษาตองมผีลการเรียนรูของผูเรียนจากการวัดและประเมนิผลท้ังในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษาและระดับชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอกเพื่อใชเปนขอมูลสรางความม่ันใจเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนแก

ผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียนมีจุดหมายสําคัญของการประเมิน

ระดับช้ันเรียน คือมุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการคุณธรรม คานิยมอังพึง

ประสงค อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม/เพียงใด ดังน้ันการวัดและการประเมินผลตองใชวิธีการท่ี

หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับพชัิย เสงี่ยมจิตต (2542, หนา 47) กลาววา ครูผูสอนมีหนาท่ีวัดผลและประเมินผลการเรียน

ของนักเรียนท้ังน้ีเพราะประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการวัดและประเมินผลน้ันมิใชเกิดประโยชนเฉพาะครูผูสอนเทาน้ัน แตจะ

กอใหเกิดประโยชนตอผูเรียนการวัดและการประเมินผลเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการเรียนการสอนมีท้ังการวัดและ

ประเมนิผลกอนเรียน ระหวางเรียน หลังเรียนหรือปลายภาค โดยใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆสถาบันโดยท่ัวไปสวนมากจะ

ต้ังสวนงานมเีจาหนาท่ีวัดผลและประเมนิผลรับผดิชอบ ดังน้ันในการบริหารวิชาการ ผูบริหารควรจะตองชัดเจนในบทบาท

หนาท่ีของตนเอง บทบาทหนาท่ีของจาหนาท่ีวัดและประเมนิผล 
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ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษามีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกวาคะแนน

เฉลี่ยระดับชาติป 2556 ในเขตอําเภอเวยีงเชียงรุงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งม ี7 ดาน 

 ดานท่ี 1 การบริหารหลักสูตร จากการศึกษาพบวา ผูบริหาร ครูวชิาการ ไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยการ

วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางและไดนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางจริงจัง  ดังน้ันโรงเรียนควรปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

 ดานท่ี 2 การพัฒนาครู-จัดครูเขาสอน จากการศึกษาพบวา โรงเรียนจัดครูเขาสอนตามความถนัด ความสนใจ 

ความเช่ียวชาญ และประสบการณ แสดงวาครูตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถมีความสําคัญตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ดังน้ันโรงเรียนควรสงเสริมใหครูไดรับการอบรมและศึกษาตอเพื่อครูไดพัฒนาตนเอง 

 ดานท่ี 3 การจัดทําแผน จากการศึกษาพบวา โรงเรียนไดวิเคราะหผลทดสอบ o-net ของนักเรียน  เพื่อจัดทํา

หนวยการเรียน แผนการเรียนรู โดยยึดหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนควรจัดต้ังชุมนุมในการฝกปฏิบัติกิจกรรมและทักษะ

การเรียนรูในกลุมสาระหลัก 5 วชิา 

 ดานท่ี 4 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู จากการศึกษาพบวา ครูไดจัดทําแผนการเรียนรูเปนไปตาม

จุดประสงคครอบคลุมเนื้อหาสาระวชิาสอดคลองกับเวลา จัดทําแผนการเรียนรูอยางมรีะบบลําดับขัน้ตอนอยางชัดเจนและ 

วิเคราะหเนื้อหาสาระท่ีปรากฏในขอสอบ O-NET ครูควรวิเคราะหความยากงาย ของเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมกับวัย วุฒิ

ภาวะของนักเรียน 

 ดานท่ี 5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู จากการศึกษาพบวา ครูอุทิศเวลาใหกับการเรียนการสอน ใชเทคนิคการ

สอนอยางหลากหลาย ตามเนื้อหาสาระ โดยเนนใหผูเรียนมสีวนรวมปฏบัิติการจากสภาพจริง จัดติวเขมฝกทําแนวขอสอบ 

(O-NET) ทบทวนบทเรียนอยูเสมอจนนักเรียนเกดิทักษะการเรียนรู 

 ดานท่ี 6 การจัดการสื่อการเรียนรู จากการศึกษาพบวา ครูใชตํารา เอกสาร สื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย

เหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาวิชาชวยใหเกิดการเรียนรู ไดเขาใจชัดเจน โรงเรียนควรสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีท่ีสามารถ

พัฒนาใหผูเรียนเกดิการเรียนรู 

 ดานท่ี 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรูจากการศึกษาพบวาครูวัดประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง จัดทํา

ขอสอบท่ีครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชาตรงตามมาตรฐานตัวช้ีวัด ใชรูปแบบขอสอบท่ีหลากหลาย จัดทําแบบทดสอบท่ี

ใกลเคียงกับแบบทดสอบของสํานักทดสอบ(O-NET) ครูควร ประเมินการสอนของตนเอง สื่อ และนําผลการประเมินมา

วเิคราะหเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิการสอบ (O-NET  

 ควรนําผลการศึกษาดังกลาวไปใชปฏิบัติ หรือนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงจะสามารถทําใหเกิด

ประโยชนอยางแทจริงได 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลใหผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติสูง ในระดับเขตพื้นท่ี ระดับจังหวัด 
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กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหจากดร.บรรจง ไชยรินคํา อาจารยท่ีปรึกษาท่ี

ไดใหคําแนะนําตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆดวยความเอาใจใสเปนอยางย่ิงจนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จ

สมบูรณไดผูศึกษาคนควาจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี  

ขอกราบขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทาน ซึ่งประกอบดวย นายชูาติ อุตอ่ินแกว ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลดง

มหาวัน นายประหยัด  ทัพธานี ผูอํานวยการโรงเรียนบานรองหวาย นายสุนันท สีสิงห ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงเคียน 

ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบเคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ีสมบูรณ  

ขอขอบพระคุณคณะผูบริหารโรงเรียน และครูวิชาการโรงเรียน และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู อําเภอเวียง

เชียงรุง สังกัด สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและ

ใหความรวมมอืเปนอยางย่ิงในการเก็บขอมูล และตอบแบบสอบถามอยางดย่ิีง  

หากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี มคีุณคาและเปนประโยชนใด ๆ ตอผูท่ีสนใจ ผูศึกษาขออุทิศคุณความดีท่ี

ไดรับจากการศึกษาคนควาคร้ังน้ี มอบใหแกทุกทานท่ีไดมีสวนรวมในการชวยเหลือ เกื้อกูล สนับสนุน และเปนกําลังใจใน

การทํางานจนเปนผลสําเร็จ ตลอดจนบิดา มารดา บูรพคณาจารยท่ีไดชวยประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ไดอบรมส่ังสอน 

ช้ีแนะ ใหแก ผูศึกษาคนควา ณ ท่ีน้ีดวย ขอขอบพระคุณทุกทาน  
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ศกึษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ี

สงผลถึงคุณภาพผูเรยีน ของโรงเรยีนบานสันติครี ี

The study of problems and solutions on internal school educational assurance 

system affecting the student quality at Ban Santikiri school 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค ศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ท่ีสงผลถงึคุณภาพผูเรียน ของโรงเรียนบานสันติครีี 2 ดาน คอื ดานการเตรียมการดานระบบประกันคุณภาพภาย จําแนก

ตามตําแหนงท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ีคอืผูบริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 76 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก

ความถี่และคารอยละคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสถติิ  

ผลการวจิัยสรุปไดดังน้ี ผูบริหารครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานสันติครีี  มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับ

ปญหาการดําเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน ในภาพรวมท้ัง 2 ดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายดาน 

พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดานการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด และดานการ

เตรียมการมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
 

คําสาํคัญ: ระบบประกันคุณภาพภายใน 
 

Abstract  

 This study aimed to study the problems and the solution on internal school administrational assurance 

system affecting the student’s quality at Ban Santiki School. This study focused on the mains aspects; planning and assuring the 

internal school educational quality. Data were collected from 73 samples; teachers, school administrators and school 

committee through a questionnaire and analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation.  
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2School of Liberal Arts, University of Phayao, Phayao 56000 
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The results were as follows; The fairings of the two aspects were at moderate lever. When comparing the two 

aspects, it was found that the proceeding of school assurance was higher than the school educational assurance 

planning.   
 

Keywords: Internal quality assurance system 
 

บทนํา 

การปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไข

เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2545 มเีปาหมายหลัก คอื การพัฒนาคนไทยท้ังมวลใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังทางรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตใหสามารถอยูรวมกับผูอื่น ไดอยางมีความสุข ให

สังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู ใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมีการดําเนินงานดาน

กฎหมาย  การกําหนดนโยบายและแผน รวมท้ังการนําแผนไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย ใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน และ

พบวาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน  อยูในบรรยากาศท่ีจําเปนตองเรงรัด พัฒนา ปรับปรุงแกไข ทบทวนกลวิธี 

และคนหา นวัตกรรมเพื่อการนําไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อใหคนไทยไดมีการศึกษาท่ีทันตอโลกของกระแส

โลกาภิวัฒน ซึ่งสังคมโลกของเรา มีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว  และมีการแขงขันกันทุก ๆ ดานสูงมาก 

ตลอดเวลา ประชาชนคนไทยจําเปนท่ีจะตองไดรับการศึกษาท่ีมคีุณภาพเพยีงพอเทาน้ัน จงึจะสามารถปรับตัวเขากับสังคม

ไดอยางสมดุล กระทรวงศึกษาธิการจึงไดเล็งเห็นและใหความสําคัญตอการศึกษาโดยการปฏิรูปการบริหารและการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาใหมคีุณภาพอยางแทจริง 

การประกันคุณภาพท่ีไดนํามาใชเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาของไทย ใหมีคุณภาพคือเปนระบบการ

บริหารจัดการท่ีกํากับขบวนการดําเนินงาน (การผลิตการบริการ) เพื่อใหเกิดความม่ันใจและรับรองไดวาผลและ/หรือ 

ผลลัพธจากการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและจุดประสงคท่ีกําหนดไวการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการสรางความ

ม่ันใจใหแกผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งก็คือผูปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปวา ผูจบการศึกษาจาก

สถานศึกษาน้ัน ๆ จะมีคุณภาพตามท่ีตองการ ซึ่งความหมายของ“คุณภาพ” ก็คือวิธีการปฏิบัติท่ีมีมาตรฐานใน

กระบวนการผลิตนักเรียน นิสิต นักศึกษา ใหไดผลผลิตเปนท่ีนาพอใจและทําใหเกิดความเช่ือม่ันวาเปนสิ่งท่ีตองการและ

ความพงึพอใจของผูรับบริการใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางขอกําหนดและมาตรฐานไว 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ไดกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและ

สนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิด “ความรูคูคุณธรรม” และจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ซึ่ง

นําไปสูพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 กําหนด

มาตรฐานและการประกันคุณภาพไว โดยกําหนดไวในมาตรฐานท่ี 47 คอื ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก สําหรับ ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามกฎกระทรวง และใน

มาตรา 48 กําหนดให หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมรีะบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถือวาการ

ประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยจัดรายงานประจําปตอ
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หนวยงานสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก  

เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ ในมาตรา 49 จึงใหมีสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนองคกรมหาชน ทําหนาท่ี พัฒนาเกณฑ และวิธีการประเมินคุณภาพ

ภายนอกเรียกโดยยอวา “สมศ.” มีฐานะเปนองคการมหาชน ทําหนาท่ีตรวจสอบเพื่อกระตุนใหหนวยงานท่ีจัดการศึกษา

ตองมี การประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องตลอดเวลาเนื่องจากการปรับปรุงงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานกําหนดถือวาเปนสิ่งท่ียากย่ิงสําหรับโรงเรียนท่ียัง

ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ  การปฏิบัติเร่ืองการประกันคุณภาพการใชผลจากการประเมิน

และตรวจสอบสืบเนื่องจากโรงเรียนบานสันติคีรีผลจากการประเมินจากสํานักรับรองมาตรฐานการศึกษารอบท่ีสาม ใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเขาตรวจสอบเมื่อตนป 2556 ท่ีผานมา ผลการประเมินแจงวา โรงเรียนบานสันติคีรี ไม

สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

1. เนื่องจากคะแนนในตัวบงช้ีท่ี5  อยูในระดับปรับปรุงเรงดวนทุกตัวช้ีวัด 

2.ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไมสงผลถึงคุณภาพผูเรียน ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิตํ่ากวาเกณฑ

มาตรฐาน 

3. ผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุมสาระอยูในระดับปรับปรุงเรงดวนสงผลใหระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ไมสงผลถงึประสทิธิภาพของผูเรียน 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความประสงคจะศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ี

สงผลถึงคุณภาพผูเรียน ของโรงเรียนบานสันติคีรีโดยคาดหวังไววาผลการวิจัยคร้ังน้ี จะเปนขอมูลในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปญหาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบานสันติครีี 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีไมสงผลถงึคุณภาพผูเรียน ของ 

โรงเรียนบานสันติครีี 
 

กรอบแนวคิด 

ในการวจิัยคร้ังน้ี ผูวจิัยใชกรอบแนวคดิตามระเบียบของการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การดําเนินการวจิัยคร้ังน้ีไดดําเนินการตามขัน้ตอนตอไปน้ี 

1. ประชากร 

2. เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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 2.1 การสรางเคร่ืองมอื 

 2.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวเิคราะหขอมูล 

5. สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 

 ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานสันติครีี  จํานวน 2 คน 

ครูผูสอนโรงเรียนบานสันติครีี   จํานวน 56 คน 

คณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนบานสันติครีี จํานวน 15 คน 

                รวมท้ังสิ้น   73 คน 
 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคอืเปนแบบสอบถามแบบเลอืกตอบ (Check list) ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน 

ประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับตามแนวความคิดของเบสทและคาหน (Best & Kahn, 1993, หนา 247) ซึ่งแบง

ออกเปน 3 ตอนคอื 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบานสันติครีี 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

โดยกําหนดคาคะแนนดังน้ี 

5 หมายถงึ มปีญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในมากท่ีสุด 

4 หมายถงึ มปีญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในมาก 

3 หมายถงึ มปีญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในปานกลาง 

2 หมายถงึ มปีญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในนอย 

1 หมายถงึ มปีญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในนอยท่ีสุด 
 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศึกษาตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา หลักการ ทฤษฎี แบบสอบถามในวิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ

ประสทิธิภาพการปฏบัิติงานของบุคลากร ปจจัยท่ีมผีลตอการปฏบัิติงานของบุคลากร 

2. สรางเคร่ืองมอืในการรวบรวมขอมูล โดยการพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

3. นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตาม 
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ขอเสนอแนะ 

4. นําเคร่ืองมอืท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก 

4.1 นายสมสวัสดิ์ ทองประวทิย 

              4.2 นายสุคนธ พันธุรัตน 

             4.3 นางสาวจรรยา ไชยบุญลอื 

ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ 
 

 5. นําเคร่ืองมอืท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมคีา IOC เทากับ 0.89 

6. นําเคร่ืองมอืมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวจิัย 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลัยพะเยา  แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามวเิคราะหโดยใช 

ความถี่และคารอยละแลวนําเสนอในรูปตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบาน 

สันติครีี วเิคราะหโดยใชคาเฉลี่ย µ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน σ แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมกับคําบรรยาย

ประกอบโดยเรียงลําดับจากปญหาของระบบประกันคุณภาพภายในมากท่ีสุดไปหาจนถงึปญหานอยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาระบบประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียนบานสันติครีี วเิคราะหโดยคาความถี่ของการตอบแบบสอบถาม 
  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมขีัน้ตอนดังน้ี 

1. ผูศึกษาไดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจาก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความ

อนุเคราะหเขาทําการสํารวจขอมูล 

2. แจกแบบสอบถามไปยัง ผูบริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานสันติครีี  

3. เก็บแบบสอบถามคนืตัวตนเองจากแบบสอบถามท่ีสงไป 73 ฉบับ 

4. นําขอมูลท่ีไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป 
 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ ในการวเิคราะหดังน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจัดหมวดหมูและใหทราบลักษณะพื้นฐานท่ัวไปของประชากร 

โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 1.1 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 ของผูตอบแบบสอบถาม และคารอยละ นําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย 
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  1.2 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 วเิคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนรายขอ ราย 

ดาน และโดยรวม 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจิัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเปนรอยละ 

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบานสันติครีี 

 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหความถี่และหาคาเฉลี่ยของความถี่ 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

สรุปผลการวจัิย 

ผลการวจิัยพบวา ผูบริหารครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานสันติครีี มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบานสันติคีรี ในภาพรวมท้ัง 2 ดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดานการดําเนินงาน การประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียนบานสันติครีี มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด และดานการเตรียมการมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

อภปิรายผลการวจัิย 

ผลการดําเนินการพบวา โรงเรียนบานสันติคีรีมีการดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนน้ัน ยังขาด

บุคลากรแกนนําท่ีมีความรูในดานการประกันคุณภาพภายในและไมสามารถถายทอดความรูไดเต็มท่ี การสงเสริมและ

พัฒนาบุคลากรใหผูเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญใน การดําเนินการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน รวมไปถึงการ

วเิคราะหขอมูลการนําเสนอผลการประเมนิใหกับบุคลากรภายในสถานศึกษา โรงเรียนจงึตองพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมี

ความรูความเขาใจในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถดําเนินการตามนโยบายใหโรงเรียนบานสันติคีรี 

มีการประกันคุณภาพไดมาตรฐานพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ฉบับแกไข 2545 หมวด 6 มาตรา 48 

ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมรีะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถอืวาการประกันคณุภาพ

ภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมกีารจัดทํารายงานประจําปเสนอ

ตอหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกสาระบัญญัติดังกลาวเปนสิ่งท่ีสถานศึกษาทุกแหงจะตองนําไป

ปฏบัิติเพื่อใหบรรลุเจตนารมณในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาซึ่งจะเปนการสรางความม่ันใจแกพอแม 

และประชาชนวาลูกหลานจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนของ

กระทรวงศึกษาธิการอยูในชวงเร่ิมตนของการดําเนินการ และหนวยงานภายนอกท่ีจะทําหนาท่ีในการประเมินคุณภาพ

การศึกษา โรงเรียนบานสันติครีี จงึตองจัดใหมกีารประชุมอบรมสัมมนาขาราชการครูและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

ใหทราบแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนซึ่งสอดคลองกับงานสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ประเวศ โพนนอย (2544) ไดทําการวจิัยเร่ืองปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

การประถมศึกษา จังหวัดปราจีนบุรีพบวา การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยรวมมีปญหาระดับ
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ปานกลางสอดคลองกับ ดารณี รัตนพาด ี(2544, หนา 157-160) ไดทําการวจิัยเร่ืองปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดชลบุรี พบวา ปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาท้ังโดยรวมและรายดาน มีปญหาอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ ธัญญาทิพย บูรณพันธวิวัฒน (2544) 

ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ศึกษาเฉพาะกรณ ี

โรงเรียนนครนายกวิทยาคมจังหวัดนครนายก ปการศึกษา 2543 ผลการศึกษา พบวาการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ตามความคิดเห็นของบุคลากรฝายบริหารโรงเรียนและฝายปฏิบัติการสอนอยู

ในระดับนอย 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือดานการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบานสันติคีรี ท้ังน้ี

เนื่องจาก โรงเรียนบานสันติครีีมกีารจัดระบบการประกันคุณภาพภายในไมไดมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยเฉพาะ

การพัฒนาผลสมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับชาติทุกกลุมสาระการเรียนรูใหอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยการสอนซอมเสริม 

การจัดทําคายวชิาการ ฝกทักษะการทําแบบฝกทักษะกระบวนการคดิ สถานศึกษายังไมใหความสําคัญตอการนิเทศภายใน 

และนําผลการนิเทศมาใชพัฒนาการสอนของครู ครูยังขาดประสบการณในการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะ

การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ซึ่งใชตัวช้ีวัดหรือวัตถุประสงคของเปาหมายท่ีครูผูสอนตองการ ใหผูเรียนไดเรียนรู 

ทดสอบหรือใชคําถามหาขอมูลพื้นฐานของผูเรียนกอน ท่ีจะเขาสูกิจกรรมการเรียนรู เพื่อครูจะไดมีโอกาสปรับกิจกรรม

หรือเนนย้ําประเด็นปญหา ใหสอดคลองกับผูเรียนไดทันและสะดวกตอการวัดผลประเมินผล ครูประจําการยาย

สถานศึกษาบอย ทําใหกจิกรรมการเรียนการสอนไมตอเนื่อง สอดคลองกับ สุวรรณ วิลารักษ (2542) ไดทําการวิจัยเร่ือง

ความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนศูนยปฏิรูปการศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา พบวา ปจจัยหลักพื้นฐานท่ีจะนําไปสูความสําเร็จท่ีสําคัญท่ีสุดเนื่องจากการครูปฏิบัติการสอนเพราะมีบทบาท 

โดยตรงกับนักเรียนและพบปญหาอุปสรรคคือครูปฏิบัติการสอนไมเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนจากแนวเดิมคือมุงความรู

ความจําจึงมิไดทําใหเด็กมีกระบวนการคิดการแกปญหาอยางแทจริง รวมท้ังการกํากับติดตามนิเทศอยางตอเนื่องและ

มาตรการกําหนดใหมีการประเมินผลจากองคกรภายนอก เปนปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลท่ีสงผลใหการ

ปฏบัิติการเปนไปตามเปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานท่ีมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุดคอื มาตรฐานดานผูเรียน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ี

จําเปนตามหลักสูตร ท้ังน้ีเนื่องจากนักเรียนสวนใหญใชภาษาทองถิ่นของตนเองเปนภาษาหลัก และใชภาษาไทยเปนภาษาท่ี

สอง ทําใหนักเรียนขาดโอกาสในการใชภาษาไทย (มีเวลาใชภาษาไทย 6 ช่ัวโมง หรือเฉพาะในโรงเรียนเทาน้ัน) ซึ่งเปน

อุปสรรคสําหรับการเรียนการสอน สงผลทําใหกระบวนการอาน การคดิ และการวเิคราะห และการเรียนรูใน 8 กลุมสาระ

หลัก ตามท่ีหลักสูตรการศึกษากําหนดไวไมได ทําใหไมผานเกณฑมาตรฐาน สอดคลองกับ ธนพร ธนสีลังกูร (2554, หนา 

1 – 2) จากประสบการณการสอนภาษาไทย พบวา นักเรียนโรงเรียนวัดประชาเกษม (หองเรียนเคลื่อนท่ีนํ้าซุม-หวยกวาง) 

อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 เปนนักเรียนชาวเขาชนเผา 

มงผูเรียน ใชภาษาประจําเผาในการสื่อสาร นอกจากน้ีทางโรงเรียนไมมรีะดับช้ันอนุบาลนักเรียนท่ีเขาเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 1 จงึไมไดรับการเตรียมความพรอมมากอน ทําใหผูเรียนม ีปญหาในดานการเรียนรูรวมท้ังการสื่อสารดานการฟง การ

พูด ผูเรียนไมเขาใจความหมายจากสิ่งท่ีฟง เพราะมักจะคุนเคยกับภาษาประจําเผาท่ีใชในการสื่อสาร จากท่ีผูวิจัยไดศึกษา

ขอมูลทําใหเกิดปญหาดานการเรียนการสอนกระทบถึงผลการประเมินจากการทดสอบดานการฟง การพูด การอานและ
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การเขยีนการศึกษาผลการประเมนิอยูในระดับท่ีตํ่ากวาเกณฑ นอกจากน้ียังพบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขัน้พื้นฐาน (Nation test) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 4 

ประจําปการศึกษา 2552 มรีายงานผลการทดสอบดานกลุมสาระภาษาไทย มคีาเฉลี่ยรอยละ 28.38 ซึ่งอยูในระดับตํ่า 

กวาเกณฑมาก สอดคลองกับดวงหทัย คําวัง (2554, หนา 2) พบวา นักเรียนสวนใหญมีปญหาในดานการใชประโยค

ภาษาไทย จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปการศึกษา 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดานการพูดและการ

เขยีนพบวา มผีลสัมฤทธ์ิอยูในเกณฑตํ่า คือรอยละ 57.68 (โรงเรียนบานตุงลอย, 2552) ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากนักเรียนทุก

คน ในโรงเรียนบานตุงลอยเปนชาวเขาเผากะเหร่ียงโปว ใชภาษากะเหร่ียงโปว เปนภาษาพูดของตนเอง และเรียนภาษาไทย

เปนภาษาท่ีสองจึงทําใหเกิดปญหาในการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรูภาษาไทย สงผลกระทบ ตอเนื่องไปถึง

การเรียนรูสาระอื่น ๆ ดวย 

มาตรฐานท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคอื มารตฐานดานการจัดการศึกษา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอืสถานศึกษามกีาร

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังน้ีเนื่องจากการจัดใหมีการประเมินคุณภาพท้ัง

ระบบ เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตามเปาหมายพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีความรูความเขาใจใน

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถดําเนินการตามนโยบาย ใหทุกโรงเรียนมีการประกันคุณภาพได

มาตรฐานพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ฉบับแกไข 2545 หมวด 6 มาตรา 48 ใหหนวยงานตน

สังกัดและสถานศึกษาจัดใหมรีะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถอืวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวน

หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกสาระบัญญัติดังกลาวเปนสิ่งท่ีสถานศึกษาทุกแหงจะตองนําไป

ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเจตนารมณในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาซึ่งจะเปนการสรางความม่ันใจแกพอแมและ

ประชาชนวาลูกหลานจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “เกี่ยวกับปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในท่ีสงผลถึงผูเรียนของโรงเรียนบาน   

สันติครีี” ผูศึกษามขีอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนใหเกดิประโยชนอยางเปนรูปธรรม ดังน้ี 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

เพื่อใหบุคลากรของมหาวทิยาลัยพะเยา มคีวามพงึพอใจและมคีวามสุขในการปฏบัิติงาน ผูบริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา ควรมกีารสงเสริมและใหความสําคัญและมกีารดําเนินการอยางเปนรูปธรรม คอื 

1. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนตองรวมกันทํางานเปนทีมสรางความตระหนักมีความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพภายในควรจัดหาบุคลากรใหเพียงพอและมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายในเพื่อการเตรียมพรอมของบุคลากร ตองสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหผูเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการ

ประเมนิผลการประกันคุณภาพภายใน 

2. ควรมีการกําหนดกรอบวางแผนการประเมิน มีการช้ีแจงใหบุคลากรทราบถึงภาพรวมของกระบวนการ

ประกันคุณภาพภายในและภาพรวมของกระบวนการบริหารคุณภาพ 
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3. ควรมกีารวเิคราะหขอมูลการนําเสนอผลการประเมนิใหกับบุคลากร การสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการประเมนิ

การติดตามควบคุมบุคลากรใหปฏบัิติงานการประกันคุณภาพภายในและมกีารประเมนิตนเองตามแผน 

 4. ครูควรจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมถงึการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกคดิวเิคราะห สังเคราะห 

 5. ผูปกครอง ชุมชนควรใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพภายในเพื่อใหสถานศึกษามคีุณภาพ มี 

ประสทิธิภาพ และเกดิประสทิธิผล 

 6. ไมควรใหบุคลากรมีการโยกยายบอยและควรลดภาระงานหรือกจิกรรตามนโยบายหรืองานพเิศษท่ีไมได 

เกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากงานและกิจกรรมดังกลาว 

มีมากเกินไปจนไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องทําใหเกิดภาวการณไมตอเนื่องเกิดความยอทอตอการปฏิบัติงาน

ดานการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 

 7. ครูควรจัดกจิกรรมหรือโครงการท่ีสงเสริมการใหนักเรียนใชภาษาไทยใน 

โรงเรียนอยางจริงจัง 

 8. ควรสงเสริมใหผูปกครอง และชุมชนใชภาษาไทยในการสื่อสารในชีวติประจําวันเนื่องจากนักเรียนขาดโอกาส 

ในการใชภาษาไทย(มเีวลาใชภาษาไทย 6 ช่ัวโมง หรือเฉพาะในโรงเรียนเทาน้ัน) 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการสอนของครูท่ีมผีลตอผูเรียน 

2. ควรศึกษาปจจัยจูงใจท่ีมผีลตอการยายของขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

งานศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษาและชวยแกไขขอบกพรองตาง ๆ อยางดี

ยิ่งจากดร.บรรจง ไชยรินคําซึ่งเปนประธานกรรมการท่ีปรึกษาท่ีไดกรุณาแนะนําใหผูวจิัยไดรับแนวทางในการศึกษาคนควา

หาความรูและประสบการณอยางกวางขวางผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางย่ิงและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ 

โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ นายสมสวัสดิ์ ทองประวทิย ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันติครีี  

นางสาวจรรยา ชัยบุญลอื ผูอํานวยการโรงเรียนบานพนาสวรรค นายสุคนธ พันธุรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหมสันต ิ

ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาท่ีกรุณาเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 

คุณคาและประโยชนของงานวจิัยฉบับน้ีผูวจิัยขอมอบเปนกตัญุตาแดบิดามารดาครู 

อาจารยตลอดจนผูมพีระคุณทุกทาน 
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ศกึษาปญหาและแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของ

มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ของ

มหาวทิยาลัยพะเยา  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนอาจารยผูสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ปการศึกษา 2556 จํานวน 74 คน โดยใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ประกอบดวย 2 ตอน คือ ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม และปญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ดานผูสอน วิธีการสอน การ

วัดและประเมินผล และสภาพแวดลอม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบวา 1) ปญหาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไปของมหาวทิยาลัยพะเยา ตามทัศนะของอาจารยผูสอนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด

คือ  ดานการวัดและประเมินผลรองลงมาไดแก ดานวิธีการสอน ดานผูสอน และดานสภาพแวดลอม ตามลําดับ 2) แนว

ทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัยพะเยาแตละดาน 

 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 
 

Abstract 

 The Purposes of this independent study were to study about problems in Teaching and Learning of 

General Education Courses  for Guidelines to Solve Teaching and Learning of General Education Courses of The 

University of  Phayao. The population of this studies was 74 instructors of General Education Courses in the academic 
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year of 2013. Questionnaire was employed to collect data consisting of two parts; General data of instructors and 

problems and guidelines to of General Education Courses, The data were collected by questionnaire and analyzed  

by  SPSS for Windows: Percentage, Mean,  standard deviation and presented by using description with table The 

research found that problems in Teaching and Learning of General Education of General Education Courses of The 

University of Phayao perceived by instructors was at a medium level, The highest mean was related  to  the 

evaluation and assessment, the teaching, the instructors, and the environment respectively. for Guidelines to Solve 

Teaching and Learning of General Education Courses of The University of  Phayao. 
  

Keywords:   General Education Courses of University of Phayao 
 

บทนํา 

 จากการท่ีเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ไดจัดโครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาท่ัวไป ซึ่ง

ไดสรุปสาระสําคัญวาสถาบันอุดมศึกษาจึงตองสรางคนรุนใหมใหมีความสามารถในการวิเคราะห สรางสรรค ผลิตภาพ 

และมคีวามรับผดิชอบ   มทัีกษะกระบวนการเรียนรูท่ีจะตองอยูในอนาคต มคีวามชํานาญและสามารถปรับเปลี่ยนแปลงได  

สําหรับดานผูสอน ตองปรับแนวคดิจากครูผูใหทุกอยางมาเปนครูผูเอื้อการเรียนรู  จากการใหความรูเดิมมาเปนใหความรู

ใหม ความคดิใหม  จากท่ีเนนวชิาการมาเปนเนนชีวติจริง จากเนนเนื้อหา มาเปนเนนกระบวนการ จากการเนนความจํามา

เปนเนนการคิด จากเนนความคงท่ีมาสูความเปลี่ยนแปลง จากเนนแตอดีต มาสูการกาวไปสูอนาคต และปรับบทบาท

ผูเรียนใหสามารถกําหนดจุดมุงหมาย สามารถแสวงหาความรู เลือกและคัดสรรความรู สรางองคความรู สรุปความรูได 

และประยุกตใชได สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปญหาของวิชาศึกษาท่ัวไปในปจจุบันคือ  สอนใหจํามากกวา

เขาใจ สอนใหจดมากกวาคิดสอนใหเช่ือฟงมากกวาต้ังคําถาม สอนใหสืบทอดอดีตมากกวาเปลี่ยนแปลงอนาคตอีกท้ัง

ปญหาหองเรียนใหญ มหาวิทยาลัยจะปรับหองเรียนอยางไรใหเอื้อตอการเรียนรูและกิจกรรม การเนนเนื้อหามากกวาวิธี

คดิ วธีิเรียนรู ปญหาของการศึกษาท่ัวไปอีกดานหน่ึงคอื การวัดและประเมนิผล และการประกันคุณภาพ การวัดผลผูเรียน

ควรวัดเนื้อหาเทาท่ีจําเปน วัดการคิด การแสดงออก และปญหา TQF และการประกันคุณภาพท่ีเนนแตปริมาณมากกวา

คุณภาพ และเอื้อตอการควบคุมมากกวาการทํางานรวมกัน  ทําใหปดกั้นความคิดสรางสรรค การจัดทํา มคอ.5 ควรให

อาจารยมารวมกันประชุมสัมมนามากกวาการกรอกขอมูล (เครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย, 2556) 

 จากสาเหตุและความสําคัญปญหาขางตน ทําใหผูศึกษาตองการศึกษาถึงปญหา และแนวทางการจัดการการ

สอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนรวบรวมขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใชเปน

ประโยชนทางวิชาการ และเพื่อเปนแนวทางใหมหาวิทยาลัยพะเยาแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไปตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศกึษา 

1.  เพื่อศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศึกษาแนวทางจัดการเรียนการสอนในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัยพะเยา 
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ขอมูลผูสอนหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ปการศึกษา 2556 

ประกอบ ดวย 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. คุณวุฒทิางการศึกษา 

4. สังกัด 

5. ประสบการณสอน 

ปญหาและขอเสนอแนะผูสอนหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป  4 

ดาน 

1. ดานผูสอน 

2. ดานวธีิการสอน 

3. ดานการวัดและประเมนิผล 

4. ดานสภาพแวดลอม 

 

 
 

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวด

วชิาศึกษาท่ัวไป มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธิวีทิยาการวจัิย  

 การศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษาปญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย

พะเยา ซึ่งมวีธีิดําเนินการศึกษาตามลําดับขัน้ตอนดังน้ี กําหนดประชากร สรางเคร่ืองมอื ตรวจสอบเคร่ืองมือ เก็บรวบรวม

ขอมูล และวเิคราะหขอมูล 
 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาในคร้ังน้ีคืออาจารยผูสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยพะเยา               

ปการศึกษา 2556 จํานวน 74 คน 
 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

 1.  ศึกษารายงานการวจิัย รายงานการสัมมนา ตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใช

เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2. ศึกษาหลักเกณฑและวธีิการสรางแบบสอบถามประเภทตางๆ 
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 3. กําหนดวัตถุประสงคของสรางแบบสอบถามดานผูสอน วิธีการสอน การวัดและประเมินผล และ

สภาพแวดลอม 

 4. สรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาซึ่งเปนรางแบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอนหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป    

 5. นํารางแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก 

     5.1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดฝีายวชิาการ คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

     5.2. รองศาสตราจารยเปรมวทิย ววัิฒนเศรษฐ  อาจารยประจําสาขาวชิาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร  

มหาวทิยาลัยพะเยา 

   5.3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา เกาะวัฒนากุล อาจารยประจําสาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะศิลป-        

ศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

ตรวจสอบเพื่อพิจาณาใหคําแนะนําดานตาง ๆ เพื่อความครอบคลุมและชัดเจนย่ิงขึ้น โดยไดคา Index of item objective 

congruence (IOC) เทากับ 0.67 

 6. ปรับปรุงรางแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

 7. นําไปเก็บขอมูลจากประชากรกลุมเปาหมาย 
 

 เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการวจิัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามแบบ แบงออกเปน 2 ตอน คอื 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบและปลายเปด ประกอบดวย เพศ 

อายุ คุณวุฒิการศึกษา คณะท่ีสังกัด และประสบการณในการสอน   

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ดานผูสอน วิธีการ

สอน การวัดและประเมินผล และสภาพแวดลอม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของ Likert 

แบบ 5 ระดับ คอื ระดับปญหา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 
 

 วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

 ผูศึกษาดําเนินการวเิคราะหขอมูลดังน้ี  

 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคนื 

 2. ตรวจใหคะแนนแบบสอบถามเปนรายขอตามเกณฑท่ีกําหนด ดังน้ี 

 ระดับปญหามากท่ีสุด ใหนํ้าหนักคะแนน  5  คะแนน 

 ระดับปญหามาก  ใหนํ้าหนักคะแนน  4 คะแนน 

 ระดับปญหาปานกลาง ใหนํ้าหนักคะแนน  3 คะแนน 

 ระดับปญหานอย  ใหนํ้าหนักคะแนน  2  คะแนน 

 ระดับปญหานอยท่ีสุด ใหนํ้าหนักคะแนน  1 คะแนน 
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 การวเิคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลผูศึกษาดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะหขอมูลมี

รายละเอียด ดังน้ี 

 1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหโดยคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอใน

รูปตารางประกอบการบรรยาย 

 2. วเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัยพะเยา โดยใช

คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งมีเกณฑในการแปลความหมายของ

คาเฉลี่ยระดับปญหาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยพะเยา (กานดา พูลลาภทวี, 2530 

หนา 210) ดังน้ี     

 คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถงึ  มปีญหามากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถงึ  มปีญหามาก 

 คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถงึ  มปีญหาปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถงึ  มปีญหานอย 

 คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถงึ  มปีญหานอยท่ีสุด 

 3. แนวทางท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามปลายเปด วเิคราะหขอมูลโดยการวเิคราะหเนื้อหาแลวสรุปความ 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจิัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ผลการศึกษาปญหาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยพะเยา สรุป

ผลไดดังน้ี  

 ตอนท่ี 1  อาจารยผูสอนมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 74 คน สวนมากเปนเพศชาย และมี

อายุระหวาง 30-41 ป มกีารศึกษาระดับปริญญาโท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีประสบการณ

สอนตํ่ากวา 5 ป  

 ตอนท่ี 2  ปญหาการเรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัยพะเยา ตามทัศนะของอาจารยผูสอน 

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการวัดและประเมินผล 

รองลงมาเปนดานวธีิการสอน  ดานผูสอน  และดานสภาพแวดลอม ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาในแตละดานเปนรายขอ

ปรากฏผลดังน้ี 

 1. ดานผูสอน พบวา ปญหาการเรียนการสอนดานผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยพะเยา อยูใน

ระดับมากเพียง 1 ขอ ระดับปานกลาง 2 ขอ และระดับนอย 7 ขอ โดยเรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปหานอย ดังน้ี 

จํานวนผูเรียนท่ีมากเกินไปตอหมูเรียนทําใหยากตอการจัดกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย เชน การทํางานกลุม หรืองาน

รายบุคคล มีปญหามาก รองลงมาเปนความเหมาะสมของจํานวนผูสอนตอจํานวนนิสิต มีปญหาปานกลาง ขาดเอกสาร 

ตําราเพื่อใชในการสอน ระดับปญหาปานกลาง ไมมีเวลาเตรียมการสอนเนื่องจากมีจํานวนช่ัวโมงสอนหรือภาระงานอื่น

มาก มีปญหานอย ไมมีเวลาทบทวนเนื้อหาวิชาท่ีสอนไปแลวใหกับนิสิต มีปญหานอย ขาดประสบการณในการสอนหรือ
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การถายทอดความรู มีปญหานอย ขาดเทคนิคในการถายทอดความรู มีปญหานอย อาจารยผูสอนไมไดรับการอบรมใน

การใชสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  มีปญหานอย  ขาดความรูและประสบการณในการใชหรือผลิตสื่อการสอนใหม   

มปีญหานอย และ เนื้อหาท่ีรับผดิชอบไมตรงกับสาขาท่ีเรียนมา มปีญหานอย ตามลําดับ 

 2. ดานวธีิการสอน พบวา ปญหาการเรียนการสอนดานวธีิการสอนหมวดวชิาศึกษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัยพะเยา 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง 3 ขอ และอยูในระดับนอย 3 ขอ โดย

เรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปหานอย ดังน้ี การสอนของแตละคนไมมีความตอเนื่องและสัมพันธกัน มีปญหาปาน

กลาง รองลงมาเปนรูปแบบการสอนยังเนนเร่ืองการบรรยายเปนหลักขาดการปฏิบัติ มีปญหาปานกลาง ขาดการ

ประสานงานท่ีดีระหวางผูสอนกับเจาหนาท่ีประสานงานมีปญหานอยไมมีความรูในการเขียนแผนการสอนใหครบตาม

องคประกอบของแผนท้ัง 5 ดาน (วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมการสอน สื่อการสอน การวัดและประเมินผล) มีปญหา

นอย และการสอนไมเปนไปตามแผนการสอน มปีญหานอย ตามลําดับ 

 3. ดานการวัดและประเมนิผล พบวา ปญหาการเรียนการสอนดานการวัดและประเมินผลหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 1 ขอ ระดับปาน

กลาง 4 ขอ และระดับนอย 3 ขอ โดยเรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปหานอย ดังน้ี มหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาใน

การสงรายงานผลการเรียนของนิสิตเร็วเกินไป มี มีปญหาในระดับมาก รองลงมาเปน ระยะเวลาในการรวบรวมคะแนน 

(การสอบยอย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค) นอยเกินไป กระช้ันเกินไป เปนปญหาปานกลาง การทดสอบ

เก็บคะแนนสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาค มปีญหาปานกลาง การใชงานในระบบรายงานผลการเรียนออนไลนมี

ขั้นตอนซับซอนยุงยากและไมมีความเท่ียงตรง (ขาดความเสถียร) มีปญหาปานกลาง ไมสามารถใชวิธีการวัดผลท่ีหลาย

หลายได เชน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจงาน มีปญหาปานกลาง ไมมีขอสอบท่ีเปนมาตรฐานท่ีใชใน

การวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชา มีปญหานอย อาจารยผูสอนขาดทักษะในการสรางและใชเคร่ืองมือวัดและ

ประเมนิผล มปีญหานอย และ การวัดและประเมนิผลไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว มปีญหานอย ตามลําดับ 

 4. ดานสภาพแวดลอม พบวา ปญหาการเรียนการสอนดานสภาพแวดลอมหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของ

มหาวทิยาลัยพะเยา ตามความคิดเห็นของอาจารยผูสอนท่ีตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง 3 ขอ และระดับนอย 4 ขอ โดยเรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปหานอย ดังน้ี 

หองเรียนไมเพยีงพอตอจํานวนผูเรียน มีปญหาปานกลาง รองลงมาเปน สภาพหองเรียนไมเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน มีปญหาปานกลาง บรรยากาศในหองเรียนไมเอื้ออํานวยตอการเรียนรูของผูเรียน มีปญหาปานกลาง  

อุณหภูมใินหองเรียนรอนจนเกนิไปไมเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน  มปีญหานอย แสงสวางในหองเรียนเพียงพอตอการ

มองเห็นไดอยางชัดเจน  มปีญหานอย อุปกรณในหองเรียนไมมีคุณภาพ รุนเกาใชงานยากหรืออยูในสภาพท่ีไมเอื้อตอการ

รียนการสอน มีปญหานอย และขาดอุปกรณชวยสอนประจําหองเรียน เชน เคร่ืองฉายแผนทึบ ไมโครโฟน ฯลฯ มีปญหา

นอย ตามลําดับ        
 

อธปิรายผล 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ี ทําใหทราบถงึปญหาในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ของมหาวิทยาลัย

พะเยา ซึ่งมปีระเด็นท่ีคนพบและขออภิปราย ดังน้ี 
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 1. ดานผูสอน จากการศึกษาพบวา อาจารยผูสอนในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัยพะเยา ปการศึกษา 

2556 มีความเห็นสอดคลองกันวาปญหาดานผูสอน ภาพรวมมีปญหานอย  ท้ังน้ีถึงแมจํานวนผูเรียนท่ีมากเกินไปตอหมู

เรียนทําใหยากตอการจัดกจิกรรมการสอนท่ีหลากหลาย แตอาจารยผูสอนไดมอบหมายงานใหนิสิตทํางานกลุม หรืองาน

รายบุคคล  และนัดพบนิสิตเปนคร้ัง ๆ  ซึ่งการเรียนการสอน ครูเปนองคประกอบท่ีสําคัญขาดไมได บุคลิกภาพและ

ความสามารถของผูสอนมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียน ผูสอนควรมีบุคลิกภาพท่ีดีและรูจักเลือกใชวิธีการสอนท่ี

เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู (สุพิน บุญชูวงศ, 2532 หนา 4-5) รวมถึงการจัดการเรียน

การสอน และการจัดกจิกรรมเสริมผูสอนควรทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ  

 2. ดานวิธีการสอน จากการศึกษาพบวา อาจารยผูสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยพะเยา        

ปการศึกษา 2556 มีความเห็นสอดคลองกันวาปญหาวิธีการสอนของอาจารยผูสอนแตละคนไมมีความตอเนื่องและ

สัมพันธกัน  รูปแบบการสอนยังเนนเร่ืองการบรรยายเปนหลักขาดการปฏบัิติ ซึ่งดานรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนควร

ใชเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยประกอบการเรียนการสอนใหดูมีชีวิตชีวา นาสนใจนาเรียนมากขึ้น รวมท้ังการ

จัดกลุมแบงช้ันเรียน ไมควรเปนกลุมใหญหองเรียนรวมอยางเดยีว ถาเปนไดควรสอนเปนกลุมยอยหรือขนาดกลาง วิธีการ

สอนจะตองเหมาะสมกับเนื้อหาผูสอนจะตองระลึกอยูเสมอวาเนื้อหาวิชาแตละเร่ืองแตละตอนน้ันยอมมีวิธีการสอนท่ี

แตกตางกันไปจงึจะทําใหผูเรียนเขาใจได และตองเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน วิธีการสอนบางอยางเหมาะสมกับการสอน

นักเรียนท่ีมีจํานวนมาก เชน การสอนโดยการบรรยาย บางอยางจะสอนไดเฉพาะนักเรียนกลุมนอย ๆ (อาภรณ ใจเท่ียง, 

2553 หนา 173-174) 

 3. ดานการวัดและประเมินผล จากการศึกษาพบวา อาจารยผูสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย

พะเยา ปการศึกษา 2556 มีความเห็นสอดคลองกันวา มหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาในการสงรายงานผลการเรียนของ

นิสิตเร็วเกินไป และ ระยะเวลาในการรวบรวมคะแนน (การสอบยอย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค) นอย

เกนิไป กระช้ันเกนิไป รวมไปถงึการใชงานในระบบรายงานผลการเรียนออนไลนมขัีน้ตอนซับซอนยุงยาก และไมสามารถใช

วธีิการวัดผลท่ีหลากหลายได ท้ังน้ีเนื่องจากการประเมนิการประเมนิเปนกระบวนการท่ีมกีารเก็บรวบรวมขอมูล และตัดสิน

คุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด หากการประเมินใดมีความครบถวนสมบูรณในดานการวัด 

(Measurement) และดานเกณฑการตัดสินคุณคา จะสงผลใหการประเมินมีความถูกตองและนาเช่ือถือมากขึ้น (สุพักตร 

พบูิลย, 2548 หนา 7) 

 4. ดานสภาพแวดลอม จากการศึกษาพบวา อาจารยผูสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยพะเยา      

ปการศึกษา 2556 มคีวามเห็นสอดคลองกันวา ปญหาในภาพแวดลอมโดยรวมอยูในระดับนอย ท้ังในเร่ืองหองเรียน สภาพ

หองเรียน บรรยากาศ อุณหภูม ิแสงสวาง รวมไปถงึอุปกรณในหองเรียน น่ันแสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญ 

หากมหาวทิยาลัยมุงใหการเรียนการสอนบรรลุผลอยางสมบูรณแลว ก็จําเปนตองจัดอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมให

อยูในสภาพท่ีดีถูกหลักวิชา เอื้อตอกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากท่ีสุด (อรพันธ ประสิทธิรัตน, 2533 หนา 10) ท่ีได

กลาววาสภาพแวดลอมท่ีเปนรูปธรรมและสภาพแวดลอมท่ีเปนนามธรรม สภาพตางๆเหลาน้ีสามารถสัมผัสไดตลอดเวลา 

เชน โตะ เกาอ้ี อุปกรณตางๆ สภาพอุณหภูมิภายในหองเรียนเพื่อนรวมช้ัน ครู กฎ ระเบียบของช้ัน ของโรงเรียน คานิยม 
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ความรูสึก ซึ่งสิ่งตางๆเหลาน้ีจะมีสวนรวมในการกําหนดพฤติกรรมของผูเรียน เปนตัวกระตุนใหผูเรียนเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมการเรียนรู 
 

ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 จากผลการศึกษาปญหาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยพะเยา ผูศึกษาขอเสนอแนวทาง 

การจัดการเรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัยพะเยา ดังน้ี 

 ดานผูสอน 

 ความเหมาะสมของจํานวนผูสอนตอจํานวนตอจํานวนนิสิต ซึ่งจํานวนผูเรียนท่ีมากเกินไปตอหมูเรียนทําใหยาก

ตอการจัดกจิกรรมการสอนท่ีหลากหลาย เชน การทํางานกลุม หรืองานรายบุคคล อีกท้ังผูสอนไมไดรับการสอนอบรมใน

การใชสื่อการเรียนการสอน ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรทําการสํารวจผูเรียนท้ังน้ีเพื่อทราบขอมูลเตรียมความพรอมในการ

จัดหาอาจารยผูสอนเพิ่ม หรือเพิ่มกลุมเรียนใหมากขึ้น และควรจัดใหมีผูเรียน ≤ 50 คน ตอ 1 กลุมเรียนตอหองเรียน รวม

ไปถงึมหาวทิยาลัยควรจัดอบรมการใชสื่อการเรียนการใหแกอาจารยผูสอนกอนเปดภาคเรียน 

 ดานวธิกีารสอน 

 รูปแบบการสอนยังเนนเร่ืองการบรรยายเปนหลักขาดการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหปรับรูปแบบการ

สอนในหมวดรายวชิาศึกษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัยพะเยาจากการบรรยายเปนใหเนนการปฏบัิติมากขึ้น 

 ดานการวัดประเมินผล 

 ผูสอนไมสามารถใชวธีิการวัดผลท่ีหลากหลายได เชนการทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน 

อีกท้ังไมมีขอสอบท่ีเปนมาตรฐานท่ีใชในการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชารวมไปถึงมีปญหาในการทดสอบเก็บ

คะแนนสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค เนื่องจากมผีูสอนหลายคน การรายงานผลการเรียนออนไลนก็เชนกัน 

มีขั้นตอนซับซอนยุงยากและระบบไมมีความเท่ียงตรง (ขาดความเสถียร) มหาวิทยาลัยพะเยา จึงควรจัดใหมีการอบรม

อาจารยผูสอนและนิสติ หรือมคีูมอืการใชงานการประเมินออนไลน และควรจัดสรรงบประมาณเพื่อทําขอสอบกลาง รวม

ไปถึงควรจัดใหมีอบรมอาจารยผูสอนเร่ืองการออกขอสอบใหไดมาตรฐาน รวมไปถึงกอนท่ีอาจารยผูสอนจะรายงานผล

การเรียนในระบบรายงานผลการเรียนออนไลน สาขา/คณะ ควรมกีารประชุมเพื่อวพิากษผลการเรียน และเนื่องจากผูเรียน

ตอกลุมเรียนมจีํานวนมาก อาจจะตองพจิารณาในเร่ืองการยกเลกิเก็บคะแนนยอยในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

 ดานสภาพแวดลอม 

 บรรยากาศในหองเรียนไมเอื้ออํานวยตอการเรียนรูของผูเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อุปกรณ

ในหองเรียนก็ไมมีคุณภาพ ยังเปนรุนเกาใชงานยาก อยูในสภาพท่ีไมเอื้อตอการเรียนการสอน จํานวนท่ีน่ังไมเพียงพอตอ

จํานวนผูเรียน ซึ่งผูเรียนมีจํานวนมาก สงผลใหอุณหภูมิในหองเรียนรอนขึ้นตามจํานวนนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาควรจัด

หองเรียนใหมคีวามเหมาะสมกับสัดสวนของจํานวนนิสติ รวมถงึมหาวทิยาลัยควรหาจัดโตะและเกาอ้ีใหเพยีงพอตอจํานวน 

นิสิต และปรับปรุงหองเรียนใหมีเคร่ืองปรับอากาศทุกหอง และควรเปลี่ยนอุปกรณในหองเรียนท่ียังเปนรุนเกาใหเปนรุน

ใหมมคีวามทันสมัยและใชงานไดงาย 
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ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาปญหาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยพะเยา 

จากผูเรียนเพื่อใหไดทราบปญหาและแนวทางการแกไขท่ีแทจริง 

2. ควรมกีารศึกษาปญหาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในหมวดอื่นๆ ของหลักสูตรปริญญาตรี 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี  โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก ดร.บรรจง ไชยรินคํา ท่ีไดใหความ

ชวยเหลือใหคําแนะนํา และตรวจสอบแกไข ผูวิจัยมีความซาบซึ้งและถือเปนพระคุณอยางย่ิง และขอกราบขอบพระคุณ 

รองศาสตราจารยพูนพงษ งามเกษม คณบดคีณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีไดใหความกรุณาช้ีแนะหัวขอเร่ืองใน

การศึกษาคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยเปรมวทิย ววัิฒนเศรษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมกฤช ตาชม และ ผูชวย-

ศาสตราจารย ดร.สุกัญญาเกาะ วิวัฒนากุลท่ีไดกรุณาใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงเคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาการบริหารการศึกษาทุกทาน รวมไปถึง ดร.สุนทร คลายอํ่า ท่ีไดกรุณาให

ความรูและใหคําแนะนําดวยดเีสมอมา และขอขอบคุณอาจารยผูสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปการศึกษา 2556 ทุกทาน

ท่ีไดกรุณาตอบแบบสอบถาม ใหความคดิเห็น ทําใหไดขอมูลครบถวนในการศึกษาคร้ังน้ี 

 คุณงามความดีอันพึงมีจากการศึกษาฉบับน้ี ผูศึกษาขอมอบแดบิดา มารดา อันเปนท่ีเคารพย่ิง และคณาจารย  

ผูประสาทวชิาความรู ตลอดจนทุก ๆ ทานท่ีใหกําลังใจชวยเหลอืจนกระท่ังงานวจิัยฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยด ี
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สภาพการจัดการความรูของโรงเรยีนในกลุมเครอืขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 

A stateand of knowledge management of Sansalee school network under Chiangrai 

primary Education Servic Area office 2 

กาญจนา  สุจรต24

1 และนันทิมา นาคาพงศ25

2 

Kanjana Sutjarot1 and Nanthima Nakaphong2 
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสล ี

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความรูของโรงเรียน         

ในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุมตัวอยางคือ ครู

โรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสล ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2557 

จํานวน 76 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับจํานวน 46 

ขอ วเิคราะหขอมูลโดยใช สถติิ คารอยละ คาเฉลี่ย ( x̄ ) และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการศึกษาพบวาสภาพการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคา

คะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี ดานองคกร ดานคณะทํางาน ดานการเรียนรู ดานเทคโนโลยีการเรียนรู และดานสิ่งเอื้อ

อํานวยการเรียนรู แนวทางการจัดการความรูคอื ควรจัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณจากองคกรภายนอก จัดหาท่ีปรึกษา

ท่ีมีความรูความสามารถเพื่อมาสนับสนุนการจัดการความรู ควรจัดเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน จัดใหมสีวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชนและ สงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม จัดหาอุปกรณทางดาน

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู  จัดหาผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูความสามารถเขามาเปนท่ีปรึกษาหรือทํางานใน

โรงเรียน 
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Abstract  

This study aims To study knowledge management in the network group of the school locality Sansalee. 

Under the of office Elementary Rai 2 district and to investigate solutions to knowledge management in the network of 

the school locality Sansalee. Under the Office of Elementary Rai 2 district population is a school teacher in the locality 

network Sansalee under the Office of Elementary Rai 2 district years 2257 number 76. The instruments used to 

collect data for the 5 - level scale questionnaire with 46 items analyzed using statistical computer program used 

were the average percentage ( x̄ ), standard deviation (SD).  

 The results showed that the condition of the school of knowledge management in the network Sansalee 

locality. Under the Office of Elementary Rai 2 overall, was high on the criterion in descending order of mean 

descending below the organization, the Working Group, learning  Technology  and facilities conducive to learning 

solution. Issue Should provide funding Material from external organizations Recruitment consultants who are competent 

to support knowledge management. Should be based on the exchange of learning both inside and outside the school. 

Arranged to engage with the community and the school. Further work together as a team. Supply of equipment, 

technology to support knowledge management. Supply specialist with the ability to work as a consultant or in school. 
 

Keywords:   Knowledge Management 
 

บทนํา 

ในยุคของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge - based Society and Economy) ไดใหความสําคัญตอระบบ

เศรษฐกจิท่ีสามารถขับเคลื่อนดวยการใชความรู (Drucker, 2007, หนา 451) สําหรับความเจริญตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นน้ันมาจาก

การใชนวัตกรรมท่ีพัฒนาดวยปญญาและความรูเปนฐานอันสําคัญย่ิงโดยเฉพาะองคกรทางการศึกษาสามารถนําความรู

มาพัฒนาการดําเนินงานหรือนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อยกระดับการเรียนรูของผูเรียนสําหรับการจัดการความรู (Knowledge 

Management)  

สําหรับการจัดการความรูในองคกรทางการศึกษาถอืวาเปนปจจัยสําคัญท่ีสถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุน

ใหเกิดขึ้นท้ังน้ีเพื่อแสดงใหเห็นวาผูบริหารมีความตระหนักถึงความสําคัญของ “ความรู” ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญสําหรับ

องคกรท่ีเรียกไดวา “ทรัพยสินทางปญญา” ท้ังน้ีเพราะการจัดการความรูเปนการเรียนรูท่ีเรียนจากการปฏิบัติเปนตัวนํา

เพราะการปฏิบัติทําใหเกิดประสบการณและเกิดวิธีการท่ีเปนตัวอยางดี (Best-Practice) เพื่อใหครูรุนหลังนําไปศึกษา

นําไปใชประโยชนและนําไปตอยอดความรูท่ีแตกฉานตอไป (สถาบันพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา, 2548, หนา 3)  

ดังน้ันโรงเรียนจําเปนตองเขาใจถึงแนวทางการนําการจัดการความรูท่ีเหมาะสมสําหรับองคกรและพัฒนาการ

จัดการความรูขององคกรท้ัง 5 ดาน ไดแก 1)ดานองคกร 2)ดานการเรียนรู 3)ดานคณะทํางาน 4)ดานเทคโนโลยีการเรียนรู 

และ 5) ดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรู(พรพิมล หรรษาภิรมยโชค, 2554, หนา 20)โดยขั้นตอนท่ีสําคัญคือการวิเคราะห

สภาพการดําเนินการจัดการความรูตลอดจนปญหาและอุปสรรคเนื่องจากขอมูลดังกลาวจะทําใหสถานศึกษาสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการสามารถนําไปใชในการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการความรูใหเกิดขึ้นใน
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โรงเรียนไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอไปสิ่งเหลาน้ีลวนทําใหเปนสาเหตุของการทําวิจัยเร่ืองสภาพการ

จัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

โรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลเีปนกลุมโรงเรียนท่ีอยูในอําเภอเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย มท้ัีงหมด 7 คน โรงเรียน

เปนโรงเรียนท่ีอยูในเขตพื้นท่ีสูง3โรงเรียน พื้นท่ีราบ 4 โรงเรียนท้ังหมดเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนท้ังหมด 1,120 คน

ครู 76 คน  

ดวยเหตุผลดังท่ีกลาวมาขางตน จากปญหาท่ีเกดิขึ้นผูวจิัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการจัดการความรูของ

โรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลสัีงกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในดานองคกร ดาน

การเรียนรู ดานคณะทํางาน ดานเทคโนโลยีการเรียนรูและดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรู เพื่อนําขอมูลและผลการวิจัยไปใช

เปนแนวทางการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา สนับสนุนและสงเสริม ในการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบล

สันสล ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากร ไดจาก ครูโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2  

กลุมตัวอยาง ไดจาก ครูโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 76 คน โดยใชวธีิการสุมอยางงาย 

เคร่ืองมอืในการวจิัยเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 46 ขอ แบงออกเปน 3 ตอน 

คอื 

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของครูไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน      

มลัีกษณะเปนแบบเลอืกตอบ (Check list)     

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบล   

สันสล ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

ผูดําเนินการวเิคราะหขอมูล โดยใชสถติิมรีายละเอียดดังน้ี 
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1. ตอนท่ี 1 สถานภาพขอมูลท่ัวไปของครู ซึ่งวเิคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคา รอยละ  

2. ตอนท่ี 2 เปนขอมูลสภาพการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( x̄ ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และแปรผล

ตามเกณฑการวิเคราะหของ Best (1993, หนา 247) ในการศึกษาคร้ังน้ีใชเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ย แบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ 

3. ตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู จากแบบสอบถาม

ปลายเปด ดวยการวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการศึกษา 

 การสรุปผลการศึกษาสภาพการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสรุปผลการวจิัย ดังน้ี 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบวา เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.5 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

35.5 สําหรับอายุสวนใหญเปนชวงอายุ 31 - 40 ป คิดเปนรอยละ 40.8 รองลงมาเปนชวงอายุ 20 – 30 ป คิดเปนรอยละ 

35.5 ชวงอายุ 41 – 50 ป คดิเปนรอยละ 13.2 และนอยท่ีสุดอายุมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 10.5 ระดับวุฒิการศึกษาสวน

ใหญเปนระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76.3 รองลงมาคือระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 21.1 นอยท่ีสุดคือสูงกวา

ปริญญาโท คดิเปน รอยละ 2.6  ในสวนของของประสบการณในการทํางานของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ

ในการทํางาน  6-10 ป คดิเปนรอยละ 38.2 รองลงมามปีระสบการณในการทํางาน นอยกวา 6 ปและมากกวา 15 ปขึ้นไป คิด

เปนรอยละ 26.3 นอยท่ีสุดมปีระสบการณในการทํางาน 11 – 15 ป คดิเปนรอยละ 9.21 

2. สภาพการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มคีวามเหมาะสมทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งเรียงลําดับจากคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี   

ดานองคกร ดานคณะทํางาน ดานการเรียนรู ดานเทคโนโลยีการเรียนรู และดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรู ผลการวิเคราะหเปน

รายดานสรุปไดดังน้ี 

ดานองคกรโดยภาพรวมสภาพการจัดการความรูดานองคกร ตามความคิดเห็นของครูอยูในระดับมาก         

เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.53 – 4.33 คาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียน

มวีสัิยทัศนการจัดการความรูท่ีชัดเจน คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ โรงเรียนมีการใหของขวัญรางวัลสําหรับบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม

การจัดการความรู  

ดานการเรียนรูโดยภาพรวมสภาพการจัดการความรูดานการเรียนรู ตามความคิดเห็นของครูอยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.91 – 4.25 คาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียน

เปดโอกาสใหบุคลากรไดเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลายตามความแตกตางและความถนัดของแตละบุคคล คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 

โรงเรียนมกีารเย่ียมชมหนวยงานท่ีมคีวามเปนเลศิดานการจัดการความรู  

ดานคณะทํางานโดยภาพรวมสภาพการจัดการความรูดานคณะทํางาน ตามความคิดเห็นของครูอยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ คาเฉลี่ยอยูระหวาง  3.86 – 4.26  คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความ
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ใฝรูกระตอืรือรนในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและการทํางาน (Personal Mastery) คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีทักษะการทํางานเปน

ทีมท่ีด ี 

ดานเทคโนโลยีการเรียนรูโดยภาพรวมสภาพการจัดการความรูเทคโนโลยี ตามความคิดเห็นของครูอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ คาเฉลี่ยอยูระหวาง  3.34 – 4.18 คาเฉลี่ยสูงสุด คือ          

มเีทคโนโลยเีพื่อการสื่อสารเชนอีเมลกระดานขาวหองสนทนาสําหรับการสื่อสารและแบงปนความรู คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีการ

นําสื่อการเรียนรูแบบมัลติมเีดยีมาชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของบุคลากรในโรงเรียน  

ดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรูโดยภาพรวมสภาพการจัดการความรูดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรู ตามความ

คิดเห็นของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ คาเฉลี่ยอยูระหวาง  3.41 – 

3.88  คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินการจัดการความรู คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ โรงเรียนมี

การจางผูเช่ียวชาญท่ีมคีวามรูความเช่ียวชาญเขามาเปนท่ีปรึกษาหรือทํางานในโรงเรียน  

3. แนวทางการการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสล ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสรุปได 5 ดาน ดังน้ี 

 ดานองคกร มีแนวทางการจัดการความรู ไดแก ควรจัดหางบประมาณจากองคกรภายนอก จัดหาวัสดุอุปกรณ

จากองคกรภายนอกเพื่อมาสนับสนุน จัดหาท่ีปรึกษาท่ีมีความรูความสามารถอยางแทจริงมาใหความรู มีการติดตาม

ประเมินผลการนําความรูมาใชพัฒนางานอยางเครงครัด ตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนท่ีแทจริงหรือควรจะเปนและให

ความสําคัญในการจัดการความรู ทุกกลุมสาระ  

  ดานการเรียนรู มีแนวทางการจัดการความรู ไดแก ควรจัดกิจกรรมแหงการเรียนรู จัดเครือขายในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน จัดใหมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชนและสรางบรรยากาศในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 ดานคณะทํางาน มีแนวทางการจัดการความรู ไดแก ควรสรางความรวมมือของบุคคลากรภายในโรงเรียน  

สรางจิตสํานึกของบุคลากรใหมีสวนรวมในความรับผิดชอบ ใหเกียรติซึ่งกันและกันในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย จัดการเร่ือง 

ตาง ๆ ไมใหเปนเร่ืองยาก  สงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม จัดหาบุคลากรท่ีมีทักษะใหตรงตามท่ีตองการ สรางทัศนคติท่ีดี

ในการแบงปนความรูใหกับเพื่อนรวมงาน และ ผูบริหารตองมีเทคนิคในการบริหารบุคลากรตองศึกษาการจัดการความรู

(KM)ใหมาก   

 ดานเทคโนโลยีการเรียนรู มีแนวทางการจัดการความรู ไดแก ควรจัดหาอุปกรณทางดานเทคโนโลยีเพื่อ

สนับสนุนการจัดการความรู สนับสนุนสื่อและนวัตกรรมในการนําเสนอความรู ติดตอประสานงานกับตนสังกัดเพื่อพัฒนา

ระบบเครือขายใหมคีวามเร็วสูงขึ้นและสนับสนุนใหบุคคลากรเขารับการพัฒนาความรูทางดานเทคโนโลยีใหชํานาญ   

ดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรู มีแนวทางการจัดการความรู โดยจัดหาผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูความสามารถเขามา

เปนท่ีปรึกษาหรือทํางานในโรงเรียน 
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สรุปผลและอธปิรายผล 

ผลการวิจัยพบวาสภาพการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความเหมาะสมทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งเรียงลําดับจากคาคะแนนเฉลี่ยจาก

มากไปนอย ดังน้ี ดานองคกร ดานคณะทํางาน ดานการเรียนรู ดานเทคโนโลยีการเรียนรู และดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรู 

ซึ่งมปีระเด็นอภิปราย ดังน้ี 

1. ดานองคกร จากผลการวจิัยพบวา สภาพการจัดการความรูตามความคิดเห็นของครูท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดสาม

อันดับแรก เห็นวาโรงเรียนมีวิสัยทัศนการจัดการความรูท่ีชัดเจน โรงเรียนมีแผนการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับ

เปาหมายวสัิยทัศนและแผนกลยุทธของโรงเรียน โรงเรียนมกีลยุทธท่ีสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรูและสงเสริมการ

เรียนรูของคนในโรงเรียน การมีวสัิยทัศนดานการจัดการเรียนรูท่ีชัดเจนจะเปนตัวสงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู

ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ ดาเวนพอรต และ พรูเชค (Davenport & Prusak, 

1999, pp. 229-238) ท่ีบอกวาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการจัดการความรู ควรมีวิสัยทัศน และภาษาท่ีใชมีความ

ชัดเจนในการท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองคการและสอดคลองกับแนวคิดของ เชน (Chen, 2004, p. 2) พบวา 

องคการท่ีประสบความสําเร็จจะตองมกีารนําการจัดการความรูมาใชในองคการ โดยองคการเหลาน้ันมีองคประกอบหลัก

ท่ีสําคัญในการจัดการความรู คือ มีผูนําท่ีมีพฤติกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการการจัดการความรู โดย

กําหนดไวในวิสัยทัศนองคการ ซึ่งเปนองคประกอบท่ีสําคัญ และมีกลยุทธท่ีเกี่ยวกับการจัดการความรูท่ีกําหนดไวใน

วสัิยทัศนดวย  แนวทางการจัดการความรู ควรจัดหางบประมาณจัดหาวัสดุอุปกรณจากองคกรภายนอกเพื่อมาสนับสนุน

การจัดการความรู จัดหาท่ีปรึกษาท่ีมีความรูความสามารถอยางแทจริงมาใหความรู มีการติดตามประเมินผลการนํา

ความรูมาใชพัฒนางานอยางเครงครัด ตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนท่ีแทจริงหรือควรจะเปน และใหความสําคัญในการ

จัดการความรู ทุกกลุมสาระ ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิของ (ปณิตา พนภัย, 2544, หนา 6) ใหความหมายองคการแหงการ

เรียนรูวา องคการท่ีเนนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อ ขยายขอบเขตความสามารถ และเพิ่มพูนสมรรถนะท่ี

กอใหเกิดความกาวหนา ซึ่งนําไปสูการอยูรอด และการบรรลุเปาหมายในภาพรวม โดยท่ีองคการเปนผูอํานวยความ

สะดวก กระตุน และสราง บรรยากาศ ท่ีสนับสนุนใหเกดิการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

 2. ดานการเรียนรู จากผลการวจิัยพบวา สภาพการจัดการความรูตามความคิดเห็นของครูท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด

สามอันดับแรก เห็นวา โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรไดเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลายตามความแตกตางและความถนัด

ของแตละบุคคล โรงเรียนมีการพัฒนาและสรางความรูรวมกันกับโรงเรียนเครือขายและผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในทุกระดับ 

บุคลากรมีความกระตือรือรนและคนหาความรูใหม ๆ เพื่อการทํางานท่ีตนเองรับผิดชอบอยู เนื่องจากเปาหมายของการ

พัฒนาบุคลากรภาครัฐคือการพัฒนาการเรียนรูเพื่อเพิ่มทักษะในการทํางานใหมีศักยภาพสูงขึ้น โดยการเรียนรูของ

บุคลากรจะตองเกดิขึ้นอยางตอเนื่องและตลอดเวลาตามความถนัดของแตละบุคคล สําหรับทักษะสําคัญในการพัฒนาการ

เรียนรู และพัฒนาการทํางานใหมปีระสทิธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิของ Senge (1990) ท่ีกลาววา การเรียนรูอยู

ในรูปวินัย 5 ประการ ไดแก 1) ไฟแรงใฝรูคูศักยภาพ (Personal Mastery) 2) รับรูภาพลักษณโลกรอบตัวอยางถูกตอง 

(Mental Models) 3) การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Building Shared Vision) 4) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) และ 5) 

คดิเปนระบบครบวงจร (Systems Thinking)  และสอดคลองกับแนวคดิของ Chang, Gray, Jansz และคณะ(2003) ไดกลาว

ไววา การเรียนรูจากการปฏิบัติ เปนการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีรวมถึงการใหผูมีสวนรวมในการสะทอนบนประสบการณ
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ของตนเองและเมื่อบุคลากรมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเกี่ยวกับวธีิการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศในดานตาง ๆ สิ่งเหลาน้ี

จะสงผลทําใหการปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Nonaka & Takeuchi        

อางถงึในวจิารณ พานิช (2548) วาควรสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเขมขนในกลุมบุคลากร ดังน้ันการ

จัดการความรูในองคกรจึงควรสรางสภาพ แวดลอมท่ีทําใหเกิดความรูเปดกวางในการเรียนรูโดยเฉพาะในกลุมของ

บุคลากร และเมื่อบุคลากรมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศในดานตาง ๆ สิ่งเหลานี้

จะสงผลทําใหการปฏบัิติของโรงเรียนมปีระสทิธิภาพสูงขึ้น แนวทางการการจัดการความรูควรจัดกิจกรรมแหงการเรียนรู  

จัดเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน จัดใหมสีวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชน และ สราง

บรรยากาศในแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปเตอร เซนจ (Senge, 1990, pp. 140-173) ท่ีกลาวไววา    

ในองคการแหงการเรียนรูตองมี การเรียนรูรวมกันเปนทีมหรือเปนกลุม โดยอาศัยความรูและความคิดของทุกคนในการ

แบงปนและ แลกเปลี่ยนกัน เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของทีมใหเกดิการสรางสรรคและแพรกระจาย สิ่งใหมๆ

มากกวาการอาศัยความสามารถของสมาชิกแตละคน การเรียนรูของกลุมมีผลสะทอนท่ี สําคัญตอการเรียนรูของบุคคล 

องคการแหงการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีการรวมตัวของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง สมาชิกในทีมมีโอกาสเรียนรู      

สิ่งตาง ๆ รวมกัน โดยการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน การแบงปน และการถายทอดความรู ความคิดเห็น รวมท้ังประสบการณ

ซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ การเรียนรูระหวางบุคคลน้ันเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 

โดยลด การครอบงําความคดิของบุคคลอื่นและปดโอกาสใหแสดงความสามารถท่ีมอียูไดอยางเต็มท่ี รวมท้ังกระตุนใหเกิด

การอภิปรายอยางกวางขวางภายในทีม ชวินท ธัมมนันทกุล (2541, หนา 70 - 71) การเรียนรูภาวะแทจริงภายนอก

องคการ คอื บุคลากรตองรูความเปนไปภายนอกองคการดวย ตองรูวาโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอยางไร มเีหตุการณใด

ท่ีจะกระทบตอ ความอยูรอดขององคการและมเีทคโนโลยีอะไรเกดิขึ้นบาง เพื่อนําไปปรับปรุงองคการใหทันโลก 

 3. ดานคณะทํางาน จากผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการความรูตามความคิดเห็นของครูท่ีมีคาเฉลี่ยสูง

ท่ีสุดสามอันดับแรก เห็นวา มีความใฝรูกระตือรือรนในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและการทํางาน (Personal Mastery)          

มีความพรอมในการปรับตัวเองกับการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน มีทัศนคติท่ีดีในการแบงปนความรูใหกับ

เพื่อนรวมงาน  บุคลากรเปนองคประกอบสําคัญของการจัดการความรูสําหรับโรงเรียน ลักษณะสําคัญของบุคลากร          

ท่ีสงผลตอประสทิธิภาพการจัดการความรูของโรงเรียน คือ บุคลากรควรเปนผูใฝเรียนรู อันจะสงผลตอการกระตือรือรน

ในการพัฒนาตนเอง และสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเห็นไดวาการเปนคนท่ีใฝเรียนรูสามารถพัฒนา

ทักษะตาง ๆ ตามมา ลักษณะดังกลาวถอืเปนทักษะท่ีสําคัญของบุคลากรในการพัฒนาตนเองตามแนวทางองคกรแหงการ

เรียนรู เพราะถาหากบุคลากรขาดทักษะดังกลาวแลวก็จะไมสามารถบรรลุถึงเปาหมายการจัดการความรู ซึ่งก็คือ การ

เรียนรู สอดคลองกับแนวคิดของ Senge (1990) แนวทางการการจัดการความรู ควรสรางความรวมมือของบุคคลากร

ภายในโรงเรียน  สรางจิตสํานึกของบุคลากรใหมีสวนรวมในความรับผิดชอบ ใหเกียรติซึ่งกันและกันในหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย จัดการเร่ืองตาง ๆ ไมใหเปนเร่ืองยาก  สงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม จัดหาบุคลากรท่ีมีทักษะใหตรงตามท่ี

ตองการ และผูบริหารตองมีเทคนิคในการบริหารบุคลากรตองศึกษาการจัดการความรู(KM)ใหมาก ซึ่งสอดคลองแนวคิด

ของมารคารตและเรยโนลด (Marquardt & Reynolds, 1994, pp. 26- 34) ท่ีกลาววาการทํางานเปนทีมและเครือขายการ

ทํางาน (teamwork and networking) องคการควรสงเสริมใหเกดิความรวมมอืกันในการทํางาน โดยเนนการ ทํางานเปนทีม 

และสรางพลังโดยรวมทรัพยากรท้ังภายในทีมและระหวางทีม กับบุคคลภายนอกทีม เครือขายการทํางานท่ีมีการแบงปน
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และประสานงานกันเพื่อแกปญหาและสรางสรรคผลงานใหม ๆ (ลือชัย พันธเจริญกิจ, 2540, หนา 33-35) ผูนําในแตละ

ระดับ จะเปนบุคคลสําคัญ ในการรักษาองคการไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จ 

4. ดานเทคโนโลยีการเรียนรู จากผลการวจิัยพบวา สภาพการจัดการความรูตามความคิดเห็นของครูท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงท่ีสุดสามอันดับแรก เห็นวามเีทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเชนอีเมลกระดานขาวหองสนทนาสําหรับการสื่อสารและแบงปน

ความรู มีเทคโนโลยีเครือขายทางสังคมเชน Facebook สําหรับการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู มีระบบฐานความรู 

(Knowledge-based Systems) เพื่อสนับสนุนการทํางานของคนในโรงเรียนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ(Elias M, Awad & 

Hassan M. Ghaziri, 2003, หนา 368 - 371) ท่ีกลาววา การอภิปรายรวมกันในบริบทของการจัดการความรูน้ันตองทําให

บุคคลสามารถทํางานรวมกันไดท้ังนอกเวลาและนอกสถานท่ีโดยการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อกลาง เนื่องจาก           

ในการเผยแพรความรูตองอาศัยเทคโนโลยี ดังน้ันสถานศึกษาจึงควรใหความสําคัญกับเทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ George & Ricahrd (2007) ไดกลาวถึง หลักพื้นฐาน 4 ประการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการ มีดังนี้ 1) 

โครงสรางท่ีใชในการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 2) การประยุกตใชท่ี

สนับสนุนการทํางาน 3) ทักษะของบุคลากรในการจัดการเทคโนโลยีพื้นฐาน และ 4) กระบวนการและเทคนิคในการ

ติดตามและประเมินท่ีทําใหคลังความรูเรียบรอยปลอดภัย  แนวทางการการจัดการความรู ควรจัดหาอุปกรณทางดาน

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู  สนับสนุนสื่อและนวัตกรรมในการนําเสนอความรู ติดตอประสานงานกับตน

สังกัดเพื่อพัฒนาระบบเครือขายใหมคีวามเร็วสูงขึ้นและ สนับสนุนใหบุคคลากรเขารับการพัฒนาความรูทางดานเทคโนโลยี

ใหชํานาญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของมารคารตและเรยโนลด (Marquardt & Reynolds, 1994, pp. 26 - 34) ท่ีกลาววา 

องคการตองประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อชวยในการปฏบัิติงานใน กระบวนการเรียนรูอยางท่ัวถึง การจัดใหมีการ

จัดเก็บ การประมวล และการถายทอดขอมูลใหท่ัวถึง อยางรวดเร็วและถูกหลักการ สงเสริมการสรางเครือขาย สราง

ขอมูลคอมพวิเตอรและใชเทคโนโลยี ตาง ๆ ท่ีทันสมัยเพื่อชวยถายโอนความรูใหแพรกระจายท่ัวองคการ 

 5. ดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรู จากผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการความรูตามความคิดเห็นของครูท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดสามอันดับแรก เห็นวาผูบริหารสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินการจัดการความรู ผูบริหารสราง

ขวัญและใหกําลังใจแกผูรับผิดชอบท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูและการจัดการความรู โรงเรียนมีการใหทุนสนับสนุนใหกับ

บุคลากรเพื่อพัฒนาความรูท่ีตองการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิของ ดาเวนพอรต และ พรูเชค (Davenport & Prusak, 1999, 

pp. 229-238) ผูบริหารระดับสูงควรใหการสนับสนุนเต็มท่ี ซึ่งตัวอยางของวธีิการใหการ สนับสนุน เชน แสดงใหพนักงาน

ทุกคนรูวา การจัดการความรูและการเรียนรูภายในองคการเปนปจจัยหลักของความสําเร็จขององคการ ปูทางใหและ

จัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาอุปกรณจําเปนพื้นฐาน บุคคลท่ีรอบรูหรือมีความเช่ียวชาญเปนพิเศษ (personal 

mastery) องคการแหงการเรียนรูตองสงเสริมใหคนในองคการสามารถเรียนรูและ พัฒนาตนเองไปสูความเปนเลิศในดาน

ตาง ๆ ได กลาวคือ องคการตองจัดกลไกตาง ๆ ในองคการเพื่อใหบุคลากรไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง          

การเรียนรูของแตละคนเปนจุดเร่ิมตนและ เปนพื้นฐานสําหรับองคการแหงการเรียนรู ลักษณะการเรียนรูของคนใน

องคการจะสะทอนใหเห็น ถึงการเรียนรูขององคการได สมาชิกขององคการตองเปนตัวของตัวเองสูง และมีระดับของ

ความสามารถพิเศษในหลายแงมุม ดังน้ันการเรียนรูตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจะมีลักษณะตอเนื่องและเปนการเรียนรูเพื่อ 

ความสามารถในระดับบุคคล รวมท้ังเปนการสรางสรรคใหจุดมุงหมายของสมาชิกทุกคนท่ีมีความ กระตือรือรน สนใจ 

และใฝหาท่ีจะเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอไดบรรลุผล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปเตอร เซนจ (Senge, 1990, pp. 140 - 
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173) แนวทางการจัดการความรูควรจัดหาผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูความสามารถเขามาเปนท่ีปรึกษาหรือทํางานในโรงเรียน 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของกานตสุดา มาฆะศิรานนท (2546, หนา 133 -153) ท่ีกลาววา การกําหนดความรู 

(Knowledge Identification) หมายถงึ การระบุความรู ความเช่ียวชาญ และทรัพยสินทางปญญาขององคกรท่ีจําเปน ตองม ี

โดยการกําหนดหรือนิยามสิ่งท่ีองคกรตองการใหบุคลากรเรียนรูเพื่อใหบรรลุวสัิยทัศน นโยบาย พันธกจิ และเปาหมาย 

ตาง ๆ ในการกําหนดความรูในองคกร ทีมผูเช่ียวชาญ นักวิเคราะหความรูพิจารณาตามความเหมาะสม และการแบงปน

ความรู (Knowledge Sharing)ควรเตรียมทีมผูชํานาญการและบุคลากรท่ีมคีวามเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ดานองคกรควรสงเสริมใหมกีารสรางแรงจูงใจโดยการใหของขวัญรางวัลกับบุคคลากรในการจดัการความรู            

2. ดานการเรียนรูควรสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานเกี่ยวกับวธีิการปฏบัิติงานท่ีเปนเลศิ 

ในดานตาง ๆ ซึ่งจะสงผลทําใหการปฏบัิติดานการจัดการความรูมปีระสทิธิภาพสูงขึ้น 

3. ดานคณะทํางานควรสงเสริมใหบุคคลากรใหมกีารเพิ่มทักษะการทํางานท่ีเปนทีมเพื่อใหการทํางานมศัีกยภาพ

สูงขึ้น โดยการเรียนรูของบุคลากรจะตองเกดิขึ้นอยางตอเนื่องและตลอดเวลา  

4. ดานเทคโนโลยีการเรียนรู ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการนําสื่อการเรียนรูแบบ

มัลติมเีดยีมาชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงการผลิตสื่อและนวัตกรรมหรือวิธีการ

คนควาหาขอมูลเพื่อใชพัฒนาในการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดใหมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถใชงานได

ตลอดเวลา เพื่อใหเกดิความสะดวกในการคนควาและประสทิธิภาพ 

5. ดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรู ควรสนับสนุนการจัดการความรูท่ีเปนเลิศโดยกําหนดปฏิทินท่ีจะใหวิทยากร

หรือผูเช่ียวชาญ ภายนอกมาใหความรูแกบุคลากร ควรสรางความตระหนักและใหความสําคัญกับการนําวิทยากรหรือ

ผูเช่ียวชาญมาใหความรูและควรจัดสรรงบประมาณใหเพยีงพอตอคาตอบแทนวทิยากรหรือผูเช่ียวชาญ 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

จากผลสรุปและการอภิปรายผลการวจิัย ผูวจิัยมขีอเสนอแนะสําหรับการวจิัยในคร้ังตอไป ดังน้ี 

1. ควรมกีารศึกษาการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรท่ีเขารวมกจิกรรมการจัดการความรู 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรูโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบา 

3. ควรมกีารศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรูในโรงเรียน 

4. ควรศึกษาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับโรงเรียน เนื่องจากรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีกิจกรรม

มากมาย ซึ่งแตละรูปแบบมขีอดแีละเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตกตางกัน โดยการศึกษาดังกลาวจะทําใหทราบแนวทางการ

ดําเนินการในแตละกิจกรรม ตลอดจนทําใหเกิดความสะดวกตอการนํากิจกรรมตาง ๆ ไปใชในการพัฒนาการเรียนรูของ

บุคลากรโรงเรียน 
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กติตกิรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณไดโดยความกรุณาอยางยิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร. สมบัติ นพรัก  

คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยประจําวิทยาลัยการศึกษา ดร.นันทิมา นาคาพงศ อาจารยผู

ควบคุมการคนควาอิสระ คณาจารยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทานท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู       

พรอมแนวความคิด และประสบการณตาง ๆ ใหแกผูศึกษา ตลอดจนแกไขขอบกพรองเพื่อใหการคนควาอิสระฉบับน้ีมี

ความถูกตองสมบูรณ ผูศึกษาจงึขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี  
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สภาพการเตรยีมความพรอมของหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซยีนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงรายเขต3 

The State of Readiness of School Based Curriculum To ASEAN.Community of Primary 

School under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มุงเนนศึกษาสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษา          

สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3ในปการศึกษา 2557 

จํานวนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 317 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย เปนแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปโดยใชสถติิ คอื คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

จากผลการวจิัย สภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3  ภารกิจ ท้ัง7 ภารกิจ มีผลโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณา

เปนรายภารกจิ พบวาลําดับท่ี 1 คอื ภารกจิท่ี3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก 

รองลงมาลําดับท่ี2 คือภารกิจท่ี 1 การเตรียมความพรอมมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากรองลงมาลําดับท่ี3 คือ 

ภารกิจท่ี7 การปรับปรุงพัฒนามีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากตามลําดับและลําดับท่ี 7 คือภารกิจท่ี 6 คือการ

สรุปผลการดําเนินงานมสีภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 
 

คําสําคัญ: สภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซยีน  
 

Abstract  

 The purpose of this independent study was to study The State of Readiness of School Based Curriculum To 

ASEAN.Community to Asean Community under Chiangrai Primary Educational Service Area office 3. The populations 

in this study were 317 respoudents. The instrument was a questionnaire about Readiness of School Based 

Curriculum to Asean Community.The statistics used in data analysis were frequency,percentage, mean and  
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The State of Readiness of School Based Curriculum to Asean Community under Chiangrai Primary at a high 

level, when cousidered in each aspect, it found out that there were seven aspects rated at a high level.  
  

Keywords: The Readiness of Curriculum ASEAN 
 

บทนํา 

การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการใหมปีระสทิธิภาพยอมสงผลดตีอคุณภาพผูเรียน ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญ

ของการจัดการศึกษาการ ในยุคอาเซยีนการศึกษา มกีารแขงขันกันสูง ประเทศสมาชิกอาเซียนแตละประเทศมีการพัฒนา

การศึกษาอยางตอเนื่องประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงในสมาชิกท่ีมีการวัดระดับการศึกษาอยูในระดับตํ่า(บัญชา ชุมชัยเวทย, 

2556,หนา 15 )ไดรายงานจากผลสํารวจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี การจัด

อันดับคุณภาพการศึกษา ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับอีก 9 ชาติในอาเซยีน เพราะ คุณภาพในดานดังกลาวของไทยติด

ท่ีโหล และยังนาจะติดหลมอีกตางหาก มผีลสํารวจอีกชุดท่ีนาสนใจ 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาท่ีผูวิจัยไดศึกษามา และ ผูวิจัยจึงไดมีการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนใน

พื้นท่ีระดับสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ท่ีผูวิจัยไดปฏิบัติหนาท่ีขาราชการประจําอยู     

ไดเกดิความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 และศึกษาปญหาและและขอเสนอแนะศึกษาการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาสูประชาคมอาเซยีนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ซึ่งจะเปน

แนวทางการแกปญหา และเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจศึกษาในเร่ืองการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน

ของสถานศึกษา และ การเตรียมความพรอมของหลักสูตรสถานศึกษา สูประชาคมอาเซยีนตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 

2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 
 

วธิกีารวจัิย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต3 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 153 โรงเรียน จํานวนท้ังสิ้น 1,882 คน  

กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา และ ครูผูสอนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย3 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 153 โรงเรียน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จาก

การเทียบตามตาราง ของเครจซี่  และมอรแกน (Krejcie & Morgan,อางถึงใน ธานินทร  ศิลปจารุ,2552, 48-49) ไดกลุม

ตัวอยางท้ังสิ้น 317 คน  
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เครื่องมอืทีใ่ชในการวจัิย 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซยีนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ตามแนวทางการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีตองมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ,2545, 

หนา 7-12 ) ท้ัง 7ภารกจิในคร้ังน้ี แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี. 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปผูบริหาร และครู ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เชียงรายเขต 3  เกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง และประสบการณการทํางาน มีลักษณะเปน

แบบตรวจสอบรายการ (Check list)   

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ประกอบดวย ภารกิจท่ี 1 การเตรียมความพรอม ภารกิจท่ี 

2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ภารกิจท่ี 3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ภารกิจท่ี 4 การดําเนินการบริหาร

หลักสูตร (การใชหลักสูตร) ภารกิจท่ี 5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ภารกิจท่ี 6 การสรุปผลการดําเนินงาน

ภารกจิท่ี 7 การปรับปรุงพัฒนา โดยแบบสอบถามมลัีกษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิรท 

(Likert’ Rating Scale) ดังน้ี 

  ระดับ 5  หมายถงึ  การดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 4  หมายถงึ  การดําเนินงานอยูในระดับมาก 

ระดับ 3  หมายถงึ  การดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2  หมายถงึ  การดําเนินงานอยูในระดับนอย 

ระดับ 1  หมายถงึ  การดําเนินงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

จากน้ันกําหนดเกณฑในการแปลคาของคะแนนดังน้ี 

 4.50 – 5.00 หมายถงึ  การดําเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 หมายถงึ  การดําเนินงานอยูในระดับมาก 

           2.50 – 3.49 หมายถงึ การดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถงึ  การดําเนินงานอยูในระดับระดับนอย 

             1.00 – 1.49 หมายถงึ  การดําเนินงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ซึ่งมลัีกษณะเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด 
 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา สูประชาคมอาเซยีน ศึกษาจากขอมูลจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3เพื่อนํามา

สรางเคร่ืองมอื 
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2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัย จากน้ันนํามาสรางแบบสอบถามให

ครอบคลุมเนื้อหา 

3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไข 
4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเช่ียวชาญ หรือ ผูรอบรูเฉพาะเร่ืองจํานวน3 ทาน ชวยตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ความสมบูรณและความครอบคลุมของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ผลการ

วิเคราะหแบบสอบในคร้ังน้ีมีคาความเท่ียงตรงความสมบูรณและความครอบคลุมของเนื้อหา และหาคาดัชนีความ

สอดคลอง IOC คอื 0.67-1.00 ซึ่งถอืวาเปนขอคําถามท่ีอยูในเกณฑความตรงเชิงเนื้อหา 

5. หาคุณภาพของเคร่ืองมือในสวนของคําถามเกี่ยวกับความตองการจําเปนในการพัฒนาครู  โดยนํา

แบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวไปทดลองใช (Try out) ผูอํานวยการและครูผูสอน ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต2 จํานวน 30 คน ขอมูลท่ีไดจากการทดลองใชมาคํานวณหา  คาความเช่ือม่ัน (Reliability)  ของ

แบบสอบถาม โดยวธีิหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา  ("∝-coefficient" )ของ Cronbach โดยคํานวณดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร ซึ่ง

มผีลการหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามมคีาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ  0.98  แสดงวาแบบสอบถามมีความเช่ือม่ัน

อยูในระดับท่ีเหมาะสมจะนําไปใชเปนเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวจิัยคร้ังน้ี 

6. นําแบบสอบถามท่ีผานแกไขใหสมบูรณแลวนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวจิัยตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวจิัยดําเนินการตามขัน้ตอนตอไปน้ี 

1. ยื่นคํารองขอหนังสอืออกจากคณะวทิยาลัยการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา วิทยา

เขตเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล เร่ืองการขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย      ถึง

ผูอํานวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขออนุญาต

เก็บรวบรวมขอมูลการวจิัย 

2. นําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยจากคณะวิทยาลัยการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงราย พรอมกับแบบสอบถาม ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลยื่นตอผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดวยตนเองเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลการวจิัย พรอมกําหนดวันรับ

แบบสอบถามคนื 

3. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคนืมาตรวจสอบความสมบูรณ เพื่อใชในการวเิคราะหขอมูลหาคาทางสถติิตอไป 
 

การวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล ของการวจิัยคร้ังน้ี แบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามวเิคราะหโดยใชรอยละวเิคราะหขอมูลดวย

เคร่ืองมอืคอมพวิเตอรโดยโปรแกรมสําเร็จรูป  
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 สถติิท่ีใชคอื  คาเฉลี่ย (  x�  ) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D) วเิคราะหขอมูลดวยเคร่ืองมอืคอมพวิเตอรโดยโปรแกรมสําเร็จรูป  

ตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ ของสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตร

สถานศึกษาสูประชาคมอาเซยีนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 วิเคราะห

โดยใชรอยละตามจํานวนผูตอบแบบสอบถามเชิงเนื้อหาและสรุปเปนภาพรวม 
 

สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมูล 

 ในการวเิคราะหขอมูล ใชสถติิดังตอไปน้ี 

 1. หาคาสถานภาพสวนบุคคล ใชความถี่ และรอยละ  

2. หาคาสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซยีนของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ใชคาเฉลี่ย (x�) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.ปญหาและขอเสนอแนะ ใชความถี่ และรอยละ ตามจํานวนผูตอบแบบสอบถามเชิงเนื้อหาและสรุปเปน

ภาพรวม 
 

ผลการศึกษา 

 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซยีนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ในภาพรวมท้ัง 7 ภารกจิ 

  ภารกิจ รายการ (𝐍 = 𝟑𝟏𝟕)
x�          𝐒.𝐃.

 ระดับการ

ดําเนนิงาน 

ลําดับที ่

1 การเตรียมความพรอม 3.61 0.56 มาก 2 

2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 3.55 0.69 มาก 5 

3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร 3.63 0.69 มาก 1 

4 การดําเนินการบริหารหลักสูตร   (การใช

หลักสูตร) 
3.53 0.70 มาก 6 

5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมนิผล 3.58 0.71 มาก 4 

6 การสรุปผลการดําเนินงาน 3.53 0.77 มาก 7 

7 การปรับปรุงพัฒนา 3.61 0.74 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.58 0.69     มาก  
  

 จากตาราง 2 พบวา สภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก( x� = 3.58) 

,(S.D.=0.69) เมื่อพจิารณาเปนรายภารกจิ พบวาลําดับท่ี 1คือ ภารกิจท่ี3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรมีสภาพการ
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ดําเนินงานอยูในระดับมาก( x� = 3.63),(S.D.=0.69) รองลงมาลําดับท่ี2 คอืภารกิจท่ี 1 การเตรียมความพรอมมีสภาพการ

ดําเนินงานอยูในระดับมาก( x� = 3.61),(S.D.=0.56) รองลงมาลําดับท่ี3 คือ ภารกิจท่ี7 การปรับปรุงพัฒนามีสภาพการ

ดําเนินงานอยูในระดับมาก ( x� = 3.61),(S.D.=0.74) ตามลําดับและลําดับท่ี 7 คือภารกิจท่ี 6 คือการสรุปผลการ

ดําเนินงานมสีภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก( x� = 3.53),(S.D.=0.77) มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

จากผลการวิจัยเร่ือง สภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ปรากฏผลตามรายละเอียดดังน้ี 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากท่ีสุด จํานวน 169 คนคิดเปน รอยละ53.31 เพศชาย

จํานวน 148 คนคิดเปนรอยละ 46.69  อายุระหวาง 31 - 40 ป มีอัตราสวนมากท่ีสุด จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 

30.28 ของกลุมประชากรท้ังหมด รองลงมา คือ อายุระหวาง 20 - 30 ป จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 27.13กลุมอายุ

ระหวาง41 - 50 ปมีจํานวน69คน คิดเปนรอยละ21.77 และกลุมอายุระหวาง 51 - 60 ป จํานวน 66 คน  คิดเปนรอยละ 

20.82 ตามลําดับ ระดับการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีอัตราสวนมากท่ีสุด 

จํานวน 172 คนคดิเปนรอยละ 54.26 รองลงมามวุีฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 43.53 

และวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีอัตราสวนท่ีนอยท่ีสุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ2.21ตามลําดับ ตําแหนง 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนง ขาราชการครูมีอัตราสวนมากท่ีสุด จํานวน 245 คนคิดเปนรอยละ 77.29 และ

ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน/รองผูอํานวยการ จํานวน 72 คนคิดเปนรอยละ 22.71ตามลําดับ ประสบการณการทํางาน 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณทํางาน1 – 5 ป มีอัตราสวนท่ีมากท่ีสุด จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ29.02 

รองลงมาเปนผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณทํางาน 11 – 15 ป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ26.81 ผูตอบ

แบบสอบถามมีประสบการณทํางาน6 – 10 ป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ25.87 และผูตอบแบบสอบถามมี

ประสบการณทํางาน มากกวา 15 ปมอัีตราสวนนอยท่ีสุด จํานวน 58 คดิเปนรอยละ18.30  

1. ผลการวิจัย สภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ภารกิจ พบวาลําดับท่ี 1 คือ ภารกิจท่ี3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก 

รองลงมาลําดับท่ี2 คือภารกิจท่ี7 การปรับปรุงพัฒนามีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก รองลงมาลําดับท่ี3 คือ 

ภารกจิท่ี 1 การเตรียมความพรอมมสีภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก ตามลําดับและลําดับท่ี 7 คือภารกิจท่ี 6 คือการ

สรุปผลการดําเนินงานมสีภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ยตํ่าสุดพจิารณาเปนรายภารกจิดังตอไปน้ีน้ี 

ภารกิจท่ี 1 การเตรียมความพรอมในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ลําดับท่ี1 

คือ สถานศึกษาไดสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการอบรม สัมมนาหรือฝกปฏิบัติตามความตองการ รองลงมา 

ลําดับท่ี2 คอื มกีารสํารวจสภาพปจจุบันของบุคลากร จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและประชาคมอาเซียน รองลงมาลําดับท่ี3คือ มีการประชุม ช้ีแจง ประชุมปฏิบัติการ เพื่อทําความเขาใจ

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาคมอาเซียน ตามลําดับและลําดับท่ี12คือ ศึกษาดูงานจากแหลงความรู           
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ท่ีหลากหลาย สื่อ เอกสารหรือศึกษาจากโรงเรียนนํารอง โรงเรียนศูนยอาเซียนศึกษา เครือขาย หรือ โรงเรียนแกนนํา

อาเซยีนศึกษามคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 ภารกิจท่ี 2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ลําดับท่ี1 คอื มกีารจัดประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรวมกัน กําหนดคุณลักษณะอันพงึประสงค

สูประชาคมอาเซียน รองลงมาลําดับท่ี 2 คือ มีการจัดทํา กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซยีนในแตละชวงช้ันและกําหนดสัดสวนเวลาเรียนเพิ่มเติมวชิาอาเซียนศึกษา รองลงมาลําดับท่ี 3มีการจัดทํา

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรูท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รายป หรือรายภาคตามลําดับ และ

ลําดับท่ี 9 คอื มกีารจัดทําสื่อการเรียนรูเร่ืองประชาคมอาเซยีน / จัดทําปรับปรุงแหลงการเรียนรู หองเรียนรูอาเซียนศึกษา

ภายในโรงเรียน มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

 ภารกิจท่ี 3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ลําดับท่ี1 คอื มกีารวางแผนเพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรูสูประชาคมอาเซยีน รองลงมาลําดับ

ท่ี 2 คอื ผูบริหารจัดหาคูมอื แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซยีนมาบริการแกครู รองลงมาลําดับท่ี 3 

คือ มีการวางแผนใหครูผูสอนจัดหา เลือก ใช และพัฒนาสื่ออาเซียน  มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับประชาคม

อาเซยีนศึกษาตามลําดับและลําดับท่ี 7 คอื มเีครือขายการเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษามคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

 ภารกจิท่ี 4 การดําเนินการบริหารหลักสูตรในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา 

ลําดับท่ี1 คือ มีการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหรือบริหารหลักสูตรอยางเหมาะสมสู

ประชาคม รองลงมาลําดับท่ี 2 คอื มกีารดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

สูประชาคมอาเซียน รองลงมาลําดับท่ี 3 คือ มีการดําเนินการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการวางแผนพัฒนาการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษา สูประชาคมอาเซียน ตามลําดับและลําดับท่ี 10 คือ มีการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูจัด 

สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซยีนมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

 ภารกจิท่ี 5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมนิผลในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ

พบวา ลําดับท่ี1 คือ มีหลักเกณฑประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนท่ีชัดเจนและสามารถ

ตรวจสอบได รองลงมาลําดับท่ี 2 คอื ผูเรียนมสีวนรวมในการประเมนิผลการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน รองลงมาลําดับท่ี 

3 มีการนิเทศกํากับ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนและงานวิชาการภายใน

สถานศึกษา ตามลําดับ และลําดับท่ี 6 คือ มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา           

สูประชาคมอาเซยีนและงานวชิาการจากภายนอกสถานศึกษามคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

 ภารกจิท่ี 6 การสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับเมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ลําดับท่ี1 

คือ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูเพื่อสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรสถานศึกษา             

สูประชาคมอาเซียนรองลงมาลําดับท่ี 2 คือ มีเอกสารหลักฐาน สรุปผลการดําเนินการรายงานผลการนิเทศการใช

หลักสูตรสถานศึกษา สูประชาคมอาเซียน ตามลําดับ และลําดับท่ี 3 คือ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซยีน เมื่อสิ้นปการศึกษาท่ีเปนปจจุบันมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

ภารกจิท่ี 7 การปรับปรุงพัฒนาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ลําดับท่ี1 

คือ สถานศึกษามีการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและปรับปรุง หลักสูตร



 

2972 

 

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นรองลงมาลําดับท่ี 2 คือ สถานศึกษามีการนําผลการดําเนินงาน รวมท้ังปญหา/

ขอเสนอแนะตางๆ มาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร

ตามลําดับ และลําดับท่ี 3 คือ มีมีการเสนอผลสรุปการดําเนินงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน           

สูสาธารณชนมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

2. ผลการวิจัย การศึกษาปญหาและขอเสนอแนะสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสู

ประชาคมอาเซยีนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3  ดังน้ี พิจารณานาตาม

ภารกจิไดดังน้ี 

ภารกิจท่ี 1 การเตรียมความพรอม ปญหาท่ีพบวา มีจํานวนความถี่มากท่ีสุด คือ ดานแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ

อาเซียนในโรงเรียนมีนอย และขอเสนอแนะลําดับท่ี 1 คือควรมีการจัดใหมีศูนยท่ีใหความรูเกี่ยวกับอาเซียนอยาง

หลากหลายไวในโรงเรียนละศูนย  

ภารกิจท่ี 2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ปญหาท่ีพบวา มีจํานวนความถี่มากท่ีสุด คือ ครูยังขาดการ

วเิคราะหและจัดทําขอมูลรายงานท่ีเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน และขอเสนอแนะ  คอื ควรมกีารจัดการอบรมและใหความรู

เกี่ยวกับประชาคมอาเซยีแกครูทุกคนใหท่ัวถงึทุกคนรวมท้ังมกีารประชาสัมพันธโดยการใชสื่ออยางหลากหลาย  

ภารกิจท่ี 3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ปญหาท่ีพบวา มีจํานวนความถี่มากท่ีสุด คือ ครูไมมีคูมือ

เกี่ยวกับหลักสูตรประชาคมอาเซยีนเพยีงพอ และขอเสนอแนะ คอื ควรจัดทําหลักสูตรและคูมือเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ประชาคมอาเซยีนแจกใหทางสถานศึกษาใหครบตามจํานวนครูทุกระดับช้ัน  

ภารกจิท่ี 4 การดําเนินการบริหารหลักสูตร ปญหาท่ีพบวา มจีํานวนความถี่มากท่ีสุด คือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

กับการใชหลักสูตรประชาคมอาเซียน ยังมีการประชาสัมพันธในการใชหลักสูตรอาเซียนนอยเกินไป และขอเสนอแนะ คือ 

ควรมกีารประชาสัมพันธเกี่ยวหลักสูตรการใชหลักสูตรอาเซยีนใหมากขึ้นกวาเดมิ  

ภารกิจท่ี 5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ปญหาท่ีพบวา มีจํานวนความถี่มากท่ีสุด คือ ไมมีการ

สงเสริมใหครูเขารวมการอบรม และไมมกีารใหความรูดานการวัดและประเมนิผลหลักสูตรเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ

ขอเสนอแนะ คอืควรจัดใหมกีารอบรมใหความรูดานการวัดและประเมนิผลเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนแกครูทุกคน  

ภารกจิท่ี 6 การสรุปผลการดําเนินงาน พบวา ปญหาท่ีพบวา มีจํานวนความถี่มากท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการ

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูเพื่อเพื่อสงผลการดําเนินงานสรุปหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคม

อาเซยีนนอย และขอเสนอแนะ ลําดับท่ี 1 คอื ผูบริหารควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูใหมากขึ้น  

ภารกจิท่ี 7 การปรับปรุงพัฒนา ปญหาท่ีพบวา มีจํานวนความถี่มากท่ีสุด คือ หลักสูตรอาเซียนยังตื่นตัวลาชา

ถาเทียบกับหลักสูตรอื่นๆท่ีมี และขอเสนอแนะ คือ ควรมีการสอนและนําผลการจัดกิจกรรมมาพัฒนาแกไขหรือใชเปน

แนวทางในการจัดกจิกรรมในปการศึกษาถัดไป  
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลไดดังน้ี 
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 การศึกษาสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3  ในภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อันเนื่องมาจากยุคปจจุบัน

เปนยุคอาเซียนซึ่งประเทศไทยถือเปนหน่ึงในสมาชิกอาเซียนท่ีตองควรตื่นตัวและเตรียมความพรอมดานการศึกษาการ 

สอดคลองกับงานวจิัยของตอตระกูล บุญปลูก(2556) ไดศึกษาการเตรียมความพรอมและศึกษาแนวทางการแกไขในดาน

การจัดการเรียนรูของครูและผูบริหาร สูความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 ของโรงเรียนบานเวียงพาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 พบวา ครูมีความพรอมตามตัวช้ีวัดท้ังสิ้น 4 ตัวช้ีวัด ไดแก 

ครูผูสอนมคีวามรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนการรู การวัดและประเมินผล

และการเผยแพรผลงานท้ังระบบออนไลนและออฟไลน ครูใชเทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู และครู

ใชการวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง และสอดคลองผลงานวิจัยของเฉลียว  เถื่อนเภา (2554 :107-

108) ท่ีพบวา โดยภาพรวมการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนยอาเซียนศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1ดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

ดานบริหารจัดการและกระบวนการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก ทุกรายการ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุกัญญา

ทุมทุมา(2555) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก พบวา ทุกสถานภาพ  มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานทุกดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากดานการจัดการเรียนรูและดานการ

บริหารจัดการของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากันเมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบวา ผูบริหารสถานศึกษา โดยรวม

และรายดานมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานการจัดการเรียนรูมคีาเฉลี่ยสูงสุด สวนครูผูสอนโดยรวมและรายดานมคีาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก  ดานการบริหารจัดการของสถานศึกษาและดานการจัดกิจกรรมสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากันเมื่อ

พิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบวา ทุกขนาดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โรงเรียนขนาดใหญ ดานกิจกรรมสัมพันธ มี

คาเฉลี่ยสูงสุด โรงเรียนขนาดกลาง ดานการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงสุดและโรงเรียนขนาดเล็กดานการจัดกิจกรรม

เรียนรูและดานการจัดกิจกรรมของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน ท้ังน้ีในการจัดเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซยีนน้ันหลักสูตรสถานศึกษาถอืเปนหัวใจสําคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงสูประชาคมอาเซยีนของสถานศึกษา 

ซึงสามารถเตรียมความพรอมของหลักสูตรสถานศึกษา สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีตองมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ(กรม

วชิาการ,2545, หนา 7-12 )สามารถอธิปรายเปนรายภารกจิ ดังน้ี  

 ภารกิจท่ี 1 การเตรียมความพรอม ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อันเนื่องมาจากสถานศึกษาได

สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการอบรม สัมมนาหรือฝกปฏิบัติตามความตองการมีการสํารวจสภาพปจจุบันของ

บุคลากร จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาคมอาเซียน ประชุม 

ช้ีแจง ประชุมปฏบัิติการ เพื่อทําความเขาใจหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาคมอาเซียน สอดคลองกับงานวิจัย

ของณิชารีย  ศรีศักดา (2553) ท่ีไดศึกษา แนวทางการบริหารหลักสุตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานอรุโณทัย  

จังหวัดเชียงใหม พบวาจากสํารวจความตองการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คณะครูมีความตองการเรียนรูและทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวิธีการจัดการประชุมเชิง
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ปฏิบัติการในระดับมาก สวนการดําเนินการในการเตรียมความพรอมในการพัฒนาหลักสูตรมีความตองการใหแตงต้ัง

คณะกรรมการในการจัดทําหลักสูตรโดยใชวธีิการประชุมเชิงปฏบัิติการในระดับมาก 

ภารกิจท่ี 2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อันเกิดจากการรวมมือ

ระหวางสถานศึกษาคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกัน กําหนดคุณลักษณะอันพงึประสงคสูประชาคมอาเซียน

จัดทํา กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาท่ี กําหนดสัดสวนเวลาเรียนเพิ่มเติมวิชาอาเซียนศึกษา และมีการจัดทําผล

การเรียนรูท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรูท่ีมเีนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รายป หรือรายภาค สอดคลองกับงานวิจัย

ของ สวัสดิ์ ยศบุญเรือง (2549) ท่ีไดศึกษาการสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา :ศึกษากรณีบทบาทและ

หนาท่ีของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสักนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปางพบวาบุคคลากรทางการศึกษาสวนใหญ

ตระหนักและเห็นความสําคัญของชุมชนมาก เห็นดวยกับการมบีทบาทและหนาท่ีในการสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในเร่ือง

การวางแผนมากท่ีสุด รองลงมาไดแก การกําหนดนโยบาย กํากับ ติดตามและประเมินผลมีการประสานงานกับหนวยงาน

การศึกษาทุกระดับและหนวยงานอื่น ของรัฐ องคกรเอกชน ผูนําทางศาสนาใหเขามารวมจัดการเรียนการสอนและจัด

กจิกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน มกีารเผยแพรประชาสัมพันธโรงเรียนและขอมูลขาวสารแกชุมชน 

 ภารกจิท่ี 3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ในภาพรวม มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากเนื่องดวย ผูบริหารอํานวย

สะดวก บริการแกครู มีการวางแผนใหครูผูสอนจัดหา เลือก ใช และพัฒนาสื่ออาเซียน มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี

เกี่ยวกับประชาคมอาเซยีนศึกษา มกีารวางแผนเพื่อสรางบรรยากาศ การเรียนรู สอดคลองกับจันทนา หุนกระแทก(2556) 

ท่ีไดศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม 

จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมอยูในระดับมาก พบวามกีารตรวจสอบความพรอมดานอาคารสถานท่ี เพื่อเตรียมความพรอม

สูอาเซยีน มกีารกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับอาเซยีนใหสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของสถานศึกษา มีการสงเสริมให

บุคคลากรทุกคนมคีวามรูความใจเกี่ยวประชาคมอาเซยีน 

 ภารกิจท่ี 4 การดําเนินการบริหารหลักสูตร (การใชหลักสูตร)ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ซึ่งการ

บริหารหลักสูตรถอืเปนหนาท่ีหลักของผูบริหาร ท่ีตองการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

หรือบริหารหลักสูตรอยางเหมาะสมสูประชาคมอาเซียน ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษา รวมไปถงึครูผูสอนหรือเจาหนาท่ีประจําศูนยอาเซยีน สอดคลองกับจันทนา  หุนกระแทก(2556) ท่ีได

ศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม 

จังหวัดเชียงใหม ในดาน การดําเนินการบริหารหลักสูตร พบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการจัดครูเขาสอนตรงตามวุฒิการศึกษา มีการปฏิบัติและเปนจริงมาก การสอนท่ีมุงเนน  

สูประชาคมอาเซียน มีการรายงานผลการดาเนินการใชหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับอาเซียนตอชุมชน มีการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางสมํ่าเสมอ มีการกํากับติดตามการใชหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับอาเซียน และ       

มกีารกําหนดตารางการเรียนเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน  

 ภารกิจท่ี 5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เนื่องดวยการนิเทศ

กํากับ ติดตามและประเมินผล ถือเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพราะ การนิเทศ ติดตาม 

ประเมินผล เปนขั้นท่ีผูบริหาร ตองใหความสําคัญอยางตอเนื่องเพื่อการทราบขอมูลปญหาอยางแทจริง สอดคลองกับ 

งานวิจัยของนํ้าทิพย ทะศรีแกว (2549) การบริหารหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดนาน ไดศึกษาการบริหาร
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หลักสูตรสถานศึกษา ท้ัง 4 ดานพบวา ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

และการนิเทศ ติดตาม และการวัดผลประเมินผล มีการปฏิบัติในระดับมาก โดยการ การนิเทศ ติดตาม และการวัดผล

ประเมนิผล มกีารปฏบัิติมากกวาดานอื่น  

 ภารกิจท่ี 6 การสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเนื่องมาจากมีการจัดการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูเพื่อสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน และรับทราบ

ผลการดําเนินการอยางตอเนื่องจึงทําใหคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลอง มานะ  ทองรักษ (2549) ใหความหมายของ

การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานตามท่ีวางไวเพื่อปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายเกิดผลสัมฤทธ์ิกับ

โรงเรียน นักเรียน ผูบริหาร ครูบุคลากรและ คณะกรรมการสถานศึกษา อยางเปนรูปธรรม โดยอาศัยความรวมมือ     

จากผูรวมงาน และบุคลากรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังในและนอกโรงเรียน และสอดคลองกับแนวคิดของ รุงชัชดาพร  เวหะ

ชาติ (2551) ไดกลาวไววาการบริหารงานวิชาการ เปนกระบวนการหรือกิจกรรมการดําเนินงานทุกอยางท่ีเกี่ยวกับการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลใหดีขึ้น เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และใหเกิด

ประโยชนสูงสุด  

 ภารกิจท่ี 7 การปรับปรุงพัฒนาในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เปนผลมาจากสถานศึกษามีการ

ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

อยางตอเนื่องสอดคลองกับ พิชัย  จุลวรรณโณ(2550) ท่ีไดศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีษะเกษ พบวา ระดับการปฏิบัติการงานวิชาการของครูวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับปาน

กลาง สวนดานอื่นๆ อยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย คอืดาน การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพในสถานศึกษาการวัดและประเมนิผล และการเทียบโอนผลการเรียน  การพัฒนาแหลงเรียนรูการแนะแนว

การศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน การประสานความ

รวมมอืในการพัฒนาวชิาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศภายใน การสงเสริม

และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันอื่นๆท่ีจัดการศึกษา และดานการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา เชนเดยีวกับ ลลีาวด ีจรีะเสมานนท(2550)ท่ีไดศึกษา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด

เล็กในอําเภอวังเหนอื สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 พบวา ผลการศึกษาพบวา  การบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอวังเหนือ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมกีารปฏบัิติในดานการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก  รองลงมาคือ ดานการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีการปฏิบัตินอยสุดในดานการประสานความรวมมือในการพัฒนา

วชิาการกับสถานศึกษาและการบริหารงานวชิาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก โดย

สวนใหญมกีารปฏบัิติในเร่ืองนําหลักสูตรไปใชในการเรียนการสอนและบริหารจัดการใชหลักสูตรใหเหมาะสม รองลงมาคือ 

ศึกษาวเิคราะหเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 และจัดทาโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ

ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค สาหรับปญหาในดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา พบวา ปญหา มีการวางแผนการจัดทาหลักสูตร แตไมสามารถนาไปใชไดจริง เชน หลักสูตรทองถิ่น เปนตน 

การจัดทาหลักสูตรของโรงเรียนไมมีผูตรวจสอบความถูกตองและใหคาแนะนํา หลักสูตรท่ีใชในโรงเรียนเปนหลักสูตร
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แกนกลาง ซึ่งในบางคร้ังนักเรียนท่ีเรียนออนจะ เขาใจยาก หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ทาใหผูปฏิบัติสับสน 

ครูผูสอนไมมีโอกาสปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรดวยตนเอง โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหขอเสนอแนะไววา      

ควรจัดใหครูผูสอนนําหลักสูตรทองถิ่นไปประยุกตใชในวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยใหวิทยากรท่ีมีความรูมาอบรมกอน

เสมอควรมบุีคลากรท่ีมคีวามรูดานหลักสูตรอยางแทจริง และฝายวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรอายางแทจริง ควรมีการ

สํารวจความรูพื้นฐานของนักเรียน และจัดหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับความสามารถของนักเรียน ควรสงเสริมใหครู

ไดพัฒนาความรูเกี่ยวกับหลักสูตร โดยสงไปอบรมหรือดูงานตามความเหมาะสม ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม

กับสถานศึกษาและมกีารนาไปใชจริง 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 จากการวิจัยสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ผูศึกษาขอเสนอแนะดังน้ี 

 ภารกิจท่ี 1 ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย สื่อ เอกสารหรือศึกษาจากโรงเรียนนํา

รอง โรงเรียนศูนยอาเซยีนศึกษา เครือขาย หรือ โรงเรียนแกนนําอาเซยีนศึกษา 

 ภารกจิท่ี 2 ควรมกีารจัดทําสื่อการเรียนรูเร่ืองประชาคมอาเซียน / จัดทําปรับปรุงแหลงการเรียนรู หองเรียนรู

อาเซยีนศึกษาภายในโรงเรียนในแตละโรงเรียน 

 ภารกจิท่ี 3 ควรมเีครือขายการเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษาอยางชัดเจน 

 ภารกจิท่ี 4 ควรมกีารดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูจัดสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูเอื้อตอการจัดการเรียน

การสอนสูประชาคมอาเซยีน 

 ภารกจิท่ี 5 ควรมกีารนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมนิผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนและ

งานวชิาการจากภายนอกสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

 ภารกิจท่ี 6 ควรมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานบริหารหลักสูตรสถานศึกษาประชาคมอาเซียน เมื่อสิ้น   

ปการศึกษาท่ีเปนปจจุบัน 

 ภารกจิท่ี 7 ควรมกีารเสนอผลสรุปการดําเนินงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซยีนสูสาธารณชน 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเตรียมความพรอมของหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซยีน  

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซยีนของสถานศึกษาในแตละพื้นท่ี  

ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซยีน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.อนวัช อุนกอง ท่ีปรึกษาและ

คณะกรรมการทุกทาน ท่ีไดใหคําแนะนํา ปรึกษาพรอมท้ังตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางย่ิง       
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จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได รวมท้ังคณาจารยท่ีไดกรุณาสงเสริม สนับสนุนใหความรูแกผูศึกษาและ

เปนกําลังใจใหจนสําเร็จการศึกษา ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณคณาจารย ผูเช่ียวชาญดังมรีายนามในภาคผนวกท่ีไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แกไขและให

ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้น รวมท้ังผูบริหารงาน  ครู คณะกรรมการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ท่ีไดใหความอนุเคราะห  อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บ

ขอมูลและตอบแบบสอบถาม 

คุณคาและประโยชนอันพงึมจีากการศึกษาคนควาฉบับน้ี  ผูศึกษาคนควาขออุทิศแดผูมพีระคุณทุกๆทาน 
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สภาพการทํางานเปนทีมท่ีมปีระสิทธภิาพของบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนยเครอืขาย

การศึกษาตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชยีงราย เขต 4 

The Circumstance of Effective Team-Working Educational Personnel in the 

Educational Network Center of Tabtao 2 under the Chiangrai Primary 

Educational Area Office 4 

ปุณณวัฒน  โพธิ์คง0

1* และสุนทร  คลายอ่ํา2 
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บทคัดยอ 

 มวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการทํางานเปนทีมท่ีมปีระสทิธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนยเครือขาย

การศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ

ของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ประชากร ประกอบดวย ผูบริหาร 70  คน 

ครู 60 คน รวม 130 คน เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ แบบมาตรสวนประมาณคา 

และแบบปลายเปด สถิติท่ีใช คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา สภาพการ

ทํางานเปนทีม โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี สูงสุด ไดแก ดานผูนําทีม อยู

ในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานโครงสรางของทีม อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการทํางานของทีม อยู

ในระดับมาก และนอยท่ีสุด ดานสมาชิกของทีม อยูในระดับมาก จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ ดานผูนําทีม (ของ

ผูบริหาร) กระจายงานใหบุคลากรทุกฝายอยางเทาเทียมกัน ดานสมาชิกของทีม (ของผูบริหาร) จัดต้ัง ICT ศูนยเครือขาย

การศึกษา ตับเตา 2  ดานโครงสรางของทีม (ของผูบริหาร) ควรประชุมวางแผนงานท่ีรับผิดชอบใหชัดเจนตามมาตรฐาน 
ดานกระบวนการทํางานของทีม (ของผูบริหาร) สรางแรงจูงใจในการในการทํางานรวมกัน สวนดานผูนําทีม (ของครู) การ

วางตัวบุคคลใหเหมาะสมและตรงกับงาน ดานสมาชิกของทีม (ของครู) สรางแรงจูงใจในการทํางาน ดานโครงสรางของทีม

(ของครู) ใหทุกฝายมสีวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค ดานกระบวนการทํางานของทีม (ของครู) ติดตอประสานงานกัน

โดยการจัดทํา Website 
 

คําสําคัญ:  การทํางานเปนทีม ท่ีมปีระสทิธิภาพ 
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Abstract  

  The objective of this independent study was to study the circumstance of effective team-working as well 

as problems and suggestions educational personnel in the Educational Network Center of Tabtao 2 under the 

Chiangrai  Primary Educational Area Office 4. The populations of the study were of 70 school directors and 60 

teachers. Total number of population was 130. The research tool used in data collection were multiple choice rating 

scale and open-ended questionnaire .The  statistics used were Frequency, Percentage , Mean and Standard 

Deviation. The findings of the study revealed that the circumstance of effective team-working in the perspective was 

found that in high level.  The problem and suggestion team Leader (for school directors) distribution equality works  

on the members aspect (for school directors) had to be ICT in the Educational Network Center of Tabtao 2 .On 

structure team (for school directors) should have a meeting for obvious obligations with standardization On Team –

Work Procedures (for school directors) should motivation in working together on Team Leader (for teachers)should put 

the man on the right job on Team Members (for teachers) should motivation in working The Team Structure aspect 

everyone participate to set up the goals And on the Team-Work Procedures (for teachers) make a connection by 

conducting the Website 
 

Keywords:  Effective Team-Working 
 

บทนํา 

 ในสังคมโลกปจจุบันมีความเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ท้ังทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเขามามีบทบาท ตอการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตของมนุษย 

ซึ่งมีผลกระทบตอสภาพทางดานรางกายและจิตใจ เพราะตองมีการแขงขันกันสูง ท้ังทางดานการศึกษา หรือการทํางาน 

สงผลใหการทํางานในปจจุบันไดตื่นตัวและใหความสนใจตอการทํางานเปนทีมและการสรางทีมงาน เพราะเห็นวาการ

ทํางาน เปนทีมมีความสําคัญตอการบริหาร ชวยใหทีมงานมีความสมบูรณ มีประสิทธิภาพ สามารถกาวสูความสําเร็จได 

ซึ่ง เสนห จุยโต (2547, หนา 143) ไดสรุปวา ทีมงานและการสรางทีมงานมคีวามสําคัญ ตอการปฏบัิติงานไปสูความสําเร็จ

ได โดยมเีปาหมายการพัฒนาคน  
 จากรายงานขอมูลของกลุมงานสารสนเทศ ของศูนยเครือขายการศึกษาตับเตา 2  จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 

2552 (กลุมงานสารสนเทศศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2, 2552, หนา 4-9) พบวา โรงเรียนขยายโอกาสในศูนย

เครือขายการศึกษา ตับเตา 2 ซึ่งประกอบไปดวย โรงเรียนบานรักแผนดนิ  โรงเรียนบานแผนดินทอง  โรงเรียนบานราษฎร

ภักด ี โรงเรียนรมโพธ์ิไทย และ โรงเรียนขุนหวยไคร ภูมิประเทศเปนภูเขาสูงและโรงเรียนต้ังอยูหางไกลกันมาก ทําใหการ

ติดตอสื่อสาร และการประสานงานระหวางโรงเรียนไปสูโรงเรียน จากโรงเรียนไปสูสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เกิดความ

ลาชา และเปนไปดวยความยากลําบาก เปนอุปสรรคอยางมากในการติดตอประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงานตางๆขาด

การผสานงานกันระหวางโรงเรียนและขาดครูวชิาเอก ซึ่งในการปฏบัิติงานโดยยึดหลักการทํางานรวมกันเปนทีมการทํางาน
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ของบุคลากรทางการศึกษาจะสรางทีมงานใหแข็งแกรงโดยเนนใหบุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญของกระบวนการในการ

ทํางานรวมกันเปนทีม 

 จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาประสิทธิภาพของการทํางานเปนทีมของศูนยเครือขายการศึกษาตับเตา 2 

ขาดการติดตอผสานงานและการรวมมือกันแกไขปญหาในระหวางศูนยเครือขายเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งศึกษาสภาพในการทํางานเปนทีมมี 4 ดาน ตามแนวคิดของแกล็ดสไตล (Gladstein, 1984, pp. 

499-515) ซึ่งประกอบดวย 1) ดานผูนําทีม คือ บุคคลท่ีมีความเหมาะสมตอการนําทีมใหทํางานบรรลุเปาหมายตาม

ตองการและไดรับการยอมรับจากทีมงาน 2) ดานสมาชิกของทีม คอื ผูรวมงานทุกคนท่ีอยูในทีมงานท่ีมคีวามรู ความเขาใจ

และความสามารถในการดําเนินงานใหสําเร็จ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพื่อพัฒนางานใหกาวหนาซึ่งจะกอใหเกิด

ผลประโยชนรวมกัน 3) ดานโครงสรางของทีม คอื แนวทางในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิผลในการติดตามประสานงาน

ใหบรรลุเปาหมาย 4) ดานกระบวนการทํางานของทีม คอื กระบวนการท่ีมสีวนชวยในดานพฤติกรรมความสัมพันธระหวาง

บุคคล การบํารุงรักษาและการแกปญหาเพื่อใหการปฏบัิติงานของทีมดําเนินการไดอยางมปีระสทิธิผล 

 ดังน้ันผูวจิัยจงึมคีวามสนใจในการศึกษาสภาพการทํางานเปนทีมท่ีมปีระสทิธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน 

ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4  โดยอาศัยการ

ชวยเหลอืซึ่งกันและกัน การรวมมอืรวมใจกันในการทํางานเปนทีมของผูบริหารและครูในโรงเรียน เปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงใน

การขับเคลื่อน และพัฒนางานทุกระบบในโรงเรียนใหมีผลการดําเนินงานในโรงเรียนใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและมี

ประสทิธิภาพในการทํางานเปนทีมใหบรรลุเปาหมายตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการทํางานเปนทีมท่ีมปีระสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนยเครือขายการศึกษา 

ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4  

 2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมท่ีมี

ประสทิธิภาพในศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4  
 

สรุปกรอบแนวคิด 

  

 

 

 

     

 

 

 

ตัวแปรตน 

    - ผูบรหิาร 

    - ครู 

ตัวแปรตาม 

สภาพในการทํางานเปนทมี 

 

     1. ดานผูนําทมี 

     2. ดานสมาชกิของทมี 

     3. ดานโครงสรางของทมี 

     4. ดานกระบวนการทาํงานของทมี 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

 ประชากร ไดแก ผูบริหาร จํานวน 70 คน และ ครู จํานวน 60 คน ในศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4  รวมท้ังหมด 130 คน เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ แบบมาตรสวนประมาณคา และแบบปลายเปด วิเคราะหโดยหา คาความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการศึกษา 

 สภาพการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนยเครือขายการศึกษาตับเตา 2 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 รวมเฉลี่ยทุกดาน (ของผูบริหาร) อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย เทากับ 3.86 และรวมเฉลี่ยทุกดาน (ของครู) อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 4.20  โดยเรียงลําดับดานของ

ผูบริหารและครูจากมากไปหานอย ซึ่งไดผลออกมาเหมือนกัน ดังน้ี สูงสุด ไดแก ดานผูนําทีม อยูในระดับมาก รองลงมา 

ไดแก ดานโครงสรางของทีม อยูในระดับมาก ดานกระบวนการทํางานของทีม อยูในระดับมาก และดานสมาชิกของทีม อยู

ในระดับมาก  

 ปญหาและขอเสนอแนะ ของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพใน ศูนย

เครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4  ดานผูนําทีม (ของ

ผูบริหาร) ปญหาท่ีพบ คือ ผูนําทีมไววางใจบุคคลเดิมๆเสมอ ขอเสนอแนะ คือ ควรประชุมวางแผน กระจายงานให

บุคลากรทุกฝายอยางเทาเทียมกัน ดานสมาชิกของทีม (ของผูบริหาร) ปญหาท่ีพบ คือ ขาดการรวมมือสนับสนุนในการ

ทํางาน เพราะภูมิประเทศอยูหางไกลกันดาร ขอเสนอแนะ คือ ประชุมจัดต้ัง ICT ของศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2  

ดานโครงสรางของทีม (ของผูบริหาร)  ปญหาท่ีพบ คือ การปฏิบัติงานยังไมเปนไปตามมาตรฐานตามโครงสรางของทีมท่ี

กําหนดไว ขอเสนอแนะ คือ ควรประชุมวางแผนงานท่ีรับผิดชอบใหชัดเจนตามมาตรฐาน และกําหนดเปาหมายใหชัดเจน

มากขึ้น ดานกระบวนการทํางานของทีม (ของผูบริหาร)  ปญหาท่ีพบ คือ ขาดการติดตอประสานงานเพื่อใหงานไมติดขัด 

ขอเสนอแนะ คือ สรางแรงจูงใจในการในการทํางานรวมกัน สวนดานผูนําทีม (ของครู) ปญหาท่ีพบ คือ ผูนําทีมวางตัว

บุคคลไมตรงกับความรูความสามารถ ขาดการควบคุมทีมงานได ขอเสนอแนะ คือ ผูนําทีมควรสอบถามตัวบุคคล เพื่อได

วางตัวบุคคลใหเหมาะสมและตรงกับงาน ดานสมาชิกของทีม (ของครู) ปญหาท่ีพบ คอื ขาดรวมมอื ไมชวยเหลอืกันภายใน

ทีม ขอเสนอแนะ คอื สรางแรงจูงใจในการทํางานรวมกัน ดานโครงสรางของทีม (ของครู) ปญหาท่ีพบ คือ โครงสรางของ

ทีมยังขาดความสามารถในการปฏบัิติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ขอเสนอแนะ คือ ควรใหทุกฝายมีสวนรวมใน

การกําหนดวัตถุประสงค ดานกระบวนการทํางานของทีม (ของครู) ปญหาท่ีพบ คอื ขาดการติดตอประสานงานเพื่อใหงาน

ไมติดขัด ขอเสนอแนะ คอื ติดตอประสานงานกันโดยการจัดทํา Website ของศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2  
 

สรุปและอภปิรายผล 

 สภาพการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวามีการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหารอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ 
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ดานท่ีมากสุดไดแก ดานผูนําทีม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานโครงสรางของทีม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก 

ดานกระบวนการทํางานของทีม และนอยท่ีสุดไดแก ดานสมาชิกของทีม อยูในระดับมาก ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวามีการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพของครูอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี 

ดานท่ีมากสุดไดแก ดานผูนําทีม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานโครงสรางของทีม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก 

ดานกระบวนการทํางานของทีม และนอยท่ีสุดไดแก ดานสมาชิกของทีม อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 ปญหาและขอเสนอแนะสภาพการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนยเครือขาย

การศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4  (ของผูบริหาร) จากผูตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 70 คน มีผูตอบแบบสอบถามปลายเปด จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 81.43 โดยผูตอบ

แบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะ สวนมากเสนอวาขาดการรวมมือสนับสนุนในการทํางาน เพราะภูมิประเทศของแตละ

โรงเรียนอยูหางไกลกันดารควรจัดต้ัง ICT ของศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สวนปญหาและขอเสนอแนะสภาพการ

ทํางานเปนทีมท่ีมปีระสทิธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4  (ของครู) จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 60 คน มีผูตอบแบบสอบถาม

ปลายเปด จํานวน 49 คน คดิเปนรอยละ 81.67 โดยผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะ สวนมากเสนอวาโครงสรางของ

ทีมยังขาดความสามารถในการปฏิบัติงานของทีมงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวควรใหทุกฝายมีสวนรวมในการ

กําหนดวัตถุประสงคเพื่อการปฏบัิติใหบรรลุเปาหมายไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 สภาพการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 (ของผูบริหาร) ผลการวิจัยพบวา  สภาพการทํางานเปน

ทีมของผูบริหาร อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวามีสภาพการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพของผูบริหาร ในดาน

ผูนําทีม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานโครงสรางของทีม  อยูในระดับมาก  รองลงมาไดแก ดานกระบวนการทํางาน

ของทีม  อยูในระดับมาก และ นอยท่ีสุดไดแก ดานสมาชิกของทีม อยูในระดับมาก ตามลําดับ เมื่อพจิารณาในรายละเอียด

ในแตละดาน พบวา  

 ดานผูนําทมี (ของผูบริหาร) พบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาความสามารถในการติดตอสื่อสาร

และประสานงานกับสมาชิกในทีม การเปนมนุษยสัมพันธอันดีไดรับความเช่ือถือและการยอมรับจากผูรวมงาน 

ความสามารถในการวางแผนท่ีมปีระสทิธิภาพ ในการกํากับดูแลการทํางานของสมาชิกในทีมงาน  และรับฟงความคิดเห็น

ของสมาชิกในทีม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงวุฒิ  ทาระสา (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง การทํางานเปนทีม

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 ซึ่งพบวามี

ความคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมในดานภาวะผูนําทีมโดยภาพรวม อยูในระดับมาก  

 ดานสมาชิกของทีม (ของผูบริหาร) พบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาทีมมีความรูและ

ความสามารถในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ทีมมกีารยอมรับความแตกตางซึ่งกันและกันในดานความรู ความสามารถ ทีมมี

การรับรูและเขาใจนโยบายตลอดจนเปาหมายของโรงเรียน ทีมมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายและ

เปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประสงค  เกสรสุคนธ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง 
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การสรางทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคดิของผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวาการสรางทีมงานในดานสมาชิกของทีมโดยภาพรวม อยูในระดับมาก  

 ดานโครงสรางของทีม (ของผูบริหาร) พบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงานของทีมใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามมาตรฐานการทํางานท่ีกําหนดไว และการกําหนดหลักการ 

วธีิการทํางานและมาตรฐานการทํางานของทีมในดานตาง ๆ เพื่อเขาใจตรงกัน การมีสวนรวมของสมาชิกในทีมในการวาง

หลักการ การกําหนดวิธีการในการทํางานและมาตรฐานการทํางาน การปฏิบัติตามหลักการและวิธีการทํางานของทีม

เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการทํางานท่ีกําหนดไว ความรับผิดชอบในหนาท่ีของสมาชิกในทีมงานแตละคน การประสาน

ประโยชนสวนตนและสวนรวมเขาดวยกันของสมาชิกแตละคนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มิ่งขวัญ สันทัดการ (2546, 

บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง การทํางานเปนทีมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

ตามทรรศนะของผูบริหารและครู ซึ่งพบวา การทํางานเปนทีมภายในโรงเรียนประถมศึกษาในดานโครงสรางทีมโดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก 

 ดานกระบวนการทํางานของทมี (ของผูบรหิาร) พบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาความชัดเจนใน

การสื่อสารภายในทีม การแสดงความคดิเห็นและความรูสกึของสมาชิกในเร่ืองตาง ๆ ไดอยางเปดเผย การนําความคิดเห็น 

ขอตกลงและขอเสนอแนะของสมาชิกในทีมไปใชในการแกไขปญหาและพัฒนากระบวนการทํางานของทีม สมาชิกแตละคน

มคีวามเขาใจและสามารถทํางานในฐานะตัวแทนคนหน่ึงของทีม การผนึกกําลังท่ีจะชวยกันทํางานของสมาชิกในทีมทุกคน 

สามารถผสมผสานความคิดของสมาชิกแตละคน เพื่อใหเกิดผลงานตามเปาประสงคของทีมถึงแมเปาประสงคสวนตัวจะ

แตกตางกันไป และสามารถในการนําความขัดแยงไปใชในทางสรางสรรคของสมาชิกในทีม การรับฟงความคิดเห็นซึ่งกัน

และกันของสมาชิกในทีมทุกคน เพื่อผสมผสานความคิดและหาขอสรุปท่ีดีในการปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วรกิตต์ิ ศรีอํ่าอวม (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง ความสัมพันธระหวางปจจัยการทํางานเปนทีมของบุคลากรกับการ

ปฏบัิติงานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตบึงกุมกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยการทํางานเปนทีมโดยภาพรวม อยู

ในระดับมาก 

 สภาพการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 (ของครู) ผลการวจิัยพบวา  สภาพการทํางานเปนทีมของ

ครู อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวามีสภาพการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพของครู ในดานผูนําทีม อยูในระดับ

มาก รองลงมาไดแก ดานโครงสรางของทีม  อยูในระดับมาก  รองลงมาไดแก ดานกระบวนการทํางานของทีม  อยูในระดับ

มาก และ นอยท่ีสุดไดแก ดานสมาชิกของทีม อยูในระดับมาก ตามลําดับ เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดในแตละดาน พบวา  

 ดานผูนําทีม (ของครู) พบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาการติดตอสื่อสารและประสานงานความ

รับผดิชอบตอหนาท่ีและการทํางานของผูนํา ความขยันหม่ันเพียรและการอดทนในการทํางาน การเปนมนุษยสัมพันธอันดี

ไดรับความเช่ือถือและการยอมรับจากผูรวมงาน ความสามารถในการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการ

กํากับดูแลการทํางานของสมาชิกในทีมงานใหมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการมอบหมายงานท่ีตรงกับความรู

ความสามารถและดูแลติดตามงาน การรับฟงความคดิเห็นของสมาชิกในทีมงาน ความสามารถในการประนีประนอม เมื่อ

สมาชิกเกดิการขัดแยง ความสามารถในการจูงใจและแนะแนวทางใหคําปรึกษาผูรวมงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ความสามารถในการตัดสินใจท่ีเหมาะสมตามสถานการณ ความสามารถในการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมตาม
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สถานการณ มีความม่ันใจและเช่ือม่ันในตัวผูนํา ผูนําทีมมีพฤติกรรมท่ีดีสมควรเปนแบบอยางไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ กาญจนา  มังคละคีรี (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง องคประกอบของการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมอืงนครพนมดานผูนําทีมโดยภาพรวม อยูในระดับมาก  

 ดานสมาชกิของทมี (ของครู) พบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาทีมงานมคีวามรูและความสามารถ

ในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายมีการผสมผสานความคิดเห็นประสบการณทํางานมุงม่ันในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง

นโยบายและเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนด สมาชิกของทีมไดรับโอกาสจากผูนําทีมใหรายงานความกาวหนาของงานเปนระยะ 

อยางตอเนื่อง สมาชิกไดรับการมอบหมายงานท่ีสําคัญ ๆ จากผูนําทีมเสมอ สมาชิกของทีมสามารถถายทอดความคิด 

ความรูสึกตอกัน อยางตรงไปตรงมา สมาชิกภายในทีมมีความรัก ความสามัคคี ผูกพันกันในการทํางานเปนทีม และ

ชวยเหลอืกันระหวางกลุม สมาชิกในทีมพรอมท่ีจะอุทิศตนท่ีจะปฏบัิติงานใหสําเร็จดวยด ีการกําหนดบทบาทและเปาหมาย

ในการทํางานของทีมงานท่ีชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นพภัสสร โกสินทรจิตต (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง 

ประสิทธิผลการทํางาน เปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 

พบวาการทํางานเปนทีมในดานการพัฒนาสมาชิกทีมงานโดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

 ดานโครงสรางของทมี (ของครู) พบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาความสามารถในการปฏิบัติงาน

ของทีมงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย การกําหนดหลักการ วธีิการทํางานและมาตรฐานการทํางานของทีมใน

ดานตาง ๆ เพื่อเขาใจตรงกัน การมสีวนรวมของสมาชิกในการวางหลักการ การกําหนดวธีิการในการทํางานและมาตรฐาน

การทํางาน การปฏบัิติตามหลักการและวธีิการทํางานของสมาชิกเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการทํางานท่ีกําหนดไว ความ

รับผดิชอบในหนาท่ีของสมาชิกแตละคน การประสานผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเขาดวยกันของสมาชิก

แตละคน การมีสวนรวมของสมาชิกในการกําหนดวัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา วิธีการ

ทํางานและมาตรฐานการทํางานของทีมในดานตาง ๆ เพื่อเขาใจตรงกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มิ่งขวัญ สันทัดการ 

(2546, บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง การทํางานเปนทีมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

พษิณุโลก ตามทรรศนะของผูบริหารและครู ซึ่งพบวา การทํางานเปนทีมภายในโรงเรียนประถมศึกษาในดานโครงสรางทีม

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

 ดานกระบวนการทํางานของทมี (ของครู) พบวาอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวานําขอมูลท่ีไดรับจาก

การประเมนิภายในมาพัฒนาปรับปรุงการทํางานโดยไดรับการสนับสนุนจากทีม มกีารนิเทศสมาชิกในทีมเพื่อพัฒนาตนเอง

อยูตลอด ภายในทีมมกีารพัฒนาทักษะท่ีจําเปนอยางตอเนื่อง ผสมผสานความคิดและหาขอสรุปท่ีดีในการปฏิบัติงาน เมื่อ

มปีญหาในการทํางาน สามารถท่ีจะช้ีแจงเหตุผลตอผูนําทีมโดยตรงเพื่อขอความชวยเหลือในการแกปญหา ในการทํางาน

รวมกันปราศจากความหวาดระแวง มีวิธีการถายทอดขาวสารขอมูลท่ีเหมาะสม การใชขอมูลขาวสารท่ีถูกตองในการ

สื่อสารซึ่งกันและกัน ความชัดเจนและสะดวกในการสื่อสารภายในทีม การแสดงความคดิเห็นและความรูสึกของสมาชิกใน

เร่ืองตาง ๆ ไดอยางเปดเผย การปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อหาแนวทางการแกปญหาภายในทีม การใหความสําคัญ รับฟง

ความคดิเห็นของสมาชิกอยางเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ กาญจนา  มังคละครีี (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษา 

เร่ือง องคประกอบของการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ดาน

กระบวนการทํางานของทีมโดยภาพรวม อยูในระดับมาก  
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ปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมท่ีมปีระสทิธิภาพใน 

ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4  ผลการวจิัยพบวา  

ดานผูนําทีม (ของผูบริหาร) ปญหาท่ีพบ คือ ผูนําทีมไววางใจบุคคลเดิม ๆ เสมอ ขอเสนอแนะ คือ ควรประชุมวางแผน 

กระจายงานใหบุคลากรทุกฝายอยางเทาเทียมกัน ดานสมาชิกของทีม (ของผูบริหาร) ปญหาท่ีพบ คือ ขาดการรวมมือ

สนับสนุนในการทํางาน เพราะภูมิประเทศอยูหางไกลกันดาร ขอเสนอแนะ คือ ประชุมจัดต้ัง ICT ของศูนยเครือขาย

การศึกษา ตับเตา 2  ดานโครงสรางของทีม (ของผูบริหาร)  ปญหาท่ีพบ คอื การปฏบัิติงานยังไมเปนไปตามมาตรฐานตาม

โครงสรางของทีมท่ีกําหนดไว ขอเสนอแนะ คือ ควรประชุมวางแผนงานท่ีรับผิดชอบใหชัดเจนตามมาตรฐาน และกําหนด

เปาหมายใหชัดเจนมากขึ้น ดานกระบวนการทํางานของทีม (ของผูบริหาร)  ปญหาท่ีพบ คือ ขาดการติดตอประสานงาน

เพื่อใหงานไมติดขัด ขอเสนอแนะ คือ สรางแรงจูงใจในการในการทํางานรวมกัน สวนดานผูนําทีม (ของครู) ปญหาท่ีพบ 

คอื ผูนําทีมวางตัวบุคคลไมตรงกับความรูความสามารถ ขาดการควบคุมทีมงานได ขอเสนอแนะ คอื ผูนําทีมควรสอบถาม

ตัวบุคคล เพื่อไดวางตัวบุคคลใหเหมาะสมและตรงกับงาน ดานสมาชิกของทีม (ของครู) ปญหาท่ีพบ คือ ขาดรวมมือ ไม

ชวยเหลอืกันภายในทีม ขอเสนอแนะ คอื สรางแรงจูงในในการทํางานรวมกัน ดานโครงสรางของทีม (สําหรับครู) ปญหาท่ี

พบ คอื โครงสรางของทีมยังขาดความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ขอเสนอแนะ คือ ควร

ใหทุกฝายมสีวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค ดานกระบวนการทํางานของทีม (ของครู) ปญหาท่ีพบ คือ ขาดการติดตอ

ประสานงานเพื่อใหงานไมติดขัด ขอเสนอแนะ คือ ติดตอประสานงานกันโดยการจัดทํา Website ของศูนยเครือขาย

การศึกษา ตับเตา 2 

ขอเสนอแนะ 

      ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. ควรสงเสริมใหมีความสามารถในการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ และควรกระจายงานใหบุคลากรทุกฝาย

อยางเทาเทียมกัน โดยประชุมปรึกษาวางแผน พัฒนาใหมีความรูในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และจัดต้ัง ICT ของศูนย

เครือขายการศึกษา ตับเตา 2  ควรสงเสริมวิธีการทํางานของทีมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการทํางานท่ีกําหนดไว และ

การผสมผสานความคิดของสมาชิกแตละคน เพื่อใหเกิดผลงานตามเปาประสงคของทีมถึงแมเปาประสงคสวนตัวจะ

แตกตางกันไป โดยสรางแรงจูงใจในการในการทํางานรวมกัน 

 2. ควรสงเสริมใหมีความสามารถในการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ และควรวางตัวบุคคลใหเหมาะสมและตรง

กับงานใหสมาชิกของทีมสามารถถายทอดความคิด ความรูสึกตอกัน อยางตรงไปตรงมาทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด

วัตถุประสงค ผูนําควรนิเทศสมาชิกในทีมเพื่อพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา และควรติดตอประสานงานกันโดยการจัดทํา 

Website ของศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 

 ขอเสนอแนะสําหรับงานวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอการบริหารงานโรงเรียนรัฐบาลกับ 

โรงเรียนเอกชน 

 2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการทํางานเปนทีมของบุคลากรทางการศึกษา 

 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นผูบริหารและครูในการทํางานเปนทีมท่ีทําใหเกิดประสิทธิผลภายใน 

สถานศึกษาของศูนยเครือขาย 
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กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหใหคําปรึกษาและชวยแกไขขอบกพรอง

ตาง ๆ จาก ดร. สุนทร   คลายอํ่า  อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกไข ตรวจทานความถูกตอง เรียบรอย 

และขอบกพรอง ตลอดถึงผูเช่ียวชาญทุกทาน ในการพิจารณาเคร่ืองมือ ไดแก ดร.สันติ  บูรณะชาติ   อาจารยประจํา 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  นายพงศธร  ชางปด  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

เชียงราย เขต 4  นายบุญมี     ทาดีสม ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงเทิงทํานุประชา จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้

สําเร็จสมบูรณ ผูวจิัยขอขอบคุณเปนอยางสูง ไว ณ ท่ีน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการีครอบครัวท่ีเปนกําลังใจ และขอกราบขอบคุณอาจารยหลักสูตร

ปริญญาการศึกษามหาบัณทิต มหาวทิยาลัยพะเยา ทุกทาน ท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูจนศิษยประสบความสําเร็จ

ในวันน้ี 
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สภาพการนเิทศภายในของผูบรหิารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครู

โรงเรยีนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 

The Condition of Internal Supervision of Basic School Administrators Towards 

Academic according to the Teachers’ Attitude in Secondary School Group 2 under 

Secondary Educational Service Area Office 36  

นวลจันทร  กันทร1

1* และฐติิชัย   รักบํารุง2

2 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตาม

ทรรศนะของครู และเพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพการนิเทศ

ภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครู ในมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบ

สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครู จําแนกตามเพศ ประสบการณในการ

สอนและขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดาน พบวาแตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

คําสําคัญ: การนิเทศภายใน   
 

Abstract  

 The objective of this study was to study and compare the condition of internal supervision of basic school 

administrators towards academic according to the teachers’ attitude in secondary school group 2 under secondary 

educational service area office 36. The research findings were as follows:1) The condition of internal supervision of 

basic school administrators towards academic according to the teachers’ attitude was overall and in each aspect at a 

high level. 2) The result of comparison the condition of internal supervision of basic school administrators towards 

academic according to the teachers’ attitude classified by sex, teaching experience and size of school were overall 

and in each aspect were not statistically significant at .05. 
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บทนํา 

การศึกษาเปนการวางรากฐานท่ีสําคัญของมนุษย เพื่อใหมนุษยมีความเจริญกาวหนา และอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข ซึ่งการศึกษาถือเปนกระบวนการหน่ึงท่ีสามารถชวยใหคนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง และชวยพัฒนาขีด

ความสามารถดานตาง ๆ ท่ีจะใชในการดํารงชีวิต และนําไปประกอบอาชีพ  ในการจัดการศึกษาท่ีดีน้ันไมควรคิดท่ีจะ

พัฒนาคนใหเกงเพยีงอยางเดยีว แตควรตองสรางคนใหเปนคนดี และมคีวามสุข พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 6 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 5-16) ระบุไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง

รางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข” และเพื่อใหไดผูเรียนท่ีมคีุณสมบัติดังท่ีกลาวมา “ครู” จงึตองไดรับการพัฒนาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 หมวด  4  แนวการจัดการศึกษามาตรา  30  กลาววา  “ใหสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  การ

ปฏิรูปการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของการปฏิรูปท่ีทุกฝายเช่ือม่ันวาหากไดดําเนินการอยางจริงจังแลว  ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิรูป

การศึกษาจะเกิดขึ้นและคุณภาพการศึกษาจะไดรับการพัฒนาขึ้น(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2543: ฌ)    

ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  การนํานโยบายสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย  บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความสําคัญ

อยางยิ่ง  ท่ีจะทําใหการปฏิรูปประสบผลสําเร็จ  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (2547 ก: 179 – 180) ไดกําหนดไววา การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการท่ีผูนิเทศในสถานศึกษาประกอบดวย  

ผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร  ครูวิชาการ  และครูท่ีผูบริหารมอบหมายดําเนินการในการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนน้ันจะประสบ

ผลสําเร็จหรือไมน้ันมปีจจัยท่ีสําคัญ คอื ผูบริหาร เพราะผูบริหารมีบทบาทและหนาท่ีท่ีสําคัญในการนิเทศภายในโรงเรียน             

ท่ีสนับสนุนใหเกดิการนิเทศภายในโรงเรียนใหไดตามมาตรฐาน กิตติพร ปญญาภิญโญผล    (อางถึงในพัชรินทร ชวยศิริ . 

2554 : 3) กลาววา “ ผูบริหารมีสวนสําคัญท่ีผลักดันการนิเทศภายในโรงเรียนใหบรรลุผล เปนประโยชนตอการปรับปรุง

การเรียนการสอนท้ังมวลในโรงเรียน ” ผูบริหารโรงเรียนเปนผูท่ีอยูใกลชิดกับครูยอมรูสภาพปญหาและความตองการของ

บุคลากรภายในโรงเรียนเปนอยางด ี 

จากการวเิคราะหสถานศึกษาจากสภาพแวดลอม  (SWOT  Analysis) ดานงานวิชาการ ซึ่งหมายถึง งานหลักสูตรสถานศึกษา 

งานจัดการเรียนการรู งานวัดและประเมินผลและงานนิเทศการสอน พบวา  ดานหลักสูตรสถานศึกษา ครูยังเขาใจและใชหลักสูตร

สถานศึกษาสูหองเรียนไดนอย ปรับหลักสูตรหลายคร้ังแตครูยังสอนแบบเดิม ครูออกแบบหนวยการเรียนรูไมเปน จึงทําแผนการ

จัดการเรียนรูไมสอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร จัดกิจกรรมไมนาสนใจ ขาดเทคนิคการกสนท่ีหลากหลาย จึงทําให

การจัดการเรียนรูไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดานการวัดและประเมินผล ครูยังวัดและประเมินผลแบบเดิม ครูผูสอน

สวนมาก  ขาดการออกแบบการวัดและการประเมินผล ขาดการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลไมคํานึงถึงความตองการและความ

แตกตางของผูเรียน  ขาดการใชสื่อ  ขาดการผลิตสื่อ  และการไมนํานวัตกรรมใหม ๆ  มาใช  ไมคอยมีเวลาหรือใหความสนใจในการ

เรียนการสอนเทาท่ีควร และประการสําคัญดานการนิเทศการสอน  คือ  สถานศึกษา หรือผูบริหารสถานศึกษา ยังไมไดดําเนินการ

นิเทศการสอน  ตามกระบวนการอยางจริงจังและตอเนื่อง  ขาดสื่อและเคร่ืองมอืในการนิเทศภายในสถานศึกษาครูผูสอนไมมบีทบาทใน

การเปนผูนิเทศ และมีสวนรวมในการนิเทศกันเองนอย  เพราะขาดความเช่ือม่ัน กลัวไมเปนท่ียอมรับจากเพื่อนครูดวยกัน  กลัวจะ

เสียเวลาในการเรียนการสอน  จากขอมูลดังกลาวแสดงวาโรงเรียนขาดการนิเทศติดตามหรือผูบริหารกับครูผูสอน มีมุมมองหรือ
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ทรรศนะเกี่ยวกับการนิเทศภายในดานวิชาการท้ัง 4 ดานท่ีแตกตางกัน  จึงสงผลใหผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในป

การศึกษา 2556 อยูในระดับตํ่า นอกจากน้ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

ไดประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา พบวา “ผูบริหารสถานศึกษาหลายแหงละเลยการนิเทศภายในโรงเรียนโดย

สิ้นเชิง สถานศึกษาบางแหงไมมีขอมูลการนิเทศภายในและบางแหงไมไดดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน” ซึ่งสะทอนให

เห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาไมเห็นความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น คือ สถานศึกษาบางแหง

ไมผานเกณฑการประเมินดานการนิเทศภายในโรงเรียนในการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา  

จากท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นวา การนิเทศภายในโรงเรียนมีความสําคัญตอการบริหารงานโรงเรียนในดานตาง ๆ 

แตงานวิชาการถือเปนหัวใจสําคัญในการบริหารโรงเรียนใหขับเคลื่อนไปได เพราะงานวิชาการเปนภารกิจหลักของ

สถานศึกษาท่ี พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการ

บริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากท่ีสุดดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว 

สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะ

เปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู

ตลอดจนการวัดผล   ประเมินผล รวมท้ังวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพ 

และมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเร่ืองสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตาม

ทรรศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ขึ้นเพื่อเปนแนวทางใน

การบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและสงผลในการพัฒนาครูใหปฏิบัติหนาท่ีอยางมี

ประสทิธิภาพและพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

          การวจิัยคร้ังน้ีมจีุดประสงค คอื 1) เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวชิาการตาม

ทรรศนะของครู  2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวชิาการตามทรรศนะของครู 

จําแนกตามเพศ ประสบการณในการสอนและขนาดโรงเรียน 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน(ถาม)ี 

ครูมทีรรศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารดานวิชาการ โรงเรียนกลุมยอยท่ี 2  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 แตกตางกัน จําแนกตามเพศ ประสบการณในการสอนและขนาดโรงเรียน 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

        การวจิัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวชิาการตามทรรศนะของครู              
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

        ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี ไดแก  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 36  11  โรงเรียน จํานวน  436  คน 

       กลุมตัวอยาง 

            กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 36 ไดมาจากกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และมอรแกน(Krejcie and Morgan, 1970 : 

608)  และสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางในการวจิัย ไดครู 205 คน 
 

เครื่องมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 ในการวจิัยคร้ังน้ี  ใชเคร่ืองมอืเปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน   3   ตอน  คอื 

            ตอนท่ี  1   แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม    

 ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียนของผูบริหารตามทรรศนะของ

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มลัีกษณะเปนมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ กําหนดตามแนวทางของ (บุญชม  ศรีสะอาด , 2546 , หนา 74) 

ตอนท่ี  3 เปนแบบสอบถามทรรศนะของครูเกี่ยวกับการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนคําถามแบบปลายเปด (Open-end) 

จํานวน 4 ขอ 

2. วธิกีารสรางเครื่องมือ 

     2.1  การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

       2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการนิเทศงานวชิาการภายในโรงเรียนของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา 1) การจัดการศึกษาในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ดานหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมนิผลและ

การนเิทศการสอน  2) การนิเทศการศึกษา ศึกษาความหมายการนิเทศ  จุดมุงหมายการนิเทศ หลักการนิเทศภายใน   

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนและความสําคญัของการนิเทศ   3) งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ    

                 2.1.2 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประยุกตเปนหลักการ เปนแนวคดิ ในการกําหนดขอบเขตของการวจิัย  

เพื่อนํามาสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยในคร้ังน้ี 

      2.1.3 การสรางแบบสอบถาม การตรวจสอบแบบสอบถามและการแกไขปรับปรุงแบบสอบถาม  ได

ดําเนินการดังตอไปน้ี  1) ศึกษาวิธีการสรางเคร่ืองมือวิจัยจากงานวิจัย  และวิทยานิพนธของบุคคลตาง ๆ  2) สรางขอ

คําถามใหสอดคลองวัตถุประสงคและครอบคลุมหลักการ และขอบเขตของการวิจัย 3) เรียงลําดับขอคําถามเปน 4 ดาน
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ตามขอบขายงานวชิาการ  4)  นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของ

เนื้อหา ความเท่ียงตรง ความเช่ือม่ัน ภาษาท่ีใชแลวนํามาปรับปรุงแกไข    สําหรับการตรวจสอบความเท่ียงตรงขอคําถาม

แตละขอน้ัน  หาเปนคาดัชนีความสอดคลอง (Index  of  Congruent หรือ IOC)  ทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา  

0.5  จึงใชไดทุกขอ  5) นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับครูมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 1 สํานักงานเขตพื้นท่ี

มัธยมศึกษา เขต 36 โรงเรียนหวยสักวิทยาคม  จํานวน  30  คน โดยนําขอมูลท่ีไดไปคํานวณหาคาความเช่ือม่ัน (r) มีคา

เทากับ 0.97   6)  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว  ไปใชในการวจิัยตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยไปถึงโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 36  เพื่อขอความรวมมอืในการสงแบบสอบถาม  สงแบบสอบถามไปโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2  สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 และการติดตอขอรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยดําเนินการดวยตนเอง 

ไดรับกลับคนืมาท้ังสิ้นจํานวน  205  ฉบับ  คดิเปนรอยละ  100  
 

การวเิคราะหขอมูล 

ผูวจิัยไดดําเนินการจัดทําวเิคราะหขอมูล  ดังตอไปน้ี   

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามวาผูตอบตอบครบถวนหรือไม 

2. ใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปในการวเิคราะห 

    ตอนท่ี  1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละนําเสนอ

ขอมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

    ตอนท่ี  2 ขอมูลสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานงานวชิาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วเิคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( x )  และคา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย ไดนําขอมูลมาเปรียบเทียบกัน

กําหนดการแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑ (มนู  สมเพชร.  2548 : 25)   
     ตอนท่ี 3 วเิคราะหเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานงานวิชาการตามทรรศนะ

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามเพศ 

ประสบการณในการสอนและขนาดโรงเรียน โดยนํามาทดสอบความแตกตางดวยคาสถิติ t-test และF-test แลวรายงาน

เปนความเรียง 

ตอนท่ี 4 ทรรศนะของครูเกี่ยวกับการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากลุม

ยอยท่ี 2  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนคําถามแบบปลายเปด (Open-end) ใชการวเิคราะหเนื้อหา

และคาของความถี่ โดยใชวธีิการนําเสนอในรูปแบบความถี่ประกอบความเรียง 
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สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมูล 

        ในการวเิคราะหขอมูล ใชสถติิดังน้ี 

 1)  การหาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) (ไมตรี  บุญทศ.  2549 : 37)  2. หาคาเฉลี่ย(Mean) (กรม

วชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545  : 81) 3)   คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation)  4)  หาคาความ

เช่ือม่ันของแบบแบบสอบถาม  โดยใชสูตรสัมประสทิธ์ิแอลฟา (The Coefficient of Alpha)  ของครอนบัค (Cronbach)  

(กรมวชิาการ  กระทรวงศึกษาธิการ. 2545  : 70)  5)  คาทดสอบที( t-test)  6)  การวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว 

(ONE WAY ANOVA) หรือ (F-test) 
 

ผลการศึกษา 

จากการทําวิจัยคร้ังน้ีพบวา 1) ผลการศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตาม

ทรรศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายดาน ไดดังน้ี 

   1.1 ดานหลักสูตรสถานศึกษา  พบวา สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตาม

ทรรศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักสูตร

สถานศึกษา มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเกือบทุกรายการ 

รายการท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับการปฏิบัติสูงสุด ไดแก มีการแตงต้ังคณะทํางานดานหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมา ไดแก 
การแนะนําใหครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษากอนทําการสอนเพื่อใหทราบจุดมุงหมายและแนวทางในการปฏิบัติ 

และมกีารสนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายการท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับการ

ปฏิบัติตํ่าสุด ไดแก จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่อง  

    1.2 ดานการจัดการเรียนรู  พบวา สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะ

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการจัดการเรียนรู  มีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกรายการ รายการท่ีมีคาเฉลี่ยใน

ระดับการปฏิบัติสูงสุด ไดแก มีการสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแตละกลุมสาระการ

เรียนรู รองลงมา ไดแก มีการจัดประชุมครูผูสอนเพื่อเตรียมงานดานการจัดการเรียนการสอนกอนเปดภาคเรียน และมี

การสงเสริมใหครูผูสอนมีการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและประสบการณการสอน และรายการท่ีมี

คาเฉลี่ยในระดับการปฏิบัติตํ่าสุด ไดแก มีการจัดวิทยากรหรือผูเช่ียวชาญมาสาธิตวิธีการสอนและเทคนิคการสอนแบบ

ใหมใหกับครูผูสอน  

   1.3 ดานการวัดและประเมินผล  พบวา สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตาม

ทรรศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการวัดและ

ประเมินผล มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกรายการ 

รายการท่ีมคีาเฉลี่ยในระดับการปฏบัิติสูงสุด ไดแก มกีารรายงานผลการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนใหผูเรียน

ทราบเปนระยะๆ และรายงานใหผูปกครองทราบเมื่อสิ้นปการศึกษา  รองลงมา ไดแก    มีการกําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน
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การวัดผลและประเมนิผลตลอดปการศึกษาและแจงใหครูผูสอนทราบอยางท่ัวถึง และมีการช้ีแจงและแนะนําเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการวัดผลและประเมินผลการเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

รายการท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับการปฏิบัติตํ่าสุด ไดแก การจัดทําเอกสาร ขาวสาร ท่ีเปนความรูเกี่ยวกับการวัดผลและ

ประเมนิผลเพื่อเผยแพรแกครูผูสอน  

  1.4 ดานการนิเทศการสอน พบวา สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะ

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการนิเทศการสอน มีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกรายการ รายการท่ีมีคาเฉลี่ยใน

ระดับการปฏิบัติสูงสุด ไดแก มีการแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศการสอนของครู รองลงมา ไดแก มีการจัดกิจกรรมการ

นเิทศใหมบีรรยากาศท่ีเปนประชาธิปไตย และมีการกระตุนเสริมแรงและการสรางความเขาใจในการดําเนินการนิเทศการ

สอนใหกับครูอยางมีลําดับขั้นตอน และรายการท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับการปฏิบัติตํ่าสุด ไดแก จัดใหมีการศึกษาสํารวจและ

เก็บขอมูลเกี่ยวกับงานดานวชิาการกอนการวางแผนงานนิเทศการศึกษา             

 2. การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามเพศ ประสบการณในการสอนและ

ขนาดโรงเรียน ผลการวจิัยพบวา 

   2.1 การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามเพศโดยภาพรวมแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการนิเทศการสอนครูมีทรรศนะแตกตางกัน 

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05   

   2.2 การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามประสบการณในการสอนโดย

ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 

   2.3 การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวมและ

รายดานแตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

จากผลการวิจัยการศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มปีระเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผล ได

ดังน้ี 

1. สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม

ยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อภิปรายผลรายดาน ไดดังน้ี 

 1.1 ดานหลักสูตรสถานศึกษา  โดยสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะ

ของครู มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการแตงต้ังคณะทํางานดานหลักสูตรสถานศึกษา ท้ังน้ีเปนเพราะการจัดทํา
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หลักสูตรสถานศึกษาตองใหทุกคนมสีวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาจะตองมีโครงสราง

ทางการเรียนพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งตรงกับ กระทรวงศึกษาธิการ 

(2551, หนา 1) กลาวถึง องคประกอบสําคัญของหลักสูตร ประกอบดวยวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด โครงสรางเวลา การจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลผูเรียน เกณฑการจบการศึกษา เอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจน

พันธ อักษรสิทธ์ิ (2548:105) ไดทําการศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดานการพัฒนากลุม 

ดานการฝกอบรมครูประจําการและดานชวยเหลือครูโดยตรง สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร และสอดคลองกับงานวจิัยของพัชรี   ศานติอาวรณ (2552) ไดศึกษาวจิัยเร่ืองสภาพการนิเทศภายในของ

ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมวาง อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารรวมกับครูปรับปรุง

กจิกรรมในหลักสูตร ไดสอดคลองเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น  

1.2 ดานการจัดการเรียนรู  โดยสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครู

มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก ไดแก มีการสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแตละกลุมสาระ

การเรียนรู ท้ังน้ีเปนเพราะการพัฒนาครูก็เปรียบเสมือนการพัฒนาผูเรียนดวยซึ่งตรงกับกอ  สวัสดิพาณิชย (2535. หนา 

83) กลาววาเมื่อหลักสูตรเปลี่ยนก็จําเปนตองอบรมครูตามไปดวย เพราะการใชหลักสูตรในโรงเรียนจะมีสวนเกี่ยวโยงไป

ถึงการจัดตารางสอน การจัดช้ันเรียน  วิธีสอน การใชอุปกรณการสอนและการประเมินผลดวย และตรงกับวีระชาย 

กําเนิดมณ ี(2546) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนจะตองสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพของครู โดย

ใชหลักการปฏบัิติงานตามวถิีทางประชาธิปไตย โดยอาศัยความรวมมือ รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ เพื่อเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพของครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสอดคลองกับจิณหธาน อุปาทัง (2551 : 21) กลาวถึง 

จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน ไดวา เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน โดยเฉพาะครูใหมีความรู

ความสามารถ และทักษะในการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานวชิาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการบริหารงานวชิาการของ

โรงเรียนใหมปีระสทิธิภาพท่ีสูงขึ้น รวมท้ังผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีดีขึ้นตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของพัชรี   ศานติอาวรณ (2552) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองสภาพการนิเทศภายในของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมวาง 

อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการสงครูเขารับการอบรมสัมมนาตามความ

ตองการของครู เปดโอกาสใหคณะครูในโรงเรียนไดแสดงความคิดเห็นในการกําหนดบุคลากรในการปฏิบัติงานตามความ

ถนัด ความสามารถ และสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรินทร ชวยศิริ (2554:บทคัดยอ) การศึกษาการดําเนินงานนิเทศ

ภายในโรงเรียนวัดประดูฉมิพล ีโดยมคีวามมุงหมายเพื่อศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในและปญหาขอเสนอแนะการนิเทศ

ภายในของโรงเรียนวัดประดูฉมิพลใีนดานการพัฒนาวิชาชีพ มีการอบรมครูเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพท้ังดานเทคนิคการสอน

และการสงเสริมใหมีทัศนาคติท่ีดีตอวิชาชีพครูและดานการพัฒนาหลักสูตร ไดใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา โดยผูบริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณและการจัดการประชุม อบรม ติดตามและประเมนิหลักสูตร  

1.3 ดานการวัดและประเมินผล โดยสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะ

ของครูมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก ไดแก มกีารรายงานผลการวัดผลและประเมนิผลการเรียนการสอนใหผูเรียนทราบเปน
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ระยะๆ และรายงานใหผูปกครองทราบเมื่อสิ้นปการศึกษา ท้ังน้ีเปนเพราะการรายงานผลใหผูปกครองทราบทําใหครูและ

ผูปกครองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันและลดปญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพึงประสงคไดเปนอยางย่ิง ซึ่ง

สอดคลองกับงานวจิัยของกฤษฎา สิงขรรักษ (2552:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความตองการในการรับการนิเทศของ

ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว พบวา 1. ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวมีระดับความ

ตองการในการรับการนิเทศ จํานวน 10 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คอื งานประเมนิผล อยูในระดับมาก 

 1.4 ดานการนิเทศการสอน โดยสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวชิาการตามทรรศนะของครู

มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศการสอนของครู ท้ังน้ีเปนเพราะการนิเทศการสอน

ตองใหทุกฝายมสีวนรวมอยางชัดเจน ซึ่งตรงกับนริศรา อุปกรณศิริการ (2542:16) กลาววา การนิเทศการศึกษาเปนความ

รวมมือและประสานงานของบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

อันจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและกัลยา หอยทอง (2544) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน 

หมายถึง ความพยายามของบุคลากรภายในโรงเรียนนับต้ังแตผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน และคณะครู 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น เพื่อสงผลใหการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ   

ศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดทําการวิจัยเร่ือง การดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการ

เทคโนโลยี เชียงใหม พบวา การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ไดมีการประชุมและแตงต้ังคณะกรรมการ

เพื่อดําเนินงานนิเทศภายใน ไดวิเคราะหปญหาการดําเนินงานนิเทศภายในและสอดคลองกับงานวิจัยของฉันทนา จตุปาริ

สุทธิ (2548) ไดวจิัยเร่ือง กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนตะกั่วปาเสนานุกูลไดใหขอเสนอแนะในการนําไปใชวา ควรให

ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการท่ีจะนํามาใชกับทุกฝาย ทุกกลุมสาระ ทุกกลุมงานเพื่อ

สรางความเขาใจและนําไปใชปรับปรุงคุณภาพและและกระบวนงานอื่น ๆ การกําหนดดัชนีวัดคุณภาพควรใหผูปฏิบัติมีสวน

เกี่ยวของในการระดมสมองแสดงความคิดเห็น เพื่อทําใหดัชนีวัดคุณภาพเปนไปอยางเหมาะสมสามารถปฏิบัติไดโดยผู

ปฏบัิติยอมรับเพราะเปนผูมสีวนรวมในการดําเนินการการปรับปรุงกระบวนการ ควรใหผูเกี่ยวของทุกคนมีสวนรวมในการ

ดําเนนิการเพื่อความเปนไปได การนํากระบวนการท่ีปรับปรุงใหมไปใช  

 2. การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษากลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามเพศ ประสบการณในการสอนและ

ขนาดโรงเรียน อภิปรายไดดังน้ี 

   2.1 การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามเพศโดยภาพรวมแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งภาพรวมไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากครูไมวาจะชาย

หรือหญงิมทีรรศนะเกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการใกลเคียงกัน เพราะบริบทของแต

ละโรงเรียนก็ไมแตกตางกันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศทําใหครูและผูบริหาร

สามารถพัฒนาความรูความสามารถของตนเองไดตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของนรา ธํารงสุข (2548:บทคัดยอ) 

การศึกษาความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหาร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ผลวิจัย

พบวา ความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหารอยูในระดับมากท้ัง 5 งาน สวนความตองการของครูในการ
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นิเทศภายในจากผูบริหารเมื่อเปรียบเทียบตามสถานภาพ พบวา ครูชายและครูหญิงมีความตองการในการนิเทศภายใน

จากผูบริหารแตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิท้ัง 5 งาน แตเมื่อพจิารณารายดานพบวาดานการนิเทศการสอนครูมี

ทรรศนะแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

ปรียา  พุทธารักษ (2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร 4 

ดาน คอื ดานการศึกษาสภาพปญหาและความตองการ ดานการวางแผนการนิเทศ ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน ดาน

การประเมินผลและการรายงานผล  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรจําแนกตามตําแหนง ผลการวิจัยพบวา 

การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายใน 4 ดาน อยูในระดับมากและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน บุคลากรท่ีมี

ตําแหนงตางกันมกีารปฏบัิติงานตามกระบวนการนิเทศภายใน ตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ี .05   

   2.2 การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามประสบการณในการสอนโดย

ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว ท้ังน้ีอาจ

เนื่องมาจากครูสวนใหญมีประสบการณในการสอนใกลเคียงกัน ประกอบกับการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษามี

ขัน้ตอนท่ีมกีารปฏบัิติอยางชัดเจนสามารถปฏบัิติและเรียนรูไดไมยาก โดยครูและผูบริหารมีการเรียนรูขอมูลตาง ๆ ไดจาก

สื่อท่ีหลากหลายจึงทําใหสามารถดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาไดอยางเปนระบบทําใหครูมีทรรศนะเกี่ยวกับสภาพ

การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปรียา  พุทธารักษ 

(2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร 4 ดาน คือ ดาน

การศึกษาสภาพปญหาและความตองการ ดานการวางแผนการนิเทศ ดานการปฏบัิติการนิเทศภายใน ดานการประเมินผล

และการรายงานผล  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรจําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัย

พบวา การปฏบัิติงานตามกระบวนการนิเทศภายใน 4 ดาน อยูในระดับมากและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน บุคลากร

ท่ีมปีระสบการณตางกันมกีารปฏบัิติงานตามกระบวนการนิเทศภายในไมตางกันอยางมนัียสําคัญ  

   2.3 การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวมและ

รายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากท้ัง

โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญมีการทํากิจกรรมรวมกันในลักษณะเครือขายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน

และกันทําใหโรงเรียนทุกขนาดมีโอกาสไดรับขาวสารและอบรมรวมกันสงผลใหครูในแตละโรงเรียนมีทรรศนะเกี่ยวกับ

สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการไมแตกตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนรา ธํารงสุข 

(2548:บทคัดยอ) การศึกษาความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหาร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดจันทบุรี ผลวิจัยพบวา ครูท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีความตองการในนิเทศภายใน 

จากผูบริหารแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท้ัง 5 งาน ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรนําผลการวิจัยไปดําเนินการ

นิเทศภายในโรงเรียน เพราะโดยรวมแลวการดําเนินการนิเทศไมวาจะโรงเรียนขนาดใดก็ตามการนิเทศถือเปนเคร่ืองมือ

สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 เร่ือง

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยการ

ประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
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กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องรวมท้ังนโยบายของสพฐ. ไดกําหนดมาตรการใหโรงเรียน

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเนนใหโรงเรียนในสังกัดจัดระบบพัฒนาคุณภาพทาง

การศึกษาโดยใชกระบวนการนิเทศภายใน ซึ่งไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ใหนํานโยบายการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชกระบวนการนิเทศเชนเดยีวกัน 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. ผูบริหารสถานศึกษานําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยไปใชในการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

2. ครูผูสอนนําขอมูลท่ีไดจากการวจิัยไปใชในการพัฒนาเทคนิควธีิการสอนสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาตอไป 

3. ผูบริหารระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการวางแผนการ

นิเทศและติดตามระบบการบริหารจัดการการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

4. ศึกษานิเทศก นําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการนิเทศภายใน

สถานศึกษา 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรมกีารวจิัยเกี่ยวกับการติดตามผลการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 2.ควรมกีารวจิัยเกี่ยวกับการมสีวนรวมในการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางดีย่ิงจากดร.ฐิติชัย   รักบํารุง อาจารยท่ี

ปรึกษา ท่ีกรุณาใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดีย่ิง จน

การศึกษาคนควาสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทานท่ีไดกรุณาใหคําแนะนําช้ีแนะขอบกพรองเพื่อการปรับปรุง แกไข 

ประกอบดวย ดร.สันติ  บูรณะชาติ อาจารยประจํามหาวทิยาลัยพะเยา  นายจรัล   แกวเปง  ผูอํานวยการโรงเรียนแมออ

วทิยาคม  นายพเิชษฐ   สมฤทธ์ิ  ผูอํานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวทิยาคม  นายเลศิ   จันธิมา  ผูอํานวยการดอนศิลาผา

งาม และนายสงศักดิ์   เทพดวงแกว  ผูอํานวยการโรงเรียนสามัคค ี2 ท่ีกรุณาใหคําแนะนําในการสรางแบบสอบถามท่ีใชใน

การศึกษาคร้ังน้ี จนทําใหการศึกษาคนควาสมบูรณและมคีณุคา 

           ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยท่ี 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมอืในการเก็บขอมูล รวมท้ังผูท่ีมสีวน

เกี่ยวของทุกทาน ท่ีมไิดเอยนามในคร้ังน้ี ซึ่งไดใหความชวยเหลอืสนับสนุน ตลอดจนเปนกําลังใจดวยดเีสมอมา  
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คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูศึกษาคนควา ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาแดบิดา มารดา 

บูรพาจารย และผูมพีระคุณทุก ๆ ทาน 
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สภาพการบรหิารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรยีนขยายโอกาสกลุมโรงเรยีนปง 

2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 

The conditiom of school – based management of educational opportunity  

expansion school of Pong 2 group  under Phayao Primary Educational Service  

Area Office 2 

รัตนาภรณ  คําเผา3

1* และ สุนทร  คลายอ่ํา4

2 

Rattanaporn  Kompao1* and  Sunthon  Khlaium2 
 

บทคัดยอ 

 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของ

บุคลากรโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ  

ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 5 คน ครู จํานวน 88 คน ของโรงเรียนขยายโอกาส กลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง  

จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จํานวน 93 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้         

เปนแบบสัมภาษณสําหรับผูบริหาร และแบบสอบถามสําหรับครูเปนแบบเลือกตอบ มาตราสวนประมาณคา และแบบ

ปลายเปด แบบสัมภาษณวิเคราะหขอมูลโดยพรรณนาความ แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป      

หาคาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวจิัยพบวาสภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียน

ขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2  

ผูอํานวยการสวนใหญใชหลักการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานท้ัง 5 ดาน คอื ดานการกระจายอํานาจ ดานหลักการ

มีสวนรวม ดานหลักการคืนอํานาจใหประชาชน ดานหลักการบริหารตนเอง และดานหลักการตรวจสอบและถวงดุลใน

การบริหารงานตามความเหมาะสม จากการสอบถามครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

โรงเรียนขยายโอกาสในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอยไดแก ดานหลักการกระจายอํานาจ 

ดานหลักการบริหาร ตนเอง ดานหลักการตรวจสอบและถวงดุล ดานหลักการคืนอํานาจใหประชาชน และนอยท่ีสุด  

ไดแก ดานหลักการมีสวนรวม ปญหาขอเสนอแนะดานการกระจายอํานาจควรสงเสริมกําหนดแนวทางในการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ และสื่อการ เรียนการสอนให เพยีงพอตอการจัดกจิกรรมการ เรียนการสอนของโรงเรียนดานหลักการมีสวนรวม

ควรสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา ดานหลักการคืนอํานาจ       

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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ใหประชาชน ควรสงเสริมการเปดโอกาสใหชุมชน ผูปกครอง ไดเขารวมกระบวนการจัดกิจกรรมและเสนอแนวทางการ

พัฒนาโรงเรียนตามความเหมาะสม ดานหลักการบริหารตนเอง ควรมรีะบบโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน สอดคลอง

กับนโยบายและความตองการของทองถิ่น ดานหลักการตรวจสอบและถวงดุล ควรสงเสริมการจัดทําระบบขอมูล

สารสนเทศท่ีทันสมัยเพื่อชวยในการวเิคราะหและการตรวจสอบการปฏบัิติงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ  
 

คําสําคัญ: การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
 

Abstract  

 The purpose of this study were to  investigate the school – based management of educational opportunity 

expansion school and to study the problems of school managementand the proposals of the school personals  in 

educational opportunity expansion school of Pong District, Phayao. The sample of this study were 5 school 

administrators and 88 teachers in educational opportunity expansion schools of Pong 2 group under Phayao Primary 

Educational Service Area Office 2, 93 respondent in total.The research instruments were the interview forms for 

administrators and the questionnaire for teachers multiple choice, rating scale and open – ended questionnaire in 

educational opportunity expansion schools were used in data analysis. The interview form were analyzed the data in 

description. The questionnaires were analysis and statistics through mean, percentage and standard deviation  

 The results were found that school – based management of educational opportunity expansion school under 

Pong 2 group under Phayao Primary Educational Service Area Office 2, most of the school. The interview study when 

considering of particular was found that  power distribution the school director decentralization to all parties 

participation in decision-making according to the guidelines and regulations responsible .The participation 

management the school director  give Other stakeholders to make decisions for the education management plan. The 

return power to the people  the school director return power to the community to joined opinions join as the board to 

teaching and Learning of the schools the principles of self-management  the school directors set the structure 

according with local needs and the principle of checks and balances the school directors have prepared and develop 

assessment performance with transparent Can be checked all the time according to the interviews about The  

conditiom of school – based management of educational opportunity expansion school on the overall all side in the 

high level ranking from highest to  least. The highest was  the principle of decentralization subordinate was Self-

management principles at a high level subordinate was the principle of checks and balances at the high level and 

the lowest was the principles involved at the high level 

 Problems and Suggestions the power distribution should encourage set guidelines in the supply of 

equipment and Instruction media of teaching for sufficient learning and teaching activities of the school. The 

principles involved should encourage the school board and community to participate in the management of general 

administration. The return power to the people should encourage Parents have the opportunity to join the community 
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event and proposed development of the school as appropriate. The Self Management there was a clear 

management structure accordance with policy and local needs and the principle of checks and balances should 

encourage implemented a system of modern information technology. 
 

Keywords: school – based management 
  

บทนํา 

การบริหารสถานศึกษาเปนการทํางานรวมกันใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเพื่อใหการบริหารสถานศึกษามี

ความสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของสังคม และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีใหกระทรวงกระจายอํานาจ

การบริหารและการจัดการแตละดานไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นท่ี สถานศึกษาโดยตรงจะเห็นไดวาการบริหาร

การศึกษามีลักษณะท่ีแตกตางไปจากเดิมทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีเพื่อการบริหารรูปแบบใหมให

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  โดยใชหลักการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการปฏิรูประบบ

บริหารการศึกษามุงกระจายอํานาจการตัดสินใจไปใหผูใกลชิดเด็กไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดการศึกษามาก

ท่ีสุด ใหอยูบนพื้นฐานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 5 ดาน คือ 1. การกระจายอํานาจ  2. การมีสวนรวม 3. การคืน

อํานาจใหประชาชน 4. การบริหารตนเอง 5. การตรวจสอบและถวงดุล  

  การบริหารโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา  ท่ีผานมาผลการปฏิบัติงานท่ีตอง

เปนไปตามนโยบายคุณภาพคอนขางตํ่า  การบริหารงานเกิดความลาชาเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  การนําหลักการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานยังไมไดปฏิบัติอยางเต็มท่ีในแตละดานหรือไมไดนํามาใชอยางถูกตอง  ผูบริหารตองมีการ

พัฒนา  ปรับปรุงแกไขกระบวนการบริหารงานใหมปีระสทิธิภาพย่ิงขึ้น   

ดวยสภาพปญหาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานกรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2  

อําเภอปง จังหวัดพะเยา ผูวจิัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส

กลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการบริหารงานโดยใช

โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา ตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2  อําเภอปง  

จังหวัดพะเยา   

2.  เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา   
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

วธิวีทิยาการวจัิย 

กําหนดประชากรจาก ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 5 คน ครู จํานวน 88 คน ของโรงเรียนขยายโอกาส  

กลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จํานวน 93 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี แบบสัมภาษณวิเคราะหขอมูลโดยพรรณนาความ แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใช  

ไกแก คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

  เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี เปนแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด  คอื   

  ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ สําหรับผูอํานวยการสถานศกึษา แบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน ไดแก    

  ตอนที่ 1 สัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสัมภาษณ 

  ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จํานวน 5 หลักการ ไดแก หลักการ

กระจายอํานาจ หลักการมีสวนรวม หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน หลักการบริหารตนเอง การตรวจสอบ

และถวงดุล ลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด 

  ตอนที่ 3 สัมภาษณปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาสกลุม

โรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 

 ชุดที่ 2 แบบสอบถาม สําหรับครู แบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน ไดแก 

  ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check 

List)   

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จํานวน  5 หลักการ ไดแก หลักการ

กระจายอํานาจ  หลักการมสีวนรวม หลักการคนือํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน  หลักการบริหารตนเอง  การตรวจสอบ

และถวงดุล ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)  

 

การบรหิารงานโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

 

ครู 

1.  ดานหลักการกระจายอํานาจ 

2.  ดานหลักการมสีวนรวม 

3.  ดานหลักการคนือํานาจจัดการศึกษาให

ประชาชน 

4.  ดานหลักการบริหารตนเอง   

5.  ดานการตรวจสอบและถวงดุล 
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   ระดับ  5  หมายถงึ  ระดับการปฏบัิติงานอยูในระดับมากท่ีสุด   

   ระดับ  4  หมายถงึ  ระดับการปฏบัิติงานอยูในระดับมาก 

   ระดับ  3  หมายถงึ  ระดับการปฏบัิติงานอยูในระดับปานกลาง 

   ระดับ  2  หมายถงึ  ระดับการปฏบัิติงานอยูในระดับนอย 

   ระดับ  1  หมายถงึ  ระดับการปฏบัิติงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

  ตอนที่ 3 สอบถามปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ของโรงเรียนขยายโอกาสกลุม

โรงเรียนปง  2  อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต  2 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ในการวจิัยคร้ังน้ี ผูวจิัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 

1. ขอหนังสือแนะนําตัวและหนังสืออนุญาตเก็บขอมูลจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขอความ

อนุเคราะหและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังผูอํานวยการโรงเรียนขยายโอกาส กลุมโรงเรียนปง 2  

อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต  2 

2. เก็บรวมรวมขอมูลดวยตนเองในโรงเรียนขยายโอกาส กลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา  สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จากผูอํานวยการสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ จํานวน 5 คน  และจากครู

โดยการตอบแบบสอบถาม จํานวน 88 คน รวมท้ังสิ้น 93 คน 

3. ผูวจิัยไดทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสัมภาษณและแบบสอบถามและนําไปวเิคราะหขอมูลตอไป 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

ผูวจิัยไดทําการวเิคราะหขอมูลดังน้ี 

แบบสัมภาษณ 

ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละและนําเสนอรูปแบบตาราง

ประกอบการบรรยาย 

ตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง  

จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ลักษณะเปนแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดย

วเิคราะหเนื้อหา  และนําเสนอโดยการพรรณนา   

ตอนที่ 3 ปญหาขอเสนอแนะในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง  

2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเนื้อหา      

ใชความถี่จากมากไปหานอยและนําเสนอโดยการพรรณนา 

แบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละและนําเสนอรูปแบบตาราง

ประกอบการบรรยาย 
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ตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง  

จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ วิเคราะหขอมูลโดยใช

สถติิ ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปแบบตารางและพรรณนาความ โดยใชเกณฑ ดังน้ี  

    คาเฉลี่ย                           ความหมาย 

   4.51-5.00   มกีารปฏบัิติงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

 3.51-4.50   มกีารปฏบัิติงานอยูในระดับมาก 

 2.51-3.50   มกีารปฏบัิติงานอยูในระดับปานกลาง 

 1.51-2.50   มกีารปฏบัิติงานอยูในระดับนอย 

 1.00-1.50   มกีารปฏบัิติงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนที่ 3 ปญหาขอเสนอแนะในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเนื้อหา        

ใชความถี่จากมากไปหานอยและนําเสนอโดยการพรรณนา   
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

จากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนในเร่ืองการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส  

กลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ในการดําเนินงาน 5 

ดาน ดานการกระจายอํานาจ ผลการศึกษาพบวา สถานศึกษาทุกแหงมีอํานาจการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนหรือ

สถานศึกษา เกดิขึ้นจากทุกฝาย จะมลัีกษณะขององคคณะบุคคล ทีมงาน ท่ีรวมกันตัดสินใจโดยฝกเปาหมายของโรงเรียน

เปนหลักในการใชอํานาจตัดสนิใจของผูบริหาร ดานหลักการมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวา ผูอํานวยการสถานศึกษา ผูมี

สวนเกี่ยวของ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนทุกสถานศึกษาใหทุกฝายมีสวนรวมในการชวยเหลือ

เสนอแนะตัดสินใจการบริหารจัดการ โดยมีการเสนอความคิดในท่ีประชุมอยางสมํ่าเสมอขึ้นอยูกับภารกิจหรืองานโดย

คํานึงบทบาทและหนาท่ีเปนสําคัญ ดานการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน ผลการศึกษาพบวา ผูอํานวยการ

สถานศึกษา ไดคนือํานาจใหกับทองถิ่น มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอคณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนเปนระยะ ๆ และจัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ดานการบริหาร

ตนเอง ผลการศึกษาพบวา ผูอํานวยการสถานศึกษา ทุกสถานศึกษาเปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและนําวิสัยทัศนเปน

ภาพท่ีทุกคนไดกําหนดไวสูการปฏิบัติเพื่อใหเปนจริงไดในอนาคต ใหทุกคนเห็นภาพชัดเจนแลวเห็นทิศทางและแนวทางใน

การท่ีตนเองจะมบีทบาท หนาท่ีและภารกจิท่ีตนเองจะตองมสีวนชวยใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุผลไดอยาง

แนนอน มอบอํานาจการบริหารงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึงความสามารถ และความถนัดของแตละบุคคล กําหนด

ขอบเขต แนวทางและมาตรการในการปฏบัิติงานไวใหชัดเจน การตรวจสอบและถวงดุล ผลการศึกษาพบวา ผูอํานวยการ

สถานศึกษา ทุกสถานศึกษาไดเตรียมความพรอมท่ี สรางความตระหนัก ใหคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน 

ผูปกครองตลอดจนผูเกี่ยวของมีความรู เขาใจและรวมกันปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง มีความโปรงใส 

ตรวจสอบไดและคํานึงถงึความคุมคา คุม การปฏบัิติงานทุกงานของสถานศึกษาไดใหทุกฝายมสีวนรวมคดิ รวมตัดสนิใจใน

การดําเนินงานทุกงานของสถานศึกษา พรอมท่ีจะรับการตรวจสอบตลอดเวลา 
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 จากปญหาขอเสนอแนะพบวาดานหลักการกระจายอํานาจปญหาจํานวนบุคลากรในโรงเรียนมีจํานวนไมเพียงพอ  

แตละคนตองรับภาระงานหลายอยาง ขอเสนอแนะควรมกีารวางแผนการจัดภาระงานใหเปนระบบกระจายอํานาจใหท่ัวถึง  

ดานหลักการมสีวนรวมปญหาคณะกรรมการสถานศึกษา ผูเกี่ยวของยังขาดทักษะในการทํางานและยังไมกลาคดิ ตัดสนิใจ 

ขอเสนอแนะสถานศึกษาควรสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจและพัฒนาใหรูและเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงและ

แนวทางใหม ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ดานหลักการคนือํานาจจัดการศึกษาใหประชาชนปญหาคน

ในชุมชนสวนใหญวุฒิทางการศึกษาของอยูในระดับประถมศึกษา ทําใหเขามาสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางมีขีดจํากัด

ไมเต็มท่ี  ขอเสนอแนะควรพัฒนาองคคณะบุคคลใหมคีวามรูและเขาใจระบบการศึกษาสมัยใหมโดยการประสัมมนา ศึกษา

ดูงานใหเห็นภาพสถานศึกษาช้ันนําหรือสถานศึกษาตนแบบตาง ๆ ดานหลักการบริหารตนเองปญหาผูบริหาร คณะครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตองมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังทางสังคม เทคโนโลยีทางการศึกษาขอเสนอแนะ

ควรจัดหาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานเอกสาร งานอื่นเพื่อใหครูมีเวลาในการพัฒนาตนเอง ดานการตรวจสอบและถวงดุล

ปญหาคนในชุมชนใหความสําคัญตอภารกจิท่ีสถานศึกษามอบหมายใหนอย ความแตกตางในระดับการศึกษา และวิถีการ

ดําเนินชีวิตของคนในชุมชนขอเสนอแนะสถานศึกษาควรสรางความเขาใจและใหองคคณะบุคคลเขาใจถึงกฎระเบียบ      

แนวปฏบัิติตลอดจนขอบเขตของภาระงาน บทบาท หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 จากการสอบถามครูโรงเรียนในเร่ืองการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส กลุมโรงเรียน

ปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ในการดําเนินงาน 5  ดาน   

ภาพรวมจากการศึกษา ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส กลุม

โรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 สภาพการบริหารงานโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาสอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาการบริหารงานดานหลักการมีสวนรวม

อยูในระดับมาก  ดานหลักการคนือํานาจใหประชาชนอยูในระดับมาก และดานหลักการตรวจสอบและถวงดุลอยูในระดับ

มาก ดานการกระจายอํานาจ ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส 

กลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พบวาสภาพการ

บริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานหลักการกระจายอํานาจอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา การบริหารงานโดยใช

หลักการกระจายอํานาจของผูอํานวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ดานหลักการมีสวนรวม ผลการศึกษา

พบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส กลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พบวาสภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานหลักการมี

สวนรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา

ดานบริหารงานท่ัวไป อาทิเชน ภาพรวมของการมีสวนรวมในการทํางานอยูในระดับมาก ดานหลักการคืนอํานาจให

ประชาชน ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส กลุมโรงเรียนปง 2 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พบวาสภาพการบริหารงานโดยใช

โรงเรียนเปนฐานดานหลักการคืนอํานาจใหประชาชนอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา มีการเปดโอกาสใหชุมชน 

ผูปกครอง ไดเขารวมกระบวนการจัดกิจกรรมและเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนตามความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

ดานหลักการบริหารตนเอง ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส 

กลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พบวาสภาพการ
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บริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานหลักการบริหารตนเองอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวามีระบบโครงสรางการ

บริหารงานท่ีชัดเจน สอดคลองกับนโยบายและความตองการของทองถิ่นอยูในระดับมาก ดานหลักการตรวจสอบและ

ถวงดุล ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส กลุมโรงเรียนปง 2 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พบวาสภาพการบริหารงานโดยใช

โรงเรียนเปนฐานดานหลักการตรวจสอบถวงดุลอยูในระดับมาก  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา มกีารจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ

ท่ีทันสมัยเพื่อชวยในการวเิคราะหและการตรวจสอบการปฏบัิติงานไดอยางมปีระสทิธิภาพอยูในระดับมาก   

 จากปญหาและขอเสนอแนะพบวาดานการกระจายอํานาจปญหาพบวา การกระจายอํานาจไมท่ัวถงึไมครอบคลุม

ทุกฝายงานจัดสรรภาระงานไมตรงตามความถนัดของผูรับผดิชอบ ขอเสนอแนะควรปรับปรุงโครงสรางของบุคลากรในการ

รับผิดชอบงาน ควรใชเทคโนโลยีและกระบวนการใหม ๆ เขามาชวยในการทํางาน ดานหลักการมีสวนรวมปญหา

คณะกรรมการสถานศึกษาไมเขาใจบทบาทหนาท่ีของตน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองไมกลาแสดงออก 

ในการตัดสนิใจเทาท่ีควร ขอเสนอแนะควรมกีารประชุมรวมกันวางแผนอยางเปนระบบทุกฝาย ดานการคืนอํานาจการจัด

การศึกษาใหประชาชนปญหาผูปกครองและประชาชนขาดความรู ความเขาใจในเร่ืองการจัดการศึกษา ชุมชนคิดวาการจัด

การศึกษาเปนเร่ืองของโรงเรียนขอเสนอแนะควรประชุมช้ีแจงการกระจายอํานาจใหทางชุมชนรับทราบ ดานการบริหาร

ตนเองปญหาโรงเรียนขาดงบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ ขอเสนอแนะควรมีการวางแผนโครงการ

และเสนอใหตนสังกัดพิจารณา การตรวจสอบและถวงดุลปญหาผูตรวจสอบบางคร้ังไมมีความถนัดในงานน้ัน การนิเทศ

ติดตามผลการทํางานไมตอเนื่อง ขอเสนอแนะควรมีการตรวจสอบท้ังเอกสารหลักฐาน และสภาพจริง ควรแตงต้ังผูตรวจ

สอบใหมคีวามถนัดตรงตามภารกจิ   

อภปิรายผลการศึกษา 

 อภิปรายผลจากแบบสัมภาษณ ดานการกระจายอํานาจ ผลการศึกษาพบวา  สถานศึกษาทุกแหงมีอํานาจการ

ตัดสนิใจในการบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา เกดิขึ้นจากทุกฝาย รวมกันตัดสนิใจโดยฝกเปาหมายของโรงเรียนเปนหลัก

ในการใชอํานาจตัดสนิใจของผูบริหาร ไดรับการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการบริหารครู การกําหนด บทบาทหนาท่ี 

ความรับผดิชอบเปนหนาท่ีของสถานศึกษา ใหไดรับความเปนอิสระและมีความคลองตัว  สามารถตัดสินใจดําเนินการในดาน

งานวชิาการ งบประมาณ งานบุคลากรและการบริหารท่ัวไป ซึ่งสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย, 2550: 23 - 24) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based Management : SBM) เปนการ

บริหารท่ีสอดคลองกับแนวทางการบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ  

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ท่ีวาใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ  

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป ดานหลักการมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวา ผูอํานวยการ

สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมโรงเรียนปง 2 ผูมีสวนเกี่ยวของ คณะกรรมการสถานศึกษาผูปกครองและ

ชุมชนทุกสถานศึกษาให ทุกฝายมีสวนรวมในการชวยเหลือเสนอแนะตัดสินใจการบริหารจัดการ ท้ังงาน

วชิาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริการท่ัวไปโดยมีการเสนอความคิดในท่ีประชุมอยางสมํ่าเสมอขึ้นอยูกับภารกิจ

หรืองานโดยคํานึงบทบาทและหนาท่ีเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 3) ดานหลักการบริหารแบบมีสวนรวม (participation) ของผูมี

สวนไดสวนเสีย (stakeholders) เชน ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา ซึ่งสามารถมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนการ
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ตัดสนิใจ การกําหนดหลักสูตรทองถิ่น  การรวมคดิรวมทํา ฯลฯ และแมจะบริหารโดยองคคณะบุคคลก็ตาม  ตองเนนการ

กระจายโอกาสไปใหท่ัวถงึองคกร เพื่อโยงใยใหทุกคนไดเขามามสีวนรวมมากท่ีสุด ดานการคืนอํานาจการจัดการศึกษาให

ประชาชน ผลการศึกษาพบวา ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสของกลุมโรงเรียนปง 2ไดมกีารประชาสัมพันธ

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนเปนระยะ ๆ ในเร่ือง

งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงานงาน รายงานผลการเรียนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

ประจําปการศึกษา ใหคณะกรรมการสถานศึกษา จัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของอุทัย บุญประเสริฐ (2545 : 

34 - 35) หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน (Return Power to People) ในอดีตการจัดการศึกษาจะทํากัน

หลากหลาย โดยครอบครัวและชุมชนบางแหงก็ใหวัดหรือองคกรในทองถิ่นเปนผูดําเนินการ ตอมามีการรวมการจัด

การศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหเกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ความ

เจริญกาวหนาตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว การจัดการศึกษาโดยสวนกลางเร่ิมมีขอจํากัดเกิดความลาชาและไมตอบสนอง

ความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จงึตองมกีารคนือํานาจใหทองถิ่นและประชาชนไดจัดการศึกษาเองอีกคร้ัง  

ดานการบริหารตนเอง ผลการศึกษาพบวา ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสของกลุมโรงเรียนปง 2           

ทุกสถานศึกษาเปนผูมคีวามคดิริเร่ิมสรางสรรคและนําวสัิยทัศนเปนภาพท่ีทุกคนไดกําหนดไวสูการปฏิบัติเพื่อใหเปนจริงได

ในอนาคต ใหทุกคนเห็นภาพชัดเจนแลวเห็นทิศทางและแนวทางในการท่ีตนเองจะมีบทบาท ตามความถนัดของแตละ

บุคคล กําหนดขอบเขต แนวทางและมาตรการในการปฏบัิติงานไวใหชัดเจน  ซึ่งสอดคลองกับหลักการของการบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา3) หลักการบริหารตนเอง (self - 

mamagement) สถานศึกษาจะมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองมากขึ้น ภายใตการบริหารในรูปขององคคณะบุคคล  

คือ คณะกรรมการโรงเรียนหรือคณะกรรมการสถานศึกษา การตรวจสอบและถวงดุล ผลการศึกษาพบวา ผูอํานวยการ

สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสของกลุมโรงเรียนปง 2 ทุกสถานศึกษาไดเตรียมความพรอมท่ี สรางความตระหนัก        

ใหคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครองนักเรียนตลอดจนผูเกี่ยวของมีความรู เขาใจและรวมกัน

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง มีความโปรงใส ตรวจสอบไดและคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน พรอมท่ีจะรับการ

ตรวจสอบตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของอุทัย บุญประเสริฐ (2545 : 34 - 

35) ดานหลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) สวนกลางมีหนาท่ีกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน          

มีองคกรอิสระทําหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  เพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตาม

กําหนดและเปนไปตามนโยบายของชาติ  สถานศึกษาตองมีความพรอมใหมีการตรวจสอบ เพื่อใหการบริหารและจัด

การศึกษาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ท้ังน้ีโรงเรียนจะตองกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบ และภารกิจของผูบริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนอยางชัดเจน ภารกิจเหลาน้ี ตองสามารถตรวจสอบความสําเร็จได เพื่อเปน

หลักประกันคุณภาพการศึกษาใหเกดิขึ้นตามท่ีกําหนดไว  

 จากแบบสอบถามสภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2  

อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ผลการวิจัยพบวา  โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาการบริหารงานดานหลักการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ดานหลักการคืนอํานาจให

ประชาชนอยูในระดับมาก ดานหลักการตรวจสอบและถวงดุลอยูในระดับมาก  ดานหลักการบริหารตนเองอยูในระดับมาก  
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ดานหลักการกระจายอํานาจอยูในระดับมาก ซึ่งสออดคลองกับงานวจิัยของ ศรันธร อยูเปนสุข (2556 : บทคัดยอ) ทําการ

วจิัยเร่ือง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนบานใหมวทิยาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอวังเหนือ 

จังหวัดลําปาง พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนบานใหมวิทยาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

อําเภอวังเหนอื จังหวัดลําปาง โดยรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงท่ีสุด

อันดับแรก ไดแก ดานการบริหารตนเอง รองลงมา ดานตรวจสอบและถวงดุล ดานการกระจายอํานาจ ดานการคนือํานาจ

การจัดการศึกษาใหประชาชน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ดานการมีสวนรวม ตามลําดับ ดานหลักการกระจาย

อํานาจ ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2 

อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 โดยภาพรวมดานการกระจายอํานาจ       

อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาการบริหารงานโดยใชหลักการกระจายอํานาจของผูอํานวยการสถานศึกษาในการ

ปฏบัิติงาน การกําหนดแนวทางในการจัดหาวัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนใหเพยีงพอตอการจัดกจิกรรมการเรียน

การสอนของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวณี ทิพยวารี (2548 : 78) ทําการวิจัยเร่ืองการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

นครศรีธรรมราชเขต 3 พบวา การกระจายอํานาจอยูในระดับมาก  ดานหลักการมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา สภาพการ

บริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ดานหลักการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา คณะกรรมการ

สถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาดานบริหารงานท่ัวไป อาทิเชน ภาพรวมของการมีสวนรวม       

ในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรันธร อยูเปนสุข (2556 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง การบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนบานใหมวิทยาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบวา       

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนบานใหมวิทยาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอวังเหนือ จังหวัด

ลําปางพจิารณาเปนรายดานพบวา ดานการมีสวนรวม อยูในระดับมาก ดานหลักการคืนอํานาจใหประชาชน ผลการวิจัย

พบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ดานการคืนอํานาจใหประชาชนอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวามีการเปดโอกาสใหชุมชน ผูปกครอง ไดเขารวมกระบวนการจัดกิจกรรมและเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียน

ตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญชวย หนูชู (2552) ทําการวิจัยเร่ืองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานกรณศึีกษาโรงเรียนบานไสกุนโดยรวมเห็นวามกีารปฏบัิติระดับมากเมื่อพิจารณารายดาน พบวาโรงเรียนมีวิธีการและ

รูปแบบการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ โดยใชหลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับประชาชนซึ่งมีระดับปฏิบัติ     

อยูในระดับมาก ดานการบริหารตนเอง ผลการวจิัยพบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนขยาย

โอกาสกลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ดานหลักการ

บริหารตนเองอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา มรีะบบโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน สอดคลองกับนโยบายและ

ความตองการของทองถิ่น สามารถปฏิบัติงาน ดานการบริหารงานท่ัวไปดวยตนเองอยางอิสระ มีความคลองตัว  มีการ

วางแผนจัดการแกปญหาในเร่ืองตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรกมล เพิ่มผล (2554 : 

บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครู        

ในโรงเรียนเทศบาล สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
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โรงเรียนเทศบาล อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายดาน พบวา การบริหารตนเอง อยูในระดับมาก ดานการตรวจสอบและ

ถวงดุล ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2  

อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ดานการตรวจสอบและถวงดุลอยูในระดับ

มาก  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา มีการประเมินผลและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเปนระยะและนําผลการปฏิบัติงานมา

ปรับปรุงแกไข มีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยเพื่อชวยในการวิเคราะหและการตรวจสอบการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรพล สุดสายเนตร (2556) ไดศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 พบวาการบริหารงานโดยใช

โรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 3 โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพจิารณารายดาน ดานการตรวจสอบและถวงดุล อยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 

 ควรสงเสริมกําหนดแนวทางในการจัดหาวัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนของโรงเรียน ควรสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา

ดานบริหารงานท่ัวไป อาทิเชน การมีสวนรวมในการทํางาน ควรสงเสริมการเปดโอกาสใหชุมชน ผูปกครอง ไดเขารวม

กระบวนการจัดกจิกรรมและเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนตามความเหมาะสม ควรมีระบบโครงสรางการบริหารงาน 

ท่ีชัดเจน สอดคลองกับนโยบายและความตองการของทองถิ่น ควรสงเสริมการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย      

เพื่อชวยในการวเิคราะหและการตรวจสอบการปฏบัิติงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ  

  ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ท่ีสงผลตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2   

2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใชหลักการ

บริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง  เร่ือง “สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส กลุม

โรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2” สําเร็จไดดวยความกรุณา

อยางยิ่งจาก ดร.สุนทร คลายอํ่า อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดใหคําแนะนํา ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส

อยางยิ่ง จนวจิัยฉบับน้ีสมบูรณ ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี  

 ขอขอบพระคุณ ดร.สันติ บูรณะชาติ นางบงกชปญญาไว และนายสาคร วงศเพิ่ม ท่ีใหความกรุณาเปนผูเช่ียวชาญ

ในการตรวจสอบความถูกตองของเคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษา 

 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู กลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ทุกทานท่ีใหความรวมมอือยางดใีนการเก็บขอมูล 

 ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และผูท่ีเกี่ยวของท่ีคอยชวยเหลอืและเปนกําลังใจตลอดมาจนทําใหการศึกษาคร้ัง

น้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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สภาพการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลของโรงเรยีนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงราย เขต  2 

The Condition of Good Governance Administration of Private Schools in 
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บทคัดยอ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน

เอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม เพศ ประสบการณในการทํางานและขนาดของ

โรงเรียน กลุมตัวอยาง จํานวน 175 คน ซึ่งทําการสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบแบงช้ันภูมิและวิธีการสุมอยางงาย           

เก็บรวบรวมโดยแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 56 ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.97 สถิติท่ีใชคือคารอยละ 

คาความถี่ คาเฉลี่ย ( x̄ ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบ (t-test) และ (f-test) ในการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว(one-way-anova) เมื่อพบความแตกตางจึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ

เชฟเฟ (Scheffé)ผลการวจิัยพบวา 

1. สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 ตามความคดิเห็นของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา สภาพการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภบิาลของโรงเรียนเอกชนท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานหลักนิติธรรม ดาน

หลักความรับผิดชอบ ดานหลักความโปรงใส ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความมีสวนรวม และดานหลักความคุมคา 

ตามลําดับ  

2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม เพศและประสบการณในการทํางาน พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกตาม 

ขนาดของโรงเรียน พบวา แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05   
 

คําสําคัญ: การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล, โรงเรียนเอกชน  
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Abstract  

 This research aims to study and compare Administration The principles of good governance of private 

schools. the of area education  Chiang Rai 2. by sex, work experience, and school size. group Sample of 175 people,  

which random sample by sampling stratified and the way sampling simple random. Collected by questionnaire with 

5 levels number 56 items. have reliability as 0.97, the statistics used were percentage,frequency,average (x̄ ) and 

standard deviation (SD) tests (t-test) and (f-test) in analysis of variance one way. (One- Way -ANOVA)When 

differences were found therefore test the difference of average are pairs by the way of Scheffe (Scheffé) results 

were found. 

  1. The administration of the principles of good governance of private schools. the of area education  Chiang 

Rai 2 are Based on the opinions of teachers. overall in very level. Considering that the Administration The principles 

of good governance of private schools. all 6 sides at a very level. Sort by descending include side rule of law. 

primary responsibility side, Transparency side. ethics side, side Principles involved, and home value side respectively. 

 2. Comparison between Administration The principles of good governance of private schools. the of area 

education  Chiang Rai 2. by sex and experience found not different when by school size found significantly different 

statistically .05 
 

Keywords: Good Governance, Private Schools  
 

บทนํา 

นับต้ังแตประเทศไทยไดมีการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากตระหนักดีวาความเขมแข็งและความม่ันคงของประเทศ

มาจากการพัฒนาศักยภาพของคนในชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 และ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ใหกระทรวง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดาน

วชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง โดยมุงหวังยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐาน จัดการศึกษาไดอยาง

ท่ัวถงึและมีคุณภาพ  

การบริหารจัดการเปนสิ่งสําคัญย่ิงสําหรับองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งทุก ๆ องคกรลวนแตคนหาหลักการ

บริหารท่ีจะทํา ใหเกิดความสําเร็จสูงสุดกับองคกร การบริหารจัดการดานการศึกษาเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงท่ีจะเปนตัว

ขับเคลื่อนองคกรทางการศึกษาใหเกิดการพัฒนาและสงผลใหคนในองคกรเปนบุคคลท่ีสมบูรณมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ

บริหารจัดการท่ีดน้ัีนตองมกีารกระจายอํานาจใหทุกฝายมสีวนรวมในการบริหารจัดการ 

จากการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารการศึกษา โดยเนนการกระจายอํานาจเพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาน้ัน ทําใหสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนตองตระหนักในการบริหารงานใหมีความโปรงใสและมีความ

รับผิดชอบ หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบ 6 หลัก ไดแก หลักนิติธรรม หลัก

คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมสีวนรวม หลักความรับผดิชอบ และหลักความคุมคา (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542) 
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ท้ังน้ีผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหารสถานศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให

สถานศึกษา บริหารงานดวยความโปรงใส  อยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม ยึดหลักการกระจายอํานาจใหทุกฝายมีสวน

รวมในการบริหารสถานศึกษาใหเกดิประสทิธิภาพ 

ดวยเหตุผลดังท่ีกลาวมาขางตน ผูวจิัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อนําขอมูลและผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการ

สงเสริมและพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ใหมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต  2  

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 จําแนกตาม เพศ ประสบการณในการทํางานและขนาดของโรงเรียน 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

                              ตัวแปรตน                                                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.เพศ จําแนกเปน 2 กลุมไดแก             

1.1 ชาย   

  1.2 หญงิ              

2. ประสบการณในการทํางานจาํแนกเปน 3 กลุม

ไดแก                                 

2.1 นอยกวา 5 ป   

2.2 ระหวาง 5-10 ป  

2.3 มากกวา 10 ป ขึ้นไป 

3. ขนาดของโรงเรียน จําแนกเปน 3 กลุมไดแก 

           3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

           3.2 โรงเรียนขนาดกลาง 

           3.3 โรงเรียนขนาดใหญ 

สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต  2 จํานวน 6 ดาน ไดแก 

1.ดานหลักนิติธรรม  

2.ดานหลักคุณธรรม  

3.ดานหลักความโปรงใส  

4.ดานหลักการมสีวนรวม  

5.ดานหลักความรับผดิชอบ 

6.ดานหลักความคุมคา 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมจากประชากร คือ ครูโรงเรียนเอกชน จํานวน 304 คน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางเปนครู 

จํานวน 175 คน ซึ่งทําการกําหนดกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบแบงช้ันภูมติามขนาดโรงเรียนและวธีิการสุมอยางงาย 

เคร่ืองมอืในการวจิัยเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 56 ขอแบงออกเปน 3 ตอน 

คอื 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ ประสบการณในการทํางานและขนาด

ของโรงเรียน เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) จํานวน 3 ขอ 

    ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปนแบบมาตรา

ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 56 ขอ ไดคาความเช่ือม่ัน 0.97 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด (Open–Ended Questionnaires) เพื่อแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ เปน

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 ใน 6 ดาน 

การวเิคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปมรีายละเอียดดังน้ี 

 1.  แบบสอบถาม ตอนท่ี 1 สถานภาพขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ ประสบการณในการ

ทํางานและขนาดของโรงเรียน ซึ่งวเิคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ  

 2.  แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เปนขอมูลสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน วิเคราะห

ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ใชสถติิทดสอบ t-test (Independent) และใชสถิติทดสอบ(f-test)  

ในการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว(one-way-Analysis of Variance) กรณท่ีีมคีวามแตกตางอยางมนัียสําคัญท่ีระดับ 

.05 จะทดสอบเปนรายคูดวยวธีิการของเชฟเฟ (Scheffé) 

3.  แบบสอบถาม ตอนท่ี 3 วเิคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ในการแสดงความคดิเห็น ขอเสนอแนะ 

จากแบบสอบถามปลายเปด ดวยการวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวแจกแจงเรียงตามลําดับความถี่ 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 มวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

โรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 จําแนกตาม เพศ ประสบการณในการทํางานและ

ขนาดของโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา 

1. สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 ตามความคดิเห็นของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา สภาพการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานหลักนิติธรรม         
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ดานหลักความดานรับผิดชอบ ดานหลักความโปรงใส ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความมีสวนรวม และดานหลักความ

คุมคา ตามลําดับ  

2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม เพศและประสบการณในการทํางาน พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกตาม 

ขนาดของโรงเรียน พบวา แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05   
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

สรุปผลการวจัิย 

สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  

2  ตามความคดิเห็นของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพจิารณารายดานพบวา สภาพการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของโรงเรียนท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ 

หลักความโปรงใส หลักคุณธรรม หลักความมสีวนรวม และหลักความคุมคา ตามลําดับ  

ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม เพศ ประสบการณในทํางานและขนาดของโรงเรียน พบวา ครูท่ีมีการปฏิบัติงาน

ในโรงเรียนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมและรายดานไม

แตกตางกัน สวนครูท่ีมีการปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมพบวา ไมแตกตางกัน เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ครูท่ีมีประสบการณ

การทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในดานหลักนิติธรรมและดานหลัก

คุณธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานความโปรงใส ดานหลักความรับผิดชอบ ดาน

หลักการมีสวนรวมและดานหลักความคุมคา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และครูท่ีมีการ

ปฏบัิติงานในโรงเรียนท่ีมขีนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในดานหลักนิติธรรม 

ดานหลักคุณธรรม ดานความโปรงใส ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักการมีสวนรวมและดานหลักความคุมคา 

แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05   

อภปิรายผลการวจัิย 

 สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 

2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาสถานศึกษามีการนําหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

มาใชในการบริหารสถานศึกษาอยางตอเนื่องและสอดคลองกับแผนงานของโรงเรียน ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล โดย สันถวันท พยาเลี้ยง (2552, หนา 18-20) ไดกลาววา พระราชกฤษฎีกา วาดวย

การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2546 “ธรรมาภิบาล” เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคม        

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ใหมคีวามรูรักสามัคคแีละรวมกันเปนพลังกอใหเกดิการพัฒนาท่ีย่ังยนื ซึ่งสอดคลอง

กับงานวจิัยของจํานง นาหนองตูม (2550: บทคัดยอ) ศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารของผูอํานวยการ

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา 

การนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารของผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน          
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เขต 5 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก จากผลการวิจัยดังกลาว เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นท่ีนํามา

อภิปรายผลการวจิัยไดดังน้ี 

 ดานหลักนิติธรรม จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ตามความคิดเห็นของครู พบวา อยูในระดับมาก เปนลําดับท่ี 1 เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามตราสารจัดต้ังของโรงเรียนและกฎ ระเบียบ ขอบังคับของ

สถานศึกษา มคีาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา สถานศึกษาไดใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ของสถานศึกษา โดยปลูกฝงใหบุคลากรทํางานอยางถูกตองและเปนระเบียบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในสถานศึกษา        

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ ธรรมมีภักดี (2552 : บทคัดยอ) ศึกษา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

โรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย ในดานหลักนิติธรรม อยูในระดับมาก 

 ดานหลักคุณธรรม จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ตามความคิดเห็นของครู พบวา อยูในระดับมาก เปนลําดับท่ี 4 เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา สถานศึกษามผีูบริหารท่ีบริหารงานโดยยึดม่ันในความถูกตอง มรีะเบียบวนัิยในการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ี

ด ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาเนนการบริหารงานดวยความถูกตองและเปนธรรม ปฏิบัติ

ตนตามระเบียบ วินัย ของสถานศึกษา เปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชาและปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชาดวยความ

เสมอภาค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เนาวรัตน เกตุสุวรรณ (2557 : บทคัดยอ) ศึกษา สภาพและปญหาการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยนางนอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูในการบริหารตามหลักธรรมาภิ

บาล ในดานหลักคุณธรรม อยูในระดับมาก พบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 

อุเบกขาตอผูใตบังคับบัญชา ดูแลเอาใจใส และสรางขวัญกําลังใจบุคลากรในสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอตามความชอบ

ธรรมและอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน รวมท้ังวางตนตอบุคคลท่ัวไป อยางเหมาะสมกับตําแหนง หนาท่ี ปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความความขยันหม่ันเพยีร ซื่อสัตย สุจริต และไมแสวงหาผลประโยชน โดยมิชอบใสตน เสียสละท้ังดานกําลังกาย กําลังทรัพย

และปญญา เพื่อประโยชนสวนรวม ตามควรแกฐานะ ยึดถอืและเช่ือม่ันในความถูกตองดงีาม 

ดานหลักความโปรงใส  จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ตามความคิดเห็นของครู พบวา อยูในระดับมาก เปนลําดับท่ี 3 เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา สถานศึกษามีการรายงานการกํากับดูแลเกี่ยวกับการใชงบประมาณ ใหคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษารับทราบ มคีาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา สถานศึกษามีการบริหารงานอยางเปดเผย โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได โดยมีการรายงานการใชงบประมาณใหคณะกรรมการบริหารสถานศึกษารับทราบ ซึ่งสอดคลองกับสุดจิต 

นิมิตกุล (2542, หนา 17) ไดกลาวไววา ขอมูลตางๆ ตองตรงกับขอเท็จจริงของการดําเนินการและสามารถตรวจสอบได         

มกีารดําเนินการท่ีเปดเผยชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิการ ธรรมมีภักดี (2552 : บทคัดยอ) ศึกษา การใช

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความเห็นตอการใชหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย ในดานหลักความโปรงใส อยูในระดับมาก พบวาผูบริหาร
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โรงเรียนมกีารจัดต้ังกรรมการการเบิกจายถูกตองตามระเบียบและมุงเนนกระบวนการความโปรงใสทางดานงบประมาณ

ท้ังในเร่ืองการเบิกจายงบประมาณ การแสดงขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อใหเกดิศักยภาพและความนาเช่ือถอืในสถานศึกษา 

 ดานหลักความมีสวนรวม จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน           

ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ตามความคิดเห็นของครู พบวา อยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 5            

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา 

สถานศึกษาใหความสําคัญกับบุคลากร โดยมีการสงเสริมใหบุคลากรมีการทํางานเปนทีม เพื่อสรางความรักสามัคคี

เกิดขึ้นในทีมงาน ทําใหงานมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการศึกษา 

โดยใหบุคลากรมบีทบาทในการวเิคราะหและแกไขปญหา เพื่อรวมกันพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของพระ

มหาจีระศักดิ์ จิรสกฺโก (ศรีปราบ) (2554 : บทคัดยอ) ศึกษา การบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบวา ครูมคีวามคดิเห็นตอการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในดานหลักความมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา ผูบริหารรวมมือกับวัดและ

ชุมชนในการจัดการศึกษาและเปดโอกาสใหรวมกันวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

ดานหลักความรับผิดชอบ จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน      

ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ตามความคิดเห็นของครู พบวา อยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 2           

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สถานศึกษามีการจัดโครงสรางการบริหารอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวา สถานศึกษามกีารกําหนดบทบาทหนาท่ี ความรับผดิของผูใตบังคับบัญชาในการปฏบัิติงานอยางชัดเจน ในการจัด

โครงสรางการบริหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของเนาวรัตน เกตุสุวรรณ (2557 : บทคัดยอ) ศึกษา สภาพและปญหาการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยนางนอน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูในการบริหารตามหลัก    

ธรรมาภบิาล ในดานหลักความรับผดิชอบ อยูในระดับมาก ผูบริหารมกีารบริหารงาน โดยกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ

เปาประสงคและแผนงานท่ีชัดเจน มปีฏทิินปฏบัิติงานดานตาง ๆ เปนปจจุบันรวมท้ังควบคุมใหมกีารดําเนินงาน เปนไปตาม

กําหนด  

ดานหลักความคุมคา จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ตามความคิดเห็นของครู พบวา อยูในระดับมาก เปนลําดับท่ี 6 เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา สถานศึกษามกีารสงเสริมใหบุคลากร นักเรียนและชุมชนประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ตอเนื่อง มคีาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา สถานศึกษามกีารสงเสริมใหมกีารบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีอยาง

จํากัด โดยวางแผนการใชทรัพยากร คือ คน วัสดุ อุปกรณ และงบประมาณ อยางประหยัด คุมคา สงเสริมและสนับสนุน

ใหบุคลากร นักเรียนและชุมชนประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรรวัสดุอุปกรณท่ี

นํามาใชในการปฏิบัติงานตามความจําเปน ใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับสํานัก

นายกรัฐมนตรี (2542, หนา 2) ไดกลาวไววา การบริหารจัดการใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

สวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมคีวามประหยัดใชของอยางคุมคาสรางสรรคสนิคาและบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแขงขัน

ไดในเวทีนานาชาติและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอดิเรก พรหมเผา (2556 

: บทคัดยอ) ศึกษา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอวังเหนือ 
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําปาง เขต 3 ในดานหลักความคุมคา อยูในระดับมาก พบวา สถานศึกษามีการวางแผนการ

ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา มีการสนับสนุนการใชทรัพยากรและแหลงเรียนรูทองถิ่น มีการ

หมุนเวียนทรัพยากรท่ีใชแลวกลับมาใชใหม สงผลใหบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความตะหนักและเห็นคุณคาของการใช

ทรัพยากรอยางคุมคา 

จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม เพศ ประสบการณในทํางานและขนาดของโรงเรียน อภิปราย

ผลการวจิัย ไดดังตอไปน้ี 

 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีต้ังไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูทุกทานมีบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ซึ่งจะตองนํา

หลักธรรมาภิบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ันครูจึงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของวสันต สวัสดิ์สุข (2556 : บทคัดยอ) ศึกษา การบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เขตอําเภอเชียงแสน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผลการวิจัย พบวา ครูผูสอนท่ีมีเพศหญิงและเพศชายมีความ

คดิเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน พบวา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จงึไมเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีต้ังไว เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูท่ีมีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป มีความคิดเห็นตอ

สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในดานหลักนิติธรรมแตกตางกับครูผูมปีระสบการณในการทํางาน

ระหวาง 5-10 ปและครูท่ีมีประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนครูท่ีมี

ประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนใน

ดานหลักคุณธรรมแตกตางกับครูท่ีมีประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูท่ีมีประสบการณการทํางานมากกวา 5 ปขึ้นไป มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามหนาท่ี        

ท่ีไดรับมอบหมาย โดยอาศัยกฎ ระเบียบ ขอบังคับ กับการปฏิบัติหนาท่ีอยางตอเนื่อง จึงใหความสําคัญตอการนําหลัก

กฎหมายหรือหลักนิติธรรมมาใชในการปฏิบัติงาน ดังน้ันครูจึงมีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

ปนัดดา จิตคง (2556 : บทคัดยอ) ศึกษา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามทัศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา          

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ครูท่ีมปีระสบการณการทํางานแตกตางกัน พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวาแตกตางอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .001 

 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวาโดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันทุกดาน           

จงึเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอ

สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในดานหลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส ดานหลัก

ความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคาแตกตางกับครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ อยางมี

นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญมีทรัพยากรท่ีแตกตาง
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กัน อาทิ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ จึงทําใหสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกตางกันมีปริมาณงานหรือปจจัยในการ

บริหารงานท่ีแตกตางกัน สถานศึกษาท่ีมขีนาดใหญมภีาระหนาท่ีและปริมาณงานท่ีมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาด

เล็ก จึงสงผลใหครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

สุวิมล สุริยะ (2556 : บทคัดยอ) ศึกษา การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูตอการบริหารงาน

บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยรวมและรายดานแตกตางกันทุก

ดาน อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01  

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

  จากผลการวจิัย พบวา สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยมขีอเสนอแนะในดานหลักนิติธรรม สถานศึกษาควรมีการกระจายอํานาจและมอบหมาย

งานอยางเหมาะสม ตามความรูความสามารถของผูใตบังคับบัญชา ดานหลักคุณธรรม สถานศึกษาควรมีการสรางขวัญ

และกําลังใจใหแกผูปฏบัิติงานและดูแลเอาใจใสในดานสวัสดกิาร ทําใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจกันทํางาน เพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา ดานหลักความโปรงใส สถานศึกษาควรมีการเผยแพรรายงานการประเมินตนเองให

ผูเกี่ยวของรับทราบ ดานหลักความมีสวนรวม สถานศึกษาควรสงเสริมใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการนําภูมิ

ปญญาทองถิ่นมาจัดกระบวนการเรียนรูในสถานศึกษา ดานหลักความรับผิดชอบ สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการจัด

แหลงการเรียนรูและสื่อท่ีมีคุณภาพใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอและเหมาะสมและดานหลักความ

คุมคา สถานศึกษาควรมกีารสงเสริมใหใชอาคารสถานท่ีตาง ๆ ในการจัดกจิกรรมแกชุมชน  

 2.  ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

2.1 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน 

2.2 ควรศึกษาวิจัยสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในระดับสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาอื่น ๆ และระดับชาติตอไป 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตัวเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดีย่ิง         

จากดร.สันติ บูรณะชาติ กรรมการท่ีปรึกษา ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ใหขอคิดเห็นใน เนื้อหาสาระ ตลอดจนตรวจแกไข        

จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตัวเองฉบับน้ีถูกตอง และสมบูรณย่ิงขึ้น ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ ดร. สุนทร คลายอํ่า 

นายอ่ินคํา ใจกันทะ และ นางจินดา กําลังประสิทธ์ิ ท่ีไดใหความกรุณา เปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบและแกไข

เคร่ืองมือในการวิจัยใหสมบูรณย่ิงขึ้น ขอขอบพระคุณทาน ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โรงเรียนเอกชน สังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีอํานวยความ

สะดวกเสยีสละเวลาอันมคีาย่ิงใน การตอบแบบสอบถามและใหขอมูลตาง ๆ ท่ีเปนจริง  
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 ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัวท่ีเปนผูใหกําลังใจ และขอกราบขอบคุณทานอาจารยหลักสูตร

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทาน และเพื่อนนิสิตการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา ทุกทาน ท่ีใหคําแนะนํา แลกเปลี่ยนประสบการณท่ีด ีในระหวางการศึกษาดวยดมีาโดยตลอด 

 ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมีสวนรวมการศึกษาคนควาน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี คุณคาและประโยชน อันพึงมีจาก

การศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวจิัยคนควาขอมอบแดบุพการี และผูมพีระคุณทุกทาน 
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สภาพการบรหิารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต3 

THE STATE OF PERSONNEL ADMINISTRATION OF BASIC EDUCATION PRIMARY 

SCHOOL IN MAENAWANG EDUCATION QUALITY DEVELOPMENT CENTER UNDER 

CHIANGMAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 

จิราภร กางออนตา6

1* และเทอดชาติ ชัยพงษ72 

Jiraporn Kangonta1* and Thoetchat Chaiyapong2 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ประชากรท่ีใช

ในการศึกษา คือ ผูอํานวยสถานศึกษาและขาราชการครู จํานวน 86 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีมี

ระดับการดําเนินงานอยูในระดับสูงสุด คอื ดานการพัฒนาบุคคล รองลงมา คอื การวางแผนบุคคลและการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานบุคคล สวนดานท่ีตํ่าสุด คือ การสรรหาบุคคล และขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  พจิารณาจาก

ความถี่สูงสุดในรายดาน พบวา ดานการวางแผนบุคคล ไดแก สถานศึกษาควรวางแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับความ

ตองการและความจําเปน ดานการสรรหาบุคคล ไดแก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดสรรบุคลากรใหสอดคลองกับ

ความตองการของสถานศึกษาเปนอันดับแรก  ดานการพัฒนาบุคคล ไดแก ผูบริหารควรจัดต้ังงบประมาณเพื่อดําเนินการ

พัฒนาบุคคล และดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล ไดแก ผูบริหารควรนิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรอยางตอเนื่อง 
 

คําสาํคัญ: การบริหารงานบุคคล 
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Abstract  

The purpose of this independent study was to study the state and the suggestion of personnel 

administration of Basic Education Primary School in Maenawang Education Quality Development Center under 

Chiangmai Primary Educational Service Area Office 3. Populations in this research were 86 administrators and 

teachers. The tools used in collecting data were five-rating scales questionnaires. The data were analyzed by using 

descriptive statistics, frequency, mean and standard deviation. The results of the research were following:           

The overall aspect of the state of personnel administration of Basic Education Primary School was at a high level. By 

item found that the highest item was personnel planning and the lowest item was personnel recruitment.            

The suggestion of personnel administration of Basic Education Primary School by considering of the highest item 

frequency, a personnel planning was suggested that the school should plan the person to correspond with the need 

and the necessity, a personnel recruitment was suggested that Chiangmai Primary Educational Service Area Office 3 

should divide the teachers to correspond with the need and the necessity first, a personnel development was 

suggested that the administrators should support enough budget for personnel development and  a personnel 

performance appraisal was suggested that the administrators should suggest and assess the personnel performance 

continuously. 
 

Keywords: Personnel Administration 
 

บทนํา 

 การศึกษาเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการสรางคนใหมีความเจริญ

งอกงาม ท้ังทางดานความรู สติปญญา จติใจ รางกาย และสังคม สถานศึกษาจึงเปนองคกรสําคัญท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใน

การจัดการศึกษา ใหความรู ปลูกฝงคานิยมท่ีดีงามแกสมาชิกในสังคมใหมีคุณภาพ สามารถปรับตัวไดเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถดําเนินชีวิตไดอยางเปนสุข การบริหารงานในสถานศึกษาใหมีคุณภาพจึงตองอาศัย

บุคลากรเขาชวยในการดําเนินงาน เพราะคุณภาพของสถานศึกษาจะสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคอยางมี

ประสทิธิภาพ ยอมขึ้นอยูกับบุคคลท่ีทําหนาท่ีในองคกรน้ัน บุคคลจึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญประการหน่ึง ในการผลักดันให

องคกรประสบผลสําเร็จบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนสวนหน่ึงของการบริหารงานใน

องคการ ซึ่งประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การส่ังการและการควบคุมในสวนของการ

จัดคนเขาทํางานน้ัน ไดมีการพัฒนาขึ้นเปนศาสตรทางวิชาการท่ีเรียกวาการบริหารงานบุคคล และพัฒนาตอเนื่องมาเปน

การบริหารทรัพยากรมนุษย โดยไดรวมการพัฒนา การประเมินผลพนักงาน การธํารงรักษา การจายคาตอบแทน การจัด

สวัสดกิาร และการจูงใจในการทํางานดวยวธีิการตาง ๆ เขาไวดวย การบริหารทรัพยากรจึงมีความสําคัญตอองคกร และ

เปนปจจัยหน่ึง ท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จ โดยมีบทบาทสําคัญในการคนหาทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคามาทํางาน

กับองคการ มุงพัฒนาเพื่อการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย และสงเสริมใหทรัพยากรมนุษยน้ันมุงทํางานอยางทุมเทใหกับ

องคการ  ( วชัิย โถสุวรรณจนิดา 2549, หนา 1)  
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 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 35 ไดกําหนดใหสถานศึกษา

ท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่งเปนผลใหสถานศึกษามีภารกิจ อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการบริหารบุคลากรประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)       

พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ               

ใหคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง โดยใหมอํีานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

กับการศึกษาในภารกิจของสถานศึกษา 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน

บริหารงานท่ัวไป  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถปฏบัิติงานเพื่อตอบสนองภารกจิกจิของสถานศึกษา และดําเนินการดานการ

บริหารบุคคลไดอยางมีอิสระเกิดความคลองตัว ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองรูและเขาใจขั้นตอนกระบวนการ

บริหารงานบุคคล นอกเหนอืไปจากการบริหารงานอื่น ๆ อาทิเชน ดานการวางแผนบุคคล ดานการสรรหาบุคคล ดานการ

พัฒนาบุคคล และดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของกระบวนการบริหารท้ัง        

4 ดานน้ีแลว จะเห็นวา การบริหารงานบุคคลจัดวาเปนกระบวนการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนกระบวนการแหงความ

พยายามท่ีจะใหมีบุคลากรท่ีดี มีความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม มาทํางานกับ

องคกร  

 ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง จัดต้ังขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต3 

วาดวยศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูรวมกันใหมีประสิทธิภาพใหเกิด

ประโยชนสูงสุด เปนการรวมกลุมโรงเรียนในพื้นท่ีตําบลแมนาวาง จํานวน 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนชุมชนบานคาย 

โรงเรียนบานหนองขี้นกยาง โรงเรียนบานฮางตํ่า โรงเรียนบานหวยมวง โรงเรียนประพันธ-อารีหงษสกุล  โรงเรียนบาน 

หวยคอกหมู โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ 1 และโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ 2  นักเรียนสวนใหญเปนชาวเขาและชนกลุม

นอยท่ีอพยพยายถิ่นฐานเขามาในประเทศไทย ไดแก มูเซอ จีนฮอ ลีซอ ไทยใหญ ปะหรอง วา ปะกากะญอ ซึ่งมีความ

แตกตางทางดานภาษา จึงมีอุปสรรคในการสื่อสารการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน การขาด

แคลนครูผูสอนในการจัดช้ันเรียน และครูผูสอนท่ีตรงกับสาขาวชิาตางๆ นอกจากน้ันผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนระดับชาติระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พ.ศ. 2556 ไดช้ีใหเห็นวาผลคะแนนเฉลี่ยแตละวิชาของนักเรียนในศูนยพัฒนา

คุณภาพการศึกษาแมนาวาง ทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกวิชามีผลคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน ดังน้ันบุคลากรใน

องคกรซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน จึงเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญในการรับภาระหนาท่ีในการอบรมส่ังสอน

ผูเรียน ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น สามารถจบการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

กําหนด  

 ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวจิัยจงึสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

โดยขอมูลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ีจะเปนประโยชนตอผูวิจัย ตอผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สําหรับเปน

แนวทางการพัฒนา การวางแผน การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาแมนาวาง ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอสถานศึกษาซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียน ใหมคีุณภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

แมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

 การวจิัยเร่ือง สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินงานตามลําดับดังน้ี ประชากร การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวม

ขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากร  

 ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 8 คน ขาราชการครู จํานวน 78 คน รวมจํานวน 86 คน ในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ปการศึกษา 

2557 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามา

จัดทําเคร่ืองมอืในการสอบถาม เร่ือง สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต3 การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 1) ดานการ

วางแผนบุคคล 2) ดานการสรรหาบุคคล 3) ดานการพัฒนาบุคคล 4) ดานการประเมนิผลการปฏบัิติงานบุคคล 

เครื่องมอืทีใ่ชในการวจัิย 

การสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ีมผีูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

 1. ศึกษาทฤษฎีเอกสาร ตํารา แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

 2. ผูวจิัยสรางแบบสอบถามฉบับรางแบบสอบถามจากขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมดใหครอบคลุมสภาพการบริหาร

บุคคลของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 3. นําเสนออาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษาพจิารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใชภาษา  

 4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความถูกตอง

ของเนื้อหา (Content) โดยใชเทคนิค IOC นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากล่ันกรองจาก

อาจารยท่ีปรึกษาแลวนําเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน      

  4.1 ดร.อนวัช อุนกอง 

     4.2 ศน.สมเดยีว เกตุอินทร 

     4.3 นายณัฐพงศ มะโนคํา 
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เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) ไดคา 

IOC ระหวาง 0.67-1.00 โดยใหผูเช่ียวชาญพจิารณาตามเกณฑ 

 5. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3              

ปการศึกษา 2557 โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน 

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง มลัีกษณะแบบสอบถามเปนแบบเลอืกตอบ (Check List) 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผนบุคคล           

2) ดานการสรรหาบุคคล 3) ดานการพัฒนาบุคคล 4) ดานการประเมนิผลการปฏบัิติงานของบุคคล  

ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ ของ Likert (Best&Kahn, 1993,   pp 246-

250) ดังน้ี  

 ระดับ 5 หมายถงึ มกีารดําเนินงานมากท่ีสุด 

 ระดับ 4 หมายถงึ มกีารดําเนินงานมาก 

 ระดับ 3 หมายถงึ มกีารดําเนินงานปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถงึ มกีารดําเนินงานนอย 

 ระดับ 1 หมายถงึ มกีารดําเนินงานนอยท่ีสุด 

  เกณฑการวเิคราะหผลการประเมนิของเบสต (Best, อางถงึใน สุภาเพ็ญ จริยะเศษฐ, 2542, หนา 122) ดังน้ี 

   คะแนนเฉลี่ย   4.50 - 5.00   หมายถงึ การดําเนินงานมากท่ีสุด    

   คะแนนเฉลี่ย   3.51 - 4.50   หมายถงึ การดําเนินงานมาก   

   คะแนนเฉลี่ย   2.51 - 3.50   หมายถงึ การดําเนินงานปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ย   1.51 - 2.50   หมายถงึ การดําเนินงานนอย   

   คะแนนเฉลี่ย   1.00 - 1.50   หมายถงึ การดําเนินงานนอยท่ีสุด      

ตอนท่ี 3 สอบถามขอเสนอแนะการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา    

แมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  ใน  4 ดาน ไดแก 1)ดานการวางแผนบุคคล          

2)ดานการสรรหาบุคคล 3)ดานการพัฒนาบุคคล  4)ดานการประเมนิผลการปฏบัิติงานของบุคคล   ลักษณะแบบสอบถาม

ปลายเปด  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวจิัยดําเนินการดังน้ี 
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 1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดตอ ขอความ รวมมือในการตอบ

แบบสอบถาม ถึงผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เพื่อขออนุญาต เก็บขอมูลจากประชากรท่ีกําหนดไว 

  2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือ ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนา

คุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  

 3. การสงแบบสอบถามใหกลุมประชากรผูวจิัยสงแบบสอบถามดวยตัวเอง 

 4. การรวบรวมแบบสอบถามผู วิจัยไดเดินทางไปรวบรวมดวยตนเองหลังจากสงแบบสอบถาม ไปแลว            

2 สัปดาห ไดแบบสอบถามคนืครบทุกฉบับ 

 5. นําแบบสอบถามท่ีไดคนื มาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบกอนนําไปวเิคราะหขอมูล 

 วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

 ผูวจิัยไดดําเนินการวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดังน้ี 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหโดยใชความถี่และคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมกับ

คําบรรยายประกอบ 

 2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 วเิคราะหขอมูล คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 วเิคราะหขอมูลโดยใชวธีิวเิคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

และบรรยายเชิงพรรณนา 
 

ผลการศึกษา 

การวจิัยสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง ผูวจิัยเสนอผลการวเิคราะหขอมูล 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

  ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนา

คุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
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สรุปผลและอธปิรายผล 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ืองสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนา

คุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย คดิเปนรอยละ 

46.50 เพศหญงิ คดิเปนรอยละ 53.50 สวนใหญอายุ 31 – 40 ป รองลงมามอีายุเฉลี่ย21-30 ป คดิเปนรอยละ 44.20 

ระดับการศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี คดิเปนรอยละ 59.30 ตําแหนงปจจุบัน สวนใหญเปนขาราชการครู คดิเปนรอยละ 

90.70 ตําแหนงผูอํานวยการ คดิเปนรอยละ 9.30 ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง สวนใหญมอีายุราชการ 1-10 ป คดิเปน

รอยละ 60.50 รองลงมา 21-30 ป คดิเปนรอยละ 20.90  

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

ผลการศึกษาสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต3 มีระดับการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน ดานท่ีมีระดับการดําเนินงานอยูในระดับสูงสุด คือ ดานการพัฒนาบุคคล รองลงมา คือ การวางแผนบุคคล และ   

การประเมนิผลการปฏบัิติงานบุคคล สวนดานท่ีตํ่าสุด คอื การสรรหาบุคคล 

 1. ดานการวางแผนบุคคล โดยภาพรวม พบวามีสภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

ระดับการดําเนินงานสูงสุด คอื มกีารสํารวจความตองการบุคลากรในสถานศึกษาดานการจัดอัตรากําลัง รองลงมา มีการ

กําหนดคุณสมบัติของบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา สวนขอท่ีมรีะดับการดําเนินงานตํ่าสุด คือ มี

การจัดทําคูมอืการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

 2. ดานการสรรหาบุคคล โดยภาพรวม พบวามีสภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

ระดับการดําเนินงานสูงสุด คือ มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผูท่ีเกี่ยวของเพื่อกําหนดนโยบายดาน

อัตรากําลัง รองลงมา มกีารกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาคัดเลือกอยางชัดเจน สวนขอท่ีมีระดับการดําเนินงานตํ่าสุด 

คอื มกีารคัดเลอืกการบรรจุตําแหนงงาน เหมาะสมกับโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา 

 3. ดานการพัฒนาบุคคล โดยภาพรวม พบวามีสภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

ระดับการดําเนินงานสูงสุด คือ มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนงานและโครงการพัฒนาบุคคล 

รองลงมา มกีารจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมตามความเหมาะสม สวนขอท่ีมีระดับการดําเนินงานตํ่าสุด คือ      มีการ

จัดกองทุนในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 

 4. ดานการประเมนิผลการปฏบัิติงานบุคคล โดยภาพรวม พบวามีสภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ขอท่ีมรีะดับการดําเนินงานสูงสุด คือ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลอยางโปรงใสและยุติธรรม 

รองลงมา มีการแจงเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานแกบุคลากร สวนขอท่ีมีระดับการดําเนินงานตํ่าสุด คือ มีการ

จัดทํารายงานและเผยแพรรายงานผลการปฏบัิติงานบุคคลสมํ่าเสมอ 
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 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 1. ดานการวางแผนบุคคล พบวา ผูบริหารและขาราชการครู เสนอแนะวา สถานศึกษาควรวางแผนอัตรากําลัง

ใหตรงกับความตองการและความจําเปน ศูนยพัฒนาคุณภาพควรมีสวนรวมในการวางแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา 

ควรมีการวางแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาและศูนยพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและควรใหผูบริหาร

สถานศึกษากําหนดตําแหนงอัตรากําลังขาราชการครูไดเอง 

 2. ดานการสรรหาบุคคล พบวา ผูบริหารและขาราชการครู เสนอแนะวาหนวยงานตนสังกัดควรจัดสรร

บุคลากรใหตรงกับความตองการของสถานศึกษาเปนอันดับแรก สถานศึกษาควรสรรหาบุคลากรตามความตองการ

ทางดานงานวชิาการ ผูบริหารสถานศึกษาควรไดคัดเลอืกขาราชการครูมาบรรจุในสถานศึกษา ควรใหศูนยพัฒนาคุณภาพ

มสีวนรวมในการสรรหาบุคคลของสถานศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาควรนําผลจากการสํารวจมาใชในการวางแผนสรร

หาบุคคล 

 3. ดานการพัฒนาบุคคล พบวา ผูบริหารและขาราชการครู เสนอแนะวา ผูบริหารและสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาควรจัดต้ังงบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบุคคลอยางเพียงพอ การพัฒนาบุคคลบางกลุมสาระ        ทาง

สํานักงานเขตพื้นท่ีไมมีการดําเนินการ ศูนยพัฒนาคุณภาพควรจัดใหมีการอบรม สัมมนาบุคลากรภายในศูนยตามกลุม

สาระการเรียนรู สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาครบทุกคน ควรมแีผนพัฒนาบุคคลอยางชัดเจนในแตละป สนับสนุน

ใหบุคลากรทําวิจัยทางการศึกษาอยางแทจริง และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรทําการสํารวจความตองการพัฒนา

บุคคลแลวจัดอบรม  

 4. ดานการประเมนิผลการปฏบัิติงานบุคคล พบวา ผูบริหารและขาราชการครู เสนอแนะวา สถานศึกษาควรมี

การวางแผนการประเมนิผลการปฏบัิติงานบุคคลอยางเปนระบบ ผูบริหารควรการนิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรอยางตอเนื่อง สถานศึกษาควรจัดแผนการ ชวงเวลา การประเมนิผลการปฏบัิติงานอยางชัดเจนและเปนระบบ 

ควรมีการจัดทํางายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล และสถานศึกษาควรนําผลการประเมินมาใชพัฒนา

สถานศึกษาอยางแทจริง 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากสรุปผลการวิจัยสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนา

วาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต3 มปีระเด็นท่ีนํามาอภิปราย ดังน้ี  

 1. ผลการวิจัยสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต3 พบวา ผูบริหารและขาราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ

การบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต3 โดยภาพรวม มสีภาพอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาบุคคล 

มีสภาพการดําเนินงานสูงสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ครูเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการสงเสริมประสิทธิภาพของการจัด

การศึกษา ครูจงึตองเปนบุคคลท่ีมคีวามรู สามารถถายทอดความรูใหกับผูเรียนไดอยางถูกตอง เปนผูท่ีทันตอสถานการณ 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ดังน้ัน ครูจึงตองเปนผูท่ีหม่ันศึกษาหาความรู พัฒนาวิชาชีพของตนเองอยูสมํ่าเสมอ สอดคลองกับ
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แนวคดิของ (กติิมา ปรีดดีลิก (2542, หนา 117) กลาววา การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญเปนอยาง

ยิ่งอยางหน่ึงของการบริหาร เพื่อใหผูปฏบัิติงานเปนผูมคีวามรู ความสามารถเหมาะสมกับเหตุการณปจจุบัน จงึจําเปนตอง

มกีารพัฒนาบุคลากร ซึ่งมคีวามสอดคลองกับแนวคิดของ สุนันทา เลาหนันทน (2542, หนา 15-18) กลาววา การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยชวยใหบุคคล กลุมและองคกรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งท่ีจําเปน เพราะ

บุคคล งานองคกรมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ และยังสอดคลองกับเสถียร ชาวไทย(2534, หนา 168-170) กลาววา การ

พัฒนาบุคคลเปนการสงเสริมความเจริญกาวหนาของบุคคล โดยการดําเนินการตางๆ เชน การพัฒนาทางดานความคิด 

การกระทํา ความรู ทักษะ และเจตคติ เพื่อชวยใหบุคคล มีสมรรถภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคคลหรือการ

พัฒนาบุคลากรเปนการจุดประกายความคิด โดยเฉพาะอยางย่ิงความคิดใหมๆอันเปนแรงผลักดันใหเกิดการกระทําหรือ

พฤติกรรมตอไป ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจงึจําเปนตองสงเสริมใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สันติ อวรรณนา (2551) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบวา ในการพัฒนาครูดานการฝกอบรม ผูบริหารไดสงเสริมใหครูเขารับการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองท่ีจัดโดยหนวยงานภายในและภายนอก และมีการจัดเตรียมแผนงานโครงการในการอบรมเพื่อ

พัฒนาครู จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธนกฤต ทาบุรี (2554 )ไดศึกษา การ

บริหารงานบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมเครือขายบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ดานการ

พัฒนาบุคลากรผลการศึกษาพบวา บุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรมไดนําความรูท่ีไดมาเผยแพรแกบุคลากรภายในโรงเรียน 

และเปดโอกาสใหบุคลากรไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นได สนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อใชในกิจกรรม

การเรียนการสอนและผลงานทางวชิาการ  

 2. ขอเสนอแนะการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต3 พบวา ดานการวางแผนบุคคล ท่ีมีจํานวนความถี่มากท่ีสุด ไดแก 

สถานศึกษาควรวางแผนอัตรากําลังใหตรงกับความตองการและความจําเปน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา การวางแผน

อัตรากําลังเปนการวเิคราะหหรือคาดคะเนถงึกําลังคนในสถานศึกษา เพื่อจะไดบุคลากรตรงตามความตองการ ตามความ

จําเปนในแตสาระการเรียนรู ไดบุคลากรท่ีมคีวามรู ความสามารถ มคีุณสมบัติตามมาตรฐานวชิาชีพ สอดคลองกับแนวคิด

ของ วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550, หนา 57) ไดสรุปเกี่ยวกับ การวางแผนทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการวิเคราะหและ

คาดคะเนความตองการของทรัพยากรมนุษยขององคการในอนาคตอยางเปนระบบโดยจะตองระบุจํานวน คุณสมบัติของ

บุคลากร รวมถงึระดับความรู ความสามารถ และทักษะท่ีตองการสอดคลองกับแผนงานท่ีองคการกําหนดไว ท้ังน้ีเพื่อให

ม่ันใจวาจะไดบุคลากรท่ีเพียบพรอมในคุณสมบัติ มีจํานวนเพียงพอกับภารกิจขององคการท่ีจะจัดกระทําในอนาคตเปน

สําคัญ และสิ่งท่ีควรตระหนักมากท่ีสุดคือ การกําหนดแนวทางปฏิบัติและแผนการใชบุคลากรใหเกิดคุณคาสูงสุดแก

องคการ และขอเสนอแนะยังสอดคลองกับผลการวจิัยของ จันจริา อินตะเสาร (2550) ไดศึกษาการบริหารงานบุคลากรใน

สถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครเชียงใหม พบวา ในดานการวางแผนงานบุคลากรมีการกําหนดแผนงานไวในแผน กลยุทธ 

มีการวางแผนใชบุคลากรท่ีมีอยูตรงกับงานท่ีปฏิบัติและบุคลากรมีสวนรวมในการวาง แผนปฏิบัติงาน มีการวางแผน

บุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางเปนระบบ สวนปญหาในการวางแผนบุคลากรท่ีพบคือ บุคลากรท่ีมีอยูไมตรงตามความ

ตองการและมีความรูความสามารถไมเหมาะสมกับงาน ไมมีโอกาสคัดเลือกบุคลากร ขอเสนอแนะคือ ควรเสนอขอมูล

จํานวนบุคลากรท่ีตองการตอหนวยงานตนสังกัด และควรรีบกําหนดความตองการของบุคลากรท้ังประเภทและจํานวน
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สําหรับดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน มีคําส่ังแตงต้ังใหบุคลากรเขาปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน มีการมอบหมายหนาท่ี

อยางชัดเจน มีการมอบหมายงานตามความรูความสามารถ  สวนปญหาท่ีพบคือ ขาดแคลนบุคลากรในบางสาขา 

บุคลากรรับผดิชอบงานหลายดาน ขาดแคลนบุคลากรท่ีมคีวามรูเฉพาะดาน ขอเสนอแนะ ควรจัดบุคลากรเขาปฏบัิติงานให

ตรงความรูและความสามารถและความถนัด ควรจัดบุคลากรใหเพียงพอกับความตองการโดยเฉพาะงานสนับสนุนการ

สอน จัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ดานการสรรหาบุคคล ขอเสนอแนะท่ีมีจํานวนความถี่มากท่ีสุด ไดแก 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดสรรบุคลากรใหตรงกับความตองการของสถานศึกษาเปนอันดับแรก ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวา สถานศึกษาไดรับการจัดสรรตําแหนงไมตรงตามความตองการท่ีขอไป ทําใหไดรับการบรรจุขาราชการครูท่ียังไม

ตรงกับสาระการเรียนรู ทําใหเกิดประสิทธิภาพดานการจัดการเรียนนอย ดังน้ัน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตองจัดสรร

บุคลากรใหตรงกับความตองการของสถานศึกษา โรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย ของ ฐิติยา ปทุมราษฎร และ 

จณิณวัตร ปะโคทัง (2557) ไดศึกษา สภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบวา 1) ดานปญหาการกําหนดอัตราและสรรหาบุคคล มีปญหา ไดแก 

โรงเรียนไมมอํีานาจในการกําหนดอัตราและสรรหาบุคคล 2) ดานการบรรจุแตงต้ัง มีปญหาคือ โรงเรียนไดครูไมตรงตาม

ความตองการของโรงเรียน ดังน้ัน การบริหารงานสถานศึกษาจะเกดิประสทิธิภาพและประสทิธิก็ยอมขึ้นอยูกับบุคลากรใน

สถานศึกษาน้ันเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จารุพรรณ คุณพันธ (2538, หนา 25) กลาวถึงการสรรหาวา 

หมายถงึ ความพยายามขององคการในการแสวงหาบุคคลท่ีมคีวามรูความสามารถใหเขามาทําการคัดเลอืก เขาปฏบัิติงาน

ในตําแหนงท่ีเหมาะสมขององคการ ดานการพัฒนาบุคคล ขอเสนอแนะท่ีมีจํานวนความถี่มากท่ีสุด ไดแก ผูบริหารควร

จัดต้ังงบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบุคคลอยางเพียงพอ ท้ังน้ีเปนเพราะวา ครูเปนบุคลากรท่ีสําคัญในการถายทอด

ความรูใหกับผูเรียน  ดวยปจจุบันมคีวามเจริญกาวหนาทางวทิยาการใหม และเทคโนโลยีตางๆท่ีเกดิขึ้นอยางมากมาย และ

มแีนวโนมจะมมีากขึ้นตามลําดับ ทําใหสภาพแวดลอมทางสังคมเปลี่ยนไป ในดานการศึกษา หลักสูตรก็มีการปรับเปลี่ยน

ไป เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยเหตุน้ีการพัฒนาบุคคล จึงเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิง

เพื่อท่ีจะเปนการเสริมสรางประสทิธิภาพครู ใหมคีวามรูความชํานาญ และทักษะในการปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ มอนถิ่น นพคุณ (2551) ไดศึกษาการ

พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุรุ-แมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

ปญหาท่ีพบ คือ การอบรมยังไมตรงตามความตองการของครู ขาดแคลนงบประมาณ ขอเสนอแนะ ควรสํารวจความ

ตองการและจัดงบประมาณใหเหมาะสมครูเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในองคกร องคหรือสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จได

ยองขึ้นอยูกับบุคลากรในองคกรน้ัน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ จันจิรา อินตะเสาร (2550 ) ปญหาในการพัฒนา

บุคลากร พบวา การจัดการอบรมยังไมครอบคลุมทุกกลุมสาระ ขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ขอเสนอแนะ ควร

มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหเพียงพอ และควรจัดหาหรือใหมีแหลงขอมูลท่ีจะคนควาหา

ความรูได และควรจัดใหมกีารอบรมใหตรงตามความรูความสามารถ ดังน้ัน การพัฒนาบุคลากรจึงเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิง

ตอองคกร ผูบริหาร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสนับสนุน ท้ังดานความรูและงบประมาณในการพัฒนาวิชาชีพบุคลากร 

ดานการประเมนิผลการปฏบัิติงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีทําใหบุคลากรเกิด

การพัฒนา และสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดตามคาดหมายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร 

(2547, หนา 305) ไดอธิบายวา การประเมนิผลการปฏบัิติงาน คอื กระบวนการพจิารณาตัดสินวาบุคลากรปฏิบัติงานไดดี
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เพียงไร โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว และสื่อสารใหบุคลากรทราบถึงผลการพิจารณา การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานจึงเปนเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงของการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ เพราะจะทําใหทราบวา 

บุคลากรสามารถปฏบัิติงานไดตามเปาหมายและนโยบายขององคการหรือไม นอกจากน้ัน ยังชวยใหทราบวาบุคลากรแต

ละคนควรจะไดรับรางวัลตอบแทนมากนอยเพยีงไรจากการปฏบัิติงาน และยังทําให ผูบังคับบัญชาทราบถงึจุดเดน จุดดอย 

และศักยภาพของผูใตบังคับบัญชาแตละคน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการฝกอบรม การโยกยาย และการเลื่อนตําแหนงของ

พนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล ขอเสนอแนะท่ีมีจํานวนความถี่มากท่ีสุด ไดแก ผูบริหารควรจัดใหมีการ

นิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธนกฤต ทาบุรี 

(2554) การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมเครือขายบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัด

เชียงใหม พบวา ปญหา การประเมนิผลการปฏบัิติงานไมตอเนื่องและควรประเมนิผลการปฏบัิติงานอยางตอเนื่อง  
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ท่ีช้ีใหเห็นสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต3 ดังน้ันโรงเรียนควรไดตระหนักเห็นถงึ

ความสําคัญของการบริหารงานบุคลากรซึ่งเปนอีกหน่ึงภารกจิหลักท่ีสําคัญของโรงเรียนและควรมกีารสงเสริม สนับสนุน

การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอยางแทจริง 

1. ดานการวางแผนบุคคล สถานศึกษาควรวางแผนอัตรากําลังใหตรงกับความตองการและความจําเปน ศูนย

พัฒนาคุณภาพควรมีสวนรวมในการวางแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา ควรมีการวางแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา

และศูนยพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและควรใหผูบริหารสถานศึกษากําหนดตําแหนงอัตรากําลังขาราชการ

ครูไดเอง 

   2. ดานการสรรหาบุคคล หนวยงานตนสังกัดควรจัดสรรบุคลากรใหตรงกับความตองการของสถานศึกษาเปน

อันดับแรก สถานศึกษาควรสรรหาบุคลากรตามความตองการทางดานงานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาควรไดคัดเลือก

ขาราชการครูมาบรรจุในสถานศึกษา ควรใหศูนยพัฒนาคุณภาพมีสวนรวมในการสรรหาบุคคลของสถานศึกษา และ

ผูบริหารสถานศึกษาควรนําผลจากการสํารวจมาใชในการวางแผนสรรหาบุคคล 

  3. ดานการพัฒนาบุคคล ผูบริหารและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดต้ังงบประมาณเพื่อดําเนินการ

พัฒนาบุคคลอยางเพียงพอ การพัฒนาบุคคลบางกลุมสาระ ทางสํานักงานเขตพื้นท่ีไมมีการดําเนินการ   ศูนยพัฒนา

คุณภาพควรจัดใหมกีารอบรม สัมมนาบุคลากรภายในศูนยตามกลุมสาระการเรียนรู สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนา

ครบทุกคน ควรมีแผนพัฒนาบุคคลอยางชัดเจนในแตละป สนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัยทางการศึกษาอยางแทจริง และ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรทําการสํารวจความตองการพัฒนาบุคคลแลวจัดอบรม  

  4. ดานการประเมนิผลการปฏบัิติงานบุคคล สถานศึกษาควรมกีารวางแผนการประเมนิผลการปฏบัิติงานบุคคล

อยางเปนระบบ ผูบริหารควรการนิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง สถานศึกษาควรจัด

แผนการ ชวงเวลา การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปนระบบ ควรมีการจัดทํางายงานผลการประเมินผล

การปฏบัิติงานบุคคล และสถานศึกษาควรนําผลการประเมนิมาใชพัฒนาสถานศึกษาอยางแทจริง 
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 ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาคร้ังตอไป  

 1. ควรศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญและ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารงานบุคคล 

 2. ควรศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 3. ควรศึกษาความพงึพอใจของขาราชการครูและบุคลากรการศึกษาตอการพัฒนาบุคคล 

 4. ควรศึกษาการมสีวนรวมการบริหารบุคคลของชุมชน ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณไดดวยความเมตตาจิตอยางสูงสุดจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ 

อาจารยท่ีปรึกษา และคณาจารยมหาวิทยาลัยพะเยาทุกทานท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง

และใหขอคดิตางๆผูศึกษาซาบซึ้งในการใหความกรุณาเปนอยางย่ิง ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณ นายอนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) นายณัฐพงศ มะโนคํา 

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานคาย และนายสมเดียว เกตุอินทร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ผูเช่ียวชาญดานการวิจัย ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบแกไข  

ปรับปรุงและใหขอเสนอแนะในการตรวจสอบเคร่ืองมอืใหมคีวามสมบูรณย่ิงขึ้น ขอขอบคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิ

ประสาทวิชาความรูแกผูศึกษาขอขอบคุณทุกๆทานท่ีคอยเปนกําลังใจใหผูศึกษาจนทําใหการศึกษาคนควาอิสระมีความ

สมบูรณทุกขัน้ตอน ผูศึกษาซาบซึ้งและประทับใจความกรุณาเปนอยางย่ิง ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี การเก็บ

รวบรวมขอมูลและการหาประสิทธิภาพในเคร่ืองมือคร้ังน้ี ไดรับความอนุเคราะหจากผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการ

ครูของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 3 ทุก ๆ ทานท่ีชวยกรุณาใหขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี 

คุณคาและคุณประโยชนท่ีพึงเกิดจากการศึกษาคร้ังน้ี ขอมอบแดบุพการี คณาจารย ตลอดจนครู อาจารย     

ท่ีมสีวนรวมในการวางรากฐานการศึกษาแกผูศึกษา และขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความเอื้ออาทรผูศึกษาดวยดเีสมอมา 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา และใหขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประชากรท่ีใชในการศึกษา

จํานวน 50 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย คอื แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใช ไดแก คาเฉลี่ย 

(µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 

 ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ย

รวมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.25, σ = 0.47) เมื่อพิจารณาหลาย ๆ ดานพบวา ดานการบริหารจัดการขององคกรมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.41, σ = 0.54) รองลงมาคือ ดานคุณสมบัติท่ัวไปของผูบริหารมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากท่ีสุด (µ = 4.37, σ = 0.52) และนอยท่ีสุดคือดานดานความสามารถของบุคลากร (เจาหนาท่ี) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก (µ = 4.13, σ = 0.59) ตามลําดับ ในสวนขอเสนอแนะพบวา คณะศิลปศาสตรควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 

ความเขาใจ สามารถเช่ือมโยงระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการปฏิบัติงานจริง รวมท้ังมีการฝกอบรมดานการวัดผล

ประเมนิอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหเจาหนาท่ีมทัีกษะเฉพาะทาง เพื่อการปฏบัิติงานอยางมปีระสทิธิภาพ 

  

คําสําคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษา 
  

Abstract  

 This research aims to study and make recommendations on state of administration of quality assurance in 

case of the education school of liberal arts on university of Phayao. In number of population is 50 persons. The 
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evaluated instrument was a questionnaire, whereas the 5 levels. Statistical results are regarding to mean value (µ) 

and standard deviation (σ). 

 The results show that the state of administration of quality assurance in the overall average is the highest 

level. (µ = 4.25, σ = 0.47) As considering in many function found that the management of the organization, with 

the average at the highest level (μ = 4.41, σ = 0.54), followed by the general features of the administration, the 

mean is at the highest level (μ. = 4.37, σ = 0.52) and the lowest is the ability of personnel (service staff), the 

average value was high (μ = 4.13, σ = 0.59), respectively. On our recommendations is the faculty should also 

developed a knowledge system can be linked to the quality of the actual work. As well as training on assessment 

must be intensive continuous. And encourage staff should have specialized skills for operational efficiency. 
 

Keywords: Quality Assurance. 
 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดจุดมุงหมาย และ

หลักการของการจัดการศึกษา ท่ีตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก และในวรรคสอง บัญญัติวา ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง บัญญัติไวใน หมวด 6 ใหมรีะบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุก

ระดับประกอบดวย “ระบบประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบประกันคุณภาพภายนอก” โดยกําหนดให “หนวยงานตน

สังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารงานการศึกษาท่ีตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง และจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอ

สาธารณชน” และกําหนดให “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการ

ประเมนิคุณภาพภายนอกโดยทําการประเมนิผลการจัดการศึกษาของทุกสถาบันอยางนอยหน่ึงคร้ังทุก 5 ป 

คณะศิลปศาสตร เปนอีกหน่ึงคณะท่ีจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งไดมีการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ท่ีใช

องคประกอบคุณภาพของ สกอ. เปนแนวทางในการดําเนินงานและพัฒนาการประกันคุณภาพ เพื่อใหครอบคลุมภารกิจ 4 

ประการของสถาบันอุดมศึกษา มีการกําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบประสานงานกับหนวยงานภายในคณะ และหนวยงาน

ภายนอกคณะ ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังน้ีคณะศิลปศาสตรไดนําแนวทางการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชแนวคิด

วงจรคุณภาพ PDCA เปนแนวทางในการสรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ โดยการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพแตละตัวบงช้ี เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันตามตัวบงช้ีน้ัน ๆ บรรลุเปาหมายและมี

การพัฒนาการอยางตอเนื่อง 
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ดังน้ันผูศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษา สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนําผลการศึกษา และขอเสนอแนะท่ีไดไปพัฒนาตอยอด วางแผน ปรับปรุงระบบการบริหารงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา ตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน   
 

1. กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 ระดับอุดมศึกษา 

2. ความหมายและความสําคัญของการ

ประกันคุณภาพ 

3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

     พ.ศ.2553 

4. การประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลป

ศาสตร 

5. สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

6. งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

 

สภาพการบรหิารงานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

- ดานคุณสมบัติท่ัวไปของผูบริหาร 

- ดานการบริหารจัดการขององคกร 

- ดานความสามารถของบุคลากร (เจาหนาท่ี) 

- ดานสภาพแวดลอม/ทรัพยากร 

- ดานวัฒนธรรมองคกร 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ผูศึกษากําหนดกลุมประชากรท่ีสังกัดคณะศิลปศาสตร จํานวนท้ังสิ้น 50 คน ประกอบดวย คณะผูบริหารคณะ

ศิลปศาสตร จํานวน 8 คน คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร จํานวน 16 คน อาจารยหัวหนาสาขาวชิาตาง ๆ จํานวน 

7 คน และเจาหนาท่ี สายสนับสนุนผูรับผดิชอบตัวบงช้ีของสํานักงานคณะศิลปศาสตร จํานวน 19 คน 

 เครื่องมือที่ใชในงานวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ี ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมรีายละเอียดดังน้ี  
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 ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โดยเปนคําถามแบบเลอืกตอบ (Check lish) 

 ตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

พะเยา ในดานคุณสมบัติท่ัวไปของผูบริหาร ดานการบริหารจัดการขององคกร ดานความสามารถของบุคลากร (เจาหนาท่ี) 

ดานสภาพแวดลอม/ทรัพยากร และดานวัฒนธรรมองคกร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)           

ตามวธีิของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) โดยกําหนดมาตราสวนไว 5 ระดับ คอื 

5 หมายถงึ มากท่ีสุด 

4 หมายถงึ มาก 

3 หมายถงึ ปานกลาง 

2 หมายถงึ นอย 

1 หมายถงึ นอยท่ีสุด 

หาคาเฉลี่ยของคะแนนแตละขอ แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประมาณคาซึ่งกําหนดดังน้ี 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.21-5.00 หมายถงึ เห็นดวยมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.41-4.20 หมายถงึ เห็นดวยมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.61-3.40 หมายถงึ เห็นดวยปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.81-2.60 หมายถงึ เห็นดวยนอย 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถงึ ไมเห็นดวย 

ตอนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลป

ศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา โดยเปนคําถามปลายเปด 

วธิกีารสรางเครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

ในการสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษา ผูศึกษาดําเนินการตามขัน้ตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตําราทางวชิาการ และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพ

การศึกษา  

 2. ศึกษาคนควา เอกสาร ตําราทางวชิาการ และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางเคร่ืองมอืในการวจิัย  

 3. สรางแบบสอบถามในการวจิัยรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

 4. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ 
5. นําเคร่ืองมอืท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความ

ตรงของเนื้อหา โดยหาคาความสอดคลองแบบ IOC (Index of consistency: IOC) เมื่อพจิารณา ขอคําถามแตละขอวามี

ความสอดคลองหรือไม โดยมเีกณฑใหคะแนนดังน้ี 

 ใหคะแนนเทากับ +1 หมายถงึ แนใจวาขอคําถามสอดคลองตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษา 

 ใหคะแนนเทากับ 0 หมายถงึ ไมแนใจวาขอคําถามมคีวามสอดคลองวัตถุประสงคของการศึกษา 

 ใหคะแนนเทากับ -1 หมายถงึ แนใจวาขอคําถามไมสอดคลอง ไมตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษา 
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 สามารถวิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคในการศึกษาโดยใชสูตร (พิสณุ 

ฟองศรี. 2549: 139) 

  IOC =  

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค 

  แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ 

 N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 จากผลการวเิคราะหเลอืกขอคําถามท่ีมคีา IOC ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป ซึ่งถอืวาเปนขอคําถามท่ีอยูในเกณฑความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

 6. นําเคร่ืองมอืมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการศึกษา 

 การวเิคราะหขอมูล 

 ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และแยก

เปนหมวดหมูตามเนื้อหาวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว  
 

ผลการศึกษา 

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 32 

คน คดิเปนรอยละ 64 และเพศชายจํานวน 18 คน คดิเปนรอยละ 36 มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอย

ละ 54 อายุตํ่ากวา 30 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 40 และอายุระหวาง 41-50 ป อายุระหวาง 51-60 ป และอายุ 

60 ปขึ้นไป มีจํานวนเทากันคืออยางละ 1 คน คิดเปนรอยละ 2 วุฒิการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 56 และรองลงมาคือระดับปริญญาตรี จํานวน 13 คน คิดเปน

รอยละ 26 และนอยท่ีสุดคอืระดับปริญญาเอก จํานวน 9 คน คดิเปนรอยละ 18 

2. สภาพการบรหิารงานประกันคุณภาพการศกึษาคณะศลิปศาสตร 

 ผลการศึกษาพบวาสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ในภาพรวมพบวามี

คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ= 4.25, σ = 0.47) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการบริหารจัดการขององคกรมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.41, σ = 0.54) รองลงมาคือ ดานคุณสมบัติท่ัวไปของผูบริหารมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากท่ีสุด (µ = 4.37, σ = 0.52) และนอยท่ีสุดคอื ดานความสามารถของบุคลากร (เจาหนาท่ี) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(µ = 4.13, σ = 0.59) ตามลําดับ 

 ดานคุณสมบัติทั่วไปของผูบรหิาร 

 ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.37, σ = 0.52) เมื่อพิจารณารายขอ

พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือผูบริหารมีแนวคิด วิสัยทัศน มุงการพัฒนาตอยอด (µ = 4.60, σ = 0.57) รองลงมาคือ

ผูบริหารมีความมุงม่ันและใหความสําคัญตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (µ = 4.54, σ = 0.58) และนอย

N
R∑

∑R
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ท่ีสุดคอืผูบริหารมทัีกษะในการควบคุม ติดตามการดําเนินการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ 

(µ = 4.26, σ = 0.72) ตามลําดับ 

ดานการบรหิารจัดการขององคกร 

ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.41, σ = 0.54) และเมื่อ

พจิารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือมีการกําหนดโครงสราง หนาท่ีความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน (µ = 

4.52, σ = 0.58) รองลงมาคือมีการกําหนดแผนกลยุทธ และยุทธศาสตรท่ีชัดเจน (µ = 4.46, σ = 0.54) และนอยท่ีสุด

คอืมกีารสื่อสาร และระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมและเปนปจจุบัน (µ = 4.28, σ = 0.78) ตามลําดับ 

ดานความสามารถของบุคลากร (เจาหนาที)่ 

ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.13, σ = 0.59) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือบุคลากรมีความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวและมุงสูความสําเร็จของงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาขององคกร (µ = 4.24, σ = 0.66) รองลงมาคือบุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี

ของตนเอง (µ = 4.22, σ = 0.70) และนอยท่ีสุดคือบุคลากรมีการพัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยางอยาง

ตอเนื่อง µ = 4.04, σ = 0.75) ตามลําดับ 

ดานสภาพแวดลอม/ทรัพยากร 

ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.16, σ = 0.63 เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือคณะมีการสรางบรรยากาศและมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา (µ = 4.24, σ = 0.72) รองลงมาคือมีวัสดุอุปกรณเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา (µ = 4.16, σ = 0.71) และนอยท่ีสุดคอืมรูีปแบบวธีิการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอกท่ีด ี

(µ = 4.08, σ = 0.66) ตามลําดับ 

ดานวัฒนธรรมองคกร 

ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.16, σ = 0.72) เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือบุคลากร เจาหนาท่ีสามารถยอมรับและเห็นคุณคาของการประเมินเพื่อพัฒนางาน (µ = 

4.24, σ = 0.66) รองลงมาคอืมคีลกรเจาหนาท่ีมคีวามตระหนักในการรับผดิชอบรวมกัน (µ = 4.22, σ = 0.79) และนอย

ท่ีสุดคอืบุคลากรมคีวามพรอมและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงไดด ี(µ = 4.08, σ = 0.89) ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะ 

ดานคุณสมบัติทั่วไปของผูบรหิาร 

ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีความเปนผูนําสูงและควรมีความรูความเขาใจ 

และสามารถเช่ือมโยงระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการปฏบัิติงานจริง 

ดานการบรหิารจัดการขององคกร 

ควรจัดระบบองคกรใหมีระบบมากกวาน้ี บุคลากรและอาจารยควรใหความรวมมือพัฒนาองคกรรวมกัน และมี

การพัฒนาการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดี 
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ดานความสามารถของบุคลากร (เจาหนาที)่ 

ควรมฝีกอบรมบุคลากรทุกคนทําความเขาใจเร่ือง SAR การวัดผลประเมนิผลอยางตอเนื่อง และมทัีกษะเฉพาะทาง 

ดานสภาพแวดลอม/ทรัพยากร 

ควรมกีารเตรียมพรอมของสภาพแวดลอม/ทรัพยากร กอนการทํางาน 

ดานวัฒนธรรมองคกร 

ไมมขีอเสนอแนะ 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

 จากการศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

อภิปรายผลไดดังน้ี 

 ดานคุณสมบัติทั่วไปของผูบรหิาร 

 ผลการศึกษาพบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเปนเพราะผูบริหารคณะศิลปศาสตรมีแนวคิด 

วสัิยทัศนท่ีดมีองการไกล มุงการพัฒนาตอยอด และใหความสําคัญตอการงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังสนับสนุน

บุคลากรไมวาจะเปนดานงบประมาณและการสรางจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ อีกท้ังผูบริหารยังมี

ทักษะในการวางแผนการดําเนินงานและติดตามผลอยางมปีระสทิธิภาพ และบุคลากรผูใตบังคับบัญชาใหความไววางใจ ซึ่ง

สอดคลองกับนิมิตร อิสระกุล (2549) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

กับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัย

พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา มีการสงเสริม อํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษาและมีบทบาทดานภาวะผูนํา 

ท่ีดใีนระดับมากท่ีสุด 

 ดานการบรหิารจัดการขององคกร 

 ผลการศึกษาพบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเปนเพราะองคกร มีการกําหนดโครงสราง แผนกล

ยุทธ และยุทธศาสตรเปาประสงคท่ีมีความชัดเจน มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพอยางเหมาะสม และมรีะบบการดําเนินงานในองคกรท่ีครอบคลุม ขอมูลเนื้อหางานเปนปจจุบัน รวมท้ังมีการสราง

ขวัญและกําลังใจแกบุคลากรไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับเข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2540) ท่ีไดทําการศึกษาเร่ืองการ

วิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา มีระบบ

การประกันคุณภาพท่ีเนนการควบคุมการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา และใชปฏิทินการศึกษาเปนเกณฑวัด

ความสําเร็จในการปฏบัิติงาน มกีารวางแผนปฏบัิติงานระยะ 1 ป มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

 ดานความสามารถของบุคลากร (เจาหนาที)่ 

 ผลการศึกษาพบวามคีาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะบุคลากร มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี

ของตนเองอยางเต็มความสามารถ มีความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวสมัครสมานสามัคคี มีการพัฒนาความรูความสามารถของ

ตนเองอยางอยางตอเนื่อง และตระหนักถึงการใชวงจรคุณภาพ หลักการ (PDCA) ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะฯ ซึ่งสอดคลองกับใจชนก ภาคอัต (2554) ท่ีไดการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการ
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ประกันคุณภาพการศึกษา: กรณศึีกษาสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2553 ผลการศึกษาพบวาบุคลากร

ของสถาบัน มคีวามรูความเขาใจในดานการประกันคุณภาพการศึกษามคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 ดานสภาพแวดลอม/ทรัพยากร 

 ผลการศึกษาพบวามคีาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะวาคณะ ศิลปศาสตรมีการสรางบรรยากาศและ

มกีารจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังจัดใหมีพื้นท่ีในการดําเนินงานท่ีมี

ความสะดวก และเอื้อตอการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา วัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอและ

เหมาะสมกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และมท้ัีงรูปแบบวิธีการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอกท่ีดี ซึ่ง

สอดคลองกับมุกดา จติพรมมา (2552) ท่ีไดทําการศึกษาการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมสีวนรวมในการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรผลการศึกษาพบวา ควรสรางแรงจูงใจดานสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการ

ทํางานมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 ดานวัฒนธรรมองคกร 

 ผลการศึกษาพบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเปนเพราะคณะศิลปศาสตร    มีการสรางวัฒนธรรม

องคกรท่ีดี ไมวาจะเปนการตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบ การปรับตัวกับสภาพแวดลอมยอมรับการเปลี่ยนแปลง การ

ปฏบัิติงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ บุคลากรเห็นคุณคาของการประเมนิเพื่อพัฒนางานรวมท้ังมุงพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ และ

มีการสรางความเขาใจของคนในองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับศรีสมร แปงหอม (2545) ท่ีได

ทําการศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา ในดานคุณลักษณะ

ขององคกร และการปรับตัวขององคการและการริเร่ิมสิ่งใหมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 ดานคุณสมบัติทั่วไปของผูบรหิาร 

 ควรสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหารมกีารอบรมเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมและติดตาม การดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหารใหมสีมรรถนะมากย่ิงขึ้น 

 ดานการบรหิารจัดการขององคกร 

 ควรมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศใหครอบคลุมทุกเนื้อหาขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และ

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 ดานความสามารถของบุคลากร (เจาหนาที)่ 

 ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ สามารถเช่ือมโยงระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการ

ปฏบัิติงานจริง รวมท้ังมกีารฝกอบรมดานการวัดผลประเมนิผลอยางตอเนื่อง 

 ดานสภาพแวดลอม/ทรัพยากร 

 ควรมกีารอบรมพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอก 
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 ดานวัฒนธรรมองคกร 

 ควรมกีารปรับความเขาใจของบุคลากรใหมคีวามเขาใจไปในทิศทางเดยีวกันและบุคลากรความมีความพรอมและ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีดี 

 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพกลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           

เพื่อคนหา Best practice ในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 2. ควรทําการศึกษาแนวโนมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบงช้ี 3 ป ยอนหลังเพื่อการบริหาร

จัดการ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี จากความกรุณาใหความชวยเหลือแนะนํา เปนอยางดี จากอาจารย             

ดร.นํ้าฝน กันมา อาจารยท่ีปรึกษา ซึ่งไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาของทาน ในการตรวจสอบแกไขจนเสร็จสิ้นสมบูรณ 

ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี  

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย รองศาสตราจารย ดร.วิทยา จันทรศิลา และ ดร. จิตติมา     

กาวรีะ ท่ีไดเสยีสละเวลาอันมคีาของทาน ในการเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณของเคร่ืองมือในการ

วจิัย ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยพูนพงษ งามเกษม คณบดคีณะศิลปศาสตร ท่ีใหความอนุเคราะหศึกษาคนควา

ในคร้ังน้ี และขอบคุณ ผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาท่ีคณะศิลปศาสตรทุกทาน ท่ีไดใหความรวมมือเปนอยางดี ในการ

เก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม 

 ขอขอบพระคุณ คุณปญญา ตติยธานุกุล และคุณละออ ตติยธานุกุล ผูซึ่งเปนบิดาและมารดา ท่ีไดใหท้ังกําลัง

ทรัพย กําลังกายและกําลังใจเสมอมาโดยเฉพาะการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี 

 ทายสุดน้ีหากมสีิ่งท่ีขาดตกบกพรองหรือผดิพลาดประการใด ผูวจิัยขออภัยเปนอยางสูง ในขอบกพรองหรือความ

ผดิพลาดน้ัน ผูวจิัยขอนอมรับไวเพยีงผูเดยีว และยินดรัีบคําแนะนําเพื่อประโยชนในการวจิัย การศึกษาคนควาคร้ังตอไป 
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สภาพการบรหิารงานวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชยีงรายเขต 1 

Conditions of Academic Administration of Administrators in Schools Under the 

Office of Chiangrai Primary Educational Service Area 1 
 

วรากร  ชินะกุล10

1* และ กัมพล  ไชยนันท11

2 

Warakoan chinakunand1* and Kumpon chainunt² 
 

บทคัดยอ  

จุดมุงหมายในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ และแนวทางการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  

ประชากรท่ีใชในการศึกษา คอื ผูบริหารและครูผูปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 216 คน เคร่ืองมอืท่ีใชคอืแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี

ท้ังหมด 2 ตอน สถติิท่ีใช คอื คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ

พจิารณาเปนรายดาน พบวา สภาพท่ีปฏบัิติอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดานการวางแผน รองลงมาคือ การนําองคการ และ

การจัดการองคการ สวนดานการควบคุม กํากับ ดูแล มรีะดับการปฏิบัติในระดับมาก สวนการหาแนวทางการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม เห็นวาผูบริหารเปนบุคคลสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียนใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับดานการควบคุม กํากับ 

ดูแลมากท่ีสุด มีความเห็นวา ผูบริหารจะตองยึดเปาหมายของสถานศึกษาเปนหลักในการควบคุม กํากับ ดูแลการ

บริหารงานของสถานศึกษา  
 

คําสําคัญ: การบริหารงาน  การบริหารงานวชิาการ  ผูบริหารสถานศึกษา  
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Abstract  

 This study investigated academic administration conditions of administrators in school under the office of 

Chiangrai primary Educational service Area 1. The populations under the study comprised 216  

people include administrators and teacher who have been the academic affair managers. The instrument used was 

the 5 - point rating scale questionnaire in 2 sections. First, conditions of academic administration  

of school administrators and the second is guidelines of academic administration of school administrators. The 

collected data were analyzed through the applications of mean and standard deviation. 

The findings indicated that administrators and academic teachers revealed their opinions on overall 

academic administration conditions of administrators at the highest level in planning, leading and organizing, except 

in controlling it was found at the high level. For guidelines of academic administration of school administrators found 

that administrators were the most important for propel the school development in higher levels. Administrators and 

academic teachers focused on controlling in highest level.  Furthermore, the administrators should abide the school 

goals primarily in controlling the school administration. 
 

Keywords:   Education Administration, Academic Administration, School Administrators 
 

บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตราท่ี 6 กําหนด

วา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ

คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํา เนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ”อยางไรก็ตามการ

จัดการ ศึกษาใหบรรลุตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาวน้ัน จําเปนอยางย่ิงท่ีทุกฝายตองรวมมือกัน 

ซึ่งหนวยงานท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการจัดการศึกษา คือ สถานศึกษาโดยเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัด

การศึกษาใหแกเด็กท่ีมอีายุในเกณฑ ตามพระราชบัญญัติและตามนโยบายของรัฐ เปนหนวยงานระดับปฏิบัติท่ีสามารถทํา 

ใหนโยบายของรัฐเห็นผลการปฏิบัติท่ีเปนจริงเกิดขึ้น และมีหนวยงานระดับสูงกวาสถานศึกษารับผิดชอบรวมกัน ท้ังใน

ระดับกระทรวงกรมกอง องคการภาครัฐ และเอกชนถึงแมวาจะมีหนวยงานหลายหนวยงาน และ หลายระดับรับผิดชอบ

รวมกันแตสถานศึกษาถือวาเปนหนวยงานท่ีสําคัญ เพราะเปนหนวยงานระดับปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพของเยาวชน 

ตองเร่ิมตนจากการพัฒนาหรือปฏิรูปการบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพัฒนาผูบริหารใหมี

ทักษะในการบริหารงานในสถานศึกษา 

ผลการนิเทศติดตามและประเมนิคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรียก

โดยยอวา สมศ. ปการศึกษา 2555 พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใหความสนใจตอการ

บริหารงานวชิาการนอย ขาดความรูทักษะในการบริหารงานวชิาการ การนิเทศภายในไมเปนระบบ และไมตอเนื่อง จึงมีผล

ตอสภาพการจัดการศึกษา อยางไรก็ตาม การปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาน้ัน ผูบริหาร

สถานศึกษายังประสบปญหาตางๆ มากมาย สาเหตุท่ีกอใหเกดิปญหาอาจมาจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งเปนท่ียอมรับกัน
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โดยท่ัวไปวาสถานภาพของผูบริหารแตละคนน้ัน มีสวนสําคัญท่ีทํา ใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการได

อยางมีประสิทธิภาพ หรือ ดอยประสิทธิภาพ กลาวคือ ผูบริหารท่ีมีประสบการณมาก ในการปฏิบัติ งานเปนผูบริหาร

สถานศึกษา ยอมมีความสามารถในการคิดใชเทคนิค วิธีการตาง ๆ หรือจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตาม

วัตถุประสงคขององคการได ตรงขามกับผูบริหารท่ีขาดประสบการณยอมขาดความม่ันใจในการส่ังการหรือละเลยการ

ปฏิบัติงานจนสงผลใหงานไมบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หลังจากท่ีสถานศึกษาใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาระยะหน่ึง พบวา มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานท่ี 4 คอื ผูเรียนมคีวามสามามารถในการคดิวเิคราะห คดิสังเคราะห มี

วจิารณญาณ มคีวามคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศนอยูในระดับปรับปรุงเสียเปนสวนใหญ จากการสรุปการ

ประเมินผลของ สมศ. คร้ังสุดทายจากสถานศึกษา จํานวน 17,562 แหง มีสถานศึกษาเพียงรอยละ 11.1 ท่ีมีผลการ

ประเมนิอยูในระดับดี มีผูเรียน รอยละ 75 ขึ้นไป ไดผลการประเมินตํ่าท่ีสุดจากมาตรฐานท้ังหมด 14 มาตรฐาน หมายถึง

โดยภาพรวมของการจัดการศึกษาผูเรียน สรุปผลการจัดการศึกษาและการนิเทศติดตามผลในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย ในปการศึกษา 2555 พบวา 

สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาบางคน ใหความสนใจตอการบริหารงานวิชาการนอย ขาดความรู

และทักษะในการบริหารงานวชิาการ การนิเทศภายในไมเปนระบบและไมตอเนื่อง จึงมีผลตอปญหาการจัดการศึกษา เชน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบางกลุมสาระวชิาตํ่าวาเปาหมายท่ีต้ังไว นักเรียนอานไมออก เขยีนไมได ปญหาเหลาน้ีสวนหน่ึงมา

จากการบริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา จากการศึกษาบทบาทและหนาท่ีการบริหารงานวชิาการของผูบริหาร

สถานศึกษา จะเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญ ท่ีจะทําใหคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น

หรือตํ่าได เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามหีนาท่ีและบทบาทในการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนโดยตรง อยางไรก็ตาม 

ผูบริหารสถานศึกษาจะปฏบัิติตามบทบาทและหนาท่ีของตนใหเกดิผลดไีดน้ัน จําเปนตองมทัีกษะในการบริหารดวย 

ดังน้ัน ผูวจิัยจงึสนใจศึกษาการบริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตามบทบาทและหนาท่ีการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา วามีทักษะในการ

บริหารงานมากนอยเพยีงใด เพื่อท่ีจะนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปใชเปนขอมูลสําหรับการศึกษาคนควา ท่ีจะใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมคีวามรู ความสามารถและทักษะในการบริหารงานวชิาการใหมีประสิทธิภาพ ท้ังยัง

นําผลการศึกษามาแกไขปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและผูเรียนมีความรูตามเกณฑ

มาตรฐานการศึกษาของชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

2. เพื่อหาแนวทางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

การศึกษา เร่ือง สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ผูศึกษาไดกําหนดพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาไดแก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 1 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี ประชากร การพัฒนาและการสรางแบบสอบถามเคร่ืองมือ ท่ี

ใชในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษาจากประชากรซึ่งเปนผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 216 คน  ปการศึกษา 2557ดังน้ี 

1.1 ผูบริหาร  จํานวน   108  คน 

1.2 ครูผูปฎบัิติการสอน  จํานวน 108  คน 

รวม  จํานวน   216  คน 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 แบงออกเปน 3 ตอน  

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 3 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุราชการ 

และวุฒทิางการศึกษา เปนแบบสํารวจรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1ท่ีแสดงออกตามแนวคดิของ Shermerhorn 4 

องคประกอบ คอื กรวางแผน การจัดองคการ การนําองคการ การควบคุม กํากับ ดูแลเปนแบบสอบถามชนิด

มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ(Rating Scale)  

เกณฑสําหรับพจิารณาเลอืกตอบแบบสอบถามมดัีงน้ี 

5 หมายถงึ การดําเนินการในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถงึ การดําเนินการในระดับมาก  

3 หมายถงึ การดําเนินการในระดับปานกลาง 

2 หมายถงึ การดําเนินการในระดับนอย 

1 หมายถงึ การดําเนินการในระดับนอยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open end) ท่ีใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนวทางการบริหารงาน

วชิาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 

การสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 

การสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีมผีูศึกษาไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับสภาพการบริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาของการวิจัย

นํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม  
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2. กําหนดกรอบแนวคดิเพื่อสรางขอคําถามใหครอบคลุมกับสภาพการบริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา คือ 

1) การวางแผน 2) การจัดองคการ 3) การนําองคการ 4) การควบคุม กํากับ ดูแล  

3. ผูศึกษาสรางแบบสอบถามจากขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมด ใหครอบคลุม กับสภาพการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษา นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพจิารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใชภาษา 

4. นําแบบสอบถามฉบับท่ีปรับปรุงจากขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษา สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง เชิงเนื้อหา ความสมบูรณและความควบคุมของ

เนื้อหาและหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเช่ียวชาญพจิารณา ดังน้ี 

ขอคําถามแตละขอมคีวามสอดคลองหรือไม มเีกณฑใหคะแนนดังน้ี 

 +1 หมายถงึ แนใจวาขอรายการสอดคลองกับนิยาม ตัวแปรท่ีศึกษา 

   0 หมายถงึ ไมแนใจวาขอรายการสอดคลองกับนิยาม ตัวแปรท่ีศึกษา 

 -1 หมายถงึ แนใจวาขอรายการไมสอดคลองกับนิยาม ตัวแปรท่ีศึกษา 

แลวนํามาหาคาเฉลี่ย เลอืกขอคําถามท่ีมคีา IOC ต้ังแต 0.50 ขึ้นไป ไดคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00  

5. นําแบบสอบถามท่ีหาคาความเช่ือม่ันแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรท่ีใชในการศึกษาตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมขีัน้ตอนดังน้ี 

1. ผูศึกษาไดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจาก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความ

อนุเคราะหเขาทําการสํารวจขอมูล 

2. แจกแบบสอบถามไปยังบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีเปนกลุมตัวอยางตามท่ีกําหนดโดยขอ

ความรวมมอื แลวอธิบายรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม 

3. เก็บแบบสอบถามคนืตัวตนเองจากแบบสอบถามท่ีสงไป 256 ฉบับ 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองในการตอบ

แบบสอบถาม 

5. นําขอมูลท่ีไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

นําแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณมาวเิคราะหขอมูลสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ดําเนินการวเิคราะหขอมูลตามขัน้ดังน้ี 

1. วิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยนํามาหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบของ

ตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 

2. วิเคราะหขอมูลแนวทางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1เปนคําถามปลายเปดใชวิธีแจกแจงความถี่ของขอความและคารอยละ นําเสนอในรูปแบบ

ตารางประกอบคําบรรยาย 
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เกณฑการแปลความหมาย 

  เกณฑการแปลความหมายจาก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนราย

ขอ รายดานและภาพรวม ตามเกณฑ ดังน้ี 
 

4.50 – 5.00 หมายถงึ สภาพการบริหารงานท่ีดําเนินการอยูในระดับมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 หมายถงึ สภาพการบริหารงานท่ีดําเนินการอยูในระดับมาก 

2.50 – 3.49 หมายถงึ สภาพการบริหารงานท่ีดําเนินการอยูในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถงึ สภาพการบริหารงานท่ีดําเนินการอยูในระดับนอย 

1.00 – 1.49 หมายถงึ สภาพการบริหารงานท่ีดําเนินการอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 

สภาพในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เชียงราย เขต 1 อยูในระดับมากท่ีสุด  ลําดับท่ี 1 คือ ดานการวางแผน ( µ  = 4.58) รองลงมาคือ การนําองคการ และ 

การจัดการองคการ ( µ  = 4.54 และ 4.28) สวนลําดับท่ี 4 คือดานการควบคุม กํากับ ดูแล มีระดับการปฏิบัติในระดับ

มาก ( µ  = 4.16)   
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สรุปไดดังน้ี 

1. สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1 

1.1 ดานการวางแผน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับท่ีมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาการช้ีแจง

แนวทางปฏบัิติในการจัดทําแผนปฏบัิติการประจําปไดอยางถูกตองและชัดเจนปฏบัิติไดในระดับมากท่ีสุด รองลงมามีระดับ

ท่ีใกลเคยีงกัน คือการช้ีแจงทําความเขาใจภารกิจ หนาท่ีของโรงเรียนใหแกบุคลากรภายในโรงเรียนอยางละเอียด ชัดเจน  

การกําหนดนโยบายและเปาหมายของโรงเรียนไดชัดเจน สอดคลองกับสภาพทองถิ่น  และการกําหนดวิธีการวัด การ

ประเมินผล และการนิเทศภายในเปนระยะอยางตอเนื่องและชัดเจน สภาพท่ีปฏิบัตินอย คือ สนับสนุนใหมีระบบขอมูล

สารสนเทศทางการศึกษาท่ีดแีละเปนปจจุบัน เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสงเสริมใหครูนําผลการ

จัดการศึกษามาสังเคราะหเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สวนการวางแผนสงเสริมใหครูแสวงหา

วิทยาการใหม ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถิ่น มาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติไดในระดับนอย

ท่ีสุด 

1.2 ดานการจัดองคการ มคีาเฉลี่ยรวมอยูในระดับท่ีมากท่ีสุด เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ขอจัดระเบียบ

การบริหารภายในโรงเรียนในรูปการกระจายอํานาจไดเปนอยางดี ปฏิบัติไดในระดับมากกวาทุกขอ สวนการกําหนด

บทบาทหนาท่ีของผูบริหารระดับรองและตําแหนงอื่น ๆ ไดอยางเหมาะสมและวางแผนการใชบุคลากรท่ีมีอยูในโรงเรียนได
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อยางเหมาะสม มกีารปฏบัิติในดานการจัดการองคการโดยภาพรวม อยูในระดับเทากัน คือระดับมาก และพิจารณาความ

ดคีวามชอบของบุคลากรอยางมหีลักเกณฑและเหมาะสม มรีะดับปฏบัิติในระดับนอยท่ีสุด  

1.3 ดานการนําองคการ มคีาเฉลี่ยรวมอยูในระดับท่ีมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  การกํากับ ดูแล 

ช้ีนําบุคลากรในโรงเรียนใหปฏบัิติงานดวยความเรียบรอยและสงบสุขและการติดตอสื่อสารเพื่อกอใหเกดิความรวมมือ รวม

ใจในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนไดเปนอยางด ีการสรางบรรยากาศภายในโรงเรียน ทําใหบุคลากรในโรงเรียนรูสึก

เปนกันเองและมคีวามอบอุนในขณะปฏบัิติหนาท่ีรวมกัน  การประสานสัมพันธเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนไดปฏิบัติภารกิจ

รวมกันไดและการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด สวนการจัด

กจิกรรมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารและเพื่อนรวมงาน ปฏบัิติในระดับนอย  

1.4 ดานการควบคุมกํากับดูแล มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับท่ีมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

โรงเรียนมรีะเบียบปฏบัิติในการควบคุม กํากับ ดูแลการบริหารงานโรงเรียนและโรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการ

กําหนดรูปแบบและวธีิการประเมนิผลการปฏิบัติงาน การใชแผนและเทคนิคกระบวนการท่ีเหมาะสมในการควบคุมตรวจสอบ

ผลสําเร็จของงานและการกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมนิผลการปฏบัิติงานของบุคลากรในโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ มรีะดับการ

ปฏิบัติมากท่ีสุดสวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย

ท่ีสุด 

1.5 สภาพในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย 

เขต 1 โดยรวมสภาพการบริหารงานวิชาของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

สภาพท่ีปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดานการวางแผนรองลงมาคือ การนําองคการ และการจัดการองคการสวนดาน

การควบคุม กํากับ ดูแล มรีะดับการปฏบัิติในระดับนอยท่ีสุด 

2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 1 สรุปผลไดดังน้ี 

2.1 ดานการวางแผน พบวาผูบริหารตองมีความรูและสามารถอธิบายวิธีทําแผนการพัฒนาการศึกษาได

ถูกตอง ชัดเจน ตองช้ีแจงการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปไดอยางถูกตอง เหมาะสม และตองช้ีแจงวิธีดําเนินงานของ

บุคลากรทุกฝายอยางชัดเจน  

2.2 ดานการจัดองคการ พบวาผูบริหารจะตองวิเคราะห แจกแจงงานใหบุคลากรเขาใจงาย ชัดเจน เหมาะสม

สามารถวางแผนการใชคนตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล และกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน

แกบุคลากรทุกฝาย 

2.3 ดานการนําองคการ พบวาผูบริหารตองเปนผูนําท่ีดสีามารถนําบุคลากรปฏบัิติงานตามคําส่ังไดดวยความ เต็ม

ใจรูจักสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรเปนบุคคลท่ีมีความใจกวาง ยอมรับฟงความคิดใหม ๆ ของบุคลากรและตอง

ใหความสําคัญกับบุคลากรอยางเทาเทียม 

2.4 ดานการควบคุม กํากับ ดูแล พบวาผูบริหารจะตองยึดเปาหมายของสถานศึกษาเปนหลักในการควบคุม 

กํากับ ดูแลการบริหารงานของสถานศึกษาสามารถควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน พัสดุไดเปนอยางดี และตอง

สรางระบบควบคุมคุณภาพการทํางานของบุคลากรไดเปนอยางดี 
 



 

3053 

 

อภปิรายผลการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 1 

1.1 ดานการวางแผน พบวาผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนอยาง

ถูกตองและเหมาะสมมากท่ีสุด ท้ังน้ีเปนเพราะวาเนนไปท่ีงานวชิาการเปนหลัก การกําหนดวิธีการวัด การประเมินผล และ

การนิเทศภายในเปนระยะอยางตอเนื่องและชัดเจน การกําหนดนโยบายและเปาหมายของโรงเรียนไดชัดเจน สอดคลองกับ

สภาพทองถิ่นปฏิบัติไดในระดับมากท่ีสุด และมีความคิดเห็นวาสภาพท่ีผูบริหารปฏิบัติในระดับนอย คือ ผูบริหารวางแผน

สงเสริมใหครูแสวงหาวิทยาการใหม ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถิ่น มาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน

ตลอดจนกําหนดวธีิการประเมนิแผนงานไดอยางเหมาะสม ซึ่งก็สอดคลองกับการศึกษา ของ เพชร วงศแปง (2529) ท่ีครูผูสอน

เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามสีมรรถวสัิยในการบริหารงานดานการวางแผนอยูในระดับมากท่ีสุดเกอืบทุกขอ อยางไรก็ตาม

นาจะช้ีใหเห็นวาโครงการอบรมผูบริหารน้ัน ทําใหผูบริหารโรงเรียนไดมีโอกาสพัฒนาความรูเกี่ยวกับการบริหารงาน

วิชาการ โดยเฉพาะในดานการวางแผนการบริหารงานวิชาโรงเรียนไดดีย่ิงขึ้น ซึ่งก็สอดคลองกับผลการศึกษาของสมภพ 

ทิพยเวยีง (2535, หนา 152) ซึ่งพบวาการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาไดปฏบัิติอยูในระดับมาก 

1.2 ดานการจัดการองคการ พบวาสภาพการบริหารงานของวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญได

ปฏิบัติในดานการจัดองคการในระดับมากท่ีสุดท้ังน้ีเปนเพราะวาผูบริหารมีการจัดระบบการบริหารภายในโรงเรียนใน

รูปการกระจายอํานาจไดเปนอยางดี สามารถปฏิบัติไดดีในระดับท่ีมากกวาทุกขอ ซึ่งก็สอดคลองกับโครงสรางการ

บริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีโครงสรางการบริหารงานในรูปคณะกรรมการทุกระดับต้ังแตระดับชาติไปจนถึง

ระดับกลุมโรงเรียน ซึ่งเปนการกระจายอํานาจอยางชัดเจนดังน้ันหากผูบริหารโรงเรียนจัดองคการภายในโรงเรียนไดดียอม

นําไปสูความสําเร็จในการบริหารถึง 3 ประการ (1) มีสวนชวยใหเกิดการจูงใจของบุคคลในองคการใหทํางานอยางมี

เปาหมายเนื่องจากสามารถเขาใจตอเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการอยางชัดเจน(2) ชวยขจัดปญหาและอุปสรรค

ในการทํางานของบุคลากร และ (3) ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดอยางตอเนื่อง เพราะในองคการมีระบบจัดแบง

อํานาจหนาท่ี การติดตอสื่อสารและรูปแบบการตัดสนิใจอยางชัดเจน (ธงชัย สันติวงษ, 2535, หนา 238-239) ท้ังน้ีถือวา

การจัดองคการนับเปนทักษะดานเทคนิคท่ีผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองมีความรูความเขาใจอยางชัดเจน เนื่องจาก

โครงสรางขององคการคอืเครือขายท่ีบอกภารกจิขององคการ การกําหนดหนาท่ีและกําหนดความสําพันธของกลุมบุคคล

และบุคคลท่ีมีตอกัน ท้ังในระดับแนวต้ังและแนวนอน ซึ่งจะทําใหผูบริหารรูและเขาใจตอหนาท่ีของบุคลท่ีมีตอกัน ท้ังใน

ฐานะการบังคับบัญชาและตามระเบียบกฎเกณฑตางๆ ของโรงเรียนซึ่งจะนําไปสูการจัดลําดับความสัมพันธของบุคลใน

องคการ และสามารถมอบภารกิจ บทบาท หนาท่ี ใหแกกลุมบุคคลและบุคคลไดอยางเหมาะสม ดังน้ันจึงเปนหนาท่ีท่ี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบจําเปนจะตองใหมีการพัฒนาองคความรูในดานการจัดองคการใหแกผูบริหารโรงเรียนตอไปและ

อยางตอเนื่อง 

1.3 ดานการนําองคการ พบวา สภาพในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในดานการนํา

องคการ มีระดับปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดท้ังน้ีเปนเพราะวาเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ผูบริหารมีการกํากับ ดูแล 
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ช้ีนําบุคลากรในโรงเรียนใหปฏิบัติงานดวยความเรียบรอยและสงบสุข ผูบริหารใชการติดตอสื่อสารเพื่อกอใหเกิดความ

รวมมอื รวมใจในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนไดเปนอยางดี การสรางบรรยากาศภายในโรงเรียน ทําใหบุคลากรใน

โรงเรียนรูสกึเปนกันเองและมคีวามอบอุนในขณะปฏบัิติหนาท่ีรวมกันประสานสัมพันธเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนไดปฏิบัติ

ภารกจิรวมกันได และการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรปฏบัิติงานอยางเต็มความสามารถ ปฏบัิติไดในระดับมากท่ีสุด สวนจัด

กจิกรรมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารและเพื่อนรวมงานปฏิบัติไดนอยกวาประเด็นอื่น ๆ สอดคลองกับขอเสนอ

ของธงชัย สันติวงษ (2545, หนา 218) ท่ีกลาวไววา การจัดสภาพแวดลอมและการสรางบรรยากาศ เพื่อสนับสนุนสภาพ

การทํางานใหเปนไปในทางสรางสรรคโดยพยายามสรางบรรทัดฐานของกลุม สงเสริมเกื้อกูลใหบุคคลมีใจรักและอยากจะ

ทํางานรวมกัน จะกอใหเกิดความรัก และความสามัคคีไดมากท่ีสุด ท้ังน้ีสภาพของผูนําจะเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลโดยตรง

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพในการทํางานและความพอใจของผูตามเปนอยางย่ิง สอดคลองกับพรรณราย ทรัพยะประภา 

(2549, หนา 124) ท่ีกลาววา ปจจัยท่ีกอใหเกดิประสทิธิภาพในการบริหาร ประสทิธิผลของงาน และความสุขของบุคลากร

ในองคการน้ัน ยอมขึ้นอยูกับ (1) สัมพันธภาพระหวางผูนํากับสมาชิก (Leader – member Relationship) (2) การมอบหมาย

งาน (Task structure) และ (3) อํานาจท่ีเกี่ยวพันกับตําแหนง (Position power) ท้ังน้ีหากดุลยภาพระหวางปจจัยท้ัง 3 

ประการน้ีสอดคลองกันดแีละผูนําไดใชทักษะทางการบริหารท่ี 

เหมาะสม แสดงออกมาท้ังการตัดสนิใจ การมอบหมายงาน การสรางขวัญและกําลังใจ การลงโทษ โดยท่ีทําใหบุคลากรมี

ความรูสึกวายุติธรรม ไมลําเอียง และมีคุณธรรม จริยธรรมแลวกอใหเกิดความเคารพนับถือ ความเช่ือม่ันและความ

ไววางใจในท่ีสุด บุคลากรทุกคนก็จะมคีวามรูสกึท่ีพรอมอุทิศกายใจใหกับการปฏบัิติงานอยางเต็มท่ี 

1.4 ดานการควบคุมกํากับดูแล พบวาสภาพการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญปฏิบัติในดาน

การควบคุมกํากับดูแลในระดับมาก แตก็ยังนอยกวาความคาดหวัง ท้ังน้ีเปนเพราะวาระดับปฏิบัติของผูบริหารโรงเรียนใน

การจัดการใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอยางเหมาะสม ตลอดจนสงเสริมสรางระบบกลุม

ควบคุมคุณภาพงานของบุคลากรภายในโรงเรียน ไดอยางเหมาะสมน้ัน ยังมีระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 

ไพรัช ใหมชมภู (2537) ท่ีพบวาผูบริหารโรงเรียนขาดการปฏิบัติงานในการประเมินผลงานมากท่ีสุด และในขณะเดียวกัน 

สุรชัย เทียนขาว (2535, หนา 89) ก็ยืนยันไดวาปญหาและอุปสรรคท่ีประสบอยูเสมอในการบริหาร งานงานของผูบริหาร

โรงเรียนประการหน่ึงน้ัน ไดแกความไมมีหลักเกณฑในการประเมินผลงานและขาดการติดตามผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและจากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2532, หนา 2 ) พบวาผูบริหารโรงเรียน

สวนใหญขาดการควบคุมกํากับติดตามและประเมนิ ผลงานตาง ๆ ของโรงเรียน จะเห็นไดวาการควบคุมกํากับดูแล นับเปน

กิจกรรมหรือบทบาทหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองดําเนินการควบคูไปกับการวางแผนปฏิบัติงานเพื่อใหแผนงานหรือ

โครงการท่ีต้ังไวไดรับการปฏิบัติและเกิดผลสําเร็จสูงสุดการควบคุมกํากับดูแลนับเปนหนาท่ีสําคัญย่ิงประการหน่ึงในการ

บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนท่ีจําเปนตองใชความรูความสามารถมาก ดวยเหตุวาการควบคุมกํากับดูแลน้ันถือเปน

หนาท่ีของผูบริหารไมอาจหลีกเลี่ยงได หากตองการใหงานน้ันมีประสิทธิภาพสูงสุดและถึงแมจะไดมีการวางแผนอยางดี

แลวก็ตาม เพราะการควบคุมกํากับดูแลถือเปนมาตรวัดระดับคุณภาพของงาน ผลสําเร็จของการบริหารและระดับความ

พงึพอใจของบุคลากรภายในองคการอีกดวย การควบคุมกํากับดูแลน้ัน ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีและจะตองใชทักษะท้ัง

ทางมนุษยสัมพันธและทักษะทางดานเทคนิคเปนอยางด ีเพราะการควบคุมกํากับดูแล ถือเปนศิลปะของผูใชท่ีจะทําใหผูถูก

ควบคุมกํากับดูแล ไมเกดิความรูสึกวาถูกควบคุม เกิดความคับของใจและเกิดการตอตานตอการควบคุมกํากับน้ัน ดังนั้น
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การควบคุมกํากับดูแลจงึตองใหผูรวมงานยอมรับการควบคุมกํากับดูแลอยางเต็มใจอีกดวย อีกประการหน่ึงท่ีสําคัญก็คือ 

การควบคุมกํากับดูแลท่ีดียอมชวยขจัดปญหาในการบริหารงานท่ีอาจจะเกิดขึ้นและหากมีปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงานก็อาจจะสามารถแกไขปรับปรุงการบริหารงานใหลุลวงไปไดดวยความเรียบรอย 

1.5 สรุปโดยภาพรวม ตามการบริหาร 4 ดาน คือ การวางแผน การจัดองคการ การนําองคการ และการ

ควบคุมกํากับดูแล เห็นวาผูบริหารสวนใหญสามารถปฏิบัติไดในระดับมากท่ีสุด ยกเวนในดานการควบคุม กํากับ ดูแล มี

ระดับการปฏิบัติในระดับมาก แตอยางไรก็ตามความคาดหวังของบุคลากรและชุมชนน้ัน ตองการใหระดับการปฏิบัติของ

ผูบริหารท่ีมตีอหนาท่ีในดานการวางแผน การจัดองคการ การนําในองคการ และการควบคุมกํากับดูแล อยูในระดับมาก

ท่ีสุด 

2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 1 สรุปผลไดดังน้ี 

2.1 ดานการวางแผน คอื ผูบริหารตองมคีวามรูและสามารถอธิบายวธีิทําแผนการพัฒนาการศึกษาไดถูกตอง 

ชัดเจน ท้ังน้ีเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาตองช้ีแจงการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปไดอยางถูกตอง เหมาะสม และ

ตองช้ีแจงวิธีดําเนินงานของบุคลากรทุกฝายอยางชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของเพชร วงศแปง (2549, หนา 75) ท่ี

ครูผูสอนเห็นวาผูบริหารโรงเรียนมีสมรรถนะในการบริหารวิชาการดานการวางแผนอยูในระดับมากท่ีสุดและผลการศึกษาของ

สมภพ ทิพยเวียง (2545, หนา 152) ซึ่งพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร มีระดับการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไดปฏบัิติในระดับมากท่ีสุด  

2.2 ดานการจัดองคการ คอืผูบริหารจะตองวเิคราะห แจกแจงงานใหบุคลากรเขาใจงาย ชัดเจน เหมาะสมท้ังน้ีเปน

เพราะวาผูบริหารสามารถวางแผนการใชคนตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล และกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจนแกบุคลากรทุกฝายสอดคลองกับการศึกษาของพนัส หันนาคินทร. (2534, หนา 46) ท่ีพบวาการ

พจิารณาความดคีวามชอบมหีลักเกณฑและแนวปฏบัิติท่ีเหมาะสมเปนธรรม  

2.3 ดานการนําองคการ คือผูบริหารตองเปนผูนําท่ีดี ท้ังน้ีเปนเพราะวาผูบริหารสามารถนําบุคลากรปฏิบัติ งาน

ตามคําส่ังไดดวยความเต็มใจรูจักสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรเปนบุคคลท่ีมคีวามใจกวาง ยอมรับฟงความคิดใหม 

ๆ ของบุคลากรและตองใหความสําคัญกับบุคลากรอยางเทาเทียมสอดคลองกับการศึกษาของบุญเสียว หินศรีสุวรรณ 

(2545) พบวาการนิเทศติดตามเปนคุณลักษณะท่ีผูบริหารจะตองมีความรู ความสามารถ หรือมีทักษะในการบริหารงาน

โดยตรง ในขณะเดยีวกันผูบริหารก็ตองมคีวามสามารถในการถายทอดดวย จงึจะเกดิความกลาในการแสดงความสามารถ

ทางการนิเทศติดตาม  

2.4 ดานการควบคุม กํากับ ดูแล คือ ผูบริหารจะตองยึดเปาหมายของสถานศึกษาเปนหลักในการควบคุม กํากับ 

ดูแลการบริหารงานของสถานศึกษาท้ังน้ีเปนเพราะวาผูบริหารสามารถควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน พัสดุไดเปน

อยางด ีและตองสรางระบบควบคุมคุณภาพการทํางานของบุคลากรไดเปนอยางด ีดังท่ี สมพงศ เกษมสนิ (2546, หนา 267) 

ไดกลาววา การควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน เปนภาระอันสําคัญย่ิงประการหน่ึงของนักบริหารหรือผูนําองคการ และใน

ขณะเดยีวกัน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขัน้พื้นฐาน ( 2546, หนา 5) ไดกําหนดใหการควบคุม กํากับ ติดตามและนิเทศ

เปนภารกิจหลักประการหน่ึงของผูบริหาร ท้ังน้ี เพื่อตองการทราบความกาวหนาของงาน ปญหา อุปสรรค และจุดดี จุด

ดอยในการทํางาน 
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2.5 กลาวโดยสรุปแลวแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาใหความสําคัญแกผูบริหารเปนอยาง

มาก เพราะผูบริหารเปนบุคคลท่ีจะตองเปนผูนําในการทํางาน ตองมคีวามเปนผูนํา และสามารถโนมนาวใหบุคลากรปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความเต็มใจ อยางไรก็ตามประเด็นท่ียังตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงแกไขหรือเพิ่มขีดความสามารถในการ

บริหารใหมากขึ้น น่ันคือ การควบคุม กํากับ ดูแล โดยเฉพาะการนิเทศติดตามการทํางานของบุคลากร เปนจุดเดนของ

ภาวการณนําองคการท่ีกอใหเกิดความม่ันคงและเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในสถานศึกษาไดเปนอยางด ี

ท้ังยังจะเปนการสรางบรรยากาศภายในองคการใหบุคลากรรูสึกเปนกันเอง อบอุน และมีความสุขในการปฏิบัติหนาท่ี

รวมกัน 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

ขอคนพบจากการศึกษาคร้ังน้ี ควรท่ีจะไดรับการพิจารณาในการพัฒนาความรู ความเขาใจ ตลอดจนเพิ่มพูน

ขดีความสามารถในการปฏบัิติงานใหแกผูบริหารสถานศึกษาตอไป ท้ังน้ีเนื่องจากผูบริหารสถานศึกษา นับเปนบุคลากรท่ีมี

คุณคาทางการบริหารท่ีจะชวยใหการบริหารสถานศึกษามีคุณภาพย่ิงๆขึ้น ผูศึกษาเห็นวาถาไดมีการพัฒนาปรับปรุงโดย

การจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความรูความสามารถในดานการนําองคการเขาไปในโครงการอบรมผูบริหาร

สถานศึกษา โดยจัดทําเปนลักษณะหลักสูตรเสริมหรือหลักสูตรเฉพาะ เชน ความเปนเลศิในการตัดสนิใจของผูบริหาร หรือ

การสรางบรรยากาศในการทํางาน นาจะทําใหการบริหารงานในสถานศึกษามปีระสทิธิภาพย่ิงขึ้น 

 ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอสภาพการบริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา 

2. ควรศึกษาระดับประสทิธิภาพในการบริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา 

3. ควรศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารท่ีสงผลตอการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

ผูวจิัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความกรุณาของ ดร.กัมพล  ไชยนันท ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีกรุณา

ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ จนทําให วทิยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกทาน ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา

คนควา จนทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จังหวัดเชียงราย ท่ีไดใหความอนุเคราะห  อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยาง

ยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม ทําใหการเก็บขอมูลเปนไปดวยความเรียบรอย 
ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี ผลงานวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองตอบแทน

พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยทุกทาน ท่ีใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจท่ีสําคัญท่ีสุด ทําใหการวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จไป

ดวยด ี
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สภาพการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 2 

Academic Administration Of A Small School In Phan District, Under Chiangrai Primary 

Educational Office Area 2 

วชิรา มูลกลาง12

1* และ ฐติิชัย รักบํารุง13

2 

Wachira Moonklang1* and Thitichai Luckbumrung2 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ีเพื่อศึกษา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงาน

วชิาการ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคดิเห็นของผูบริหารและครูสายผูสอนตอสภาพการบริหารงานวชิาการ  

ผลการศกึษาสรุปไดดังนี้ 1) การศึกษาความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการ พบวา อยูในระดับมาก 2)การเปรียบเทียบ

ความคดิเห็นตอการบริหารงานวชิาการ พบวา มคีวามคดิเห็น ไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ: การบริหารงานวชิาการ , โรงเรียนขนาดเล็ก  
 

Abstract 

This independent study is to study condition of the academic administration of a small school. The following objectives: 

1) To study academic administration. 2) To compare the opinions of administrators and teachers towards academic 

administration.The results showed that 1) The condition of the academic administration of a small was at a high 

level. 2) The result of comparison the opinions classified by sex, age and working experience are not different. 
 

Keywords: Academic Administration, Small School. 
  

  

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : aong.keng29@gmail.com 
 

mailto:aong.keng29@g


 

3059 

 

บทนํา 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมาโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน ท้ังทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

โดยเฉพาะความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือท่ีเรียกวาโลกในยุคโลกาภิวัตน ซึ่งความ

เจริญกาวหนาของโลกในยุคโลกาภิวัตนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมท้ัง

ประเทศไทย ความเจริญกาวหนาท่ีเกดิขึ้นเปนผลสบืเนื่องมาจากการปรับปรุงพัฒนากระบวนการศึกษาคนควา การคิดคน

พัฒนาของมนุษยอยางไมหยุดย้ัง โดยการศึกษาเปนองคประกอบหน่ึง ท่ีชวยพัฒนามนุษยในแตละภูมิภาคของโลก ใหมี

ศักยภาพในการศึกษาคนควาคดิคนพัฒนาจงึสงผลใหเกดิการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ซึ่ง

นําไปสูการพัฒนาในทุกมติิอยางสมดุล   

และแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดช้ีใหเห็นถึงความสําคัญกับการ

มีสวนรวมเชิงภาคี การพัฒนาทุกภาคสวน ท้ังในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยาง

กวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทํารายละเอียด

ยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุนกันตอการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งแนวทางดังกลาวตรงกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุค

ศตวรรษท่ี 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคมีทักษะดาน

เทคโนโลยี สามารถรวมงานกับผูอื่นและสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) ซึ่ง

ตรงกับ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 4 กําหนดให

การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรูการฝกอบรมการสืบสาน

ทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม

สังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 6  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุข   

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O - NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2556 พบวา คุณภาพทางการศึกษาไมเปนไปตามเกณฑท่ี

กําหนด คือ ผลคะแนนของแตละกลุมกลุมสาระวิชาไดคะแนนไมถึงรอยละ 50 เชน วิชาคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยรอยละ

39.87 วิชาภาษาไทย มีคาเฉลี่ยรอยละ 43.62 วิชาวิทยาศาสตร มี คาเฉลี่ยรอยละ 36.30 และภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ย

รอยละ 31.42 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในเขตอําเภอพาน 

พบวา คุณภาพทางการศึกษาไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดเชนเดยีวกัน เชน วชิาคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยรอยละ43.78 วิชา

ภาษาไทย มคีาเฉลี่ยรอยละ 46.16 วชิาวทิยาศาสตร ม ีคาเฉลี่ยรอยละ 36.80 และภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยรอยละ 31.71 ซึ่งวิชา

เหลาน้ี นับวาเปนวิชาท่ีอยูใน กลุมสาระท่ีเปนทักษะพื้นฐานของการเรียนรูท่ีสําคัญหรือการศึกษาหาความรูของวิชาอื่น ๆ 

ตอไป ซึ่งจัดวาเปนปญหาดานการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาท่ีตองรีบดําเนินการแกไขโดยเรงดวน       

โดยในปจจุบันการจัดการศึกษามีการแบงขนาดโรงเรียนออกเปน โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ 

โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามจํานวนนักเรียนท่ีเขามาเรียนทําใหมผีลตอการบริหารจัดการท้ังใน 
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ดานงบประมาณ อัตรากําลังครู อาคารสถานท่ี สื่อการเรียนการสอน จึงเปนเหตุใหการจัด การศึกษาในแตละขนาด

โรงเรียนมีคุณภาพไมเทาเทียมกัน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก จากการศึกษาสภาพปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผาน

มาพบวา โรงเรียนขนาดเล็ก สวนใหญประสบปญหาคลายคลึงกันใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียน

การสอน ดานความพรอมทางปจจัยของโรงเรียนและดานการมสีวนรวมในการพัฒนา โดยเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ

แลวโรงเรียนขนาดเล็กยังไมสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดได เนื่องจากขาดความ

พรอมดานปจจัยในหลายๆดาน เชนสภาพ ครูไมครบช้ันเรียน ขาดอุปกรณของการจัดการเรียนการสอน และงบประมาณ

ไมเพียงพอ จากปญหาท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียนขนาดเล็ก กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายท่ีจะยกระดับคุณภาพของ 

โรงเรียนขนาดเล็ก และสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําโครงการยกระดับ คุณภาพของโรงเรียน

ขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนต้ังแต 120 คนลงมาซึ่งมีแนวทางของการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กอยู 10 

แนวทาง คอื การประชาสัมพันธเชิงรุก การพัฒนา ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ การจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก การ

จัดหนวยคอมพิวเตอร เคลื่อนท่ี (Mobile Unit) การจัดหาสื่อการเรียนการสอน/หนังสือหองสมุด การแกปญหาการขาด 

แคลนครู การพัฒนาครู การนิเทศติดตาม การซอมแซมอาคารสถานท่ี เพื่อพัฒนาใหโรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารจัด

การศึกษาโดยเฉพาะการบริหารงานวชิาการไดอยางมปีระสทิธิภาพและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

จากสภาพปญหาและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูศึกษาปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด

เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อนําผลการศึกษามาเปนขอมูลสารสนเทศ 

ปรับปรุงงานวชิาการของสถานศึกษาตอไป   

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  ในอําเภอพาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูสายผูสอน ตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยจําแนกตามตําแหนง เพศ

อายุ ประสบการณการทํางาน 
 

กรอบแนวคิด 

ในการศึกษาเร่ืองสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูวจิัยไดกําหนดกรอบแนวคดิการวจิัยไวดังน้ี 
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สมมุตฐิาน  

1. ผูบริหาร และครูสายผูสอน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 ท่ีมตํีาแหนงตางกัน มคีวามคดิเห็นตอสภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็ก แตกตางกัน 

2. ผูบริหาร และครูสายผูสอน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 ท่ีมเีพศตางกัน มคีวามคดิเห็นตอสภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็ก แตกตางกัน 

3. ผูบริหาร และครูสายผูสอน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 ท่ีมอีายุตางกัน มคีวามคดิเห็นตอสภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็ก แตกตางกัน 

4. ผูบริหาร และครูสายผูสอน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 ท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 

แตกตางกัน 

สภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  ในอําเภอพาน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  2 

 1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 1.3 การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

1.4 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1.5 การจั ด ทํา และ พัฒนาสื่ อ  น วัตกรรม  และ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 1.6 การพัฒนาแหลงการเรียนรู 

 1.7 ระบบการนิเทศการศึกษา 

 1.8 การแนะแนวการศึกษา 

 1.9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 1.10 การสงเสริมความรูดานวชิาการแก  

ชุมชน 

1.11 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศึกษาอื่น 

1.12 การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถานบันอื่นท่ี

จัดการศึกษา 

  
 

1. ตําแหนง 

2. เพศ 

3. อายุ 

4. ประสบการณในการ 

ทํางาน 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

การวิจัยเร่ือง“สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2” มีวัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร

และครูสายผูสอน ตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยจําแนกตามตําแหนง เพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน ผูวิจัยใชระเบียบ

การวจิัยเชิงสํารวจ(Survey Research) 

ประชากร  

ประชากรท่ีใชของการวจิัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหาร และครูสายผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยแยกเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 44 คน ครูสายผูสอน 

จํานวน 132 คน รวมท้ังสิ้น 176 คน   

กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางท่ีใชของการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหาร และครูสายผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใชการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของ

เครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) กําหนดความคลาดเคลื่อนท่ี .05 ดวยวิธีสุมตัวอยางอยางงาย 

(Simple Random Sampling) 44 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยางโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยแยกเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 40 คน ครูสายผูสอน จํานวน 97 คน รวมท้ังสิ้น 137

คน 

เครื่องมอืที่ใชในการรวบรวมขอมูล  

เคร่ืองมือท่ีจะใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการเพื่อใชในการวิจัยคร้ังน้ี  มีลักษณะเปนแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื่อหาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีผูศึกษาสรางขึ้นแบงออกเปน 2 ตอน คอื 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) ขอคําถาม 4 ดาน ไดแก ตําแหนง เพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน       

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ“สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2” แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรการสวนประมาณคา 

(Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert Scales) ท้ังสิ้นจํานวน 60 ขอ ซึ่งครอบคลุมสภาพ

บริหารงานวชิาการท้ัง 12 ดาน 

การสรางเครื่องมือ  

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ ตามขัน้ตอนดังน้ี  

1. ผูวิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับสภาพการ

บริหารงานวชิาการ เพื่อกําหนดขอบเขตและกรอบแนวคดิแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  
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2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคดิ และวัตถุประสงคของการวจิัย  

3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาดวยตนเองเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา  

(Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทท่ีกําหนดไว โดยใชวิธีหา

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามโดยใชสูตร  

โดยผูเช่ียวชาญลงความคดิเห็นและใหคะแนน ดังน้ี  

 1  หมายถงึ แนใจวาคําถามไดตรงกับนิยามศัพทเฉพาะท่ีระบุไว  

     0 หมายถงึ ไมแนใจวาคําถามไดตรงกับนิยามศัพทเฉพาะท่ีระบุไว  

 -  1  หมายถงึ แนใจวาคําถามน้ันไมไดตรงกับนิยามศัพทเฉพาะท่ีระบุไว  

โดยคัดเลอืกขอคําถามท่ีมคีาเฉลี่ยต้ังแตคา .05 ขึ้นไปซึ่งในการวจิัยคร้ังน้ีแบบสอบถามมคีา IOC เทากับ  1 

5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  

6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out ) กับครูผูสอนท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา จํานวน 30 คน 

เพื่อหาความเท่ียงของขอคําถามแลวนํามาวเิคราะหเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามตาม

วธีิหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เพื่อใหไดความเช่ือม่ันแบบสอบถามเทากับ 0.8   

7. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงสมบูรณแลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อตรวจสอบ

และขอความเห็นชอบกอนนําไปใชในการเก็บขอมูล  

8. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหารและครูสายผูสอน 

โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอพาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ตอน ดังน้ี  

1. ผูศึกษานําหนังสือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายถึงผูอํานวยโรงเรียนเพื่อขอความ

อนุเคราะหใหครูผูสอนตอบแบบสอบถาม  

2. สงแบบสอบถามไปยังผูบริหารและครูสายผูสอน โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอพาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

3. การสงและการติดตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ผูศึกษาปฏบัิติดังน้ี  

 3.1 ลงรหัสของแบบสอบถามเพื่องายตอการตรวจสอบและติดตามคนื  

3.2 โรงเรียนกลุมตัวอยาง ผูศึกษาดําเนินการจัดสงดวยตนเอง  

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลกลับ ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง  

3.4 ผูศึกษาไดรับแบบสอบถามกลับคนืท้ังหมด จํานวน 137 ฉบับ คดิเปนรอยละ 100 

การวเิคราะหขอมูล  

การวเิคราะหขอมูลสําหรับการทําการศึกษาคนควาในคร้ังน้ี ใชการวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่ง

ผูวจิัยไดแยกการวเิคราะหขอมูล ตามลักษณะของแบบสอบถามดังน้ี  
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1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ตําแหนง เพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน วิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคารอยละ แลวรายงานเปนความเรียง  

2. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูศึกษานํามาวิเคราะหโดยนําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉลี่ย (�̅�) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เปนรายขอ รายดานแลวนาคาเฉลี่ยท่ีไดมาเทียบเกณฑ ซึ่งแบงออกเปน 5 ชวง (บุญชม ศรีสะอาด. 2550, หนา 11) 

ดังน้ี  

คาเฉลี่ย 4.51– 5.00 หมายถงึ การปฏบัิติการในระดับมากท่ีสุด  

คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถงึ การปฏบัิติการในระดับมาก  

คาเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถงึ การปฏบัิติการในระดับปานกลาง  

คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถงึ การปฏบัิติการในระดับนอย  

คาเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถงึ การปฏบัิติการในระดับนอยท่ีสุด  

3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามตําแหนง วเิคราะหโดยใชสถติิที (t – test) แบบ Independent  

4. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ วเิคราะหโดยใชสถติิที (t – test) แบบ Independent  

5. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามอายุ วเิคราะหโดยใชสถติิที (F – test) แบบ ANOVA 

6. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน วิเคราะหโดยใชสถิติที (F – test) 

แบบ ANOVA 
 

ผลการศึกษา 

1. การศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีเปน ผูบริหารและครูสายผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอ

พาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี เปนครูสาย

ผูสอนมากกวาผูบริหาร และเปนเพศชายมากท่ีสุดและสวนใหญเปนผูท่ีมีอายุระหวาง 50 ปขึ้นไป และกลุมตัวอยางคร้ังน้ี

สวนใหญประสบการณการทํางาน 20 ปขึ้นไป 

2. การศึกษาความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการบริหาร งานวิชาการอยูในระดับ

มาก เมื่อพจิารณารายดานท่ีมคีาเฉลี่ยเรียงตามอันดับ ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวจิัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล

การเรียน ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ดานการนิเทศการศึกษา 
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ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 

องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ตามลําดับ โดยทุกรายดานมคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก 

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขอมูลท่ัวไป พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีขอมูลท่ัวไป จําแนกตาม 

ตําแหนง เพศ อายุ ประสบการณการทํางานตางกันมคีวามคดิเห็น ไมแตกตางกัน 

สรุปผลและอธปิรายผล 

ในการศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูวจิัยสามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค ไดดังน้ี 

1. ผูบริหารและครูสายผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 33-38) ไดกําหนดขอบขายและภารกิจการดําเนินงานวิชาการ ท่ีมุงใหกระจายอํานาจ

ในการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษา โดยใชการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย (Stake - Holder) เพื่อการบริหาร

จัดการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผลประเมนิผล รวมท้ังการเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศักดิ์ศรี กอนคํา (2549, หนา 88) ได 

การศึกษาเร่ือง สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ พบวา ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ จินดา ทรัพยเมฆ 

(2549, หนา 76) ไดศึกษาความพงึพอใจของครูในการบริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ครูมีความพึงพอใจตอการ

บริหารงานวชิาการ ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดานจํานวน 12 ดาน มคีวามพงึพอใจทุกดานอยูในระดับมาก  

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา การบริหาร งานวิชาการเปนบทบาทหนาท่ีและภารกิจสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา 

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีตองประสานความรวมมอืในการพัฒนา กําหนด นโยบาย การวางแผน การปรับปรุง พัฒนาการ

เรียนการสอนเพื่อบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และการบริหารงานวิชาการ จึงเปนการบริหารจัดการกระบวนการ

จัดการเรียนรูใหแกผูเรียน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน และเพื่อใหบรรลุตาม

เปาหมายท่ีสถานศึกษาไดกําหนดไว จากผลการศึกษาคร้ังน้ี จงึพบวา กลุมตัวอยางมคีวามคดิเห็นในระดับมาก เพราะเปน

การระดมสรรพกําลังของบุคลกรในการประสานความรวมมอืในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กใหเปนไปตามมาตรฐานของ

การจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

2. ผูบริหารและครูสายผูสอนท่ีมี ตําแหนง เพศ อายุ และประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็น ตอ

การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย เขต 2 

ไมแตกตางกันสอดคลองกับผลการศึกษาของ จินดา ทรัพยเมฆ (2549, หนา56) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูในการ

บริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จากผลการวจิัยพบวา การเปรียบเทียบความพงึพอใจ
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ของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา 

ประสบการณในการทํางาน และขนาดของโรงเรียน โดยรวมและทุกรายดาน ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ

ราเมฆ รัตนิล (2551, หนา89) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนบางพลีราษฎร

บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู

ตอการวิชาการในโรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 2 จําแนกตาม

เพศ การศึกษาและประสบการณสอนตางกัน มคีวามพงึพอใจไมแตกตางกัน 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา การบริหารงานวิชาการเปนงานท่ีมีความสําคัญอันดับแรก ท่ีสถานศึกษาตองยึดถือเปน

สิ่งสําคัญ เพราะเกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาท้ังระบบ และเพื่อใหการดําเนินงานดานวิชาการเปนไปตามคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายของนโยบายหนวยงานตนสังกัดและ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังน้ัน ในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความคดิเห็นของกลุมตัวอยางจงึปฏเิสธสมมติฐานท่ี

กําหนดไว เนื่องดวยการแสดงความคิดเห็นตอการบริหารวิชาการ ของกลุมตัวอยางเปนผูมีสวนเกี่ยวของและปฏิบัติหนาท่ี

โดยตรงดานวชิาการ จงึทําใหความแตกตางดานขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางไมมผีลตอการแสดงความคดิเห็น 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ผูบริหารโรงเรียนควร สงเสริมใหมีเอกสารประกอบหลักสูตรแบบพิมพตาง ๆ ท่ี ใชของการเรียนการสอน 

เชน แผนการสอน คูมอืครู เอกสารสําหรับครูผูสอน รวมท้ังสงเสริม กระตุนใหครูผูสอนไดจัดทําเตรียมการสอนซึ่งจะทําให

ครูทราบลวงหนาวาจะใหเด็กนักเรียนได 

2. ควรมกีารสงเสริมการนิเทศการสอนท่ีหลากหลาย โดยใหบุคลากรของสถานศึกษา มีสวนรวมของการนิเทศ

การสอนท่ีเปนระบบอยางตอเนื่อง 

3. ควรมกีารจัดกจิกรรมทางวชิาการเพื่อใหสามารถวางแผนและสงเสริมการเรียนการ สอนท่ีจะนําพัฒนาสูครู

มอือาชีพ 

  4. ในการบริหารงานวิชาการ ใหสามารถบรรลุจุดมุงหมายของการพัฒนาผูเรียนควรมีการศึกษาปญหา 

วิเคราะหปจจัยสนับสนุนในชุมชนและสังคม หรือสิ่งท่ีปรากฏถึงภูมิปญญาทองถิ่น หรือแหลงเรียนรูในทองถิ่น เพื่อนํา

ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรดานอื่น ๆ เขามารวมพัฒนาการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร โดยใช 

กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ผานการประสานงานของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนแรง

ขับเคลื่อน ใหการบริหารงานวชิาการเปนตามเปาหมาย 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมกีารศึกษาการเปรียบเทียบการบริหารงานวชิาการ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน และอําเภอแม

ลาว สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2. ควรทําการศึกษาแรงจูงใจท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในดานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก

ในอําเภอพาน และอําเภอแมลาว สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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3. ควรมีศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กของ

อําเภอพาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณไดดวยด ีเพราะผูศึกษาไดรับความกรุณาอยางดีย่ิงจาก ดร.ฐิติชัย 

รักบํารุง ท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง และอาจารยผูสอนทุกทาน ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะ ตรวจ

แกไขการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

ขอขอบพระคุณ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

นายสุกรี เทพชาติ ผูอํานวยการโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

นายสันต คํามะนาม ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมแกวเหนือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ี

ไดกรุณาเปนผูเช่ียวชาญใหคําปรึกษาและพิจารณาแกไขเคร่ืองมือในการทําการศึกษาคร้ังน้ี ขอขอบคุณผูบริหารโรงเรียน 

และขาราชการครู ในโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุก

ทานท่ีใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาคร้ังน้ี อยาง 

ครบถวนสมบูรณ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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สภาพการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

A  Study of Academic Administration of Schools in Dokkhamtai Group 1 Schools Under 

Phayao Primary Educational Service Area Office 1 
 

ฟองจันทร ทองคํา14

1* และ สันต ิบูรณะชาติ15

2 

Fongchan Thongkam1* and  Santi Buranachart2 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุม     

ดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ        

ในการทํางาน กลุมตัวอยางจํานวน 108 คนประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 11 คนและครูวิชาการ จํานวน 97 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา การวิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที(t-test) การวิเคราะหคาเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหาร         

งานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีสภาพการบริหาร        

งานวิชาการสูงสุด คือ ดานการพัฒนาการเรียนรู รองลงมาคือ ดานการวัดและประเมินผลและเทียบโอนการเรียน        

และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สวนดานท่ีมีสภาพการบริหารงานวิชาการตํ่าสุด คือ ดานการสงเสริม       

และสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพ       

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต1 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษาและ

ประสบการณในการทํางานทุกดาน พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิ  
 

คําสําคัญ: สภาพการบริหารงานวชิาการ 
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Abstract  

The purposes of this research were to study and compare the academic administration of school classified by 

education degree and years of experience. The sample group was 108 people consisted of 11 schools administrators 

and 97 teachers in Phayao Primary Educational Service Office Area 1. The instrument used for collecting the data was 

rating scale questionnaire. The statistical procedures employed in the data analysis that included percentage, mean, 

standard deviation, t-test and F-test. The results showed that 1) The results to study the academic administration of 

Dokkhamtai Area 1 School of Phayao Primary Educational Service Area 1, found that, was the high of level. Considering 

was aspects found that the development of education was the highest level, the second was the evaluation and 

transfer of learning and research for develop quality of education and the lowest was the promoting and supporting 

academic for family or education organization. 2) The results to study the academic administration of Dokkhamtai area 

1 school in Phayao Primary Educational Service Area Office 1 the opinion of teachers on the academic by education 

degree and years of experience found that, as a whole and aspects were not different. 
 

Keywords: Academic Administration  
 

บทนํา 

งานวชิาการเปนงานหลักของการบริหารโรงเรียนไมวาโรงเรียนน้ันเปนจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของ

โรงเรียนจะพิจารณาไดจากผลงานทางดานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตรการจัดแผนการจัด

การศึกษาและการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจของโรงเรียนและเกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับ       

ของโรงเรียน การบริหารงานวิชาการจึงเปนหนาท่ีหลักของผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความ

สนใจในการบริหารงานวิชาการเปนหลัก ผูบริหารสถานศึกษาตองกําหนดนโยบาย เปาหมายวัตถุประสงควางแผน           

การปฏบัิติงานของโรงเรียนอยางเปนระบบ มกีารควบคุม นิเทศติดตามอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ผูวิจัยตระหนักในหนาท่ี

ของตนเอง และมีความตองการท่ีพัฒนางานดานวิชาการของโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดตามเกณฑ

มาตรฐานการศึกษาชาติจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัด

สํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 เพื่อเกิดประโยชนตอการพัฒนางานดานวิชาการของโรงเรียน  

ท้ังน้ี การบริหารงานในโรงเรียนโดยท่ัวไปตางก็ใหความสําคัญตองานดานวิชาการเปนหลักและถือวาสําคัญท่ีสุด และท่ี

ผานมาความสําเร็จของการบริหารงานดานวชิาการของโรงเรียนยังไมเปนท่ีนาพอใจของทุกฝาย ท้ังผูบริหารสถานศึกษาครู

และชุมชน เห็นจากการนิยมสงบุตรหลานศึกษาตอโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงดีเดนทางดานวิชาการ อาทิ ในเขตอําเภอและเขต

เมอืง น่ันแสดงใหเห็นวางานดานวิชาการในโรงเรียนในเขตอําเภอรอบนอกยังไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตองการ

ของทุกฝาย (สุกัญญา ประเสริฐสังข, 2556, หนา 2) 

จากความสําคัญของการบริหารงานดานวิชาการดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหาร 

งานวชิาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผลการศึกษานี้
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จะเปนประโยชนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน เพื่อใชเปนขอมูล      

ในการพัฒนาการบริหารงานดานวชิาการของโรงเรียนใหมปีระสทิธิภาพมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.   เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ 

ในการทํางาน 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

ผู วิ จั ย ใชกรอบแนวคิดของการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานกระทรวง ศึกษา ธิการ

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 33) 12 ดาน โดยผูวจิัยไดสรุปเปนกรอบแนวคดิในการวจิัย ดังแสดงไวในภาพ  
 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ขอมูลท่ัวไป 

จําแนกเปน 

1.  วุฒิการศึกษา 

   1.1 ปริญญาตรี 

   1.2 ปริญญาโท 

   1.3 ปริญญาเอก 

2.  ประสบการณทํางาน 

   2.1  ตํ่ากวา  10  ป 

   2.2  ต้ังแต  11-20 ป 

   2.3  ต้ังแต  21  ปขึ้นไป 

 

 

สภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ใน  12  ดาน 

1.  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2.  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3.  ดานการวัดและประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียน 

4.  ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5.  ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

6.  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

7. ดานการนิเทศการศึกษา 

8. ดานการแนะแนวการศึกษา 

9. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

10. ดานการสงเสริมความรูดานวชิาการแกชุมชน 

11. ดานการประสานความรวมมอืในการพัฒนาวชิาการกับ

สถานศึกษาอื่น 

12. ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกครอบครัว  

องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
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สมมตฐิานของการวจัิย 

1. ครูวชิาการท่ีมวุีฒิการศึกษาตางกันมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวชิาการแตกตางกัน 

2. ครูวิชาการท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ

แตกตางกัน 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวิจัยเร่ืองสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 11 คน ครูวิชาการโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 จํานวน 97 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 รวมท้ังสิ้น 108 คน โดยใชตารางสูตรการคํานวณของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)   

ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการ  

ของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กําหนดลักษณะคําถาม   

เปนมาตรประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยแจกแจงความถี่ หาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean : x̄ ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D.) การทดสอบคา (t-test) และการวิเคราะหคาเอฟ (F-test) สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะ    

ในการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนโดยการวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการศึกษา 

1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต1 โดยภาพรวม พบวา มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานท่ีมีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู รองลงมาคือ ดานการวัด และ

ประเมินผลและเทียบโอนการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการแนะแนวการศึกษา  

ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการประสานความรวมมือ               

ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน สวนดานท่ีมีสภาพ 

การบริหารงานวิชาการตํ่าสุด คือ ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันอื่น   

ท่ีจัดการศึกษา โดยแตละดานสรุปผลการวจิัยไดดังน้ี 

1.1 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                

ในกลุมดอกคําใต 1 อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ  

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความสนใจ  

ความถนัดของผูเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและเรียนรูจากประสบการณจริง สวนขอ      

ท่ีมสีภาพการบริหารงานวชิาการตํ่าสุด คอื การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนมคีวามสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 
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1.2 ดานการวัดและประเมินผลและเทียบโอนการเรียน พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีสภาพการบริหารงานวิชาการ

สูงสุด คือ การวัดผลและประเมินผลมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัดและมาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือ การวัดผลและ

ประเมินผล การเรียนการสอนโดยเนนสภาพจริงจากกระบวนการ ผลงานและการปฏิบัติของนักเรียน และการจัดทํา

แผนการวัดผลและประเมนิผลทุกวชิาและทุกระดับช้ันเรียน สวนขอท่ีมสีภาพการบริหารงานวชิาการตํ่าสุด คอืการปรับปรุง 

พัฒนาเคร่ืองมอืวัดผลและประเมนิผลใหไดมาตรฐาน 

1.3 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน        

ในกลุมดอกคําใต 1 อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุดคือ   

การกําหนดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไวในแผนการปฏิบัติการประจําป รองลงมาคือ การสงเสริม ใหครู

สามารถทําวจิัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูนําผลงานวิจัยท่ีไดมาเผยแพรได และการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ

อุปกรณและเอกสารตาง ๆ ท่ีชวยในการทําวิจัยของครู สวนขอท่ีมีสภาพการบริหารงานวิชาการตํ่าสุด คือ การนําผลท่ีได 

จากการวจิัยมาพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในทุกกลุมสาระอยางครบถวน 

1.4 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                

ในกลุมดอกคําใต 1 อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ 

การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 รองลงมาคือการจัดทําโครงสรางหลักสูตร

สถานศึกษา และการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอน สวนขอท่ีมีสภาพการบริหารงานวิชาการ

ตํ่าสุด คอื การนําผลจากการติดตามและประเมนิผลมาใชปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

1.5 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนในกลุมดอกคําใต1 อยูในระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ 

การสงเสริมใหครูใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ การนําเทคโนโลยี     

มาใชในการบริหารงานวิชาการ และการพัฒนาปรับปรุงสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ             

สวนขอท่ีมีสภาพการบริหารงานวิชาการตํ่าสุด คือ การนิเทศ ติดตามการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา         

ในการจัดกจิกรรมการเรียนรูของครู 

1.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1  

อยูในระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมสีภาพการบริหารงานวชิาการสูงสุด คอื การจัดใหมแีหลงเรียนรู

ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน  รองลงมาคอื การสงเสริมและสนับสนุนใหครูและนักเรียนใชแหลงเรียนรูท้ังในหองเรียน

และนอกหองเรียน และการนําชุมชนเขามามสีวนรวมในการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นมารวมพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

สวนขอท่ีมีสภาพการบริหารงานวิชาการตํ่าสุด คือ การนิเทศ ติดตามการใชแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรม การเรียน     

การสอนของครูอยางตอเนื่อง 

1.7 ดานการแนะแนวการศึกษา พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 

อยูในระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ การจัดใหมีระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนทุกช้ันเรียน รองลงมาคือ การสงเสริมใหมีการแนะแนววิชาชีพภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง และการวาง
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แผนการแนะแนวการศึกษาไวอยางชัดเจน สวนขอท่ีมสีภาพการบริหารงานวชิาการตํ่าสุด คือ การประสานกับหนวยงานอื่น 

เพื่อแนะแนวใหแกผูเรียน 

1.8 ดานการนิเทศการศึกษา พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต  1 อยูใน

ระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมสีภาพการบริหารงานวชิาการสูงสุด คอื การจัดใหมกีารนิเทศโดยการ

มสีวนรวมของผูเกี่ยวของ รองลงมาคอื การจัดการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูอยางเปนระบบและตอเนื่อง และ

การแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับการนิเทศภายในกับโรงเรียนอื่น  สวนขอท่ีมสีภาพการบริหารงานวชิาการตํ่าสุด คือ การนํา

ผลการนิเทศมาวางแผนเพื่อพัฒนางานวชิาการในปตอ ๆ ไป 

1.9 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงาน

วชิาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต1 อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีสภาพการบริหารงาน

วิชาการสูงสุด คือ การนําผลการประเมินภายในมาช้ีแจงใหแกผูเกี่ยวของไดรับทราบ รองลงมาคือ การดําเนินงาน        

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง การจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาเปนประจําทุกป และการจัดทํา

รายงานคุณภาพการศึกษาเปนประจําทุกป สวนขอท่ีมีสภาพการบริหารงานวิชาการตํ่าสุด คือ  การปรับปรุงวิธีการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

1.10 ดานการประสานความรวมมอืในการพัฒนาวชิาการกับสถานศึกษาอื่น พบวา ภาพรวมสภาพ การบริหาร      

งานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีสภาพ 

การบริหารงานวิชาการสูงสุด คือการวางแผนรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น รองลงมาคือ การศึกษา    

ถึงความตองการในการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น และการสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถ       

ในการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น สวนขอท่ีมีสภาพการบริหารงานวิชาการตํ่าสุด คือ  

การสรางเครือขายในการพัฒนางานวชิาการกับสถานศึกษาอื่นของรัฐ 

1.11 ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน         

ในกลุมดอกคําใต 1 อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุด        

คือ การสํารวจขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาชุมชน รองลงมาคือการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น และการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของ

โรงเรียนสวนขอท่ีมีสภาพการบริหารงานวิชาการตํ่าสุด คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ          

ท่ีเกี่ยวของเขามารวมกันพัฒนาโรงเรียน 

1.12 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 อยูในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ การจัดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา รองลงมาคือ การสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

บุคคล ครอบครัว องคกรและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา การเปดใหบุคคล ครอบครัว องคกรและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา

มารวมพัฒนาการศึกษา และการเปดใหบุคคล ครอบครัว องคกรและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษามารวมพัฒนาการศึกษา 

สวนขอท่ีมีสภาพ การบริหารงานวิชาการตํ่าสุด คือ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการศึกษากับบุคคล ครอบครัว 

องคกร และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
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2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการจําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ         

ในการทํางาน สรุปผลการวจิัยไดดังน้ี 

2.1 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ครูวิชาการท่ีมีวุฒิ

การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 ในภาพรวมแตกตางกัน

อยางไมมนัียสําคัญทางสถติิ 

2.2 สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการจําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวาครูวิชาการ      

ท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1     

ในภาพรวมแตกตางกันกันอยางไมมนัียสําคัญทางสถติิ 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

อภปิรายผล 

จากผลการวิจัยสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 12 ดาน มปีระเด็นท่ีสําคัญนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

1. ผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ทุกดาน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวางานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของการบริหารการศึกษา โดยจุดมุงหมายของโรงเรียน         

คือการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน  การบริหารงานวิชาการท่ีประกอบดวยงานหลัก คือ งานดาน

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเปนกระบวนการหน่ึงของการบริหารท่ีเกี่ยวของกับ

ผลผลติคอื ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช่ือเสยีงของโรงเรียน  ความพึงพอใจของทุกฝาย เปนการตอบสนองความสําเร็จของ

การจัดกิจกรรมทุกดานท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ท่ีมุงใหผู เรียนมีความรู มีคุณธรรมและจริยธรรม              

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีดี และมีคุณภาพ ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ นิชนันท ปะระวรรณา

(2556:บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา         

ในภาพรวมอยูระดับมาก และวสันต ปรีดานันทร (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน 

เชนเดียวกับ อภินันท นาเลาท (2552, หนา 109) ท่ีไดทําการวิจัยเร่ือง สภาพปญหาและความตองการในการบริหาร      

งานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาขอนแกน เขต 1 พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของประพันธ เมาเวียงแก (2551,หนา 82) ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการของ
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สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ผลการวจิัยพบวา ความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2       

 โดยภาพรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวจิัยของ สติณัชช โพธ์ิขํา (2556, บทคัดยอ) ไดทําการ

วิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบวา               

สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา อยูในระดับมากท้ัง 12 ดาน การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาท่ีอยูในระดับมากเปนอับดับหน่ึง   

คอื ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา การพัฒนากระบวนการเรียนรูเปนหนาท่ีหลักและสําคัญย่ิง     

ของบุคลากรทางการศึกษา ท่ีตองจัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถทํางานรวมกับผูอื่นมีทักษะการสื่อสาร มีทักษะ     

ในการแกปญหาไดในทุกสถานการณและดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุน     

ใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดเนื้อหา

สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการเผชิญ

สถานการณ การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกปญหาการเรียนรูจากประสบการณจริง  การสงเสริม  ใหรักการอาน

และใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตางๆใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมคานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะ

ท่ีพงึประสงคใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระกจิกรรม ท้ังน้ีโดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม แหลงเรียนรู ใหเอื้อตอการจัด

กระบวนการเรียนรูและนําภูมิปญญาทองถิ่นหรือเครือขายผูปกครอง ชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวม ในการจัดการเรียนการ

สอนตามความเหมาะสม จัดใหมกีารนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศท่ีรวมมือชวยเหลือ

กันแบบกัลยาณมิตร เชน การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน หรือแบบอื่น ๆ ตามความ

เหมาะสม  อกีท้ังยังสงเสริมใหมีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม จากแนวปฏิบัติในการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูดังกลาวมาจะเห็นไดวา ผูบริหารโรงเรียนจะตองวางแผน  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับ

ครู ควบคุม กํากับใหการจัดตารางสอนของครูเปนไปตามความเหมาะสมของครู  มกีารจัดเตรียมการสอนและบันทึกการสอน

ท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียน  ทําโครงงานและใชภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อให

เกดิประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของวชิิต บุญเลศิ (2553, หนา73) ท่ีพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีความเขาใจ

และตระหนักตอภารกิจสําคัญของโรงเรียนเพราะการเรียนการสอนเปนงานหลัก ท่ีผูบริหารโรงเรียนและครูจะตองทํา     

โดยการจัดกจิกรรมการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนมคีวามรู ความสามารถและมคีุณลักษณะอันพงึประสงค สงเสริมใหครูจัดทํา

แผนการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย นอกจากน้ียังสอดคลอง กับงานวิจัยของ อัครเดช นีละโยธิน (2550, หนา 46)       

ไดศึกษาเร่ือง การบริหารงานวชิาการของผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน อําเภอเมอืง จังหวัดขอนแกนผลการศึกษาพบวา

ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนมกีารปฏบัิติงานในการบริหารวชิาการอยูในระดับมาก  

 สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงานและ

สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีสภาพการบริหารงาน

วิชาการสูงสุด คือ การจัดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรและสถาบันอื่น          

ท่ีจัดการศึกษา รองลงมาคือ การสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  

การเปดใหบุคคลครอบครัว องคกรและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษามารวมพัฒนาการศึกษา และขอท่ีมีสภาพการบริหาร     
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งานวิชาการตํ่าสุด คือ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการศึกษากับบุคคล ครอบครัว องคกรและสถาบันอื่น           

ท่ีจัดการศึกษา ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการจัดใหมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร  

หนวยงานกับโรงเรียนนอยท่ีจัดขึ้นในรอบป ทําใหโรงเรียนขาดขอมูลใหมท่ีจะนํามาเปนแนวปฏิบัติงานในดานการสงเสริม

และสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ซึ่งการสงเสริมและสนับสนุน    

งานวิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาเปนหนาท่ีของโรงเรียนท่ีจะใหการสนับสนุน 

อํารุง จันทวานิช (อางอิงในสุกัญญา ประเสริฐสังข, 2556, หนา 36-37) กลาววา โรงเรียนท่ีสมบูรณแบบน้ันตองเปน

โรงเรียนท่ีสามารถเปนแบบอยางในการใหความชวยเหลือชุมชนและโรงเรียนอื่น และปจจัยหลักแหงการชวยเหลือคือ     

เปนแบบอยางท่ีดีแกชุมชนและโรงเรียนอื่น ในการพัฒนาครูและบุคลากร สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมชุมชน สงเสริม

โรงเรียนอื่นพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา ประเสริฐสังข (2556,บทคัดยอ) ไดศึกษา         

ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมจุน 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  

ในกลุมจุน 1 โดยภาพรวม อยูในสภาพการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

และดานการพัฒนาแหลงเรียนรูอยูในสภาพการปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการวัดผลและประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ดานการสงเสริมความรูดานวชิาการแกชุมชน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดานการ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น            

ดานการแนะแนวการศึกษา สวนสภาพการปฏิบัตินอยท่ีสุดคือ ดานการสงเสริมงานวิชาการแกครอบครัว องคกร 

หนวยงานและสถาบันท่ีจัดการศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ สิตณัชช โพธ์ิขํา (2556, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย

เร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบวา สภาพการ

บริหารงานวชิาการของผูบริหารโรงเรียนดศีรีตําบล จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา 

อยูในระดับมากท้ัง 12 ดาน  เชนเดยีวกัน  

2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการจําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ         

ในการทํางาน อภิปรายผลไดดังน้ี 

2.1 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตามความคดิเห็นของครูวชิาการ จําแนกวุฒิการศึกษา ในภาพรวม พบวา ครูวชิาการ 

ท่ีมวุีฒกิารศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ในภาพรวมทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานท่ีต้ังไว อาจเปนเพราะวา ครูวิชาการและผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นวาโรงเรียนในปจจุบัน             

มีการแขงขันกันสูงจึงทําใหครูวิชาการและผูบริหารสถานศึกษารวมมือกันวางแผนปรับปรุงการบริหารงานและพัฒนา

โรงเรียนใหไดรับเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประกอบกับทางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

หนวยงานตนสังกัดไดมแีผนยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ โดยการจัดใหมกีารประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา           

ครูวิชาการมาโดยตลอด ทําใหครูวิชาการไมวาจะมีระดับการศึกษาในระดับใดตาง มีความเขาใจในเร่ืองการบริหาร         
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งานวิชาการอยางเทาเทียมกันจึงทําใหการเปรียบเทียบการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุม         

ดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา ในภาพรวมและ      

รายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณิกา สีสอาด (2555, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษา

สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาลศึกษา ในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร พบวา       

จากผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นของครูและผูบริหารท่ีมีตําแหนง วุฒิการศึกษาและปฏิบัติงานในโรงเรียน         

ท่ีมีขนาดตางกัน  มีความคิดเห็นตอสภาพบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดาน  ไมแตกตางกันอยาง      

มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ นวลนภา คมขํา (2555, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง การศึกษา

บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 3 พบวา เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาของครูผูสอน พบวา บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

2.2 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ จําแนกตามประสบการณในการทํางาน  โดยภาพรวม 

พบวา ครูวชิาการท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุม

ดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ในภาพรวมแตกตางกัน  อยางไมมนัียสําคัญทาง

สถติิ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาประสบการณในการทํางานของผูตอบแบบสอบถามของ

ครูวิชาการสวนใหญมีประสบการณทํางานสูง คือประสบการณทํางาน 21 ปขึ้นไป (รอยละ 62) อีกท้ังยังไดรับการอบรม

พัฒนาตนเอง และมีการประชุมเพื่อทราบและแกไขปญหารวมกันกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา      

เขต 1 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จตุพงศ สายอรุณ (2555, หนาบทคัดยอ) วิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพปญหาการบริหาร    

งานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผลการศึกษา

พบวา ผลการเปรียบเทียบสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน         

เมื่อพจิารณาเปนรายดาน สวนใหญไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 และไดสอดคลองกับงานวิจัยของสมชาย คําปลิว (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาการ

บริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาตามภาระงานการบริหารงานวชิาการ 12 งาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการ

นเิทศการศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการสงเสริม

ความรู ดานวิชาการแกชุมชน  ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ดานการสงเสริม

และสนับสนุนงานวชิาการแกครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา พบวาครูผูสอนท่ีมีเพศ อายุและ

ประสบการณในการสอนตางกันมคีวามคดิเห็นตอการบริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน  
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ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

2. ควรจัดใหมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการศึกษากับบุคคล ครอบครัว องคกรและสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา 

3. ควรมกีารวางแผนรวมกับผูท่ีมสีวนเกี่ยวของในการพัฒนาการศึกษาอยางจริงจัง 

4. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหครูผูสอนมีความรู ความเขาใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ 

ประเมินผลตามสภาพจริง และสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลอง        

กับมาตรฐานการศึกษา 

5. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจในการทําวิจัยในช้ันเรียน และสงเสริมใหครู        

นําผลงานวิจัยในช้ันเรียนไปพัฒนาตนเองในการทําผลงานทางวิชาการ รวมถึงการนําผลการวิจัยมาพัฒนาดานการเรียน

การสอนอยางจริงจัง  

6. ควรจัดใหมีแหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเพียงพอและเหมาะสมรวมถึงจัดสรรงบประมาณปรับปรุง

พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหมีความทันสมัยและใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรูท้ังในและนอก

โรงเรียนอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขตอื่น 

2. ควรมีการวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับทัศนะของบุคคลในชุมชนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตาอยางย่ิงจาก ดร. สันติ บูรณะชาติ ท่ีปรึกษา

การศึกษาคนควาดวยตนเองท่ีไดกรุณาแนะนํา เสนอแนะและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ทุกขั้นตอน ต้ังแตตนจนสําเร็จ

เรียบรอย ทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีมีความสมบูรณย่ิงขึ้น ผูศึกษาคนควาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  

ณ ท่ีน้ี ขอขอบพระคุณนายนันทพล ฟูสีกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานดง นางสาวเม็ดแกว เจนใจ รองผูอํานวยการโรงเรียน

ชุมชนบานหวยลาน และนางสาวจรีะภา พระวสัิตย ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานทุงตนศรี ท่ีไดกรุณาใหความอนุเคราะห

ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ท่ีไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทําให

การศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ี สําเร็จลุลวงผานไปไดดวยดี ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา สําหรับการอบรมเลี้ยงดู

เอาใจใสและวางรากฐานทางการศึกษาใหสามารถฝาฟนปญหาอุปสรรคตาง ๆ ไปได  
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คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ผูศึกษาคนควาขอมอบเปนสักการะเวทิตา

คุณแด คุณพอ คุณแม ครู อาจารย ผูประสทิธิประสาทวิชาความรูและอบรมบมนิสัยใหรูจักคุณคาของชีวิต และผูมีพระคุณ

ทุกทานท่ีชวยเหลอืในการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีทุกๆทาน 
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สภาพการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนพระปรยัิติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัด

เชียงราย โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             

สยามบรมราชกุมาร ี

Condition Academic Administration Phrapariyattidhamma Schools study Chiang Rai. 

Schools under the initiative of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn presided 

นงคพร  ติ๊บปาละ16

1* และ น้ําฝน  กันมา17

2 

Nongporn Tippala1* and  Namfon  Gunma2 
 

บทคัดยอ 

 การวจิัยในคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

จังหวัดเชียงรายโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประชากรท่ีใชใน

คร้ังน้ีไดแกครูครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปการศึกษา 2557 รวม 211 รูป/คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามสภาพและ

แนวทางในการบริหารงานวชิาการ สถติิท่ีใชในการวิจัยคือคาความถี่ คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิัยพบวา 

          1.  สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายโรงเรียนใน

โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในภาพรวม 6 ดานมีการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดคือ ดานการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ 

ดานหองสมุดและแหลงเรียนรูและดานท่ีตํ่าท่ีสุดคอื ดานการนิเทศภายใน  

2. จากการศึกษาแนวทางการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พบวาดานหลักสูตรและการนํา

หลักสูตรไปใช ควรสงเสริมใหครูไดรับการอบรมพัฒนาในการนําหลักสูตรไปใชใหถูกตอง เหมาะสม และควรพัฒนาครู     

ในดานการวเิคราะหหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดใหเหมาะสม ดานการจัดการเรียนการสอน  

ควรสงเสริม สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ควรพัฒนา อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเทคนิค

วธีิการจัดการเรียนการสอน ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ ควรสงเสริมใหครูทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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การสอน ดานการวัดและประเมินผล ควรสงเสริมใหครูดําเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ควรจัดอบรมเชิง

ปฏบัิตกิาร การวัดผลใหเปนแนวทางเดียวกัน ดานพัฒนาแหลงเรียนรูและหองสมุด ควรสงเสริมใหครูนักเรียนใชหองสมุด

ใหเกดิประโยชนตอการเรียนการสอน ควรสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมการศึกษาแหลงเรียนรู ควรสงเสริมใหครู

จัดกิจกรรมการศึกษาหองสมุดและแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา ดานการนิเทศภายใน ควรจะมีการกํากับและ

ติดตามผลการนิเทศอยางตอเนื่อง ควรมีการจัดระบบและประเมินผลการนิเทศในสถานศึกษา สนับสนุนใหครูมีการนิเทศ

กันเองระหวางช้ันเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดกจิกรรม        
  

คําสําคัญ: การบริหารงานวชิาการ  
 

Abstract  

 The objective of this research was, to study and compare the academic administration of the general 

section, Prapariyatitam School, in the project of Royal HRH Princess Maha Chakri Sirindhon. The population and test 

used for this study were the teachers of the general section,Prapariyatitam School, in the project of Royal HRH 

Princess Maha Chakri Sirindhon, academic year 2015, a total of 211 persons, from 20 school. the tools used in this 

study were questionaires and academic administration guidelines, which was divided into 5 levels. The data statically 

analyzed by using percentage, mean and standard. 

1. The results showed that the academic administration of the general section, Prapariyatitam School, in 

the project of Royal HRH Princess Maha Chakri Sirindhon, overall top 6 was performed at a high level.            

2. When considered each level, it reveal that the teaching and learning was the most practical and then 

followed by the library and learning center. And the supervision was the lowest level.  
 

Keywords: Academic Administration  
 

บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา       ท่ี 6 

กําหนดวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จติใจ สติปญญา ความรูและ

คุณธรรม มจีริยธรรม และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” อยางไรก็ตามการจัด

การศึกษาใหบรรลุตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาวน้ัน จําเปนอยางย่ิงท่ีทุกฝายตองรวมมือกัน ซึ่ง

หนวยงานท่ีมหีนาท่ีโดยตรงในการจัดการศึกษา คอื สถานศึกษาโดยเปนหนวยงานท่ีมหีนาท่ีรับผดิชอบในการจัดการศึกษา

ใหแกเด็กท่ีมอีายุในเกณฑตามพระราชบัญญัติและตามนโยบายของรัฐ เปนหนวยงานระดับปฏิบัติท่ีสามารถทําใหนโยบาย

ของรัฐเห็นผลการปฏบัิติท่ีเปนจริงเกดิขึ้นและมหีนวยงานระดับสูงกวาสถานศึกษารับผิดชอบรวมกัน ท้ังในระดับกระทรวง 

กรม กอง องคการภาครัฐ และเอกชน ถึงแมวาจะมีหนวยงานหลายหนวยงาน และหลายระดับรับผิดชอบรวมกันแต

สถานศึกษาถอืวาเปนหนวยงานท่ีสําคัญเพราะเปนหนวยงานระดับปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพของเยาวชนตองเร่ิมตน

จากการพัฒนาหรือปฏรูิปการบริหารในสถานศึกษาโดยแทจริงแลว         งานบริหารสถานศึกษาน้ัน ท้ังสถานศึกษาขนาด
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เล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญภาระหนาท่ีของผูบริหารและงานท่ีผูบริหารตองปฏิบัติเหมือนกันท้ังสิ้น (จันทรานี สงวน

นาม, 2551 หนา 147) ดังน้ันงานบริหารสถานศึกษาภายหลังการปฏิรูปการศึกษาจึงมี 4 ดาน คือ วิชาการ งบประมาณ 

งานบริหารบุคคล และบริหารท่ัวไป โดย ถือวางานวิชาการเปนงานหลัก เปนงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของ

ผูเรียน ผูบริหารตองใหความสําคัญเปนอยางย่ิง สวนงานอื่น ๆ น้ัน แมวามีความสําคัญเชนเดียวกันแตถือวาเปนงานท่ีมี

ความสําคัญรองลงมาโดยเปนงานสนับสนุนใหงานวชิาการดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ(สถิตชัย  วรานนทวนิช, 2553 

หนา 144-145) ขอบขายงานวิชาการมีท้ังหมด 8 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนการสอน การวัดผล 

ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา การพัฒนาสงเสริมใหมแีหลงเรียนรู การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมขน

ทางการศึกษา (สมเดช สีแสง, 2550 หนา 303-304) โดยงานวิชาการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนานักเรียนโดยตรงและเปน

หัวใจหลักของงานวชิาการน้ัน มอียู 3 ดาน คอื การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล 

และเทียบโอนผลการเรียน งานดังกลาว ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งและตองใหความสําคัญ

ในการปฏบัิติงานอยางเต็มท่ีเพื่อสามารถนําพาใหการปฏบัิติงานวชิาการประสบความสําเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาท่ียึดเอา

งานวชิาการเปนหลักในการบริหารมคีวามเปนผูนําทางวชิาการมปีระสบการณในการปฏบัิติงานจะสามารถนําโรงเรียนไปสู

ความสําเร็จไดนับต้ังแตกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และฉบับ

ปรับปรุง 2553 ซึ่งจาการติดตามผลการใชหลักสูตรความเขาใจไมตรงกันในหลาย ๆ เร่ืองท้ังในดานการพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลซึ่งปญหาดังกลาวไดมีการดําเนินการแกไขปญหาเปนระยะ ๆ มาโดยตลอด

เพื่อสรางความเขาใจกับผูเกี่ยวของ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหาร

สถานศึกษาไมวาสถานศึกษาน้ันจะเปนประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดาน

วิชาการดังน้ัน การบริหารงานวิชาการนับวาเปนบทบาทสําคัญสูงสุดตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการบริหาร

โรงเรียน โรงเรียนจะมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการท่ีสําคัญท่ีสุดไดแก ผูบริหาร

โรงเรียนจะตองใหความสําคัญตอการบริหารงานวชิาการ (วชิิต บุญเลศิ, 2553 หนา 3) 

 ในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 พบวา การจัดการศึกษาท่ีเปนหลักสําคัญของคณะสงฆไทย มี 3 แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญ 

การศึกษาพระปริยัติธรรมท้ัง 3 แผนก เปนการศึกษาและการสอบสนามหลวงท่ีอยูในพระบรมราชูปถัมภแหงองค

พระมหากษัตริยไทยต้ังแตอดีตเปนลําดับมาจนถึงรัชกาลปจจุบัน โดยท่ีการศึกษาพระปริยัติธรรมท้ัง 3 แผนก เปน

การศึกษาท่ีคงคุณลักษณะและอัตลักษณเฉพาะตัว ในท่ีน้ีจะกลาวถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปน

โรงเรียนท่ีใหโอกาสกับเยาวชนเพศชายไดเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบวชเปนพระภิกษุสามเณรเขามาเรียน และเพื่อ

เปนการพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใหมผีลสัมฤทธ์ิท่ีสูงขึ้น 

           จากความสําคัญและสภาพปญหาดังท่ีกลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการบริหารงานวชิาการตลอดจนขอเสนอแนะ  เพื่อใหผูเกี่ยวของไดนําขอมูลท่ีไดจาก

การวิจัยคร้ังน้ีไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษา ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและเพื่อเปนการนําองคกรไปสูความสําเร็จ เพื่อเปนการจรรโลง
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1. หลักการและทฤษฎกีารบริหารงานวชิาการ 

2. ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 

3. ความสําคัญของการบริหารงานวชิาการ 

4. ขอบขาย การบริหารงานวชิาการ 

5. ขัน้ตอนการบริหารงานวชิาการ 

6. บทบาทหนาท่ีของผูบริหารงานวชิาการ 

7. สภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

8. การบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา 

9. งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ  

 

 

 

สภาพการบรหิารงานวชิาการ 

  1.  ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

  2. ดานการจัดการเรียนการสอน 

  3. ดานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

      เพื่อการศึกษา 

   4. ดานการวัดและประเมนิผล 

   5. ดานหองสมุดและแหลงเรียนรู 

   6. ดานการนิเทศภายใน 

พระพุทธศาสนาใหดํารงม่ันคงตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   

2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษา จังหวัดเชียงรายโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  
 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

 ผูวิจัยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง จากครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จํานวน 211 รูป/คน จาก 20  

โรงเรียนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น วิเคราะหโดยหาคาความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ยและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมและพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา

(Content Validity) โดยใชวธีิการหาคาความสอดคลองแบบ IOC (Index of Item Objective Congruence) 
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สรุปผลและอธปิรายผล 

            จากผลการวิจัยท่ีพบวาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก ท้ังน้ีเปนเพราะวางานวชิาการถอืวาเปนหัวใจหลักของการบริหารโรงเรียน สวนงานอื่นเปนปจจัยสนับสนุนสงเสริมงาน

วิชาการใหมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาอภิลักษณ จักรแกว (2553, หนาบทคัดยอ) ไดทําการวิจัย

การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

กลุม 1 ใน 6 ดาน คือการวางแผนงานวิชาการ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู การพัฒนาและสงเสริมดานงาน

วิชาการ การจัดสื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ผลการวิจัยทําให พบวา การบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อพจิารณาโดยรวมพบวาอยูในระดับมาก   

             แนวทางเกี่ยวกับการบริหารงานวชิาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อพจิารณา เปนรายดาน    

ดานการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชพบวาโดยภาพรวมการปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา การบริหารงานวิชาการดานน้ีอยูในระดับมากทุกขอท้ังน้ี เปนเพราะวา ผูบริหารโรงเรียนไดเห็นวาการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาถอืวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาการบริหารงานวชิาการ มกีารดําเนินงานท่ีจะสงผลกับหลักสูตร

สถานศึกษาโดยตรงและผู บริหารยังไดสนับสนุนใหครูทําการวิเคราะหหลักสูตรเพื ่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร              

ของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตร มีสวนรวม 

ในการประชุมเกี่ยวกับการใชหลักสูตรผูบริหารโรงเรียนไดสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสอดคลองกับสภาพ 

ของทองถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของ

โรงเรียน โรงเรียนสนับสนุนใหครูทําการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน โรงเรียนมีการประเมินผล

การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นปการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ คําเบ็ง รถสีดา (2550, 

หนา 57) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาภายในศูนยเครือขายจานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติโดยภาพรวมดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู

ในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัชชัย  สิงหจันทร (2551, หนาบทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองแนวทางการ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานัดงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยาเขต 1 ผลการศึกษาพบวา งานบริหาร

หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช พบวามกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ โสภา วงษนาคเพ็ชร 

(2553, หนาบทคัดยอ) ไดทําการวิจัย การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวจิัยพบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย ดังน้ี การพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา การวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

และนเิทศภายใน การพัฒนาแหลงเรียนรู ตามลําดับ   

             ดานการจัดการเรียนการสอนพบวา โดยภาพรวมอยูในการปฏิบัติระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียนไดสงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดพัฒนาบุคลากร (ครู) ดานการเรียนการสอนโดยใหรูจักใช 

เทคนิคและวธีิการสอนท่ีหลากหลาย โรงเรียนมกีารสงเสริมใหใชหองสมุดและสื่อไอทีในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียน
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ไดสนับสนุนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร ครูไดเปด

โอกาสใหผูเรียนไดลงมอืปฏิบัติกิจกรรมตางๆตาม แนวคิดของผูเรียนโดยการประยุกตความรูและแนวคิดท่ีไดเรียนรูมาใช 

ไดการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ ในการใชความคิดพิจารณา ตัดสินเร่ืองราว ปญหา 

ขอสงสัยตาง ๆ อยางรอบคอบ และมีเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กรมการศาสนา(กระทรวงศึกษาธิการม, 2544 หนา 1) ท่ีวา คุณลักษณะของผูเรียนมาตรฐานท่ี 1 มีความรู และทักษะ

พื้นฐานตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สามารถคดิ อยางเปนระบบ มวีจิารณญาณ มีความคิดสรางสรรค 

มวีสัิยทัศนและนําไปใชในการดํารงชีพไดอยางเหมาะสม โดยมตัีวช้ี วัดดังน้ี 1. มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนผานเกณฑวัดผล

และประเมินผลตามหลักสูตร และขอท่ีวา สามารถประเมินคาความนาเช่ือถือของขอมูล เลือกประยุกตใชขอมูลไดอยาง

เหมาะสม และนําไปแกปญหาได และสอดคลองกับงานวจิัยของ วชิิต บุญเลศิ (2553, หนา 73) ท่ีพบวาผูบริหารโรงเรียนมี

ความเขาใจและตระหนักตอภาระกิจสําคัญของโรงเรียนเพราะการเรียนการสอนเปนงานหลักท่ีผูบริหารโรงเรียนตองทํา

โดยการจัดกจิกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมถูกตองตามกระบวนการตลอดจนมีการอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อใหนักเรียนมีความรู ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริม ใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลายและ ศุภรัตน  ทรายทอง 

(2553, หนาบทคัดยอ) ไดทําการวิจัยผลการวิจัยพบวาครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วปา อําเภอตะกั่วปามีการ

ปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูมีสวนรวมเปนอันดับแรก และ

สอดคลองกับงานวจิัยของ นิตยา  ดวงเข็ม (2554, บทคัดยอ) ท่ีไดวิจัย เร่ือง สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

ขัน้พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 4 พบวา ผูอํานวยการโรงและครูมีความคิดเห็นตอสภาพการ

บริหารงานวชิาการโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ รายขอไดดังน้ี อันดับ 1 คอืดานการจัดการเรียนการสอน     

            ดานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพบวาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก           

เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ทุกขอมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ ท้ังน้ีเปนเพราะวา โรงเรียนไดสงเสริมให

ครูผูสอนผลติ ใชอุปกรณการสอนใหตรงกับจุดประสงค เนื้อหา และกิจกรรมท่ีกําหนดในแผนการจัดการเรียนรู โรงเรียน

สงเสริมและสนับสนุนครูใหมคีวามสามารถในการใชสื่อการเรียนการสอน เชน การเลือกใชสื่อท่ีเหมาะสมและสัมพันธกับ

เนื้อหาบทเรียน โรงเรียนสนับสนุนและสงเสริมใหครูนําวัสดุทองถิ่นเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน เชน การนําเอาวัสดุ

ธรรมชาติท่ีมใีนทองถิ่นมาใชผลติสื่อ  โดยท่ีโรงเรียนมีการจัดฝกอบรมครูเพื่อการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน และ

ไดมกีารประเมนิผลการพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนําผลประเมนิไปปรับปรุงพัฒนาตอไป 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลฑรี พิกุลแกม ไดทําการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ 

             ดานการวัดและประเมนิผลพบวา โดยภาพรวมมกีารปฏบัิติในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมี

การปฏบัิติอยูในระดับมากเชนเดยีวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ สมัย สมสงวน ไดทําการวจิัยเร่ือง ความตองการและ

ความพงึพอใจในการบริหารงานวชิาการของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เลย เขต 1 พบวางานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก       

และแมททอกซ ไดศึกษาถึงความตองการในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน ในรัฐอิลินอยส สหรัฐอเมริกา พบวา 

ความตองการท่ีอยูในระดับมากคือ ความตองการจะมีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศและการ
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ประเมินผลและตองการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร และวิลเลี่ยม ไดทําการวิจัยเร่ืองการ

บริหารของครูใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในรัฐอินเดียนา ผลการวิจัยพบวาครูใหญมักมอบหมายความรับผิดชอบงาน

ประเมินผลในหัวหนาสายวิชาการ การใชเวลาปรับปรุงการเรียนการสอน การเย่ียมหองเรียนและการประเมินผลมีจํากัด

และนอย ครูใหญใชวิธีการแนะนําครูมากกวาการใชวิธีการจัดอบรม ครูและนักเรียนไมคอยมีสวนรวมในการประเมินผล

และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การทําหนาท่ีของครูใหญในการประเมินครู สังเกตการสอน การใชแบบทดสอบ ไดรับการ

ยอมรับระดับมาก นอกจากน้ีการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนยังมีความสําคัญดังท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

ไดกลาวไววา การวัดผล ประเมินผลมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการศึกษาดังน้ี คือ เปนเคร่ืองมือสําคัญในการกํากับ 

ติดตามกจิกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่องอีกท้ังยังเปนเคร่ืองมือผลักดันหรือกระตุนใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง

กระบวนการจัดการเรียนรู จากการท่ีโรงเรียนมีการปฏิบัติในดานน้ีอยูในระดับมากท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาโรงเรียนได

สงเสริมใหครูมีความสามารถปฏิบัติการวัดผลและ ประเมินผลการเรียนการสอนตามท่ีระเบียบกําหนดดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย และสนับสนุนในการสรางและปรับปรุง เคร่ืองมอืวัดผลใหมมีาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ  มีการติดตามและ

ตรวจสอบ การจัดทําเอกสารการวัดผลและประเมินผลอยางสมํ่าเสมอไดสงเสริมใหครูไดวัดผลและประเมินผลการเรียน

การสอนนักเรียนตามสภาพท่ีแทจริงและยังไดสงเสริมใหมกีารวเิคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อนําผลมาปรับปรุงการ

เรียนการสอน มกีารรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมท่ี ควรแกไขของนักเรียน ใหผูปกครองไดรับทราบอยางตอเนื่อง   

            ดานหองสมุดและแหลงเรียนรู พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ทุกขอมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ ท้ังน้ีเปนเพราะวา โรงเรียนไดจัดใหมีหองสมุดและแหลงเรียนรู หรือมุมหนังสือ       

ท่ีเหมาะสม  และเพยีงพอกับจํานวนนักเรียน ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนดําเนินการอยาเปนระบบและมคีุณภาพเพื่อจัด

กิจกรรมท่ีหลากหลายและตอบสนองความตองการของผูเรียน จัดหาเอกสาร หนังสือ สําหรับคนควาหาความรู              

ใหเพียงพอ มีคุณภาพและทันสมัย และโรงเรียนไดสงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู มกีารเผยแพรแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ เชนสถานท่ี บุคลากรท่ีสําคัญ และภูมิปญญาทองถิ่น และสนับสนุน

ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในการ คนหา ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด ดังท่ี กระทรวงศึกษา (2547, หนา 3)         

ไดกลาววา จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแหลงการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให

สอดคลองกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรูอยางแทจริงเปนการใชแหลงเรียนรูท่ีมีอยูใหเกิดคุณคาตอการเรียนรูอยาง

แทจริง อีกท้ังเพื่อสนับสนุนการจัดและพัฒนากจิกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับทองถิ่นและเปนระบบ 

           ดานการนิเทศภายใน พบวาโดยภาพรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมกีาร

ปฏิบัติระดับมากทุกขอ ท้ังน้ีเปนเพราะวา ผูบริหารไดดําเนินการนิเทศอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยจัดใหมี

คณะกรรมการนิเทศภายในสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารและครูเพื่อใหเกิดการ ยอมรับในการนิเทศภายใน 

โรงเรียนจัดใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน และดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาอยาง

สมํ่าเสมอ มีการเย่ียมช้ันเรียนเพื่อทราบปญหาและใหคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนแกครู มีการเย่ียมช้ันเรียน

เพื่อทราบปญหาและใหคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนแกครู มีการประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อ 

พัฒนาปรับปรุงอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชิต บุญเลิศ (2553, หนา 74) กลาววา ผูบริหารโรงเรียนให

ความสําคัญตองานนิเทศการศึกษาอยูในระดับมาก โดยมุงชวยเหลือ พัฒนา ปรับปรุงใหมีคุณภาพโดยการรวมแรงรวมใจ

กันทํางาน ใชเหตุผลแกปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมีการรวมกันวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน 
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จัดทําเคร่ืองมือนิเทศใหมีมาตรฐาน นิเทศภายในตามแผนท่ีกําหนดและบันทึกการนิเทศไวเปนหลักฐานตลอดจนมีการ

นิเทศอยางสมํ่าเสมอและแมททอกซ (Mattox.1978:6061-A) ไดศึกษาถึงความตองการในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

โรงเรียน ในรัฐอิลนิอยส สหรัฐอเมริกา พบวา ความตองการท่ีอยูในระดับมากคือ ความตองการจะมีความสามารถในการ

ปฏบัิตงิานเกี่ยวกับการนิเทศและการประเมนิผลและตองการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. จากการวจิัยพบวาการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนโดยภาพรวม อยูในระดับมาก จงึแสดงใหเห็นวา 

ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของตางมุงเนนงานวชิาการ ซึ่งถอืเปนหัวใจสําคญัในการจัด

การศึกษา จงึทําใหการเรียนการสอนมปีระสทิธิภาพ สวนดานการนิเทศการศึกษามคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดดังน้ัน โรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมแผนกสามัญจังหวัดเชียงรายโรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี  จงึใหความสําคัญกับการนิเทศอยางตอเนื่องเพื่อกระตุนการเรียนการสอน อาจจัดทําในรูปแบบคณะกรรมการ

นเิทศเพื่อใหคุณภาพผูเรียนดขีึ้น 

2. ควรสงเสริมใหครูผลติสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และปรับปรุงพัฒนาสื่อ ใหมคีุณภาพและ

ทันสมัย  

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1.   ควรมกีารศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ การบริหารงานวชิาการของ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

จังหวัดเชียงรายโรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

2. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการประสิทธิภาพดานผูเรียน  ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษา จังหวัดเชียงรายโรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

3. ควรมีวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

ศึกษา จังหวัดเชียงรายโรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวนความกรุณา ชวยเหลือ แนะนําอยางดีย่ิงจาก         

ดร.นํ้าฝน  กันมา ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ในทุกดาน ดวยความเอาใจใสเปน

อยางดยีิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยด ีจงึขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ีดวย 

ขอขอบพระคุณ ผูเช่ียวชาญ ท้ัง 3 ทาน ท่ีใหความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญ ใหคําแนะนํา ตรวจสอบและ

ปรับปรุงเคร่ืองมอืวจิัยท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ทุกโรงเรียนท่ีใหความ

อนุเคราะห สนับสนุนและใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม จนทําใหผูวจิัยไดรับขอมูลเพื่อการวจิัยในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ บิดา และครอบครัว ท่ีใหการสนับสนุน ชวยเหลือเปนกําลังใจตลอดมา จนทําใหการศึกษา

คนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
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สภาพการบรหิารจัดการตามแนวทางการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูบรหิาร

ในโรงเรยีนขยายโอกาส ศูนยเครอืขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศกึษาประถมศึกษา เชยีงราย เขต 4 

The Circumstance of Administration in Accordance with Educational Reform in 

2nd  Decade by School Directors Administrating in Opportunity Expansion Schools 

under the Educational Network Center of Tabtao 2, the Chiangrai Primary Educational 

Area Office 4 

มนตธดิา ตามัย18

1* และ สุนทร คลายอ่ํา19

2 

Montida  Tamai1*  and Sunthon  Khlaium2 
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ          

ท่ีสองของผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสและศึกษาปญหาขอเสนอแนะในการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต4 ประชากรประกอบดวยผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสศูนยเครือขาย

การศึกษาตับเตา 2 จํานวน 70 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ แบบอัตรา    

สวนประมาณคา และแบบปลายเปด สถิติท่ีใชในการศึกษา คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวาสภาพการบริหารงาน โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

ดังน้ี สูงสุด ไดแก ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม อยูใน

ระดับมาก รองลงมาไดแก ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม อยูในระดับมาก และ นอยท่ีสุดไดแก 

ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม อยูในระดับมาก จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะพบวา ดานพัฒนา

คุณภาพคนไทยยุคใหมควรปลูกฝงใหรูจักกฎระเบียบและความรับผดิชอบใหมากขึ้น ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมควรลด

ภาระงานท่ีไมเกี่ยวกับการสอนของครู ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหมควรนําแหลงเรียนรูทองถิ่น 

มาใชใหมากขึ้นและดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม สวนกลางควรกระจายอํานาจใหกับโรงเรียนมากขึ้น 
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คําสําคัญ:   การบริหาร  การปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  
 

Abstract  

  The objective of this independent study were to study the circumstance of administration and the problems 

as well as suggestions for school directors’ administration in accordance with educational reform in 2nd decade by 

school directors in opportunity expansion schools under the educational network center of Tabtao 2, the Chiangrai  

Primary Educational Area Office 4. The population of the study was of 70 school directors administrating. The research 

tool used in data collection were multiple choice rating scale and open-ended questionnaire The data analysis 

statistics consisted of Frequency, Percentage, Arithmetic Mean and Standard Deviation. The findings of the study 

revealed that among all four aspects above were great on average ranking from highest to least the highest was 

development of quality Thai generation at the high level subordinate was development of teacher quality at the high  

level subordinate was at the high level and the lowest was  development of management quality at the high level. 

  Problem and suggestions were found that development of quality Thai generation should have been 

implanted about rules and regulations, concerned more about responsibilities. The development of teacher quality 

should have been reduced so that teachers were able to fully manage their teaching time. The development of 

school qualification Local Resources learning to use more than this and the development of management quality the 

Ministry of Education had to decentralize more for administration in schools. 
 

Keywords: Administration/Educational Reform in 2nd Decade 
 

บทนํา 

เนื่องจากปจจุบันโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆดาน ซึ่งลวนสงผลกระทบตอการศึกษาเปนอยางมาก 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ไดมีมติเห็นชอบ ขอเสนอแนะการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552 - 2561  จากนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงเนนใหมกีารปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ ใหคน

ไทยไดเรียนรูตลอดชีวติอยางมคีุณภาพ โดยมเีปาหมายหลักสามประการคือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ

เรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาค

สวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และมกีรอบแนวคดิทางการปฏรูิปทางการศึกษา 4 ประการหลัก คอื พัฒนา

คุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และ พัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการใหม 

ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 ไดดําเนินการบริหารและจัดการศึกษาตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษท่ีสอง เพื่อมุงสรางโอกาสและพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนได

แสดงออกตามความถนัด สนับสนุนใหมีสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดม

สรรพกําลังทุกภาคสวนเพื่อสงเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษา ท้ังน้ีเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถและมี
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ 

ตลอดจนมทัีกษะในการดํารงชีวติอยูในสังคมโลกอยางเปนสุข 

การดําเนินการบริหารและจัดการศึกษาตามกรอบแนวทางการปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 4 ประการหลัก 

ประกอบดวย ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม คือผูเรียนต้ังแตปฐมวัยสามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวติ มโีอกาสเรียนรูอยางเทาเทียมเสมอภาค ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม คือกระบวนการผลิตและ

พัฒนาครูท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง มีปริมาณครูเพียงพอตามเกณฑ สามารถจัดการเรียน

การสอนไดอยางมีคุณภาพมาตรฐาน ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม คือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต         

ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม คอืกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น รวมท้ังการมสีวนรวมของผูปกครอง และทุกภาคสวน มีระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลท้ังน้ีเพื่อใหผูเรียน

มคีวามรูความสามารถและมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรู และอยูในสังคมโลกอยางเปนสุข 

ดังน้ันผูวจิัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี

สองของผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส  ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง สี่ประการหลัก ดวยกันดังน้ี 

พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการใหม ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินการบริหารโรงเรียน ซึ่งผลท่ีไดสามารถ

นํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนใหมปีระสทิธิภาพและย่ังยนืตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสองของผูบริหารใน

โรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของ

ผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน   

                                         

 ตัวแปรตน                                                ตัวแปรตาม 

                   

                                                              สภาพการ 

      ผูบริหารในโรงเรียน                   บริหารงาน                  1. ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม   

       ขยายโอกาสศูนย                                                     2. ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม    

    เครือขายการศึกษาตับเตา 2                                          3. ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา      

                                                                                     และแหลงเรียนรูยุคใหม 

                                                                                 4. ดานพัฒนาคุณภาพการบริหาร 

                                                                                            จัดการใหม   

          
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

กําหนดประชากรจากผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสศูนยเครือขายการศึกษาตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 70 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เปนแบบสอบถามไดแกแบบเลือกตอบ  แบบมาตรสวนประมาณคา และแบบปลายเปดสถิติท่ีใชใน วิเคราะห ไดแก

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบวา ระดับสภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ของ

ผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4 ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552 - 2561) ในภาพรวม อยูในระดับมาก   

เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวามกีารบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองอยูในระดับมากทุก

ดานโดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี ดานสูงสุดไดแก ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม  อยูในระดับมาก รองลงมา

ไดแก ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู  

ยุคใหม อยูในระดับมาก และ นอยท่ีสุดไดแก ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม อยูในระดับมากตามลําดับ ปญหา

และขอเสนอแนะ ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมควรปลูกฝงใหรูจักกฎระเบียบและความรับผิดชอบใหมากขึ้น ดานพัฒนา

คุณภาพครูยุคใหมควรลดภาระงานท่ีไมเกี่ยวกับการสอนของครู ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม

ควรนําแหลงเรียนรูทองถิ่นมาใชใหมากขึ้นและ ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม สวนกลางควรกระจายอํานาจ

ใหกับโรงเรียนมากขึ้น 
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สรุปผลและอธปิรายผล 

ผลจากการวเิคราะหขอมูลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง

ของผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4  

ตอนท่ี 1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

 พบวาสภาพผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีจํานวนท้ังหมด 70 คน สวนใหญเปนเพศชาย 41 คน คิดเปน

รอยละ 58.6 จําแนกตามชวงอายุ พบวา อยูในชวงอายุ 40 - 49 ป 29 คน คิดเปนรอยละ 41.4 จําแนกตามตําแหนงพบวา 

เปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 40 คน คดิเปนรอยละ 57.1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวาสวนใหญ มีวุฒิการศึกษาอยู

ในระดับปริญญาตรี 37คน คดิเปน รอยละ 52.9 และจําแนกตามประสบการณการทํางานพบวา ประสบการณการทํางาน 

อยูระหวาง 5 - 15 ป 45คน คดิเปนรอยละ 64.3   

ตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูบริหารในโรงเรียน

ขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 

จากการศึกษาพบวา ระดับสภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของ

ผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4 ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552 - 2561) ในภาพรวม อยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวามกีารบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองอยูในระดับมากทุก

ดานโดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี ดานสูงสุดไดแก ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม อยูในระดับมาก รองลงมา

ไดแก ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู     

ยุคใหม อยูในระดับมาก และ นอยท่ีสุดไดแก ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม อยูในระดับมากตามลําดับ 

ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ ในการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง         

ของผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย เขต 4 

ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 

ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คอื คนไทยขาดความรับผดิชอบ ไมมวีนัิย 

ขอเสนอแนะ คอื ควรปลูกฝงใหรูจักกฎระเบียบและความรับผดิชอบตอหนาท่ีและรับผดิชอบตอสังคมใหมากขึ้น 

ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 

ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คอื  ภาระงานของครูเยอะเกนิไป เชนงานดานเอกสาร งานพเิศษมากมาย และ มกีารอบรม

มากเกนิไป เบียดเบียนเวลาสอนทําใหคุณภาพการสอนของครูไมดเีทาท่ีควรและไมเต็มท่ีกับการสอน 

ขอเสนอแนะ คือ ควรลดภาระงาน และตัดการจัดอบรมท่ีไมเกี่ยวกับการสอนของครู เพื่อใหครูไดมีเวลาสอน

อยางเต็มท่ี 

ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม 

ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คอื สภาพแวดลอมและบริบทของโรงเรียนไมเอื้อตอการเรียนรู มแีหลงเรียนรู ใหมนอย 
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ขอเสนอแนะ คอื  นําแหลงเรียนรูในทองถิ่นมาใชใหมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณท่ีคงทน และจัดทํา

โครงการหรือกจิกรรมภายในโรงเรียนเพื่อใหเกดิแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและนาสนใจมากขึ้น 

ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 

 (ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารใหม) 

ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ การกระจายอํานาจจากสวนกลางยังไมมากพอ ทําใหไมสามารถบริหารไดตาม

ศักยภาพของผูบริหาร 

ขอเสนอแนะ คือ สวนกลาง หรือกระทรวงศึกษาธิการ ควรจะกระจายอํานาจการบริหารงานใหกับโรงเรียน    

มากขึ้น 

ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 

 (ดานพัฒนาคุณภาพการจัดการใหม) 

ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ สถาบันตางๆ และ ประชาชนยังไมเขาใจบทบาท  หนาท่ี ท่ีจะตองเขามามีสวนรวมใน

การกําหนดนโยบายทางการศึกษาของโรงเรียน 

ขอเสนอแนะ คือ ใหสถาบันตาง ๆ เชน สถาบันศาสนา องคการปกครองสวนทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการ

จัดการเรียนรูของผูเรียน โดยเฉพาะดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนใหมากขึ้น  และ

ทางโรงเรียนสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับบทบาท หนาท่ีของสถาบันตาง ๆในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เพื่อใหเกิดโครงสรางการทํางานท่ีดแีละเกดิประสทิธิผลแกโรงเรียนมากขึ้น 

อภปิรายผลการวจัิย 

 สภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูบริหาร ในภาพรวม อยูในระดับ 

มาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ไดมกีารบริหารดานตาง ๆ ดังน้ี  มีการสงเสริมและอนุรักษการใชภาษาไทยอยาง

ถูกตองควบคูกับการเรียนรูภาษาสากล  มกีารจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมการวัดและประเมินผลท่ีมี

คุณภาพ สงเสริมพัฒนาครูใหมีความสามารถในจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

และโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการศึกษาและเรียนรู สงเสริมใหมีการผลิตสื่อและเอกสารประกอบการสอนท่ีมีคุณภาพ

และสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการศึกษาโดยยึดผูเรียนเปน

สําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของศุภัตรา  โอดเทิง (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง สภาพการบริหารจัดการตามแนว

ทางการปฏรูิปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสอง ของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวาอยูในระดับมากทุกดาน  

 ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา  ผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนย

เครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดมีการบริหารดานตาง ๆ 

ดังน้ี สงเสริมและอนุรักษการใชภาษาไทยอยางถูกตองควบคูกับการเรียนรูภาษาสากล มีการจัดหลักสูตร กระบวนการ

เรียนการสอนกิจกรรมการวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ จัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ

สนับสนุนการประเมนิคุณภาพจากภายนอก มกีารพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมท้ังเนื้อหาและวิธีการท่ีเหมาะสมท้ัง

ในช้ันเรียนและท่ีเรียนรูดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑ (KPI) อยางมีประสิทธิภาพ             

มีการจัดการศึกษาท่ีเปนมาตรฐานเทียบเคียงระดับชาติและนําผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนและสงเสริมบทบาทและ
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สรางความเขมแข็งของครอบครัวในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัชนีย นิรุตติพงศ  

(2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ความพรอมในการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏรูิปการศึกษา 

ในทศวรรษท่ีสอง ของโรงเรียนแมออนวทิยาลัย จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม อยูในระดับมาก  

ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนย

เครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดมีการบริหารดานตางๆ 

ดังน้ี  มีการพัฒนาครูใหมีความสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมท้ังพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

สงเสริมการพัฒนาตนเองของครูผูสอนในสถาบันการศึกษาอยางสมํ่าเสมอและมีความตอเนื่อง อีกท้ังสงเสริมการทําวิจัย

ในช้ันเรียนเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน มีการปรับปรุง พัฒนาระบบและเกณฑการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู 

รวมท้ังมีจํานวนครูเพียงพอตามเกณฑและมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน และลดภาระงานของครูและจัดใหมีบุคลากรสาย

สนับสนุนเพื่อใหครูไดทําหนาท่ีพัฒนาผูเรียนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พฤฒยา       

เลศิมานพ (2557, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารงานตามแนวทางการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบวา สภาพการบริหารงาน ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม อยูใน

ระดับมาก 
ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม พบวา อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหาร

ในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  

ไดมีการบริหารดานตาง ๆ ดังน้ี  มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการศึกษาและเรียนรู 

สงเสริมใหมีการผลิตสื่อท่ีมีคุณภาพและเอกสารประกอบการสอนท่ีมีคุณภาพ รณรงคใหบุคลากรมีนิสัยรักการอาน 

สงเสริมหารสรางสภาพแวดลอมของชุมชนทองถิ่นเพื่อเอื้อตอการศึกษาและเรียนรูชุมชนในเขตพื้นท่ีใกลๆโรงเรียนมี

หองสมุดท่ีมชีีวติภายในชุมชนอยางท่ัวถงึและสภาพแวดลอมของชุมชนในเขตพื้นท่ีใกล ๆ โรงเรียนมสีภาพเอื้อตอการศึกษา

และเรียนรูซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิรัตน มาตันบุญ (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารงานปฏิรูปการ

เรียนรูตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวาโรงเรียนจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม พบวา ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม อยูในระดับมาก   

ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม พบวา อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารในโรงเรียน

ขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดมีการ

บริหารดานตาง ๆ ดังน้ี สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส พัฒนาระบบการวัดผลประเมนิผล การรับเขาศึกษา

ตอ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอการศึกษาโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ มีการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ียืดหยุน

หลากหลายและตอเนื่องตลอดชีวิต เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

รับผิดชอบโปรงใสเปนธรรมและตรวจสอบได สวนงานบุคคลมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลคือสงเสริม

สนับสนุนการพัฒนาครูและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูงดานประชาชนมีการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานสําหรับ

ประชาชนอยางท่ัวถงึ อีกท้ังยังมกีารปรับระบบการวัด ประเมินผลผูเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู และระบบการรับเขา

ศึกษาตอ สวนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาอยางเปน

ระบบตามศักยภาพความพรอม มีการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปนตนแบบท่ีดี ไดรับการยกยองและสามารถ

ขยายผลเพื่อใหเกดิการเรียนรู มกีารจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาใหแกนักเรียน โรงเรียนเองก็มแีผนการขับเคลื่อนการกระจาย
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อํานาจแบบขั้นบันไดตามศักยภาพความพรอม ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการบริหารเชิงคุณภาพ

และสนับสนุนใหมีความพรอมในการบริหารจัดการไดอยางอิสระ มีการพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการศึกษากับ

องคการปกครองสวนทองถิ่น ปรับปรุงการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณโดยเนนอุปสงคหรือผูเรียนเปนสําคัญ 

(demand side) สงเสริมระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล

การใชทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา รวมพัฒนา

การศึกษาการเรียนรูและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแกผูเรียน และมีแผนพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารในโรงเรียน           

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตรา กรมจรรยา (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง การบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

พบวา การสภาพการบริหาร ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม อยูในระดับมาก  

 ปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสองของผูบริหารใน

โรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4  

ผลการวจิัยพบวา  

ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พบปญหาเกี่ยวกับความรับผดิชอบ ความไมมีวนัิย  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา คน

สวนใหญไมรูจักบทบาทหนาท่ีของตนเอง ไมเคารพซึ่งกันและกัน  ดังน้ันควรปลูกฝงใหรูจักกฎระเบียบและความรับผดิชอบ

ตอหนาท่ีและรับผดิชอบตอสังคมใหมากขึ้น   

ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  พบปญหาเกี่ยวกับ ภาระงานของครู มีเยอะเกินไป ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา มีงาน

ดานเอกสาร งานพิเศษมากมาย และ มีการอบรมมากเกินไป ดังน้ัน ควรลดภาระงาน และตัดการจัดอบรมท่ีไมเกี่ยวกับ

การสอนของครู เพื่อใหครูไดมเีวลาสอนอยางเต็มท่ี 

ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม พบปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและบริบทของ

โรงเรียน  ไมเอื้อตอการเรียนรู ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ในโรงเรียน มีแหลงเรียนรู ใหมนอย ขาดแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย

และนาสนใจ ดังน้ันควร  นําแหลงเรียนรูในทองถิ่นมาใชใหมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณท่ีคงทน    

ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม พบปญหาเกี่ยวกับการกระจายอํานาจจากสวนกลางยังไมมากพอ ทํา

ใหไมสามารถบริหารไดตามศักยภาพของผูบริหาร ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาสวนกลาง ยังกระจายอํานาจการบริหารงานใหกับ

โรงเรียนไมเต็มท่ี ดังน้ันสวนกลาง ควรจะกระจายอํานาจการบริหารงานใหกับโรงเรียนมากขึ้น  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังน้ี ผูวจิัยขอเสนอแนะจากผลการวจิัย ซึ่งอาจเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของ  ดังน้ี 

1. ควรลดภาระงานของครูและจัดใหมบุีลากรสายสนับสนุนเพื่อใหครูไดทําหนาท่ีพัฒนาผูเรียนและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง และควรตัดการจัดอบรมท่ีไมเกี่ยวกับการสอนของครู เพื่อใหครูไดมีเวลาสอนอยางเต็มท่ีควรสงเสริมให

โรงเรียนจัดสภาพท่ีเอื้อตอการศึกษาและเรียนรูและนําแหลงเรียนรูในทองถิ่นมาใชใหมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดรับ

ประสบการณท่ีคงทน และจัดทําโครงการหรือกิจกรรมภายในโรงเรียนเพื่อใหเกิดแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและนาสนใจ

มากขึ้น 
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2. ควรพัฒนาใหมีการจัดการศึกษาและการเรียนรูโดยสถาบันศาสนาและสถาบันทางสังคม และสนับสนุนให

เอกชนเขามามสีวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาใหมากขึ้น ทางโรงเรียนสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับบทบาท 

หนาท่ีของสถาบันตาง ๆ ในการมสีวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดโครงสรางการทํางานท่ีดีและเกิดประสิทธิผลแก

โรงเรียนมากขึ้น 

  ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมกีารศึกษาหาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  

ตามกรอบแนวทางการปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) 

2. ควรมกีารศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ตาม 

กรอบแนวทางการปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) ของโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชน 

3. ควรมกีารศึกษาสภาพและปญหาของการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  

ตามความคดิเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหใหคําปรึกษาและชวยแกไขขอบกพรอง

ตาง ๆ จาก ดร. สุนทร คลายอํ่า อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกไข ตรวจทานความถูกตอง เรียบรอย และ

ขอบกพรอง ตลอดถึงผูเช่ียวชาญทุกทาน ในการพิจารณาเคร่ืองมือ ไดแก ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยประจํา วิทยาลัย

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายพงศธร ชางปด ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 

นายบุญม ีทาดสีม ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงเทิงทํานุประชา จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณ ผูวิจัย

ขอขอบคุณเปนอยางสูง ไว ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัวท่ีเปนกําลังใจ และขอกราบขอบคุณอาจารยหลักสูตร

ปริญญาการศึกษามหาบัณทิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทาน ขอขอบคุณรุนพี่ เพื่อนนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริการการศึกษา ทุกทานท่ีใหคําแนะนําแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีดี ในระหวางการศึกษาดวยดีมาโดย

ตลอด 

ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมสีวนรวมการศึกษาคนควาฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยด ีคุณคา และประโยชน อันพงึมจีาก

การศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบแด บุพการี และคณาจารย ท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูจนศิษยประสบ

ความสําเร็จในวันน้ี 
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สภาพการบรหิารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภบิาลของผูบรหิารสถานศึกษา  ในกลุม

เครอืขายโรงเรยีนบานวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย 

School administration state applying good governance of administrator in group 

of Ban Wawee schools Mae Suai District, Chiangrai Province 

เบญจวรรณ บัวบาน20
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2 

Benjawan Buaban1* and Thoetchat Chaiphong2 
 

บทคัดยอ 

การวจิัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และขอเสนอแนะ

ในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามหลัก          

ธรรมาภิบาล ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน และครูผูสอน จํานวน 91 คน เคร่ืองมือ ไดแก แบบสอบถาม

เร่ือง สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี

อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัยพบวา 

1. สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายโรงเรียนบาน

วาว ีอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก 

2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีขอเสนอแนะมากสุดในแตละดาน ดังน้ี หลักนิติธรรมควร

ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด บริหารบุคลากรดวยความเทาเสมอภาคเทาเทียมกัน (คิดเปนรอยละ 24.17)หลัก

คุณธรรม ควรบริหารงานโดยยึดถอืคุณธรรมและ ควรคํานึงถงึผลประโยชนของนักเรียนมาเปนอันดับแรก (คิดเปนรอยละ

19.78) หลักความโปรงใส ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบการบริหารงานในดานตาง ๆ ได 

(คดิเปนรอยละ 25.27) หลักการมสีวนรวม ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทุกฝาย ผูท่ีเกี่ยวของรวมท้ังชุม มี

สวนรวมในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ (คิดเปนรอยละ 49.45) หลักความรับผิดชอบควรมีระเบียบหรือแนวทางท่ี

ชัดเจนในการมอบหมายงานใหบุคลากรในการปฏิบัติ สงเสริมใหบุคลากรไดปฏิบัติงานอยาง ความสามารถ (คิดเปนรอย

ละ 27.47) หลักความคุมคา ควรบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการดําเนินการอยางเหมาะสม และมีความคุมคาสูงสุด (คิด

เปนรอยละ 29.67) 

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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2 Chiangrai Primary Educational Service Area Office 1, Chiang Rai, 57160 
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คําสําคัญ : การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภบิาล 
 

Abstract  

The purposes of this independent study were to studywere:  to study the school administration state 

applying good governance of administrator and the suggestions to develop administrator in group of Ban Wawee 

schools Mae Suai District, ChiangraiProvince.There are 91 citizens used as the samples who were  administrators 

and  teachers.The questionnaires were the data collecting tools. The data analysised by social scientific program are 

to find out the frequency , percentage and standard deviation. The results of the independent study were: 

1. The school administration state applying good governance of administrator in group of Ban Wawee 

schools Mae Suai District, Chiangrai Province were in a high level on a whole 

2. The suggestions to develop administrator for the administration applying the good governance, each 

aspect were the rule of law : should administer by use the rule strictly, administer personnel will be equality.         

(24.17 %) The morality: should abide the morals for the way to administer the sections, should consider the 

student’s advantage as the first.(19.78 %) The accountability: should be honest and clear, the stakeholders can 

check the result of projects. (25.27 %)The participation: should advance the personnel, and communities to be part 

of manage to arrangethe activities.(49.45 %)The responsibility: should have the discipline or the clear way to 

assignment the personnel.And advance the personnel to perform to the utmost with their knowledge and ability. 

(27.47 %)The cost-effectiveness or economy: should administer the resources suitably to develop the sections with 

suitable and highest worthwhile. (29.67 %) 
 

Keywords : school administration applying good governance, 
 

บทนํา 

(ศิรินาถ นันทวัฒนภิรมย, 2547. หนา 1) การจัดและการบริหารการศึกษาของไทยใชรูปแบบของการรวม

อํานาจการบริหารและการตัดสนิใจไวท่ีสวนกลาง มอบอํานาจการบริหารและการตัดสนิใจเพยีงบางสวน ไปใหหนวยงานท่ี

รับผดิชอบการบริหารการศึกษาในสวนภูมภิาคและสถานศึกษา แตแนวการปฏรูิปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และงานบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง โดยมุงหวังยกระดับการศึกษาของชาติใหได

มาตรฐานจัดการศึกษาไดอยางท่ัวถงึและมคีุณภาพ 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สพฐ., กพร. (2553) จากการท่ีรัฐบาลไดเห็นความสําคัญของการ

ปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชน ใหมีความพึงพอใจในการบริการภาครัฐมากขึ้น โดยการออกระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 เพื่อใหทุกกระทรวง ทบวง กรม 
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และสวนราชการถือปฏิบัติ ดังน้ันสถานศึกษาซึ่งมีหนาท่ีใหบริการการศึกษาแกประชาชนและเปนสถานศึกษาของรัฐ             

โดยผูบริหารสถานศึกษาท่ีไดรับมอบอํานาจหนาท่ี จงึควรนําหลักการวาดวยการบริหารกจิการบานเมอืงและสังคมท่ีด ี 

ท่ีเรียกกันวา ธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษา ท้ังในดานวิชาการ งบประมาณ 

การบริหารงานบุคคลและงานบริหารท่ัวไป ซึ่งหลักการดังกลาวประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม                

หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตาม

หลักธรรมาภิบาล เปนวิธีการท่ีดีท่ีนํามาใชในการบริหารจัดการองคการหรือประเทศใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ              

มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบไดและตรวจสอบไดและมีประสิทธิภาพในการแกปญหาของสังคม นํามาซึ่ง

ความเจริญในดานตาง ๆ ซึ่งธรรมาภิบาลมีความสําคัญตอการบริหารจัดการและเปนประโยชนตอองคการ ชุมชน สังคม 

ประเทศชาติ และสังคมโลก โดยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะมุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นท่ี

การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหทุกองคกรมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพ ซึ่งการ

บริหารจัดการท่ีอาศัยหลักธรรมาภิบาล มีลักษณะ คือสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาสามารถบริหารจัด

การศึกษาไดอยางเต็มท่ี เพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพในการศึกษา ซึ่งควรบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนภาคเอกชน และทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและ

สนับสนุนการศึกษาและเรียนรูใหมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา                      

ใหมปีระสทิธิภาพ 

การบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวีน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ

สถานศึกษาในดานตาง ๆ ไดโดยตรงเนื่องจาก มกีารกระจายอํานาจการบริหารสถานศึกษาจากสวนกลางสูสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และสูสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจเต็มในการบริหารงานให

เบ็ดเสร็จ ซึ่งพบวาในการบริหารงานหลัก 4 ฝาย (งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารท่ัวไป) 

ของสถานศึกษาแตละแหงทําไดดีพอสมควร เนื่องจากมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการหลายฝายท้ังคณะกรรมการ

สถานศึกษาและเจาหนาท่ีจากหนวยงานตนสังกัด แตในขณะเดียวกันก็พบวาในการบริหารงานท้ัง 4 ฝายดังกลาว ท้ังใน

สวนของผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และผูท่ีเกี่ยวของ นาจะมกีารสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการนําหลักธรร

มาภิบาลมาใชในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจะไดเกิดผลดีในการบริหารเนื่องจากพบวา สถานศึกษาบางแหงในกลุม

เครือขายโรงเรียนบานวาวียังคงมีความคลุมเครือในการแจงขอมูลขาวสารในการดําเนินงาน กลาวคือ ยังดําเนินการ

เกี่ยวกับการช้ีแจงเร่ืองแหลงท่ีมาของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ และในการดําเนินการตาง ๆ โดยใช เงนิงบประมาณ

ท่ีไดรับภายในสถานศึกษา ใหแกประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของไดรับทราบขอมูลในระดับท่ีไมมากเทาท่ีควร อีกท้ังเมื่อสังเกต

จะพบไดวาการมสีวนรวมและอํานาจในการตัดสนิใจของครูในการดําเนินงานตาง ๆ และการมสีวนรวมของชุมชนในการจัด

กจิกรรมตาง ๆ และการสงเสริมสนับสนุนดานการจัดการศึกษา นาจะอยูในระดับการปฏบัิติท่ีมากกวาท่ีเปนอยู ณ ปจจุบัน

น้ี 

ดังน้ัน ผูวิจัยซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 

ตระหนักวาการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา มีภาระหนาท่ี อํานาจการบริหารและตองรับผิดชอบการ

ตัดสินใจมากขึ้น อีกท้ังตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มีความชัดเจนในการใชกฎระเบียบของแตละ

สถานศึกษา โดยยึดถอืเปนแนวปฏบัิติเดยีวกัน ผูบริหารสถานศึกษาตองมคีุณธรรมในการบริหารงาน มีความเสมอภาคไม
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เลอืกปฏบัิติ มคีวามโปรงใสในการบริหารงานและสามารถตรวจสอบได ท้ังน้ีควรประสานงานรวมกับบุคคล องคกร หรือ

หนวยงานภายนอก รวมถงึการมอีงคคณะบุคคลเขามามสีวนรวมในการดําเนินงาน และสามารถใชทรัพยากรท่ีไดรับอยาง

คุมคา ภายใตบริบทของสถานศึกษาแตละแหง เพื่อเสริมสรางการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจึงควรใชเทคนิค

หลักการบริหารงานท่ีทําใหบุคลากรในสถานศึกษามีขวัญกําลังใจและพรอมท่ีจะปฏิบัติดวยความเต็มใจ ตลอดจนเกิด

ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภบิาลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขาย

โรงเรียนบานวาว ีอําเภอแมสรวยจังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาว ีอําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวิจัยเร่ือง สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขาย

โรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ี              

ท่ีทําการศึกษาไดแก สถานศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี รวมท้ังสิ้น 8 โรงเรียน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน

ตามลําดับดังน้ี ประชากร การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล             

การวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 

ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 8 คน และครูผูสอนในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี อําเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 83 คน 

รวมท้ังหมด 91 คน 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

การสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ีผูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี และการบริหาร

สถานศึกษา 

2. รางขอคําถามตามหลักการสรางเคร่ืองมอืใหครอบคลุมเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา 

3. ปรึกษาและขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อพจิารณาตรวจสอบ เสนอแนะ ปรับปรุงแกไขเนื้อหาและ

การใชภาษา 

4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความถูกตอง

ของเนื้อหา (Content) โดยใชเทคนิค IOC นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากล่ันกรองจาก

อาจารยท่ีปรึกษาแลวนําเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และหาคาดัชนีความ

สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเช่ียวชาญพจิารณาตามเกณฑดังน้ี 
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ใหคะแนน    1   เมื่อแนใจขอคําถามน้ัน มเีนื้อหาตรงตามสมรรถนะ 

 ใหคะแนน    0      เมื่อไมแนใจขอคําถามน้ัน มเีนื้อหาตรงตามสมรรถนะ 

 ใหคะแนน  -1   เมื่อแนใจขอคําถามน้ัน มเีนื้อหาไมตรงตามสมรรถนะ 

การวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับหลักการโดยใชสูตรดังน้ี (พวงรัตน ทวีรัตน, 

2540, หนา 117) 

สูตร         

เมื่อ IOC    แทน คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความตองการ 

 R∑  แทน ผลรวมคะแนนของผูเช่ียวชาญ 

 Ν  แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ซึ่งขอคําถามท่ีใชไดน้ันตองมีคาดัชนี ความสอดคลองเทากับหรือ

มากกวา 0.50 ผลการวิเคราะห พบวา ขอคําถามมีคาดัชนี ความสอดคลอง (IOC : Index of consistency) อยูระหวาง 

0.67-1.00 ซึ่งถอืวาทุกขอผานเกณฑการคัดเลอืก) 
 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมอืท่ีใชการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน ไดแก 

ตอนท่ี 1 สอบถาม เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย อายุ ตําแหนง และวุฒิการศึกษา 

เปนแบบสํารวจรายการ  (Checklist) 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขาย

โรงเรียนบานวาว ีอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

5 ระดับ ของ Likert(Best&Kahn,1993,pp 246-250) อางอิงใน (รุงนภา มหาเกตุ, 2554.หนา 79-80 ) 5 ระดับ ดังน้ี 

5 หมายถงึ  มกีารปฏบัิติในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถงึ  มกีารปฏบัิติในระดับมาก 

3 หมายถงึ  มกีารปฏบัิติในระดับปานกลาง 

2 หมายถงึ  มกีารปฏบัิติในระดับนอย 

1 หมายถงึ  มกีารปฏบัิติในระดับนอยท่ีสุด 

คาคะแนนท่ีไดจากการปฏบัิติแตละขอมาหาคาเฉลี่ย (µ ) และแปลความหมายตามแนวคดิของลเิคิรท (รุงนภา 

มหาเกตุ, 2554. หนา 79-80 ) ดังน้ี 

4.51 – 5.00หมายถงึ  มกีารปฏบัิติในระดับมากท่ีสุด 

3.51 – 4.50หมายถงึ  มกีารปฏบัิติในระดับมาก 

1.51 – 2.50หมายถงึ  มกีารปฏบัิติในระดับนอย 

1.00 – 1.50หมายถงึ  มกีารปฏบัิติในระดับนอยท่ีสุด 
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 ตอนท่ี 3สอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลลักษณะ

แบบสอบถามแบบปลายเปดใน 6หลัก ไดแก 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักความมสีวน

รวม 5) หลักความรับผดิชอบและ 6) หลักความคุมคา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูศึกษาขอหนังสอืจากวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา ถงึประธานกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาว ี

เพื่อขอความรวมมอืในการเก็บขอมูล 

2. สงแบบสอบถามไปยังประชากร และเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 91 ฉบับไดรับแบบสอบถาม

จํานวนท้ังหมด 91 ฉบับ คดิเปนรอยละ 100 

3. นําแบบสอบถามท่ีไดจากการตอบ มาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบกอนนําไปวเิคราะหขอมูล 
 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

ผูศึกษามขีัน้ตอนในการวเิคราะหและนําเสนอขอมูล ดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยใชความถี่และคารอยละ นําเสนอขอมูลในรูปตาราง

ประกอบคําบรรยาย 

 2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน        

ในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (σ)ดังน้ี 

   μ = 
N

X∑  

เมื่อ μ  แทน คาเฉลี่ยประชากร 

ΣX       แทน ผลบวกของขอมูลท้ังหมดในประชากร 

N         แทน จํานวนขอมูลท้ังหมดของประชากร 

σ  = 

22











− ∑∑

N
X

N
X

 

เมื่อ σ  แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานประชากร 

  ∑X       แทน ผลบวกของขอมูลท้ังหมดในประชากร 

  N          แทน จํานวนประชากรท้ังหมด 

3. ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล วเิคราะหขอมูลโดยการ

วเิคราะหเนื้อหา แลวใชความถีจ่ัดลําดับ 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจิัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 
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ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษา 

ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ืองสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหาร

สถานศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาว ีอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.54 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 38.46 โดย

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมอีายุ 30 – 39 ป มากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 57.14 รองลงมามอีายุ 20 – 29 ป คดิเปนรอยละ 

30.77 มีอายุ 40 -49 ป คิดเปนรอยละ 8.79 และอายุ 50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 3.30 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60 .44 และสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 39.56 เปนครูผูสอนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

91.21 และผูบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 8.79 ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 6-10 ป คิดเปนรอยละ 28.57 

รองลงมามรีะยะเวลาในการดํารงตําแหนง 11-15 ป คดิเปนรอยละ 9.89 และมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 15 ปขึ้นไป 

คดิเปน รอยละ 2.20 

ตอนท่ี 2 สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขาย

โรงเรียนบานวาว ีอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย พบวา 

โดยภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวา คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ หลักความโปรงใส  

หลักความมสีวนรวม และหลักความรับผดิชอบตามลําดับ 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา 

 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม

เครือขายโรงเรียนบานวาว ีผูวจิัยสรุปขอเสนอแนะขอท่ีมากท่ีสุดในแตละดานได ดังน้ี 

1. หลักนิติธรรมมขีอเสนอแนะ ดังน้ี 

   ผูบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตากฎระเบียบอยางเครงครัด บริหารบุคลากรทุกคนดวยความเทาเทียมกัน           

มคีวามเสมอภาคในการบริหารภายใตขอตกลงรวมกันและมยุีติธรรม (22) 

2. หลักคุณธรรมมขีอเสนอแนะ ดังน้ี 

   ผูบริหารสถานศึกษาควรบริหารงานฝายตาง ๆ โดยยึดถือคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติควรคํานึงถึง

ผลประโยชนของนักเรียนมาเปนอันดับแรก(18) 

3. หลักความโปรงใสมขีอเสนอแนะ ดังน้ี 

   ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความซื่อตรง โปรงใส สามารถตรวจสอบการบริหารงานในดานตาง ๆ ได 

โดยเฉพาะการช้ีแจงเร่ืองการบริหารงบประมาณ แหลงงบประมาณ และแนวทางในการบริหารงบประมาณโดยสามารถ

ตรวจสอบผานเอกสารหลักฐาน และผลการบริหารงบประมาณในเชิงประจักษ(23) 

4. หลักการมสีวนรวมมขีอเสนอแนะ ดังน้ี 
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   4.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทุกฝาย ผูท่ีเกี่ยวของรวมท้ังชุมชน มสีวนรวมในการ

ดําเนินการจัดกจิกรรมตางๆ เพือ่สรางความสัมพันธอันดใีหเกดิขึ้นท้ังภายในสถานศึกษา และกบัทางชุมชน (45) 

5. หลักความรับผดิชอบมขีอเสนอแนะ ดังน้ี 

    5.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรมีระเบียบหรือแนวทางท่ีชัดเจนในการมอบหมายงานใหบุคลากรในการปฏิบัต ิ

สงเสริมใหบุคลากรไดปฏบัิติงานอยางเต็มท่ี เต็มกําลังความรู ความสามารถ (25) 

6. หลักความคุมคามขีอเสนอแนะ ดังน้ี 

    6.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการดําเนินการพัฒนา ฝายงานตาง ๆ อยาง

เหมาะสม เทาเทียมกันและมคีวามคุมคาสูงสุด ภายใตบริบทของสถานศึกษาแตละแหง (27) 
   

อภปิรายผลการวจัิย 

จากการวิจัยสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขาย

โรงเรียนบานวาว ีอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  มปีระเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผลไวดังน้ี 

1. สภาพการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี โดย

ภาพรวมทุกดานมีคาเฉลี่ยมาก และอยูในระดับปฏิบัติมาก  ท้ังน้ีเนื่องจากกลุมโรงเรียนบานวาวีเปนกลุมสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานท่ีประกอบไปดวยโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง รวมจํานวนท้ังสิ้น 8 โรงเรียน การบริหารจัดการ  ยึดแนว

ปฏบัิติตาม ท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนดไว ซึ่งในแตละดานของการบริหารผูบริหาร จะมีแนวทางท่ีคอนขางชัดเจนในการ

บริหาร มีระเบียบปฏิบัติเพื่อใหบุคลากรใชเปนแนวปฏิบัติ สอดคลองกับประภาพรรณ รักเลี้ยง (2556) ท่ีไดเสนอวา 

สถานศึกษาเปนองคประกอบอีกอยางหน่ึงท่ีมคีวามสําคัญตอการพัฒนาประชาชน ใหมคีวามรูความสามารถในดานตาง ๆ 

นับไดวาเปนแหลงเรียนรูสาหรับประชาชน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความสามารถอยางเพียงพอตอการบริหาร

สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู ท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับประชาชนดวยการบริหารสถานศึกษาเปนกิจกรรมท่ีผูบริหาร

สถานศึกษาระดับตาง ๆ ปฏบัิติตามนโยบายของแตละสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคทางการศึกษาท่ี

ไดกําหนดไว พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4 

2. บุคลากรท่ีเปนครูผูสอนของทุกโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี สวนใหญจะเปนบุคลากรท่ีไดรับ

การบรรจุใหม ซึ่งจะมลัีกษณะเดนคอืทุกคนมีความเต็มใจท่ีจะเปดรับโอกาสในการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนประสบการณในการ

ทํางาน พรอมท่ีจะใหความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีและมีศักยภาพในการทํางาน สามารถทํางาน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังน้ีผูบริหารแตละทานจะบริหารงาน โดยคํานึงถึงบริบทของสถานศึกษา เนื่องจากทุกสถานศึกษาในกลุม

เครือขายโรงเรียนบานวาวต้ัีงอยูบนพื้นท่ีราบสูงมขีอจํากัดดานการเดนิทางและทรัพยากร ผูบริหารจึงตองมีการวางแผนใน

การใชทรัพยากรใหเกดิความคุมคาท่ีสุด โดยพบวาผูบริหารสถานศึกษาสามารถวางแผนการใชทรัพยากร สื่อ เทคโนโลยี 

รวมท้ังบุคลากรไดอยางเหมาะสม คุมคา ซึ่งหากจะพิจารณาเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาแตละแหงในศูนย

เครือขายโรงเรียนบานวาวีแลว จะพบวามีความสอดคลองกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมภิบาลท้ัง 6หลัก คือ        

1)หลักนิติธรรมผูบริหารสถานศึกษา มีแนวทางในการบริหารสถานศึกษาในลักษณะท่ีเนนหลักความถูกตองดีงาม การ

สนับสนุนการทํางานใหมคีวามซื่อสัตยสุจริต จริงใจ เสยีสละ ขยัน อดทน มรีะเบียบวนัิยบริหารจัดการดวยความเปนธรรม 

โดยไดจัดทําระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับแนวปฏบัิติ มาตรการ หลักเกณฑเพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนใชเปนแนวทาง
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ปฏบัิติ 2) หลักคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษาจะบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมอันดีงาม จะสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม

องคกรท่ีมุงเนนความสําคัญของความซื่อสัตยและจริยธรรม ยึดม่ันในศีลธรรมและจริยธรรมโดยผูบริหารสถานศึกษา และ

บุคลากรของโรงเรียนปฏบัิติตนเปนแบบอยางท่ีดแีกนักเรียน และสังคม 3) หลักความโปรงใสผูบริหารสถานศึกษามกีาร 

บริหารงานเปนไปดวยความชัดเจนและโปรงใส ยึดถอืตามกฎระเบียบ ขอบังคับ สามารถตรวจสอบไดมีการบริหารจัดการ

ดานงบประมาณเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพและมคีณะกรรมการเพื่อเปนองคประกอบในการพิจารณา ท้ังน้ีมีกฎ/ระเบียบ/

ขอบังคับ/วธีิการประเมนิผลงานของบุคลากรท่ีชัดเจน มรีะบบการตรวจสอบการทํางานภายในมคีวามโปรงใสในดานการ 

เปดเผยขอมูล และเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเสรีตามความเหมาะสม (บุคลากรไดรับรูการทํางานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ, ประชาชน สื่อ มสีวนรวมในการจัดซื้อ จัดจาง 4) หลักความมีสวนรวมผูบริหารสถานศึกษามีการมอบอํานาจ

ในการตัดสินใจในการดําเนินงานของแตละฝายงานอยางเหมาะสมและคลองตัวในการปฏิบัติงานโดยเปดโอกาสให

บุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณาและเสนอมติอันท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบโดยภาพรวมซึ่งในเร่ืองสําคัญจะดําเนินการ

แจง ใหยดึถอืเปนแนวปฏบัิติอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันท้ังน้ีผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการมี

สวนรวมของบุคลากร กลาวคอื มกีารมอบหมายใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางท่ัวถึงและ

เทาเทียมกัน 5) หลักความรับผิดชอบ ผูบริหารสถานศึกษามีการสรางความตระหนักและจิตสํานึกในสถานศึกษารวมกัน 

โดยบริหารงานตามเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว มีการประเมินผล และติดตามการดําเนินงานอยางมี

ประสทิธิภาพมกีารมอบหมายงาน ใหบุคลากรไดรับผดิชอบและปฏิบัติงานเต็มความสามารถ ท้ังน้ีผูบริหารสถานศึกษาได

สื่อสารและทําความเขาใจแกบุคลากร ผูปกครองและผูมีสวนรวมในการรับรูสถานการณปญหา และรวมเสนอแนว

ทางแกไขสถานการณปญหาท่ีเกดิขึ้น 6) หลักความคุมคาผูบริหารสถานศึกษา มีการใชเทคนิค เทคโนโลยี กระบวนการท่ี

กอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับหนวยงาน มีการกําหนดบุคลากรท่ีเหมาะสมกับภาระงานของ

หนวยงานมีแผนการดําเนินการหรือขั้นตอนท่ีสามารถสรางความเช่ือม่ันและคาดหวังความสําเร็จได ซึ่งพบวามี

กระบวนการปฏบัิติงานอยางเปนระบบและมขีั้นตอน ท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีการประกาศใหทราบท่ัวท้ังองคกรซึ่ง

ในสวนของทรัพยากรท่ีมอียูอยางจํากัดน้ัน  มกีารบริหารจัดการดานทรัพยากร มแีนวทางในการหาทรัพยากรทดแทน และ

มีการบริหาร โดยพิจารณาตนทุนและงบประมาณ เหมาะสมกับองคกรมีการกําหนดกระบวนการดําเนินงานท่ียืดถือ

ประโยชนของผูใชบริการเปนหลัก ไมสิ้นเปลอืงระยะทางและเวลา จนทําใหเกดิผลกระทบตอผูใชบริการ 

ซึ่งสภาพการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี สามารถพัฒนาได

อยางตอเนื่อง โดยถูกตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)                 

พ.ศ. 2545 มาตรา 4 วา สถานศึกษามีอํานาจหนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา และสอดคลองกับคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, สพฐ., กพร .(2553) การบริหารจัดการบานเมอืงท่ีด ีตามหลักธรรมาภิบาล เปนวธีิการ

ท่ีดท่ีีนํามาใชในการบริหารจัดการองคการหรือประเทศใหดําเนินไปอยางมปีระสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรมและ

ตรวจสอบไดและตรวจสอบไดและมปีระสทิธิภาพในการแกปญหาของสังคม นํามาซึ่งความเจริญในดานตาง ๆ สอดคลอง

กับ ผศ. สมเกียรติ พวงรอด (2557). หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา(Good Governance) การกระจายอํานาจการมีสวน

รวม ทางการศึกษา นับเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด ในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณแหง พ.ร.บ.การศึกษาฯ พ.ศ.2542 

แกไขเพื่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 เพราะจะชวยใหมีคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา หนวยงานทางการ

ศึกษา และบริหารจัดการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ อาทิ การสรางหลักสูตรอันเหมาะสมของทองถิ่นท่ีทันสมัย ทันโลก 
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ผสมผสานกับภูมิปญญาของทองถิ่น สอคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน (People Needed) ทําใหเกิดการ

ประหยัดการใชทรัพยากร ในดานตางๆ อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคสวนรวมพัฒนาโดยเขามามสีวน 

รวม (Participation) ในความรับผดิชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลจากการเขามามสีวนรวมใน การติดตาม

ตรวจสอบ มีผลทําใหการจัดการศึกษาในทองถิ่นดีขึ้น สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ

บริหารกจิการบานเมอืงและสังคมท่ีด ีพ.ศ.2542 ไวใน  ขอ 4 หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีท่ีระบุไวในขอ

ยอย 4.2 วาในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ควรจัดหรือสงเสริมใหสังคมไทยอยูบนพื้นฐานของหลักสําคัญ

อยางนอย 6 ประการ คอื หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ

หลักความคุมคาคุมทุนโดยเฉพาะหลักการมสีวนรวม เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมรับรู และเสนอความเห็นในการ

ตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดง

ประชามติ หรือ อื่น ๆ และขอ 6 แนวทางปฏิบัติในขอยอย 6.3 เรงรัดใหเกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงในการบริหาร

ภาครัฐอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงการปฏรูิประบบราชการ และการปฏรูิปการศึกษา 

             และสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาลาพึงธีรปฺโญ (เพ็ญภู) (2554,หนา 70) พบวาความคิดเห็นของ

ผูบริหารและรองผูบริหารฝายวิชาการและครูตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล : ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ

มัชฌมิบุคลากรของโรงเรียนนวมนิทราชูทิศมัชฌมิมคีวามคดิเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ3.88) เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวามีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลทุกดานอยูในระดับมากทุกดาน 
 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขาย

โรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” ผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อ

มุงเนนใหเกดิประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

จากผลการวจิัยพบวาผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนแตละแหง ในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี ไดบริหาร

สถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 หลัก ในการบริหาร โดยมีระดับปฏิบัติมาก แตท้ังน้ีควรพัฒนาการบริหาร

สถานศึกษาอยางตอเนื่อง ในสวนของการบริหารสถานศึกษา โดยนําหลักธรรมาภบิาลมาประยุกตใชสามารถทําไดดังน้ี  

1. หลักนิติธรรมผูบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด บริหารบุคลากรทุกคนดวย

ความเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคในการบริหารภายใตขอตกลงรวมกันและมีความยุติธรรม ควรวางแนวทางในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดปฏิบัติตรงกันและควรยึดถือหลักเกณฑ และระเบียบทาง

กฎหมายท่ีชัดเจนในการลงโทษบุคลากรท่ีไมจริงจังในการปฏบัิติงาน รวมท้ังในกรณท่ีีทําผดิทางวนัิย  

2. หลักคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษาควรบริหารงานฝายตาง ๆ โดยยึดถือคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัต ิ

ควรคํานึงถึงผลประโยชนของนักเรียนมาเปนอันดับแรกควรยึดถือหลักธรรมทางศาสนา ซึ่งรวมไปถึงหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเชน สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 เปนตน เปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจในการบริหารงาน และบริหารคน โดย

ไมหลงในอํานาจท่ีมอียู ควรมจีติใจเมตตากรุณา แตในขณะเดยีวกันก็มภีาวะผูนําในการแกไขสถานการณปญหาตาง ๆ 
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ควรสงเสริมการสรางคุณธรรมใหเกิดขึ้นกับบุคลากรทุกฝาย รวมท้ังผูบริหารเอง โดยการสงเสริมการจัดกิจกรรมทาง

ศาสนาขัดเกลาจิตใจการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อปลูกฝงความดีใหเกิดขึ้นท้ังองคกรและควรสงเสริมความมี

คุณธรรมใหเกดิกับบุคลากรทุกฝาย โดยเปนสถานศึกษาท่ีมคีุณธรรมสามารถเปนแบบอยางท่ีดขีองชุมชนได  

3. หลักความโปรงใสผูบริหารสถานศึกษาควรมคีวามซื่อตรง โปรงใส สามารถตรวจสอบการบริหารงานในดาน

ตาง ๆ ได โดยเฉพาะการช้ีแจงเร่ืองการบริหารงบประมาณ แหลงงบประมาณ และแนวทางในการบริหารงบประมาณ โดย

สามารถตรวจสอบผานเอกสารหลักฐาน และผลการบริหารงบประมาณในเชิงประจักษในการบริหารจัดทําโครงการตาง ๆ 

ของโรงเรียนควรใหทุกฝาย มสีวนเกี่ยวของ ไมอาศัยเฉพาะอํานาจการตัดสนิใจของผูบริหารสถานศึกษาเพยีงผูเดยีว ควรม ี

ระบบการจัดซื้อจัดจางท่ีโปรงใสควรเปดเผยขอมูลท่ีเปนจริงเกี่ยวกับระบบบัญชีควรแจงระเบียบการใหรางวัลความดี

ความชอบอยางชัดเจนโปรงใส ท้ังน้ีเพื่อเปนการปองกันปญหาความไมพึงพอใจหรือขัดแยงกันในสถานศึกษาควรแตงต้ัง

คณะทํางานในการรับผดิชอบดําเนินงาน มกีารประกาศแจงผลการดําเนินงานเปนระยะ ใหผูท่ีเกี่ยวของและทางชุมชนไดรับ

ทราบ และควรเปดโอกาสใหแกบุคคลท่ีเกี่ยวของรวมท้ังชุมชน สามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความโปรงใสในการ

ดําเนินงานดานตาง ๆ ได  

4. หลักการมสีวนรวมผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทุกฝาย ผูท่ีเกี่ยวของรวมท้ังชุมชน มสีวนรวม

ในการดําเนินการจัดกจิกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความสัมพันธอันดใีหเกดิขึ้นท้ังภายในสถานศึกษา และกับทางชุมชน 

ควรเปดโอกาสใหคณะครูมสีวนรวมในการตัดสนิใจและใหเสนอแนะในการดําเนินงานตาง ๆ ใหมากขึ้น  

5. หลักความรับผิดชอบผูบริหารสถานศึกษาควรมีระเบียบหรือแนวทางท่ีชัดเจนในการมอบหมายงานให

บุคลากรในการปฏิบัติ สงเสริมใหบุคลากรไดปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีเต็มกําลังความรู ความสามารถควรมีบทลงโทษท่ี

ชัดเจนในกรณีท่ีบุคลากรละเลย หรือละท้ิงการปฏิบัติหนาท่ีแลวสงผลกระทบตอสถานศึกษาและเมื่อเกิดขอผิดพลาดใน

การดําเนินงานผูบริหารสถานศึกษาควรมองวาเปนความรับผิดชอบของตนเอง กอนท่ีจะมองวาเปนความรับผิดชอบของ

ผูอื่น 

6. หลักความคุมคาผูบริหารสถานศึกษาควรบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการดําเนินการพัฒนาฝายงานตาง ๆ 

อยางเหมาะสม เทาเทียมกันและมีความคุมคาสูงสุด ภายใตบริบทของสถานศึกษาแตละแหงควรมีแนวทางท่ีใชสําหรับ

ประเมินความคุมคา เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการทํางานในดานตาง ๆ ตอไป และในสวนของการวางแผนดาน

ทรัพยากรบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาควรวางแผนดําเนินการใหเหมาะสมกับความสามารถและภาระงาน ภายใตขอจํากัด

ในเร่ืองของการขาดแคลนบุคลากรท่ีปฏบัิติงานในสถานศึกษา  

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรวิจัยการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ในทุกระดับท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ท้ังในระดับ

สถานศึกษา และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาตอไป 

2. ควรวิจัยเพิ่มเติมจากวิจัยฉบับน้ี ใหครอบคลุมทุกสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดเนื่องจากไดรับความอนุเคราะหจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ อาจารย

ท่ีปรึกษาการคนควาดวยตนเอง ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา ช้ีแนวทาง ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรอง 

ตาง ๆ ดวยความเต็มใจและหวังดีตลอดมา จนทําใหการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองนคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณผูศึกษา

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ีดวย 

ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะวทิยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทาน 

ท่ีใหความรูอันทรงคุณคาแกผูทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง  

ขอขอบคุณดร.เอกชัย ผาบไชย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ดร.

ธิดาวัลย อุนกองรองคณบดฝีายวชิาการวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา และนายชัชวาล ปญญาไชย ผูอํานวยการ

สถานศึกษา ท่ีกรุณาตรวจเคร่ืองมือการวิจัย ช้ีแนะแนวทาง ขอบกพรองตาง ๆ ในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง

ในคร้ังน้ีไปไดดวยด ี

ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา ครู ในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกทาน ท่ีใหความชวยเหลือและความรวมมือในการเก็บขอมูล

ในการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยด ีตลอดจนพี่ ๆ เพื่อน ๆ สาขาวชิาการบริหารการศึกษาทุกทาน 

ท่ีมสีวนชวยเหลอืและเสริมสรางกําลังใจ จนทําใหการศึกษาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จสมบูรณไปดวยด ี

ทายสุดน้ี ผูจัดทําขอนอมรําลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผูใหกําเนิด ครู อาจารยท่ีไดอบรมส่ังสอน สมาชิกใน

ครอบครัวทุกคนท่ีสนับสนุนและใหกําลังใจจนทําใหผูจัดทําประสบความสําเร็จในการศึกษาดวยดตีลอดมา 
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สภาพการสงเสรมิการทําวิจัยในชั้นเรยีนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรยีนท่ีจัด

การศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงรายเขต 4 

The state of promotion in Classroom Research of school directors in secondary 

schools under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4 

จารุวรรณ หนอแหวน22
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Jaruwan Norvan1* and Thoetchat Chaiphong2 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการ

สถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบงานวิจัยในช้ันเรียน จํานวน 74 คน เคร่ืองมือ ไดแก แบบสอบถาม

ลักษณะเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูล โดยคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย

พบวา  

1. สภาพการสงเสริมการทําวจิัยในช้ันเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

2. แนวทางการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียน พบวา ดานการสงเสริมความรูและทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียน

และสงเสริมใหครูไดเขารับการอบรม สัมมนา จัดต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาการทําวิจัยในช้ันเรียน สรางเครือขายการ    

ทําวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการจูงใจการทําวิจัยในช้ันเรียน สรางแรงกระตุนใหครูทําวิจัยในช้ันเรียนจนสําเร็จ       

ใหรางวัล ยกยองชมเชยผูมีผลการวิจัยดีเดน และใชเปนสวนหน่ึงของการพิจารณาความดีความชอบ กํากับติดตามการทําวิจัย 

ในช้ันเรียน สรางความตระหนักวาการทําวิจัยในช้ันเรียนเปนภาระหนาท่ี เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แกไขผูเรียน ดานการ       

จัดแหลงเรียนรูการทําวิจัยในช้ันเรียน สงเสริมใหมีการจัดแหลงคนควา สนับสนุนใหมีการศึกษาดูงานเพื่อนําความรูและ

ประสบการณท่ีไดมาดําเนินการทําวจิัยใหมีคุณภาพและสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหา ตํารา เอกสารเกี่ยวกับ

งานวจิัย ดานการสนับสนุนการทําวจิัยในช้ันเรียน สนับสนุนกจิกรรม งบประมาณ และวัสดุอุปกรณใหครูทําวิจัยในช้ันเรียน

อยางนอยภาคเรียนละ 1 เร่ือง  
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คําสําคัญ: วจิัยในช้ันเรียน  
 

Abstract  

 The objectives of this study were to study the State and to investigate guidelines for the promotion in 

Classroom Research of school directors in secondary schools under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4.  

The population under study comprised 74 school directors and responsible teacher in Classroom Research. The 

instrument was a five rating scale questionnaire, The Statistics used, percentage, mean and Standard Deviation. The 

finding were as follows : 

 1. The state of promotion classroom research was at a high level. 

2. The guidelines for the promotion in classroom research. Were comprised: the  

knowledge and classroom research skills promotion; promote teachers to training and seminars, to set up an advisory 

committee and learning exchange networking, The classroom research motivation should keep on the promotion until 

completed, to reward and praise the outstanding. And using these partial results to support. To monitor and 

encourage the awareness in classroom research should. The finding to classroom research should; provide and 

encourage the study to apply the knowledge and experience supported textbooks to serve the research. The 

classroom research promotion should; support budget materials for teacher to do the classroom research at least one 

title per semester. 
 

Keywords: classroom research  
 

บทนํา 

โลกในศตวรรษท่ี 21 ถือเปนชวงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทําใหโลกแหงการเรียนรูถูกเปดกวางและงายตอการเขาถึง ทุกอยางถูกแทนท่ีดวยเศรษฐกิจและการบริการท่ี

ขับเคลื่อนดวย ขอมูล ความรู และนวัตกรรม มีการใชเทคโนโลยีแทนการใชแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต เพื่อเตรียมความพรอมใน

การเผชิญกับโลก ท่ีมคีวามซับซอน พรอมท่ีจะเรียนรูใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกไปตลอดเวลา นักวิชาการในแวดวง

การศึกษาไดรวมมือกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะตาง ๆ ท่ีจําเปนของเด็กนักเรียน เพื่อนําความรูและ

ทักษะท่ีไดน้ันไปประยุกตใชในชีวติประจําวันอยางมคีุณภาพ  

การจัดกจิกรรมการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจติสํานึก ท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มคีวามภาคภูมใิจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ และการศึกษา       

ท่ีสามารถสรางนักเรียนใหมีความพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต ซึ่งทุก ๆ ฝายตองรวมมือกัน การปฏิรูปการศึกษา

เปนกระบวนการท่ีมีความตอเนื่อง ตองการความรูท่ีไดจากการวิจัยระบบทุกขั้นตอน เมื่อกระบวนการเรียนรูจําเปนตอง

เปลี่ยนแปลงไป บทบาทของครูก็ตองเปลี่ยนไปดวย เพราะครูเปนปจจัยสําคัญ เปนบุคลากรท่ีมีหนาท่ีในการใหความรูกับ
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ผูเรียน บทบาทของครูในชวงเวลาท่ีผานมาไมเนนการทํางานวิจัย ดังน้ันครูจึงมีความถนัดในการสอนมากกวาการทําวิจัย 

เนื่องจากกระบวนการพัฒนาครูเนนการใหความรูกับผูเรียนเกี่ยวกับศาสตรการสอนมากกวาศาสตรการวิจัย ทําใหครูสวน

ใหญมขีอจํากัดเกี่ยวกับวธีิดําเนินการวจิัย (สุวมิล วองวาณชิ, 2551, หนา 3) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติไวในมาตราท่ี 24 และมาตราท่ี 30 ไดใหความสําคัญกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพไววาโรงเรียนตองสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัย

เปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ท้ังน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและวิทยาการตาง 

ๆ อีกท้ังยังใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา การวจิัยเปนกระบวนการแสวงหาความรูท่ีเช่ือถือไดดวยวิธีท่ีมี

ระบบโดยมลัีกษณะเปนการนําความรูใหมมาสูผูท่ีเกี่ยวของและสนใจ มีวิธีดําเนินการท่ีเปนระบบชัดเจน มีความเปนปรนัยและ

ใชหลักตรรกวิทยา เปนความพยายามท่ีจะแสวงหาขอมูลตาง ๆ ในเชิงปริมาณ มีการรายงานผลการศึกษาเปนลายลักษณ

อักษร เปนการกระทําท่ีบางคร้ังตองอาศัยความกลาท่ีจะเผชิญกับความจริง มคีวามเกี่ยวของกับการสังเกต เปนการเก็บขอมูล

ใหมจากแหลงขอมูลโดยมกีารกระทําท่ีต้ังอยูบนขอมูล และเปนการกระทําท่ีตองอาศัยผูเช่ียวชาญ (ศิริพงษ เศาภายน, 2555, 

หนา 14-16)  

 ในการจัดการเรียนการสอนตองเนนไปท่ีผูเรียนเปนหลัก โดยจะตองคํานึงถงึกระบวนการพัฒนาผูเรียน และผลท่ีจะ

เกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสําคัญ ครูซึ่งมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอน ตองมีความมุงม่ันในการจัดและพัฒนาการ

เรียนการสอนใหมีคุณภาพ ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ โดยตองมีการเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหม ใหครูมีบทบาทเปนนักวิจัย ใชงานวิจัยเปนงานเสริมการสอน กลาวคือ ใชการวิจัยเปน

สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน หรือกระบวนการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียนได

อยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด ครูจะตองดําเนินการวิจัยโดยสอดแทรกไวเปนกระบวนการหน่ึงของกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัยในลักษณะน้ีเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูหรือการวิจัยในช้ันเรียน (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2549, 

หนา 2) ภาระงานหลักของครูคืองานสอน เมื่อเกิดปญหาการเรียนรูก็แสวงหาวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ หรือมีการพัฒนาการ

เรียนรูเพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดตอผูเรียน น่ันถือวาครูไดใชกระบวนการวิจัยมาชวยพัฒนาการเรียนการรูจึงถือเปนงานเสริม 

เสริมใหงานสอนมคีุณภาพมากย่ิงขึ้นมใิชเปนการเพิ่มภาระงานใหกับครู ตัวผูบริหารเองตองช้ีแนะใหครูผูสอนเห็นความสําคัญ

ของการดวยการวิจัยในช้ันเรียน แสวงหาเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ครูจําตอง

แสวงหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติและศักยภาพของนักเรียนแตละคนซึ่งมีความคลายคลึง

และแตกตาง (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หนา 357) ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในมาตรฐานการศึกษาดานการจัดการศึกษา ดานท่ี 2 มาตรฐานดานการ

จัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตัวบงช้ีท่ี 7 ครูมีการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนาท่ี อยางมปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธิผล ตัวบงช้ีท่ี 4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอม

รับการกระจายอํานาจ ตัวบงช้ีท่ี 6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ

เต็มเวลา      
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 จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการวิจัยในช้ันเรียนเปนภาระงานท่ีครูผูสอนทุกคนตองปฏิบัติเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนใหมคีุณภาพ สวนผูบริหารในฐานะเปนผูนําขององคกรจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนทํางานวิจัยในช้ัน

เรียน สรางความตระหนักและเห็นความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อการรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ัง

จากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่น ถาครูผูสอนไดดําเนินการแกปญหาตาง ๆ ในช้ันเรียนจนบรรลุเปาหมายและสามารถ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนใหสูงขึ้นไดน้ันถือวาประสบผลสําเร็จในการทําวิจัยในช้ันเรียน และผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบ 3 จากสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จําแนกตามตัวบงช้ี ระดับการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ตัวบงช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนของโรงเรียนผูวิจัยมีระดับ

คุณภาพตองปรับปรุงเรงดวน ดังน้ันผูวิจัยซึ่งไดปฏิบัติการสอนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จึงสนใจศึกษาสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของ

ผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 4 วามกีารสงเสริมในระดับใด เพื่อจะเปนประโยชนแกผูบริหารสถานศึกษา ในการกําหนดนโยบายเพื่อแกปญหาใน

ช้ันเรียนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนใหสูงขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของครู

สูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเจริญกาวหนาตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4   

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการสง เสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัด

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4   
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

 การวจิัยคร้ังน้ีมุงศึกษาสภาพการสงเสริมการทําวจิัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ผูวจิัยไดดําเนินการ ดังน้ี 

 ประชากร 

 ประชากร ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 37 คน และครูผูรับผดิชอบงานวิจัยในช้ันเรียน จํานวน 37 คน รวม

ท้ังสิ้น 74 คน ในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 4  

 เครื่องมือทีใ่ชในการวจัิย 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยในคร้ังน้ี ไดแกแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

    ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลา

ในการดํารงตําแหนง เปนแบบเลอืกรายการ 

   ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียน ของผูอํานวยการสถานศึกษาใน 4 ดาน ไดแก 

การสงเสริมความรูและทักษะการทําวจิัยในช้ันเรียน การจูงใจการทําวิจัยในช้ันเรียน การจัดแหลงเรียนรูการวิจัยในช้ันเรียน การ
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สนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียนลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ โดยใชเกณฑวัดระดับการปฏิบัติของ

ผูอํานวยการสถานศึกษา ดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถงึ มกีารปฏบัิติมากท่ีสุด 

 ระดับ 4 หมายถงึ มกีารปฏบัิติมาก 

 ระดับ 3 หมายถงึ มกีารปฏบัิติปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถงึ มกีารปฏบัิตินอย 

 ระดับ 1 หมายถงึ มกีารปฏบัิตินอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการทําวจิัยในช้ันเรียนในโรงเรียนลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

ปลายเปด    

  ข้ันตอนการสรางและหาคณุภาพของเครื่องมือ 

 การสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ีมผีูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการ

สถานศึกษาแลวนํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม  

 2. ผูวจิัยสรางแบบสอบถามจากขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมดใหครอบคลุมสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียน

ของผูอํานวยการสถานศึกษา นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพจิารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใชภาษา 

 3. นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากล่ันกรองจากอาจารยท่ีปรึกษาแลวนําเสนอ

ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความสมบูรณ และครอบคลุมของเนื้อหา และหาคาดัชนี

ความสอดคลอง IOC โดยใหผูเช่ียวชาญพจิารณามเีกณฑใหคะแนนดังน้ี 

1 หมายถงึ เมื่อแนใจขอคําถามน้ัน วัดตรงตามวัตถุประสงคของการวจิัย 

 0 หมายถงึ เมื่อไมแนใจขอคาํถามน้ัน วัดตรงตามวัตถุประสงคของการวจิัย 

 -1 หมายถงึ เมื่อแนใจขอคําถามน้ัน วัดไมตรงตามวัตถุประสงคของการวจิัย  

โดยมเีกณฑคา IOC ต้ังแต 0.50 ขึ้นไป ไดคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00  

 4. ทําการปรับปรุงแบบสอบถามใหมคีวามสมบูรณ และนําไปทดลองใช(Tryout)กับประชากร ไดแกผูอํานวยการ

สถานศึกษา และครูผูรับผดิชอบงานวจิัยในช้ันเรียน ในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จํานวน 15 โรงเรียน 

 5. นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช(Tryout) มาหาคาความเช่ือม่ัน ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค 

เทากับ 0.96 และทําปรับปรุงแบบสอบถามใหมคีวามสมบูรณและนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

   การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผูศึกษาดําเนินการ ดังน้ี 

   1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สงถึงผูอํานวยการสถานศึกษา เพื่อขอความรวมมือ

จากครูผูรับผิดชอบงานวิจัยในช้ันเรียน และผูอํานวยการสถานศึกษา  ในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  
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   2. ผูศึกษาสงแบบสอบถามถึงสถานศึกษาดวยตนเอง จํานวน 74 ชุด ไปยังสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

   3. หลังจากสงแบบสอบถามไปแลวประมาณ 1 สัปดาห ผูศึกษาไปรับแบบสอบถามคนืดวยตนเองไดรับ

แบบสอบถามคนืมาครบท้ัง 74 ชุด 

   4. เมื่อไดรับแบบสอบถามคนืผูศึกษาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามแลวนําไป

วเิคราะหตอไป 

 การวเิคราะหขอมูล 

      ผูวจิัยไดดําเนินการวเิคราะหขอมูลดังน้ี   

 ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ และคารอยละ 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัด

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 วิเคราะหขอมูลโดยใช 

คาเฉลี่ย (µ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  

ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการทําวจิัยในช้ันเรียนในโรงเรียน วเิคราะหขอมูลโดยการวเิคราะห

เนื้อหา แลวใชความถีจ่ัดลําดับ 
 

ผลการศึกษา 

 การวจิัยสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหเปน 3 ตอน 

ดังน้ี 

           ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

          ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

 การวิจัยสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการสงเสริม

การทําวจิัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 และเพื่อหาแนวทางการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการ

สถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 4 โดยทําการศึกษากับผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 37 คน และครูผูรับผิดชอบงานวิจัยในช้ันเรียน จํานวน 37 คน                    

มปีระชากรท่ีใชในการศึกษาท้ังสิ้น 74 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการสงเสริมการทําวิจัย
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ในช้ันเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 4 ดานประกอบดวย การสงเสริมความรูและทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียน 

การจูงใจการทําวจิัยในช้ันเรียน การจัดแหลงเรียนรูการทําวจิัยในช้ันเรียน และการสนับสนุนการทําวิจัยในช้ันเรียน วิเคราะห

ขอมูล โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย (µ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝜎)          

 สรุปผลการวจัิย 

ผลการวิจัยสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สรุปไดดังน้ี 

1. ผลการศึกษาสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทุกราย

ขอ เมื่อพจิารณาตามรายขอพบวา การจูงใจการทําวจิัยในช้ันเรียน มคีาสูงสุด รองลงมา คือ การสงเสริมความรูและทักษะการ

ทําวจิัยในช้ันเรียน และนอยท่ีสุด คอื การสนับสนุนการทําวจิัยในช้ันเรียน เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา 

     1.1 ดานการสงเสริมความรูและทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียน พบวา สภาพการสงเสริมของผูอํานวยการ

สถานศึกษา ดานการสงเสริมความรูและทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียน อยูในระดับมากทุกรายขอ เมื่อพิจารณาสภาพการ

สงเสริมของผูอํานวยการสถานศึกษา ดานการสงเสริมความรูและทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียนพบวา ท่ีมีคาสูงสุดคือ 

สถานศึกษามกีารสงเสริมใหครูนําผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใชแกปญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน อยูในระดับมาก 

รองลงมา คอื สถานศึกษามกีารสงเสริมใหครูเขารับการอบรม สัมมนา จากแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนา

ความรูความเขาใจและแนวทางการทําวิจัยในช้ันเรียน อยูในระดับมาก และนอยท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการจัดวิทยากร

บรรยายเสริมความรูเกี่ยวกับการทําวจิัยในช้ันเรียนใหแกครูอยูในระดับมาก 

     1.2 ดานการจูงใจการทําวจิัยในช้ันเรียน พบวา สภาพการสงเสริมของผูอํานวยการสถานศึกษา ดานการจูงใจ

การทําวิจัยในช้ันเรียน อยูในระดับมากทุกรายขอ เมื่อพิจารณาสภาพการสงเสริมของผูอํานวยการสถานศึกษา ดานการจูงใจ

การทําวิจัยในช้ันเรียน พบวาท่ีมีคาสูงสุดคือ สถานศึกษามีการสนับสนุนใหเขารวมประชุม สัมมนา เกี่ยวกับการทําวิจัย เพื่อ

ปรับปรุงการเรียนการสอนอยูในระดับมาก รองลงมา คือ สถานศึกษามีการยกยอง ชมเชย ครูผูทําวิจัยในช้ันเรียน มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และนอยท่ีสุด คอื สถานศึกษามกีารมอบรางวัล ใหเกยีรติบัตรแกครูผูทําวจิัยอยูในระดับมาก 

     1.3 ดานการจัดแหลงเรียนรูการทําวจิัยในช้ันเรียน พบวา สภาพการสงเสริมของผูอํานวยการสถานศึกษา ดาน

การจัดแหลงเรียนรูการทําวิจัยในช้ันเรียน อยูในระดับมากทุกรายขอ เมื่อพิจารณาสภาพการสงเสริมของผูอํานวยการ

สถานศึกษา ดานการจัดแหลงเรียนรูการทําวิจัยในช้ันเรียน พบวาท่ีมีคาสูงสุดคือ สถานศึกษามีการสงเสริมการจัด

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพื่อนท้ังในและนอกโรงเรียน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ สถานศึกษามีการ

สงเสริมการมีสวนรวมในการแสวงหาทางเลือกใหมในการแกปญหา อยูในระดับมาก และนอยท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการจัด

กจิกรรมการศึกษาดูงานดานการวจิัย เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณเกี่ยวกับการทําวจิัยในช้ันเรียน อยูในระดับมาก 

    1.4 ดานการสนับสนุนการทําวจิัยในช้ันเรียน พบวา สภาพการสงเสริมของผูอํานวยการสถานศึกษา ดานการ

สนับสนุนการทําวจิัยในช้ันเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ท่ีมีคาสูงสุด คือ สถานศึกษา

มกีารสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณสําหรับการทําวิจัยในช้ันเรียน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ สถานศึกษามีการ
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สนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมพัฒนาในการทําวิจัยในช้ันเรียน อยูในระดับมาก และนอยท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการจัดหา

โปรแกรมสําเร็จรูปและผูเช่ียวชาญคอยใหคําปรึกษาในการวเิคราะหขอมูล อยูในระดับปานกลาง 

 2. ผลการศึกษา แนวทางการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบวา  

     2.1 ดานการสงเสริมความรูและทักษะการทําวจิัยในช้ันเรียน พบวา 

          2.1.1 สงเสริมใหครูไดเขารับการอบรม สัมมนา เร่ืองการทําวจิัยในช้ันเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ  

และสามารถขยายผล (f=20) 

          2.1.2 พัฒนาความรูโดยการเชิญศึกษานิเทศก หรือวทิยากร มาใหความรู (f=14) 

          2.1.3 สนับสนุนการสรางเครือขายการทําวจิัย มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา (f=12) 

          2.1.4 สงเสริมการจัดต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาการทําวจิัยในช้ันเรียน (f=8) 

            2.1.5 สงเสริมใหครูทุกคนทําวจิัยในช้ันเรียนเพื่อแกปญหาตาง ๆ ในช้ันเรียน และตอยอดสูการเลื่อน / ขอม ี

วทิยฐานะตอไป (f=5) 

    2.2 ดานการจูงใจการทําวจิัยในช้ันเรียน พบวา 

          2.2.1 ยกยองชมเชย ใหรางวัล พรอมท้ังมอบเกยีรติบัตรเชิดชูผูมผีลการวจิัยดเีดน (f=27) 

          2.2.2 สรางแรงกระตุนเพื่อจูงใจใหครูทําวจิัยในช้ันเรียนจนสําเร็จ (f=13) 

          2.2.3 สนับสนุนใหมกีารนําวจิัยในช้ันเรียนมาเปนสวนหน่ึงของการพจิารณาความดคีวามชอบ (f=9) 

         2.2.4 จัดระบบนิเทศ กํากับติดตามการทําวจิัยในช้ันเรียน (f=8) 

          2.2.5 สรางความตระหนักวาการทําวิจัยในช้ันเรียนเปนภาระหนาท่ีในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา ปรับปรุง 

แกไขผูเรียน (f=3) 

    2.3 ดานการจัดแหลงเรียนรูการทําวจิัยในช้ันเรียน พบวา 

           2.3.1 สงเสริมใหมกีารจัดแหลงคนควาขอมูลภายในโรงเรียน เชน มุมวชิาการ หองสมุด มุมประสบการณ เปนตน  

(f=24) 

         2.3.2 สนับสนุนใหมีการศึกษาดูงานดานการวิจัย เพื่อนําความรูและประสบการณท่ีไดมาดําเนินการทําวิจัย

ให 

มคีุณภาพ (f=16) 

         2.3.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหา ตํารา เอกสารเกี่ยวกับงานวจิัย (f=13) 

         2.3.4 สงเสริมใหมกีารติดต้ังระบบสบืคนทางอินเตอรเน็ต (f=6) 

    2.4 ดานการสนับสนุนการทําวจิัยในช้ันเรียน พบวา 

         2.4.1 สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวจิัย (f=23) 

         2.4.2 สนับสนุนใหครูทําวจิัยในช้ันเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 เร่ือง (f=17) 

         2.4.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการทําวจิัยในช้ันเรียน (f=15) 

         2.4.4 สงเสริมใหมกีจิกรรมการทําวจิัยในช้ันเรียนในโครงการของฝายงานวชิาการ (f=4) 
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อภปิรายผลการวจัิย 

การวจิัย เร่ือง สภาพการสงเสริมการทําวจิัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีประเด็นสําคัญท่ีนํามา

อภิปรายผลไดดังน้ี 

1. สภาพการสงเสริมการทําวจิัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบวา การจูงใจการทําวิจัยในช้ันเรียน มีคาสูงสุด ท้ังน้ี

เปนเพราะ การจูงใจเปนแรงกระตุนใหแสดงพฤติกรรมออกมา เพื่อนําไปสูพฤติกรรมท่ีพึงประสงคอันเปนจุดหมายปลายทาง ซึ่ง

สอดคลองกับ สันติ บุญภิรมณ (2552, หนา 252) กลาววา การทํางานใหประสบผลสําเร็จโดยอาศัยผูอื่น คําวา ผูอื่นในท่ีน้ี 

หมายถึง ผูรวมงานท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงตอความสําเร็จของผูนําน่ันเอง ดังน้ันการจูงใจจึงเปนวิทยาการท่ีสําคัญ

ประการหน่ึงสําหรับผูนํา การจูงใจเปนแรงขับอยางหน่ึง ท่ีมีอิทธิพลทําใหบุคคลไดใชพลังงานของตนท่ีมีอยู แสดง

พฤติกรรมอยางใดอยางหน่ีงออกมา เพื่อนําไปสูเปาหมายท่ีตองการ ซึ่งเปนจุดหมายปลายทาง ดังน้ัน ผูนําตองมี

ความสามารถพิเศษในการจูงใจผูรวมงานใหแสดงพฤติกรรม หรือทํางานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผูนํา และ

สอดคลองกับ (นพพงษ บุญจิตราดุล 2547, หนา 30 อางอิงใน รุงคราญ วิริยัง, 2552, หนา 2555) กลาววา การจูงใจ

(Motivation) คอื การจูงใจเปนกระบวนการวิธีการกระตุนเรารักษาหรือกําหนดเกณฑใหคนปฏิบัติกิจกรรม สวนใหญจะเกี่ยวกับ

พฤติกรรมท่ีจะหนุนใหคนเกิดพลังในการปฏิบัติงานกอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การจูงใจเปนวิธีการท่ีจะชักนํา

ผูอื่นใหประพฤติ ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน นักบริหารใชเปนเคร่ืองมือในการผลักดันคนดําเนินงานไปตามท่ี

หนวยงานปรารถนาเกิดความสมัครใจในการทํางาน ซึ่งสถานศึกษาทุกแหงไดใหความสําคัญในการสงเสริมการทําวิจัยในช้ัน

เรียน เพื่อแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนเพื่อจะไดจัดกระบวนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการ

สอนตลอดปการศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษารวมกับการนําของหัวหนาวิชาการไดสนับสนุนใหครูทําวิจัยในช้ันเรียนอยาง

นอยภาคเรียนละ 1 เร่ือง การจูงใจการทําวิจัยในช้ันเรียนถือวาเปนสิ่งสําคัญสิ่งหน่ึงท่ีทําใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในช้ัน

เรียน เปนสิ่งกระตุนและสนับสนุนใหครูทําวิจัยในช้ันเรียนจนบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจันทรานี 

สงวนนาม (2551, หนา 253) กลาววา ถามนุษยมีความตองการสิ่งใด ก็พยายามผลักดันตนเองใหไดรับการสนองตอบความ

ตองการน้ัน ๆ แสดงวา บุคคลน้ัน เกิดแรงจูงใจในการแสวงหาสิ่งท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจ ธรรมชาติของการจูงใจ จะ

เกดิขึ้นเปนกระบวนการตอเนื่องตราบเทาท่ีมนุษยยังดํารงชีวิตอยูในสังคม และสอดคลองกับงานวิจัยของรุงคราญ วิริยัง (2555) 

กลาววา การสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบวา 1)สภาพ

การสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา เปนรายดานพบวา ทุกดานกลาวคือ ดานความรู

ความเขาใจ ดานทรัพยากร และ ดานการจูงใจ มีระดับการสงเสริมอยูในระดับปานกลาง 2)ปญหาการสงเสริมการทําวิจัยในช้ัน

เรียน ท่ีพบมาก คือ ครูขาดความรูความเขาใจในการทําวิจัยในช้ันเรียน 3)ขอเสนอแนะการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียน คือ 

ควรเชิญผูท่ีมีความรูเร่ือง การวิจัยในช้ันเรียนมาใหความรูและเปนท่ีปรึกษาในการทําวิจัย ในช้ันเรียนแกครู และสอดคลองกับ

งานวิจัยของกุสุมา ศรีจันทร (2555) กลาววา การสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน ในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 

จังหวัดพะเยา พบวา สภาพการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนอยูในระดับมาก เห็นวาการ ทําวิจัยในช้ันเรียน  มีความจํา

เปนมากท่ีสุดตอวิชาชีพครู ดังน้ัน ความรูในกระบวนการทําวิจัยจึงเปนสิ่งจําเปนในการทําวิจัยในช้ันเรียน ครูไมคอยมีเวลา

สําหรับการทําวจิัยในช้ันเรียน สวนการสงเสริมการ ทําวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง โดยทางโรงเรียน
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ไดจัดเตรียมระบบอินเตอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพไวบริการ และไดช้ีนําใหครูเห็นความสําคัญและประโยชนของการทําวิจัยในช้ัน

เรียน แตทางโรงเรียน ยังขาดการเสริมแรงหรือใหขวัญกําลังใจแกครูผูทําวิจัย ดานปญหาการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู คือ 

ปญหาดานกระบวนการทําวจิัยในช้ันเรียน ภาระงานของครูมีมาก โรงเรียนมีขอจํากัดเร่ืองการเขาเว็บไซตตาง ๆ การขาดความรู

ความเขาใจในเร่ืองกระบวนการทําวิจัยท่ีถูกตอง การทําวิจัยไมคอยมาจากสภาพการเรียนการสอนและผลของ การวิจัยไมได

นําไปแกไขปญหาผูเรียนจริง สวนปญหาดานบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานและใหการสนับสนุนในการทําวิจัย ในช้ันเรียน

น้ัน ผูบริหารควรมอบหมายภาระงานใหครูผูสอนไมมากเกินไปซึ่งจะสงผลใหครูไมมีเวลาในการทําวิจัยในช้ันเรียน การสนับสนุน

การทําวิจัยในช้ันเรียนยังขาดตอเนื่อง ขาดการเสริมแรงหรือขาดแรงจูงใจ จึงทําใหงานวิจัยในช้ันเรียนไมมีคุณภาพ ไมมีการ

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทําวิจัยในช้ันเรียนระหวางเพื่อนครูดวยกัน ผูมีสวนเกี่ยวของไมคอยมีสวนรวมหรือมี

ขอแนะนําในการทําวิจัยในช้ันเรียนใหแกครูโรงเรียน ไมมีคณะกรรมการท่ีใหคําปรึกษาการทําวิจัยในช้ันเรียน นักเรียนท่ีเปน

กลุมเปาหมาย มคีวามสามารถในการรับรู ไมเทากันและใหความรวมมอืนอย สําหรับปญหาดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และ

แหลงขอมูลน้ัน โรงเรียนจัดสรรงบประมาณในการทําวจิัยในช้ันเรียนคอนขางจํากัดและไมตอเนื่อง ครูขาดความชํานาญในการใช

สื่ออิเลคทรอนิกส โรงเรียนมีขอจํากัดในการใหบริการการสืบคนขอมูล ในบางเครือขายอินเทอรเน็ต และในหองสมุดไมคอยมี

เอกสารงานวจิัยและตัวอยางงานวจิัย สวนความตองการในการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนน้ัน ครูตองการใหมีการอบรมหรื

อนําผูเช่ียวชาญมาแนะนําวิธีการหรือกระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียนท่ีถูกตอง โดยเฉพาะศึกษานิเทศก และคณะกรรมการ

ผูเช่ียวชาญในการทําวิจัยมาดูแลชวยเหลือในการทําวิจัยอยางใกลชิดท่ัวถึงและจริงจัง รวมท้ังผูบริหารควรมีการนิเทศ ติดตาม

อยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ มีโครงการการอบรมการทําวิจัยอยางตอเนื่อง จัดสรรงบประมาณท่ีใชในการทําวิจัยในช้ันเรียนของ

ครูมากขึ้น และจัดหาวัสดุ อุปกรณ สื่ออีเลกทรอนิกสในการทําวิจัยในช้ันเรียนใหเพียงพอ โรงเรียนควรแนะนําระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ใหแกครูผูทําวิจัยอยางเสรีมากขึ้น ครูควรมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกันในเร่ืองการทํา

วิจัยในช้ันเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองควรเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนโครงการ การทําวิจัยในช้ันเรียน

ของโรงเรียนมากขึ้น นักเรียนกลุมตัวอยางควรใหขอมูลตามความเปนจริงดวยความเต็มใจ 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. จากการวจิัยสภาพการสงเสริมการทําวจิัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก

ทุกรายขอ เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา การจูงใจการทําวิจัยในช้ันเรียน มีคาสูงสุด รองลงมา คือ การสงเสริมความรูและ

ทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียน และนอยท่ีสุด คือ การสนับสนุนการทําวิจัยในช้ันเรียน ดังน้ัน ผูอํานวยการสถานศึกษา

นอกจากการระดมทรัพยากรตาง ๆ และการจัดหาทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนงานวิจัยแลว ตองใหการสนับสนุนใหครูเปลี่ยน

รูปแบบการทําวิจัยแบบเดี่ยวเปนการทําวิจัยเปนทีม เพื่อเปนการระดมสมองในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นและอํานวยความ

สะดวกในการวิเคราะหขอมูลดวยการจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปและผูเช่ียวชาญคอยใหคําปรึกษา และสถานศึกษาควรให

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดอบรมการทําวจิัยในช้ันเรียนดวย 

 2.จากการวจิัยสภาพการสงเสริมการทําวจิัยในช้ันเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ดานการจัดแหลงเรียนรูการทํา
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วจิัยในช้ันเรียน ผูอํานวยการสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณเกี่ยวกับการทํา

วจิัยในช้ันเรียน ซึ่งจะทําใหเกดิกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันท้ังในและนอกโรงเรียน และสถานศึกษาควรมีการ

แตงต้ังครูท่ีมคีวามรูความสามารถเร่ืองการทําวจิัยในช้ันเรียนคอยเปนท่ีปรึกษาใหเพื่อนครูดวย 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหช้ีแนะ อยางดีย่ิงจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ 

อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา ตลอดจนตรวจสอบแกไข และใหขอเสนอแนะขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจ

ใสเปนอยางดย่ิีง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ดร.ทศพร เมฆอากาศ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

นางสาวนันทนา จันทรฝน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดร.ศิริโชค 

พพิฒินเสถียรกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยกางรัฐประชาสงเคราะห ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา แกไข และตรวจสอบ เคร่ืองมือ   

ท่ีใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ีสมบูรณ 

 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนและหัวหนาวชิาการของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและให 

ความรวมมอืเปนอยางย่ิงในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม  

คุณคาและประโยชนจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูวจิัยขออุทิศ แดผูมพีระคุณทุก ๆ ทาน 
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สภาพของแหลงเรยีนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3 

Learning  Resources  in  schools to  ASEAN  Community of Schools  Under Chiangrai  

Primary Education Service Area Office  3 

สยาม ตาวงค24

1* และ อนวัช  อุนกอง2 

Sayam Tawon1* and Anawat  Aunkong2 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

ของสถานศึกษา และ 2) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคม

อาเซยีนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย

ในคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 153 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวจิัยไดดังน้ี สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคม

อาเซียนของสถานศึกษา พบวา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานแหลงเรียนรู

ประเภทบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด ตามดวยดานแหลงเรียนรูประเภทสถานท่ี และดานแหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ 

และเทคโนโลยีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 
 

คําสําคัญ :  สภาพของแหลงเรียนรู ประชาคมอาเซยีน 
 

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to study about the condition of the learning resources in schools to 

enter ASEAN community 2) To study about the problems and suggestions for Learning Resources’ Condition in School 

to enter ASEAN Community of Chiangrai primary educational service area office 3, the amount of people applied for 

this research are 153 principals of the school under Chiangrai primary educational service area office 3. The data-

collecting instruments were the set of five-leveled questionnaires developed by the researcher and the data-
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analyzing were percentage, mean, standard deviation. The conclusions; the learning resources’ condition in the 

school to enter ASEAN community, over all are place in a very high level and in all aspect. Considering that the 

learning resource person has the highest average followed by the resource of place. And the learning resource of 

materials, equipment and technology has the lowest average. 
 

Keywords:  learning resources, ASEAN community 

 

บทนํา 

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561) ไดมีการกําหนดเปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษา 

คอื การใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวติอยางมคีุณภาพดวยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรูของ

คนไทย สรางโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา

สถานศึกษาในชนบทใหมคีุณภาพและมาตรฐาน จากขอเสนอของสํานักเลขาธิการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรู โดยมีมาตรการในการดําเนินการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาท่ีดอย

คุณภาพ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานตามเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ โดย (รัตนา สิทธิราช, 

2555, หนา 2) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซยีน โดยการพัฒนาการเรียนรูของ

เยาวชนไทย ใหสูประชาคมอาเซียนจําเปนตองมีการกําหนดเปาหมายไดแก คุณลักษณะของเด็กไทยท่ีจะพัฒนาไปสู     

การเปนประชาคมอาเซยีน ใหชัดเจนตองประกอบไปดวย  3 ดาน ไดแก ดานความรู ทักษะ กระบวนการ และเจตคติดังท่ี 

(มงคล ประเสริฐสังข, 2553, หนา 2) เสนอวา สถานศึกษาควรมีการปรับเปลี่ยนสภาพ แวดลอมใหเอื้อตอการเรียนยุคใหม 

เพื่อพัฒนาใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพของผูเรียน และเปนศูนยกลางของแหลงเรียนรูของชุมชนทองถิ่นได 

สามารถสรางแรงจูงใจใหผูเรียนใฝเรียนใฝรู สิ่งแวดลอมน้ันคือสิ่งที่อยูรอบตัวเราทั้ง คน สัตว สิ่งของ และการศึกษา

จะตองเปนไปเพื่อการพัฒนาประเทศ  ดังน้ัน ผลผลิตของการศึกษา จะตองนําไปสูการเตรียมประชาชนคนไทยในอนาคต 

ท่ีมีความเปนไทย มีความรู ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะกาวสูความเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

โดยยดึนักเรียนเปนศูนยกลาง และกระจายโอกาสทางการศึกษาท่ีมคีุณภาพ อยางเทาเทียมท้ังในเมอืงและชนบท พรอมท้ัง

ดําเนินการปฏรูิปการศึกษาไทย โดยมเีปาหมายสําคัญคอื การปฏรูิปการเรียนรู เพื่อใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวติ อยางท่ัวถงึ และมคีุณภาพ ยึดหลักกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปดโอกาสใหผูเรียน

ไดศึกษาดนควาและนําเสนอมากขึ้น ตามแผนปฏิบัติการของ (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 

2557) 
ดังน้ัน ผูศึกษาจึงความสนใจท่ีจะศึกษา สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามประเภทของแหลงเรียนรูในแตละดาน 

คือ ดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคล ดานแหลงเรียนรูประเภทสถานท่ี ดานแหลงเรียนรูประเภทประเพณี วัฒนธรรม และ

ดานแหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี ตามแนวคิดของ (สุมน อมรวิวัฒน, 2550, หนา 12) เพื่อตองการ

ทราบสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา มีการบริหารจัดการมากนอย

เพียงไร เพื่อผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ จะไดนําผลการวิจัยน้ีไปใชในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ สภาพของ
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แหลงเรียนรูในสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ และสงเสริมการเรียนรู แกนักเรียน ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูของชุมชน        

ในการเตรียมความพรอม เพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 

กรอบแนวคิดเพื่อการวจัิย 

 การวจิัยคร้ังน้ีผูวจิัยตองการศึกษาสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยกําหนดกรอบแนวคดิดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

 การวจิัยเร่ือง สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ี ท่ีทําการศึกษา

ไดแก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี  

ประชากร การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาน้ีไดแกผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย 

เขต 3 บานศาลา หมู 8 ถนนแมจัน - เชียงแสน ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย จํานวน 153 คน 

ปจจัยสวนบุคคล 

       1. เพศ 

       2. อายุ 

       3. วุฒิการศึกษา 

       4. ประสบการณในการ

ปฏบัิติงาน 

สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 จากแนวความคิดของ (สุมน อมรวิวัฒน, 2550, 

หนา 12) ท้ัง 4 ประเภท ดังน้ี 

     1. แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 

     2. แหลงเรียนรูประเภทสถานท่ี 

     3. แหลงเรียนรูประเภทวัฒนธรรมประเพณี 

     4. แหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามา

จัดทําเคร่ืองมือในการสอบถาม เร่ือง สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม สภาพของแหลง

เรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน  ดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคล ดานแหลงเรียนรูประเภทสถานท่ี ดาน

แหลงเรียนรูประเภทประเพณ ีวัฒนธรรม และดานแหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี จากแนวความคิด

ของ (สุมน อมรววัิฒน, 2550, หนา 12) 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

1. ลักษณะของเคร่ืองมอื 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

ซึ่งแบงออกเปน 3 ขัน้ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูกรอกแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check 

List) จําแนกเปน เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ประสบการณในการปฏบัิติงาน 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยมอีงคประกอบ ดังน้ี 

1. ดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคล    จํานวน  8 ขอ 

2. ดานแหลงเรียนรูประเภทสถานท่ี    จํานวน  9   ขอ 

3. ดานแหลงเรียนรูประเภทวัฒนธรรมประเพณี  จํานวน  7   ขอ 

4. ดานแหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี  จํานวน  8    ขอ 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปญหา ความคดิเห็น ขอเสนอแนะ ของสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา 

เพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

2. การสรางและการหาประสทิธิภาพของเคร่ืองมอื 

การสรางเคร่ืองมอืในการวจิัย ผูวจิัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมอืเปนแบบสอบถามโดยมซีึ่งมขัีน้ตอนดังตอไปน้ี 

    2.1 ศึกษาหลักการแนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับแหลงเรียนรู โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย จากหนังสือ 

เอกสาร บทความ สื่อออนไลน และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

    2.2 รางแบบสอบถามฉบับ รางท่ีปรับปรุงแกไขไปใหอาจารยท่ีปรึกษาพจิารณา ตรวจสอบ และนํามาปรับปรุง

แกไข 

    2.3 นําแบบสอบถามฉบับรางท่ีปรับปรุงแกไขไปหาความเท่ียงตรงดานเนื้อหาโดยคณะผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 

คน ประกอบดวย 

         2.3.1 ดร.โสภา  อํานวยรัตน หัวหนาสาขาการศึกษา วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

         2.3.2 ดร.ธิดาวัลย  อุนกอง รองคณะบดฝีายวชิาการ วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา  

         2.3.3 นายเฉลมิพล  หลาเพ็ง ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบานหวยผึ้ง 
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    2.4 ตรวจสอบความถูกตองพิจารณาปรับแกตามตัวแปรท่ีศึกษาโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective 

Congruence) และปรับปรุงแกไขตามคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือการวิจัย โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาระดับ

คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามท่ีได โดยใชเกณฑการพจิารณาคา IOC ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป ถอืวาขอคําถามน้ันใชได ซึ่ง

แบบสอบถามฉบับน้ีมคีา IOC เทากับ 0.94 

    2.5 หาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช 

(Try - out) กับผูบริหารในพื้นท่ีใกลเคียง จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเช่ือม่ันดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) อางถึงใน (สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ, 2542, หนา 115) ซึ่งมีคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา เทากับ 0.73 

    2.6 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ แลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อ

พจิารณาปรับปรุงใหถูกตองเหมาะสม 

    2.7 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความสอดคลอง และมคีวามสมบูรณไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมขีัน้ตอนดังน้ี 

 1. ติดตอขอหนังสอืจากมหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขออนุญาตผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อเขาแจกแบบสอบถาม ในสถานศึกษาชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี 

 2. ดําเนินการสงแบบสอบถามใหกับโรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคนืมา ตรวจสอบความสมบูรณ และวเิคราะหขอมูล 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามและนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณมาวิเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป โดยดําเนินการ ดังน้ี 

1. ขอมูลเบ้ืองตนผูตอบแบบสอบถาม วเิคราะหดวยคารอยละ (%) 

2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (Arithmetic Analysis : µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : 𝜎) ในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑ ดังน้ี 

ระดับคาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถงึ มีสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน อยูใน

ระดับมากท่ีสุด 

ระดับคาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน อยูใน

ระดับมาก 

ระดับคาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถงึ มีสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน อยูใน

ระดับปานกลาง 
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ระดับคาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน อยูใน

ระดับนอย 

ระดับคาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน อยูใน

ระดับนอยท่ีสุด 

3. ปญหาและขอเสนอแนะสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ทําการวิเคราะหและสรุปในแตละดานโดยใชคาความถี่ 

(Frequency : f) 
 

ผลการศึกษา 

 สรุปผล  

 จากผลการวจิัยพบวา สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีนของสถานศึกษา โดยรวม

มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน  เมื่อพจิารณาจําแนกตามรายดานพบวา ดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคลมคีาเฉลี่ยสูงสุด 

ตามดวยดานแหลงเรียนรูประเภทสถานท่ี รองลงมาดานแหลงเรียนรูประเภทประเพณี วัฒนธรรม และดานแหลงเรียนรู

ประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

สรุปผลและอภปิรายผล 

 สรุปผล 

 ผลการวเิคราะหขอมูล สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เมื่อพจิารณาในรายดานนําเสนอโดยเรียงจากคาเฉลี่ยสูงสุดลง

มา 3 อันดับ ดังน้ี 

 1. ผลการวเิคราะหในภาพรวมท้ัง 4 ดาน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคลมี

คาเฉลี่ยสูงสุด ตามดวยดานแหลงเรียนรูประเภทสถานท่ี รองลงมาดานแหลงเรียนรูประเภทประเพณี วัฒนธรรม และดาน

แหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด  

    ดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละขอ 

พบวา สรางความตระหนักและเจตคติท่ีดีแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสูประชาคม

อาเซยีน รองลงมาคอืคอื สงเสริมและพัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและ

ภาษาท่ีใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาท่ีสองและภาษาท่ีสามตามลําดับ และผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสู

ประชาคมอาเซยีน สวนครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

    ดานแหลงเรียนรูประเภทสถานท่ี โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละขอ พบวา รวมการจัด

บอรดหรือปายนิเทศใหความรูอาเซียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือคือจัดมุมความรูภายในหองเรียนเกี่ยวกับความรู

อาเซยีน และจัดสรางและสงเสริมการมศูีนยอาเซยีนศึกษา มหีองอาเซยีนศึกษาโดยเฉพาะเปนเอกเทศมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด  

    ดานแหลงเรียนรูประเภทประเพณี วัฒนธรรม โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาแตละขอ พบวา 

จัดบริการแหลงเรียนรู ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ จัดทําขอมูล
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สถานท่ีภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบานเปนระบบ พรอมนํามาใชประโยชนไดตลอดเวลา และปลูกสรางความเคารพ

และยอมรับความหลายหลายทางวัฒนธรรม ประเพณ ีสวนหองวชิาการทางการศึกษาเกี่ยวกับอาเซยีนมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

    ดานแหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต

ละขอ พบวา จัดหาวัสดุครุภัณฑและหองปฏบัิติการดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การ

รับเงิน การเบิกเงิน และการเก็บรักษาเงินของสถานศึกษามีหลักฐานถูกตองตามท่ีกระทรวงการคลังกําหมีหองบริการ

อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เพื่อการสืบคนสารสนเทศ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เชน E- 

Learning , E-book สวนทุกหองเรียนมสีื่อท่ีมคีุณภาพเพื่อนําไปใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 

    ปญหาและขอเสนอแนะสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 60 คน เมื่อ

พจิารณาเปนรายดานพบวา ดานแหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี มีปญหามากท่ีสุด รองลงมา ดาน

แหลงเรียนรูประเภทสถานท่ี และดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคล สวนดานแหลงเรียนรูประเภทประเพณี วัฒนธรรม  มี

ปญหานอยท่ีสุด 

    ขอเสนอแนะ ในภาพรวมมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 60 คน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานแหลง

เรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีมีผูใหขอเสนอแนะมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานแหลงเรียนรูประเภท

สถานท่ี และดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคล สวนดานแหลงเรียนรูประเภทประเพณี วัฒนธรรม มีผูใหขอเสนอแนะนอย

ท่ีสุด 

 อภปิรายผล 

 จากผลการวิจัย สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลไดดังน้ี   

  สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ไดสรางความตระหนักและเจตคติท่ีดีแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซยีน พรอมท้ังสงเสริมและพัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถใน

การใชภาษาอังกฤษและภาษาท่ีใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาท่ีสองและภาษาท่ีสามตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ       

(อดพัินธ อมาตยคง, 2552) ไดการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก อีกท้ังยังสอดคลองกับ (รวิภัทร วงคสรรคกร, สมศักดิ์บุญสาธร, อรวรรณ วงคสมบัติ, 2553) มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาสภาพการใชแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลตําบล จังหวัด

เชียงราย ผลการวจิัยพบวา สภาพการใชแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคลท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด แสดงใหเห็นวาปจจุบันสถานศึกษาใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีสภาพการจัดแหลงเรียนรูในสถานศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 25 ท่ีกลาววา รัฐตอง

สงเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ โดยท่ีโรงเรียนมีบทบาทในการสงเสริมการพัฒนา
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กระบวนการคิด การบวนการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (อัศวิน งอยผาลา, 2552) ไดทําการศึกษาสภาพและ

ปญหาการใชแหลงเรียนรูของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชแหลงเรียนรูของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลวจิัยพบวา สภาพการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวาสภาพการใชแหลง

เรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน และผลการวิจัยในดานแหลงเรียนรูประเภทประเพณี วัฒนาธรรม และเมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน การจัดนิทรรศการความเช่ือมโยงทางประวัติศาสตร

มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณระดับภูมภิาครวมกัน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ (อมร

ทิพย เจริญผล, 2550) ไดทําการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เกี่ยวกับการจัดการความรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อทราบ การใชแหลงเรียนรูของสถานศึกษาในการจัดการความรูจากแหลงรูของสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคดังกลาว ผลการวจิัยพบวา สถานศึกษาสวนใหญใชแหลงเรียนรูในระดับปานกลาง อีกท้ังผลงานวิจัยของ 

(วิทยา อุทัยหงส, 2556) ไดทําการศึกษาเร่ืองการเตรียมความพรอมของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมาเพื่อเขาสูประขาคมอาเซียนมีความมุงหมาย เพื่อศึกษาระดับการเตรียมความพรอมของโรงเรียนสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาคนควา พบวา ระดับการเตรียมความ

พรอมของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน

อยูในระดับปานกลางเชนกัน  

 ปญหาสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สวนใหญยังมีคงมีปญหา เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานแหลงเรียนรู

ประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี มีปญหามากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ยังขาดการประเมินติดตามการพัฒนาหองเรียน ไมมีสื่อท่ีมีคุณภาพเพื่อนําไปใชในการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน และดานแหลงเรียนรูประเภทสถานท่ี  ไดแก ชุมชนท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีพิเศษเสี่ยงภัย หางไกลจาก

ชุมชนเมือง มีฐานะยากจน ทําใหไมเอื้อตอการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา พรอมท้ังประสิทธิภาพของ

บุคลากรภายในองคกร ยังขาดบุคลากรท่ีมคีวามชํานาญการดานความรู ความเขาใจและทักษะ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร 

แผนการสอน 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. ดานแหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี ควรสงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการเขาถึงองคความรู สรางกระบวนการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 2. ดานแหลงเรียนรูประเภทสถานท่ี ควรเพิ่มงบประมาณใหกับโรงเรียนในการจัดสรางหองเรียนใหเพียงพอตอ

จํานวนผูเรียน  

 3. ดานแหลงเรียนรูประเภทประเพณี วัฒนธรรม ควรมีการดําเนินโครงการท่ีสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูดาน

ขนบธรรมเนยีมประเพณขีองประเทศในอาเซยีนในรูปแบบจําลอง  
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 4. ดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคล ควรเสริมสรางคุณภาพและความกาวหนาของบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏบัิติงานดานความรูความเขาใจของการเขาสูประชาคมอาเซยีนอยางเขมขน 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีน 

 2. ควรมกีารศึกษารูปแบบของแหลงเรียนรูในสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีน 

 3. ควรมกีารศึกษาปจจัยท่ีมผีลตอประสทิธิภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลงไดเพราะการไดรับคําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆจนทําใหการ

วจิัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ รวมท้ังไดรับกําลังใจอยางดีย่ิงจาก ดร.อนวัช  อุนกอง อาจารยท่ีปรึกษาการวิจัย ผูวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณทานเปนอยางสูง มา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญทุกทาน คือ ดร.ธิดาวัลย  อุนกอง รองคณะบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา ดร.โสภา  อํานวยรัตน หัวหนาสาขาการศึกษา วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา และ ผอ.เฉลมิ

พล  หลาเพ็ง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยผึ้ง ท่ีไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตรวจสอบแกไขเคร่ืองมอืการวจิัย 

 ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ท่ีไดกรุณาให

ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอขอบพระคุณคณาจารยประจําวิชาการบริหารการศึกษา และเจาหนาท่ีของ

บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยพะเยาทุกทาน ท่ีสนับสนุนการวจิัยคร้ังน้ี 

 ทายท่ีสุดน้ีผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ซึ่งเปนผูใหชีวติและอนาคตขอขอบพระคุณครูอาจารยท่ีให

ความรูและสติปญญา และใหกําลังใจในการทําวจิัยดวยด ีตลอดมา คุณคาและประโยชนท่ีพงึเกดิจากการวจิัยคร้ังน้ี ผูวิจัย

ขอมอบแดบุพการี ตลอดจน ครูอาจารยท่ีมสีวนสนับสนุนแกผูวจิัย 
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สภาพปญหาและขอเสนอแนะการบรหิารงานวิชาการของผูบรหิารโรงเรยีนในอําเภอ

เวียงแหง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 3 

PROBLEMS AND SUGGESTIONS OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF ADMINISTRATORS 

IN WIANGHAENG DISTRICT UNDER CHIANGMAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE 

AREA OFFICE 3 

สุรนิพร กางออนตา0

1* และ เทอดชาติ ชัยพงษ1 2 

Surinporn Kangonta1* and Thoetchat Chaiphong2 
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนและเพื่อศึกษา

ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ประชากร คือ ผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง จํานวน 9 คน และขาราชการ

ครูของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง จํานวน 181 คน รวมท้ังสิ้น 190 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 

แบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยใช คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา  

1) สภาพการบริหารงานวชิาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวยีงแหง โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมี

ระดับการดําเนินงานสูงสุด คือ ดานการจัดการเรียนรู 2)ปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียนในอําเภอเวยีงแหง ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปญหาพบวา ขาดความรวมมือจากชุมชนในการเขามามี

สวนรวมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขอเสนอแนะ ควรวางแผนพัฒนาหลักสูตรโดยสงเสริมและเปดโอกาสใหชุมชนและ

ทองถิ่น เขามามีบทบาท มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนรู ปญหาพบวา การจัดการ

เรียนรู ไมตรง ตามแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรและความตองการของผูเรียน เนื่องจากนักเรียนมคีวามหลากหลาย

ทางชนเผา และสงผลกระทบตอการยกผลสัมฤทธ์ิของสถานศึกษา ขอเสนอแนะ  ควรสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู

ท่ีหลากหลายมกีารจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญตรงกับสภาพและความตองการของผูเรียน ดาน

การวัดและประเมินผลการศึกษา ปญหาพบวา ครูและผูปกครองขาดความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผล 

ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรจัดอบรมเกี่ยวกับงานวัดและประเมนิผลทางการศึกษาใหกับบุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของ ดานการ

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4 จังหวัดเชยีงราย 57160 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4, Chiang Rai, 57160 
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นิเทศภายในสถานศึกษา ปญหาพบวา การนิเทศภายในสถานศึกษากลายเปนงานของวิชาการเทาน้ัน และ ไมมีการนิเทศ

อยางตอเนื่อง ไมมีการวางแผน ขอเสนอแนะ ควรต้ังคณะกรรมการการนิเทศภายใน กําหนดบทบาทหนาท่ีใหชัดเจน มี

แผนการนิเทศ ปฏิทินปฏิบัติการนิเทศ จัดทําคูมือการนิเทศ มีแผนการประเมินผลการนิเทศ เอกสารประกอบการนิเทศ 

โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายและมีการปฏิบัติการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง ดานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ปญหาพบวา คณะครูขาดความรูเร่ืองการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขอเสนอแนะ ควรจัดอบรมให

ความรูเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหกับบุคลากร จัดใหมีการช้ีแจง แนะนําการเก็บรวบรวมเอกสาร 

หลักฐาน ท่ีงายตอการจัดเก็บเพื่อลดภาระครูและบุคลากร  
 

คําสําคัญ: การบริหารงานวชิาการ ผูบริหารโรงเรียน 
 

Abstract  

The purpose of this independent study were to study the state of academic administration of administrators and 

to study the problem and suggestion of academic administration of administrators in Wianghaeng district Under 

Chiangmai Primary Educational Service Area Office 3. The populations in this study were 9 administrators and 181 

teachers totally 190 respondents. The instrument was a questionnaire about the academic administration. The statistics used 

in data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The findings of this study were as 

follows: 1)The state of Academic Administration of Administrators in Wianghaeng district in overall was rated at a 

high level, when considered in each aspects, it found out that there were five aspects rated at a high level. The 

highest level operation was learning process development. 2) The problem and suggestion about academic administration of 

administrators in Wianghaeng district. A school based curriculum development was problem and suggested that the 

school without the cooperation with community about school based curriculum development, it should have a plan for 

school based curriculum development on community participation, a learning process was problem and suggested 

that the learning process doesn’t comply with the requirements of the participants, it should encouraging the teachers 

to teach with the appropriate learning process, a measurement and evaluation was problem and suggested that the 

teachers and parent don’t have knowledge and understanding of educational measurement and evaluation, it should 

training of educational measurement and evaluation to the person concerned and encouraging the teachers to use an 

authentic evaluation, a school supervision was problem and suggested that school supervision is the only academic 

and don’t have planning for school supervision, it should have participate supervision from all faculty with continuously, 

a quality assurance system development in school was problem and suggested that teachers don’t have knowledge about 

quality assurance system development in school, it should training about quality assurance system development in 

school to the personnel and should have a plan for improving internal quality assessment 
 

Keywords: Academic administration, Administrators 
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บทนํา 

งานวิชาการถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษา ก็คือ การจัดการ

ศึกษาใหมีคุณภาพ สถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท มีภารกิจหลักท่ีสําคัญอยูท่ีการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ี

คาดหวังไวตามระดับและประเภทของการศึกษา คุณภาพท่ีคาดหวัง หมายถึง คุณสมบัติอันพึงประสงคท่ีเกิดขึ้นแกผูเรียน 

ไดแก ความรู ความเขาใจ ความคดิ ทักษะความสามารถ สุขภาพกายและจิต และคุณลักษณะในดานบุคลิกภาพ คานิยม 

คุณธรรม จริยธรรมซึ่งคาดหวังไวในกําหนดหลักสูตร คาดหวังโดยชุมชนและสังคม คาดหวังโดยสถานศึกษา และคาดหวัง

ในตัวผูเรียนเองอีกดวย ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีคาดหวังน้ัน ประกอบดวยงานหลายๆ ดาน ไดแกงาน

เกี่ยวกับหลักสูตร งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดผลและประเมินผลการเรียน เปนการ

ประเมนิผลตามสภาพจริง การนิเทศภายใน การประกันคุณภาพภายในโดยมุงหวังใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญนอกจากน้ียังมีงานอีกหลาย ๆ ดานท่ีเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการ

พัฒนาผูเรียนใหมคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

การจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดใหความสําคัญแกการ

บริหารงานวชิาการอยางเต็มท่ี และประสบปญหาการบริหารงานวิชาการตามบริบทของแตละโรงเรียน จึงควรไดรับแกไข

ปรับปรุงตอไป จากแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (2555 หนา 22) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เกิดความตระหนักและใหความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนโดย

ผานการจัดการเรียนรูของครูผูสอนจงึไดกําหนดเปาประสงคของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไวขอหน่ึงวา “ผูเรียนทุกคน

ตองมีความสามารถในเรียนรูอานออก เขียนได และยกระดับคุณภาพของผูเรียนตองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น”

เมื่อพจิารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2556 ในระดับช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 6  ท่ีผานมา พบวาเขตพื้นท่ีการศึกษามีพัฒนาการตํ่ากวากวาเกณฑเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศในทุกวิชา และ

ในการน้ันสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดช้ีใหเห็นวาผลคะแนนเฉลี่ยแตละวชิาของนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอําเภอเวยีงแหง ในกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร สุขพละ

ศึกษา และการงานอาชีพ มีผลคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ ดังน้ันจึงตองใหมี

การบริหารงานวิชาการซึ่งเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา ท่ีมีความสําคัญย่ิงตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพบรรลุ

เปาหมายท่ีต้ังไว เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น สามารถจบการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารใน

โรงเรียนอําเภอเวยีงแหง ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการศึกษา การ

นิเทศภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามท่ีเอกชัย กี่สุขพันธและคณะ (2553, หนา 70) ได

กลาวไววาการบริหารวชิาการ เปนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับ การเรียนการสอน ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช 

การทําแผนการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การใชสื่อการสอน การประเมินผลการวัดผล การประกันคุณภาพ

ภายในและการนิเทศการสอน เปนตน โดยขอมูลท่ีไดจากการวจิัยคร้ังน้ี จะเปนประโยชนตอผูวจิัย ตอผูบริหารโรงเรียนและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ สําหรับเปนแนวทางการพัฒนา การวางแผน การปรับปรุงการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอําเภอเวียงแหง ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอสถานศึกษา ซึ่งจะ
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สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ใหมคีุณภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 

2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

 การวจิัยคร้ังน้ีมุงศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังน้ี ประชากร เคร่ืองมือท่ีใชใน

การวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล  

ประชากร  

ประชากรท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง จํานวน 9 คน และขาราชการครู

ของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จํานวน จํานวน 181 คน 

รวมท้ังสิ้น 190 คน ปการศึกษา 2557 

เครื่องมอืทีใ่ชในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) แบบสอบถามมาตรา-สวน

ประมาณคา (Rating Scale) และแบบสอบถามแบบปลายเปดในการเก็บรวบรวมขอมูลลักษณะของแบบสอบถาม แบง

ออกเปน 3 ตอน คอื 

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงและ

ประสบการณการทํางาน มลัีกษณะเปนแบบเลอืกตอบ (Check list) จํานวน 4 ขอ 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวชิาการของผูบริหาร ใน 5 ดาน ไดแก 1) การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 2) การจัดการเรียนรู 3) การวัดและประเมินผลการศึกษา 4) การนิเทศภายในสถานศึกษา 5) การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 62 ขอ เกณฑการดําเนินงานเปน 5 ระดับ 

นําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผลโดยใชเกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย(บุญชม ศรี

สะอาด, 2545 หนา 103) 

ตอนท่ี 3 สอบถามปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร ลักษณะ

แบบสอบถามปลายเปด ใน 5 ดาน ดังน้ี 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การจัดการเรียนรู 3) การวัดและ

ประเมนิผลการศึกษา 4) การนิเทศภายในสถานศึกษา 5) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 5 ขอ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ัง เปนแบบสอบถาม(Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศึกษาตามขัน้ตอนดังน้ี 
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1. ศึกษาคนควาเอกสารตําราแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสภาพและปญหาของการบริหารงานวิชาการ

รวบรวมขอมูลมาใชเปนกรอบหรือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยและตัวแปรทุกตัวตามกรอบแนวคิดและขอบเขต

ของการวจิัย 

3. เสนอแบบสอบถามฉบับรางตออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองและการครอบคลุมดานเนื้อหาท่ี

ตองการวัด 

4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแลวจงึนําไปใหผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ

พจิารณาความเหมาะสมในประเด็นของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนําแบบสอบถามท่ีผานการ

ปรับปรุงแกไขและผานการพจิารณากล่ันกรองจากอาจารยท่ีปรึกษาแลวนําเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC โดยมคีา IOC เทากับ 0.67-1.00 

5. นําเคร่ืองมือท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับขาราชการครูท่ีไมใชกลุมประชากร 

จํานวน 30 คนท่ีและนํามาวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาช (Cronbach alpha α - Coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ .974  

6. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามจากขอแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษากอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจริง

กับกลุมตัวอยาง 

7. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใชในการวจิัยเพื่อเก็บขอมูลตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลทําตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ขอหนังสอืแนะนําตัวจากมหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อยื่นหนังสอืตอผูอํานวยการโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง เพื่อ

ขออนุญาตสงแบบสอบถามไปยัง ผูบริหารและขาราชการครูท่ีเปนประชากร 

2. นําหนังสอืขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวทิยาลัยพะเยาแนบไปกับแบบสอบถามเพื่อ

เตรียมสงไปยังผูบริหารและขาราชการครูท่ีเปนประชากร 

3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองไดแบบสอบถามคืนมา จํานวน 180 คน คิดเปนรอย

ละ 94.74  

4. นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณจากน้ันจึงนําแบบสอบถามท่ีมีความถูกตองครบถวน

สมบูรณมาจัดเรียบเรียงขอมูลแยกขอมูลและตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีต้ังไว 

การวเิคราะหขอมูล 

เมื่อผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามแลวทําการวิเคราะหขอมูล

ดังน้ี 

1. นําขอมูลจากแบบสอบถามมาแปลงคาแลวทําการบันทึกในตารางบันทึกขอมูล (Coding table) 

2. นําขอมูลท่ีไดไปวเิคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

3. สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลจําแนกตามวัตถุประสงคของการวจิัยดังน้ี 

3.1 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนง 
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และประสบการณการทํางาน วเิคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ 

3.2 ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวชิาการ 5 ดาน วเิคราะห 

ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Divination)  

 3.3 ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร แบบปลายเปด วิเคราะหขอมูล

โดยการหาคาความถี่และบรรยาย  
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวเิคราะหขอมูลผูศึกษาไดนําเสนอ โดยแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหสภาพการบริหารงานวชิาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวยีงแหง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียง

แหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3  
  

สรุปผลและอธปิรายผล 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ืองสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนใน

อําเภอเวยีงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

 1. สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมากท้ัง 5 ดาน โดย

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ การจัดการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล

การศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษา สรุปแตละดานดังน้ี 

 1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวามีสภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา ขอท่ีมรีะดับการดําเนินงานสูงสุด คอื มกีารแตงต้ังคณะกรรมการรับผดิชอบงานการบริหารหลักสูตร สวนขอท่ีมี

ระดับการดําเนินงานตํ่าสุด คอื เปดโอกาสใหชุมชน หนวยงาน องคกรตางๆเขามามีบทบาทสวนรวมในการบริหารจัดการ

หลักสูตร 

  1.2 ดานการจัดการเรียนรู โดยภาพรวม พบวามสีภาพอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ี

มรีะดับการดําเนินงานสูงสุด คอื มกีารแตงต้ังหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนคณะกรรมการผูรับผดิชอบ สวนขอท่ีมีระดับ

การดําเนินงานตํ่าสุด คอื ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานไดมสีวนรวมในการกําหนดวทิยากรและจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนในชุมชนเพื่อใหความรูแกนักเรียน 

  1.3 ดานการวัดและประเมนิผลการศึกษา โดยภาพรวม พบวามสีภาพอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนราย

ขอ พบวา ขอท่ีมรีะดับการดําเนินงานสูงสุด คอื ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมนิการเรียนรูดานตาง ๆ ท้ังรายป/

รายภาค ตัดสินผลการเรียนการผานช้ัน จบการศึกษาและนําผลการประเมินการเรียนรูมาใชในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู สวนขอท่ีมรีะดับการดําเนินงานตํ่าสุด คอื จัดใหมกีารอบรมหรือเชิญวทิยากรมาใหความรูแกครู และผูเกี่ยวของกับ

วธีิการวัดและประเมนิผล 
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   1.4 ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวามีสภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมรีะดับการดําเนินงานสูงสุด คือ มีการนําผลการประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษา มาปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน สวนขอท่ีมีระดับการ

ดําเนินงานตํ่าสุด คือ มีการใหบุคลากรทุกคนและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดจุดมุงหมายท่ีชัดเจนในการ

นิเทศภายในสถานศึกษา 

  1.5 ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวามีสภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมรีะดับการดําเนินงานสูงสุด คือ เสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) ตอหนวยงานตน

สังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน สวนขอท่ีมีระดับการดําเนินงานตํ่าสุด คือ มีการจัดประชุมและเปดโอกาสให

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการนําเสนอ พิจารณา และตัดสินใจในการ

จัดทําแผนงาน/โครงการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

2. ปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในอําเภอเวียงแหงสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3   

 2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สรุปไดดังน้ี   

 2.1.1 ปญหาท่ีมคีวามถี่มากท่ีสุดคอื โรงเรียนยังขาดการประสานความรวมมือจากชุมชนในการเขามามี

สวนรวมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

 2.1.2 ขอเสนอแนะ คือผูบริหารควรวางแผนพัฒนาหลักสูตรโดยสงเสริมและเปดโอกาสใหชุมชนและ

ทองถิ่น เขามามบีทบาท มสีวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  

 2.2 ดานการจัดการเรียนรู สรุปไดดังน้ี   

 2.2.1 ปญหาท่ีมีความถี่มากท่ีสุดคือ การจัดการเรียนรู ยังไมตรง ตามแผนการจัดการเรียนรูตาม

หลักสูตรและความตองการของผูเรียน เนื่องจากนักเรียนมีความหลากหลายทางชนเผา ทําใหการจัดการเรียนการสอน

อยางลําบาก และสงผลกระทบตอการยกผลสัมฤทธ์ิของ 

 2.2.2 ขอเสนอแนะ คอืผูบริหารควรสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายมีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญตรงกับสภาพและความตองการของผูเรียน และตามบริบทของสถานศึกษา   

 2.3 ดานการวัดและประเมนิผลการศึกษา สรุปไดดังน้ี   

  2.3.1 ปญหาท่ีมคีวามถี่มากท่ีสุดคอื ครูขาดความรูความเขาใจในการวัดและประเมนิผล  

  2.3.2 ขอเสนอแนะ คอื ผูบริหารควรจัดอบรมเกี่ยวกับงานวัดและประเมนิผลทางการศึกษา    

 2.4 ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา สรุปไดดังน้ี   

  2.4.1 ปญหาท่ีมีความถี่มากท่ีสุดคือ การนิเทศภายในกลายเปนงานของแควิชาการเทาน้ันและไมมีการ

นิเทศอยางตอเนื่อง ไมมกีารวางแผน ช้ีแจงสําหรับงาน  

  2.4.2 ขอเสนอแนะคอื ผูบริหารควรต้ังคณะกรรมการการนิเทศภายใน กําหนดบทบาทหนาท่ีใหชัดเจน 

มแีผนการนิเทศ ปฏทิินปฏบัิติการนิเทศ จัดทําคูมอืการนิเทศ มแีผนการประเมนิผลการนิเทศ เอกสารประกอบการนิเทศ 

โดยการมสีวนรวมของบุคลากรทุกฝายและมกีารปฏบัิติการนิเทศภายในอยาง 
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 2.5 ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปไดดังน้ี  

 2.5.1 ปญหาท่ีมคีวามถี่มากท่ีสุดคอื คณะครูขาดความรูเร่ืองการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การเก็บหลักฐาน และการจัดทําเอกสารไมเปนปจจุบันเนื่องจากภาระงานครูมาก ทําใหเวลาประเมนิไมสามารถนํา

หลักฐานการปฏบัิติงานมาใหกรรมการไดครบ 

 2.5.2 ขอเสนอแนะคอื ผูบริหารควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ใหกับบุคลากร จัดใหมกีารช้ีแจง แนะนําการเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ท่ีงายตอการจัดเกบ็เพื่อลดภาระครูและ

บุคลากร เพราะมกีารปฏบัิติอยูแลวแตอาจไมมหีลักฐาน รองรอยมาแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน ผูบริหารจงึตองมี

แผนพัฒนาปรับปรุงการประกันคุณภาพภายใน 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

จากสรุปผลการวิจัยสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 มปีระเด็นท่ีนํามาอภิปราย ดังน้ี  

1. ผลการวิจัยสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 พบวา ผูบริหารและขาราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 โดยภาพรวม มี

สภาพอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการบริหารงานวิชาการเปนการบริหารจัดการกิจกรรมทุกชนิดทุกประเภทท่ี

เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหารสิ่งแวดลอมตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหการเรียนการ

สอนดําเนินไปอยางราบร่ืน เปรียบเสมือนเสนเลือดใหญไปหลอเลี้ยงหัวใจ เปนหัวใจหลักของการบริหารสถานศึกษา และ

เปนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวของกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดผลตาม

เปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ โดยจุดมุงหมายของสถานศึกษา คือการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตรงตาม

มาตรฐานของสถานศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการหน่ึงของการบริหารท่ีเกี่ยวของกับผลผลิตคือผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เปน

การตอบสนองความสําเร็จของการจัดกิจกรรมทุกดานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน  ท่ีมุงสรางใหนักเรียนมี

คุณภาพ มคีวามรู มจีริยธรรม และคุณลักษณะอันพงึประสงคท่ีด ีเกดิการเรียนรู ไดรับประสบการณอยางมีประสิทธิภาพ

ตามจุดมุงหมายของการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ มานะ ทองรักษ (2549, หนา 4)ใหความหมายของการ

บริหารงานวชิาการ หมายถงึ การดําเนินงานตามท่ีวางไวเพื่อปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายเกิดผลสัมฤทธ์ิกับโรงเรียน

นักเรียน ผูบริหาร ครูและบุคลากรอยางเปนรูปธรรม โดยอาศัยความรวมมือจากผูรวมงาน และบุคลากรตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของ ท้ังในและนอกโรงเรียน และสอดคลองกับแนวคิดของ รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2551, หนา 30) ไดกลาวไววาการ

บริหารงานวิชาการ เปนกระบวนการหรือกิจกรรมการดําเนินงานทุกอยางท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน 

ตลอดจนการประเมนิผลใหดขีึ้น เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และใหเกดิประโยชนสูงสุดกับ 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการจัดการเรียนรู มีสภาพสูงสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ สถานศึกษาได

เล็งเห็นถงึความสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายและใหทุกฝายมีสวนรวมทุกขั้นตอนมุงประโยชนสูงสุด

แกผูเรียน ใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ ใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย และ

ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชไดในชีวิตจริงได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุวิทย มูลคํา (2545, หนา 36) กลาววา การ
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จัดการเรียนรูเปนการจัดกิจกรรมโดยวิธีตาง ๆ อยาหลากหลายท่ีมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง เกิดการพัฒนา

ตน และส่ังสมคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมของประเทศชาติตอไป การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีมุงพัฒนาผูเรียนจึงตองใชเทคนิควิธีการ รูปแบบ การสอน หรือกระบวนกระบวนการเรียนการสอนท่ี

หลากหลายวธีิ และเนนวธีิการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ หมายถึงวิธีการสอนท่ีใหประสบการณตรงกับผูเรียน โดยการให

ลงมอืปฏบัิติจริง เปนการสอนท่ีมุงใหเกดิการผสมผสานระหวางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ฮิลการด

และเบาวเวอร(Hilliard and Bower)( 1975, หนา 2 )กลาววา การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนไปจาก

เดมิ อันเปนผลจากการฝกฝนและประสบการณท่ีไดรับ แตมใิชผลจากการตอบสนองท่ีเกดิขึ้นจากธรรมชาติ 

ซึ่งสถานศึกษาในอําเภอเวียงแหงจึงไดจัดใหมีการอบรมบุคลากรทางการศึกษาใหความรูเชิงปฏิบัติการ         

ใหความรูเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา  มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการ

เรียนรู สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครูจัด

กระบวนการการเรียนรูโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ

กระบวนการคดิ การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหาจากการเรียนรูจาก

ประสบการณจริงและปฏบัิติจริง การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่องการผสมผสานความรูตางๆ ใหสมดุลกัน 

ปลูกผังคุณธรรมคานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีสอดคลองเนื้อหาสาระกิจกรรม  ท้ังน้ีโดยจัดบรรยากาศ

และสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู กลาวคอืเมื่อมกีารพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยทุก

ฝายท่ีเกี่ยวของ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 แลวผูเรียน

ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพรอบดานอยางสมดุล มคีวามสมบูรณท้ังรางกาย จติใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ทําใหคนไทยเปนท้ังคนดี คนเกง และมีความสุข ในขณะท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดสงบุคลากรมาเปนวิทยากรใหความรูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ทําใหคณะครูท่ีเขารับการอบรมนําความรูไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายตรงกับความรูความสามารถของ

ผูเรียนจึงทําใหระดับการดําเนินงานในดานน้ีอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับ

งานวิจัยของ พระมหากานต ชาวดร(2548) ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในสถานศึกษา          

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวจิัยพบวาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในสถานศึกษา 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูหรือการจัดการเรียนรู อยูในระดับมากและมีระดับการปฏิบัติเฉลี่ยสูงสุด เชนเดียวกับ 

วสันต ปรีดานันต(2553) ไดศึกษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานพัฒนากระบวนการ

เรียนรูหรือการจัดการเรียนรู อยูในระดับมากและมรีะดับการปฏบัิติเฉลี่ยสูงสุด เชนเดยีวกัน 

 2. จากผลการวิจัยปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในอําเภอเวียงแหง

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 อภิปรายผลการวจิัยไดดังน้ี 

2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปญหาท่ีพบวา มีจํานวนความถี่มากท่ีสุด คือ โรงเรียนยังขาดการ

ประสานความรวมมือจากชุมชนในการเขามามีสวนรวมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควร

วางแผนพัฒนาหลักสูตรโดยสงเสริมและเปดโอกาสใหชุมชนและทองถิ่น เขามามีบทบาท มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา อันเนื่องมาจากการพัฒนาหลักสูตรถือเปนหัวใจหลักในการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งการพัฒนาหลักสูตร
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สถานศึกษาตามแนวคิดของ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ(2550, หนา 28) ไดกลาวถึงหลักสูตรวา เปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีสุด        

ในการพัฒนาประเทศเพราะหลักสูตรเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อแกปญหา และพัฒนาคน ชุมชน สังคม เปนการถายทอดความรู 

ฝกฝน อบรม สืบสานวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตท่ีดีงามและเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวกับตนเองความสัมพันธของตนเองกับ

ครอบครัว ชุมชน ชาติ และโลก การบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล

ตลอดจนการพัฒนาผูเรียน ในดานตาง ๆ ท้ังน้ีมไิดเปนหนาท่ีของผูบริหารหรือครูผูสอนเพยีงฝายเดยีวหากแตวาทุกฝายทุก

ภาคสวนตองรวมมือกันจึงจะทําใหโรงเรียนหรือหนอยงานประสบความสําเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณไสว ปน

อินตะ(2551)ไดศึกษาเกี่ยวกับความรวมมอืระหวางโรงเรียนและชุมชนในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อปองกันสาร

เสพติด ในโรงเรียนราชประชานุเคราะหท่ี31 อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญไดใหขอมูลเกี่ยวกับการความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปองกัน

สารเสพติดโรงเรียนราชประชานุเคราะหท่ี 31 อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหมไวดังน้ี ไดใชบุคคลากรในชุมชนเปนแหลง

ทรัพยากรใหความรู จัดทําเอกสารสิ่งพิมพ เผยแพรขาวสารในชุมชน ไดสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

ประสานความรวมมอืจากองคกรภายนอก ในการใหความรูและปองกันสารเสพติด ไดรวมกับชุมชนรวมกันแกปญหาดาน

พฤติกรรมของเด็กท่ีอยูในกลุมเสี่ยง ไดประเมินผลงานในเร่ืองนักเรียนกลุมเสี่ยงและการเสพติดสารเสพติดและความ

รวมมอืระหวางโรงเรียนและชุมชนเด็กนักเรียนไมมีพฤติกรรมหนีเรียนและผูท่ีเคยติดยาเสพไมหวนกลับไป ติดสารเสพติด

อีกตอไป  

 2.2 ดานการจัดการเรียนรู ปญหาท่ีพบวา มีจํานวนความถี่มากท่ีสุด คือ การจัดการเรียนรู ไมตรง ตาม

แผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรและความตองการของผูเรียน  เนื่องจากนักเรียนมีความหลากหลายทางชนเผาทําให

การจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางลําบาก และสงผลกระทบตอการยกผลสัมฤทธ์ิของสถานศึกษา มีขอเสนอแนะ คือ 

ควรสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญตรงกับ

สภาพและความตองการของผูเรียน ซึ่งการศึกษาในยุคปจจุบันน้ันตองยึดผูเรียนเปนสําคัญเนนความตองการของผูเรียน

เปนหลักดัง ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  

ท่ีกําหนดวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี

ความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

เชนเดยีวกับ ธนาธีป พรกุล(2544,วารสารวชิาการ,หนา 4,9) ไดใหแนวคิดวาการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนบทบาท

ในการเรียน  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากท่ีสุด คืองานท่ีผูเรียนทําแลวเกิดการเรียนรูในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดย

แสดงเปนพฤติกรรมท่ีครูกําหนดไวในจุดประสงคการเรียนรูและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมทุกดาน แตท้ังน้ี ภาษา 

วัฒนธรรมรวมถงึ เช่ือชาติ ท่ีแตกตางทําใหเกดิอุปสรรคในการเรียนการสอน เด็กมคีวามแตกตางกัน การจัดการเรียนรู จึง

ไมตรง ตามแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรและความตองการของผูเรียนไมชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของวสันต 

อัศววิริยะกุล(2554) ซึ่งไดศึกษาและนําเสนอแนวคิด รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใตบริบทความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ศึกษากรณีโรงเรียนสันติศึกษา อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม จากการศึกษาพบวา ในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาดานวิชาการ มีการจัดหลักสูตรท้ังในลักษณะท่ีชัดเจนและในลักษณะท่ีเปนหลักสูตรแฝง มีการ

จัดกิจกรรมท่ีเปดใหทุกฝายมีสวนรวมใหมากท่ีสุด โดยแบงกิจกรรมเปน 3 ประเภท คือ กิจกรรมท่ีปฏิบัติรวมกันได 

กจิกรรมท่ีแยกกลุมตามความเช่ือและกิจกรรมทดแทน ในดานงบประมาณ มีแหลงรายไดจากเงินอุดหนุนของภาครัฐ คา
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เลาเรียนจากผูปกครองและเงินบริจาค มีการจัดการท่ีโนมเอียงไปทางหลักการศาสนาอิสลามเปนหลัก ดานการ

บริหารงานบุคคล มีการใชหลักความเสมอภาค ท้ังในการทํางานรวมกันและการเปดกวางใหดํารงตําแหนงในฝายบริหาร

ของโรงเรียน มกีารพัฒนาคุณภาพของบุคลากรครู ใหเปนครูท่ีมีความรู ความเขาใจในบทบาทของตน โดยเฉพาะอยางย่ิง

ในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีเนนมิติทางศาสนา ในดานการบริหารท่ัวไป มีการบริหาร

จัดการท้ังในดานพัฒนาอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพอนามัยและโภชนาการ การจัดสวัสดิการครู

และเจาหนาท่ี การสรางความรวมมือกับชุมชน แตยังไมชัดเจนเทาใดนักในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการตามแนวทาง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากการสื่อสารในบทบาทหนาท่ีของแตละฝายมีความเขาใจไมตรงกัน นอกจากนี้

ความคดิเห็นบางอยางในวัฒนธรรมเดยีวกันท่ีแตกตางกัน ทําใหการบริหารจัดการเกดิความลําบากมากขึ้น 

 2.3 ดานการวัดและประเมนิผล ปญหาท่ีพบวา มจีํานวนความถี่มากท่ีสุด คือ ครูและผูปกครองขาดความรู

ความเขาใจในการวัดและประเมินผล มีขอเสนอแนะคือ ผูบริหารควรจัดอบรมเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษาใหกับบุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของ  อันเนื่องมาจากผูปกครองไววางใจครูผูสอนในโรงเรียนมากจนไมใสใจในเร่ืองการ

วัดผลประเมนิผล ซึ่งการวัดและประเมินผลถือเปนการสรุปผลการเรียนการสอน อยางนอยท่ีสุดคือ ครูและผูปกครองจะ

ไดรับรูขอบกพรองและนําไปแกไขเพื่อพัฒนาใหตอเนื่อง ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลาววา เปาหมายสําคัญของการประเมินผลการเรียนรูตองอยูบน

จุดหมายพื้นฐานสองประการ ประการแรก คอื การวัดและประเมนิผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ผูสอนตองใชวธีิการและเคร่ืองมือ

การประเมนิท่ีหลากหลายและการใชหลักเกณฑการใหคะแนน สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการประเมนิเพื่อพัฒนา คือ การใหขอมูล

ยอนกลับแกผูเรียนในลักษณะคําแนะนําท่ีเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหมทําใหการเรียนรูพอกพูน แกไขความคิดความ

เขาใจเดมิท่ีไมถูกตอง ตลอดจนการใหผูเรียนสามารถต้ังเปาหมายพัฒนาตนได ประการท่ีสอง คือ การวัดและประเมินผล

เพื่อตัดสินการเรียน เปนการประเมินสรุปผลการเรียนรู ในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนท่ีดีตองใหโอกาสผูเรียน

แสดงความรูความสามารถดวยวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคลองกับ ชูชัย สมิทธิไกร(2547, หนา 305) ไดอธิบายวา การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการพิจารณาตัดสินวาบุคลากรปฏิบัติงานไดดีเพียงไร โดยเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว และสื่อสารใหบุคลากรทราบถึงผลการพิจารณา การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเปนเคร่ืองมือท่ีมี

ความสําคัญอยางย่ิงของการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ เพราะจะทําใหทราบวา บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได

ตามเปาหมายและนโยบายขององคการหรือไม นอกจากน้ัน ยังชวยใหทราบวาบุคลากรแตละคนควรจะไดรับรางวัลตอบ

แทนมากนอยเพียงไรจากการปฏิบัติงาน และยังทําให ผูบังคับบัญชาทราบถึงจุดเดน จุดดอย และศักยภาพของ

ผูใตบังคับบัญชาแตละคน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการฝกอบรม การโยกยาย และการเลื่อนตําแหนงของพนักงาน ตอไป   

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สายฝน แสนใจพรม(2554) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการวัดประเมินผลเพื่อ ยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน ผลการศึกษาพบวาการพัฒนาระบบการวัดประเมนิผลพบวาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังการพัฒนา

ระบบการวัดประเมนิผลตามบริบทของโรงเรียนมคีาผานเกณฑ มาตรฐานท่ีโรงเรียนกําหนดไว รอยละ60  นักเรียนมีความ

คดิเห็นตอระบบการวัดประเมนิผลของครู ดังน้ัน ระบบการวัดประเมินผลของครูชวยใหนักเรียนสามารถนา ความรูท่ีไดไป

ใชในชีวติประจําวัน ไดนักเรียนไดปรับปรุงพัฒนางานใหดขีึ้น และทราบขอบกพรองของตนเอง นอกจากน้ันครูยังใชวิธีการ

ประเมนิผลท่ีหลากหลาย 
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ผูปกครองมีความคิดเห็นตอวิธีการวัดประเมินผลของครู ดังน้ัน จึงไดขอมีสวนรวมในการประเมินบุตรหลาน

ของตน ทราบความสามารถของบุตรหลานของตน ครู ตรวจการบานและงานของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอและสนับสนุนให

นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคดิเห็น และควรสนับสนุนใหครูใชวธีิการวัดผลแบบน้ีตลอดไป 

 ครูผูสอนมคีวามคดิเห็นตอการพัฒนาระบบการวัดประเมินผล ดังน้ันปจจัยท่ีสนับสนุนการพัฒนาระบบการวัด

ประเมนิผลของครูใหประสบผลสําเร็จน้ันมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและไดรับคําแนะนา จากเพื่อนรวมงานและนักวิจัย

การต้ังเปาหมายของตนเองใหชัดเจนมีความต้ังใจและมุงม่ันการใหการสนับสนุนดานการวัดประเมินผลและกําลังใจจาก

ผูบริหาร เพื่อนรวมงานและนักวิจัย สวนปญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบการวัดประเมินผล ไดแก การมีภาระงานอื่น

นอกเหนอืจากงานดานวชิาการ 

 2.4 ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ปญหาท่ีพบวา มีจํานวนความถี่มากท่ีสุด คือ การนิเทศภายใน 

กลายเปนงานของวิชาการเทาน้ัน และ ไมมีการนิเทศอยางตอเนื่อง ไมมีการวางแผน ช้ีแจงสําหรับงานนิเทศ และมี

ขอเสนอแนะ คอื ผูบริหารควรต้ังคณะกรรมการการนิเทศภายใน กําหนดบทบาทหนาท่ีใหชัดเจน มีแผนการนิเทศ ปฏิทิน

ปฏบัิตกิารนเิทศ จัดทําคูมือการนิเทศ มีแผนการประเมินผลการนิเทศ เอกสารประกอบการนิเทศ โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรทุกฝายและ มีการปฏิบัติการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง ท้ังน้ีหนอยงานตางๆมักจะคิดวาการนิเทศภายใน

สถานศึกษาเปนหนาท่ีของฝายวิชาการเพียงฝายเดียว ในการนิเทศมิไดจําเปนเพียงแคฝายวิชาการเทาน้ันหากแตตองเปน

หนาของทุกๆฝายเพื่อชวยกันขับเคลื่อนการเรียนการสอนไปสูเปาหมายเดียวกัน ดังท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกลาวถึง

ความสําคัญของการนิเทศการศึกษาไววา เปนกระบวนการท่ีผูนิเทศในสถานศึกษาซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร ครูวิชาการ 

และครู อาจารยท่ีผูบริหารมอบหมายดําเนินการโดยใชภาวะผูนําทําใหเกิดความรวมมือ รวมใจ ประสานงานและใช

ศักยภาพการทํางานอยางเต็มท่ีซึ่งจะสงผลตอการพัฒนางานของสถานศึกษาน้ัน โดยรวมใหเปนไปตามมาตรฐาน

การศึกษาทุกคน เชนเดยีวกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน(2553,หนา 22) ไดกลาววา การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการ

จัดการศึกษาเพื่อช้ีแนะใหความชวยเหลือและรวมมือกับครู และเพิ่มคุณภาพของบทเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ

การศึกษา สอดคลองกับงานวจิัยของ นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง (2552) ไดศึกษาการนิเทศภายใน ของโรงเรียนบานเวียง

ฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ในการนิเทศ ภายในโรงเรียนบานเวียงฝาง ผูตอบแบบสอบถามไดใหขอมูลวา

ปฏิบัติครบทุกกิจกรรมโดยมีรายละเอียดดังน้ี ไดประชุมกอนเปดภาคเรียนอยางเปนทางการ กําหนดหัวขอในการประชุม

เชิงปฏบัิตกิาร ดําเนินการอบรมโดยการฝกปฏบัิติ ประชุมเชิงปฏบัิติการเพื่อใหเพิ่มพูนความรูความเขาใจ ช้ีแจงใหครูผูสอน

ไดเขาใจหลักการและรายละเอียด เย่ียมช้ันเรียน สรางวิธีการเย่ียมช้ันเรียนรวมกัน เย่ียมนิเทศช้ันเรียนเพื่อคนหา

ความสามารถของครูผูสอน สงเสริมการสอนตามความสามารถของครูผูสอน กําหนดการเย่ียมนิเทศช้ันเรียนรวมกัน 

ประเมนิการสอนของครูผูสอน สังเกตการสอน วิเคราะหความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมการเรียนการสอนให

คําปรึกษาแนะนําในการจัดแผนการเรียนรู และปฏิบัติตามโครงการท่ีไดรับผิดชอบ ทุกขออยูในระดับปฏิบัติมาก  ซึ่งตรง

กับ ดัลล(Dull) Lioyd W. Dull( 1981 ,หนา 5)ไดใหความหมายวาการนิเทศการศึกษาเปนการกระทําหลายๆอยางของนัก

การศึกษาท่ีปฏบัิติหนาท่ีโดยมจีุดมุงหมายเพื่อใหเกดิการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูตอไป 

 2.5 ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา มีจํานวนความถี่มากท่ีสุด คือ คณะครูและ

ผูปกครองขาดความรูเร่ืองการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การเก็บหลักฐาน และการจัดทําเอกสารไมเปนปจจุบัน

เนื่องจากภาระงานครูมาก ทําใหเวลาประเมินไมสามารถนําหลักฐานการปฏิบัติงานมาใหกรรมการไดครบ และ
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ขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหกับบุคลากร จัดใหมี

การช้ีแจง แนะนําการเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ท่ีงายตอการจัดเก็บเพื่อลดภาระครูและบุคลากร เพราะมีการปฏิบัติ

อยูแลวแตอาจไมมีหลักฐาน รองรอยมาแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน  ผูบริหารจึงตองมีแผนพัฒนาปรับปรุงการประกัน

คุณภาพภายใน  อันเนื่องมากการแบงงานท่ีไมเหมาะสมของหนอยงานทําใหเกดิความเสยีเสยีเพราะในการประกันคุณภาพ

ในแตละคร้ังหลักฐานสําคัญเลยคือเอกสารหลักฐานและ รูปเลมรายงาน ซึ่งเปนหนาของทุกฝายและทุกคนในหนวยงาน 

ดัง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 9) ไดให

ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน วาหมายถงึ การประเมนิผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากร ของสถานศึกษาน้ันเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมหีนาท่ีกากับดูแล

สถานศึกษาน้ัน เชนเดียวกับภาวิดา ธาราศรีสุทธิ(2550, หนา 30) ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพในสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารและการทํางาน ผูบริหารตองมีความตระหนัก คํานึงถึงผูปกครอง คณะกรรมการศึกษารวมถึงผูนํา

หมูบาน ใหเขามามีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน รวมคิด รวมทํา รวมท้ังจะตองทํางานเปนทีม โดยบุคลากรใน

สถานศึกษาตองไดรับการเตรียมความพรอมใหมองเห็นคุณคา และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายใน และการดําเนินการอยางตอเนื่องรวมกันทุกฝาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นางสุวจี ปมปา(2552)  ศึกษา

ความรู ความเขาใจและการมสีวนรวมของผูปกครองในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสวนเด็กสันกา

แพง พบวา ผูปกครองโรงเรียนสวนเด็กสันกาแพง รอยละ 80 ขึ้นไป มีความรู ความเขาใจในการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ในสวนของการมีสวนรวมและความพึงพอใจของผูปกครองในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนสวนเด็กสันกาแพง ในภาพรวม ทุกดาน อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนดาน ๆ พบวา ดานการพัฒนา

ผูเรียน ผูปกครองนักเรียนมสีวนรวมมากท่ีสุด และระดับมาก ในดานการจัดการเรียนการสอนของครู รวมไปถึง ดานการ

บริหารจัดการสถานศึกษา ตามลาดับ ความพึงพอใจในการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนสวนเด็กสันกาแพง รวมทุกดาน อยูในระดับมาก และเมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจ อยูในระดับ

มากท้ัง 3 ดาน โดยเรียงลาดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการพัฒนาผูเรียน ดาน การจัดการเรียนการสอนของครู และ

ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 จากการวิจัยสภาพปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ผูศึกษาขอเสนอแนะดังน้ี 

 1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรเปดโอกาสใหชุมชน หนวยงาน องคกรตางๆเขามามบีทบาท 

สวนรวมในการบริหารจัดการหลักสูตร 

 2. ดานการจัดการเรียนรู ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีสวนรวมในการกําหนดวิทยากรและ

จัดกจิกรรมการเรียนการสอนในชุมชนเพื่อใหความรูแกนักเรียน 

 3.ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ควรจัดใหมีการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาใหความรูแกครู และ

ผูเกี่ยวของกับวธีิการวัดและประเมนิผล 
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 4. ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรมีการจัดทําปฏิทินการนิเทศและสิ่งอํานวยความสะดวกในการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา  

 5. ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรมีการจัดประชุมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการนําเสนอ พิจารณา และตัดสินใจในการจัดทําแผนงาน/

โครงการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรมกีารศึกษาวจิัยเกี่ยวการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียน  

 2. ควรมกีารศึกษาวจิัยเกี่ยวการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ี  สําเร็จสมบูรณไดดวยความเมตตาจิตอยางสูงสุดจากดร.เทอดชาติ ชัยพงษ 

อาจารยท่ีปรึกษา และคณาจารยมหาวิทยาลัยพะเยาทุกทานท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง

และใหขอคดิตาง ๆ ผูศึกษาซาบซึ้งในการใหความกรุณาเปนอยางย่ิง  ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณ นายสมบูรณ อิฐประสงค  ผูอํานวยการโรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ นายอนวัช อุนกอง ผูอํานวยการ

โรงเรียน โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ) นายสมเดียว เกตุอินทร  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ผูเช่ียวชาญดานการวิจัย ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบและให

ขอเสนอแนะในการตรวจสอบเคร่ืองมือใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้น ขอขอบคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิประสาทวิชา

ความรูแกผูศึกษาขอขอบคุณทุก ๆ ทานท่ีคอยเปนกําลังใจใหผูศึกษา จนทําใหการศึกษาคนควาอิสระมีความสมบูรณทุก

ขัน้ตอน ผูศึกษาซาบซึ้งและประทับใจความกรุณาเปนอยางย่ิง ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 
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สภาพปญหาและแนวทางการบรหิารจดัการเพื่อสงเสรมิทักษะการแสวงหาความรูดวย

ตนเองของนักเรยีนในโรงเรยีนกลุมเครอืขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติครี ีจังหวัด

เชยีงราย 

THE PROBLEM AND THE GUIDELINE OF MANAGEMENT FOR ENHANCING SELF-

KNOWLEDGE SEEKING SKILL OF THE STUDENTS IN THE DEVELOPING EDUCATION 

GROUP SCHOOLS AT SANTIKIREE MOUNTAIN, CHIANGRAI PROVINCE 

ธัญญธรณ เสนนะ2

1* และ สุชาติ ลี้ตระกูล3

2 

Thanyathorn Senna1* and Suchart Leetagool2 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการ

แสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ประชากร 

ไดแก ผูบริหารและครูของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ในปการศึกษา 2557

จํานวน 90 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยไดแก แบบสอบถามสภาพปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหา

ความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย นํามาวิเคราะห

ขอมูลโดยใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 ผลการศึกษา พบวา สภาพปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของ

นักเรียนในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 2.99 โดยดานบุคลากรมคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด 3.11 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ การพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรู

ท่ีทันสมัย สมบูรณ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 3.38 และผลการวิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการ

แสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย พบวา 

ผูบริหารควรยอมรับฟงความคดิเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อนําความคิดเห็นไปเปนแนวทางในการพัฒนางาน และ

พัฒนาโรงเรียน มคีวามถี่มากท่ีสุด 
 

คําสําคัญ : การแสวงหาความรู  

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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Abstract 

 The purposes of this study aimed to study the problem and the guideline of management for enhancing 

self-knowledge seeking skill of the students in the developing education group schools at Santikiree mountain, 

Chiangrai province. For data gatherings are 90 directors and teachers of the developing education group schools at 

Santikiree mountain, Chiangrai province in academic year 2014. The research instrument drawn for this study was a 

questionnaire. The data were systematically analyzed by frequency distribution, percentage, means and standard 

deviation. 

 As the study result, the overall of the problem of the management for enhancing self-knowledge seeking 

skill of the students in the developing education group schools at Santikiree mountain, Chiangrai province is all 

averaged 2.99 at a moderate level. The personal aspect is the highest level at 3.11 and for the consideration by 

item, the developing library for the modern and perfect resources is the highest level at 3.38. From the result 

analysis of the management for enhancing self-knowledge seeking skill of the students in the developing education 

group schools at Santikiree mountain, Chiangrai province is found the personal aspect; the director should listen to 

and accept the opinions of the teachers in the schools that these opinions are the guidelines to develop the school is 

the most frequently. 
 

Keywords : The pursuit of self-knowledge 

 

บทนํา 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรู

ดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาสภาพปญหา

จาก 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานบุคลากร ดานการจัดสรรงบประมาณ ดานการใชทรัพยากรหรืออาคาร

สถานท่ีและสิ่งแวดลอม และหาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนใน

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย จาก 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดาน

บุคลากร ดานการจัดสรรงบประมาณ ดานการใชทรัพยากรหรืออาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม  

สิปปนนท เกตุทัต (อานใน ชนาธิป พรกุล, 2543, หนา 20) กลาววา หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการ

ปฏิรูปการเรียนรู โดยมุงใหผูเรียนรูวิธีการเรียนรู เมื่อรูวิธีการเรียนรูก็จะคิดเปนทําเปน ตองจัดระบบการเรียนรูโยง

ประสบการณในหองเรียนไปสูชีวติจริง จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหเขาถึงการเรียน และมีการตรวจสอบเพื่อประเมิน

ปญหาเปนระยะ ซึ่งการปฏรูิปกระบวนการเรียนรูจะทําใหสังคมไทยในอนาคตเปนสังคมแหงการเรียนรู 

นอกจากน้ีทักษะท่ีเด็กไทยควรมเีพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นทางดาน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ี

เปลี่ยนแปลงไปแลวอยางมหาศาล รวมท้ังการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและการสื่อสาร พรอมท้ังการใชชีวิตใน

โลกดจิติอล ( DIGITAL LIFE ) ดังน้ันเด็กไทยจงึควรมทัีกษะท่ีเกี่ยวของกับการคนควาหาขอมูล สามารถใชเคร่ืองมือดิจิตอล

เพื่อรวบรวม ประเมนิและใชขอมูลดวยการ  
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 1. วางแผนยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางในการสบืคน 

 2. คนหา จัดระเบียบ วเิคราะห ประเมนิ สังเคราะหและใชขอมูลอยางมจีริยธรรม จากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ 

 3. ประเมนิและคัดเลอืกแหลงขอมูลและเคร่ืองมอืดจิติอลตามความเหมาะสมกับภารกจิน้ันๆ 

 4. ประมวลขอมูลและรายงานผล 

 จงึจะเห็นไดวา การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสังคมยุคใหมตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 นั้นครูจึง

เปนผูท่ีมบีทบาทสําคัญย่ิงในฐานะผูจัดประสบการณและบรรยากาศในกระบวนการเรียนรู การนําเสนอสาระท่ีทาทายการ

คดิ วเิคราะห วจิารณอยางมเีหตุผล รวมท้ังการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีใหเกิดกับตัวผูเรียนดังกลาววา

การปฏิรูปการเรียนการสอนท่ีครูตองจัดใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ เรียนรูโดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดใช

ศักยภาพของตนอยางเต็มท่ี มกีารฝกกระบวนการคดิ วเิคราะห  สังเคราะห และใหผูเรียนสามารถนําไปใชแกปญหาไดจริง 

ในการดําเนินชีวติประจําวัน ครูจงึตองรูจักคดิวธีิการสงเสริมใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติ

ดวยตนเอง เปนผูสรางความรู ใหอิสระทางความคิด และมีความกลาหาญท่ีจะคิดริเร่ิมตามแนวทางการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูท่ีกําหนดไว 

 การท่ีสถานศึกษาจะดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จ จะตองมีระบบการบริหารท่ีดี คือ จัด

โอกาสใหครูไดพัฒนาและใชความรูความสามารถของตนเองอยางอิสระเพราะครูมีหนาท่ีในการจัดกิจกรรมเสริมให

เหมาะสมกับศักยภาพและความตองการของผูเรียน 

 อาจกลาวไดวาภาระงานของการปฏรูิปการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น 

ขึ้นอยูกับบทบาทและหนาท่ีของครูเปนสวนใหญ การท่ีครูตองรับภาระงานมากขึ้นหลายดาน จึงทําใหเกิดความสับสนไม

ม่ันใจตอวิชาชีพครู ไมแนใจวาตนจะสามารถรับภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม สภาพเชนน้ีทําให

ขาราชการครูไดติดสินใจเขารวมโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิตเกษียณอายุกอนกําหนดเปนจํานวนมากประกอบกับการท่ี

รัฐบาลมนีโยบายในการจายเงนิเดอืนลวงหนา และใหสทิธิในการใชสวัสดิการตางๆ จึงทําใหสถานศึกษาของรัฐโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในโรงเรียนท่ีหางไกลความเจริญตองประสบกับสภาวะการขาดแคลนครู แตดวยความตระหนักวาครูเปนกลไก

สําคัญตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน จงึตองหาวิธีการในการสนับสนุนสงเสริมใหครูไดมีการพัฒนาตนเองเต็มตาม

ศักยภาพ และตอเนื่องเพื่อท่ีจะปฏบัิติหนาท่ีของตนอยางมปีระสทิธิภาพ  

 โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย เปนโรงเรียนของรัฐบาล เปดสอนตั้งแต

ระดับช้ันปฐมวัย จนถึงระดับช้ันประถมศึกษา ในการบริหารงานของโรงเรียนน้ันๆ จะใหความสําคัญตอการบริหารงาน

วชิาการในการสรางและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติ

ครีี จังหวัดเชียงรายเปนโรงเรียนในเขตพื้นท่ีสูง และอยูหางไกล ประชากรท่ีอาศัยอยูเปนชนเผา มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

และมกีารใชภาษาของทองถิ่นของตนเองเปนสวนมาก อาทิเชน   ภาษาอาขา ภาษาจนี 

 ดังน้ันจึงมีขอจํากัดในการคมนาคม การใชทรัพยากรในการจัดการตางๆ การใชเทคโนโลยีและการขาดแคลน

บุคลากรครู  เนื่องจากมีขอจํากัดอยูหลายดานจากท่ีกลาวขางตนโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี 

จังหวัดเชียงรายจงึไดใหความสําคัญกับวธีิการบริหารจัดการการเรียนรูใหกับผูเรียนในการแสวงหาความรูดวยตนเอง อีก
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ท้ังการเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรับทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเองใหมาก

ท่ีสุด 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนใน

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติครีี จังหวัดเชียงราย 

 2. เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียน

กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติครีี จังหวัดเชียงราย 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูบริหารและครูของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี 

จังหวัดเชียงราย จํานวน 6 โรงเรียน ในปการศึกษา 2557 จํานวน 90 คน 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี แบงออกเปน 3 ตอน คอื ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ใชสอบถาม

ขอมูลเกี่ยวกับสถานะภาพและขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเพื่อสอบถามสภาพ

ปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูของนักเรียน ในดานการบริหารจัดการ ดานบุคลากร ดาน

การจัดสรรงบประมาณ ดานการใชทรัพยากรหรืออาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม  จํานวน 39 ขอ ตอนท่ี 3 เปน

แบบสอบถามเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูของนักเรียน ในดานการบริหาร

จัดการ ดานบุคลากร ดานการจัดสรรงบประมาณ ดานการใชทรัพยากรหรืออาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม   

การวเิคราะหขอมูล  

การวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับ สภาพปญหาและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรู

ดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติครีี จังหวัดเชียงราย ดําเนินการดังน้ี   

 1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ นําเสนอในรูปตาราง

พรอมคําบรรยายประกอบ 

 2. วิเคราะหสภาพปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนใน

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย สถิติท่ีใช คือ คะแนนเฉลี่ย และความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ 

 3. วเิคราะหแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียน

กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติครีี จังหวัดเชียงราย โดยใชการแจกแจงความถี่และนําเสนอการบรรยายสรุปเปน

ความเรียง 
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สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผลการวจัิย 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 

และประสบการณ พบวาสวนใหญเปนเพศหญงิ รองลงมาคอื เพศชาย อายุ พบวา อายุ 31-40 ป มากท่ีสุด รองลงมา คือ 

อายุ 20-30 ป ,อายุ 50 ปขึ้นไป , อายุ 41-50 ป ตามลําดับ ระดับการศึกษา พบวา จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มากท่ีสุด รองลงมา คือระดับปริญญาโท ตําแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติงาน พบวา ตําแหนงครู มากท่ีสุด รองลงมา คือ

ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ตามลําดับ ประสบการณ พบวา ประสบการณในการทํางาน

มากกวา 5 ป แตไมถงึ 10 ป มากท่ีสุด รองลงมา คือ ไมเกิน 5 ป , มากกวา 10 ป แตไมถึง 15 ป , 20 ปขึ้นไป , มากกวา 

15 ป แตไมถงึ 20 ป ตามลําดับ 

 2. สภาพปญหาท่ีมีตอการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนใน

โรงเรียนกลุมพัฒนาการศึกษาดอยสันติครีี จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ดานบุคลากร อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการบริหารจัดการ ดาน

การใชทรัพยากรหรืออาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ดานการจัดสรรงบประมาณ ตามลําดับ 

 2.1. สภาพปญหาท่ีมตีอการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนใน

โรงเรียนกลุมพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ดานบุคลากร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก บุคลากรภายใน

สถานศึกษาขาดความรวมมอืในการพัฒนางานการเพิ่มขดีความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน อยูในระดับปญหามาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ มีการโยกยายขาราชการครูบอย และผูบริหารสถานศึกษาขาดการสรางขวัญและกําลังในในการ

ปฏบัิติงานของบุคลากรภายในโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ  

  2.2 สภาพปญหาท่ีมตีอการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนใน

โรงเรียนกลุมพัฒนาการศึกษาดอยสันติครีี จังหวัดเชียงราย ดานบริหารจัดการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก สถานศึกษาขาดการ

จัดการความรูเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง อยูในระดับปญหามากท่ีสุด รองลงมาคือสถานศึกษาขาด

การพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง สถานศึกษาขาดการวางแผนในดานการรวบรวมองคความรู การแสวงหา

ความรูใหมอยางตอเนื่อง  

  2.3 สภาพปญหาท่ีมตีอการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนใน

โรงเรียนกลุมพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ดานการใชทรัพยากรหรืออาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมี คาเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับ ไดแก สถานศึกษาประสบปญหาในการพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูท่ีทันสมัยสมบูรณ ไมสามารถ

ใหบริการแกนักเรียนและบุคลากรไดอยางเต็มท่ี อยูในระดับปญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาประสบปญหา

เกี่ยวกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการสนับสนุนแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน และสถานศึกษาประสบปญหา

ในการจัดสิ่งแวดลอมทางวชิาการตางๆ เชน ศูนยสารสนเทศ สวนเกษตรในโครงการเฉลมิพระเกยีรติฯ ฯลฯ  
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 2.4 สภาพปญหาท่ีมีตอการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนใน

โรงเรียนกลุมพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ดานการจัดสรรงบประมาณ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก 

สถานศึกษาขาดการสนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมในการแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน กิจกรรมการสํารวจ 

กจิกรรมพี่สอนนอง อยูในระดับปญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาขาดการสนับสนุนในการศึกษาดูงานจากแหลง

เรียนรูภายนอกสถานศึกษา และสถานศึกษาขาดการจัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสมกับผูเรียนและ

อยางเพยีงพอ  

 3. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุม

พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย แสดงผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยสภาพปญหาและแนวทางการ

บริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุมพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี 

จังหวัดเชียงราย ดังน้ี 

 3.1. ดานบุคลากร ผูบริหารควรยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อนําความคิดเห็นไป

เปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน (ความถี่ 35) 

 3.2. ดานการบริหารจัดการ การจัดการความรูเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง (ความถี่ 30) 

 3.3. ดานการใชทรัพยากรหรืออาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม สถานศึกษาควรมีแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย 

สมบูรณ และเพยีงพอใหนักเรียนไดศึกษา เชน หองสมุด ศูนยสารสนเทศ (ความถี่ 20) 

 3.4. ดานการจัดสรรงบประมาณ สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อ

แสวงหาความรูดวยตนเองอยางเพยีงพอ (ความถี่ 5) 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากผลการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง

ของนักเรียนในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติครีี จังหวัดเชียงราย สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปราย

ผลไดดังน้ี 

 1. สภาพปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุม

พัฒนาการศึกษาดอยสันติครีี จังหวัดเชียงราย พบวา โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ รุงฟา กิ

ติญาณุสันต (2552) ไดทําการศึกษาเร่ือง การสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต: การสะทอนจากกระบวนการวิจัย

ปฏบัิติการ พบวา กระบวนการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีรูปแบบการเรียนรูคือ 

กําหนดเปาหมายในการเรียนรูวางแผนการทํางานและการแกปญหา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประเมินตนเอง เห็นคุณคา

และประโยชนของสิ่งท่ีเรียน และนําไปประยุกตใช 

 แนวทางการจัดกจิกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับนิสิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มี

แนวการจัดกจิกรรมดังตอไปน้ี การทํางานตามความสนใจ การเขยีนบันทึกการเรียนรู การต้ังคําถามและตอบคําถาม การ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และการศึกษางานวิจัย  การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของ
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นิสิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีปจจัยท่ีควรคํานึงถึงคือ บรรยากาศของการเรียนการสอน บทบาทของ

อาจารย กระบวนทัศนของการสอน และการสะทอนการเรียนรู  

 อีกท้ังยังมีความสอดคลองกับ อุดมศิลป กุลาสา (2554) ไดทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนาทักษะการแสวงหา

ความรูดวยตนเองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 โดยการปฏบัิติโครงการ  พบวาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน การทํากิจกรรมและการตรวจผลงาน 

พบวา หลังการจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยการปฏบัิติโครงงาน เมื่อประเมนิดวยแบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองรายดานอยูในระดับดีมากและสรุปโดยรวมจากคะแนนเต็ม 640 

คะแนนมีคาเฉลี่ย 592.55 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.1646 ระดับคุณภาพอยูในระดับดีมาก ความพึงพอใจของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ตอการเรียนรูโดยการปฏบัิติโครงงาน พบวา คะแนนโดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.37 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.44 และความพงึพอใจอยูในระดับมาก 

 2. สภาพปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุม

พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ดานบุคลากร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ 

สินธุ แสงเนตร (2545) วิจัยเร่ือง สภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรม

สามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในจังหวัดมหาสารคาม 

จาก 19 โรงเรียน ผลการวจิัย พบวาปญหาการบริหารงานบุคลากรในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยพบวา สภาพ

ปญหาในการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุมพัฒนาการศึกษา

ดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย บุคลากรมีการโยกยายบอย ทําใหเกิดปญหาดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน คือไม

สามารถจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานตามความรูความสามารถได ดังท่ี สมพิศ ศุภพงษ (2540) วิจัยเร่ือง การบริหารงาน

บุคคลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา เขตการศึกษา 6 จํานวน 133 คน ผลการวิจัยพบวา ปญหาอุปสรรใจการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน 

ดานการวางแผนบุคลากร คือ บุคลากรท่ีรับมาไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ขาดครูในวิชาทักษะ และบุคลากรโยกยาย

บอย ทําใหแผนท่ีวางไวตองเปลี่ยนแปลง ปญหาดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน คือ ไมสามารถจัดบุคลากรเขา

ปฏบัิติงานตามความรูความสามารถได ครูหน่ึงคนตองรับผิดชอบงานหลายอยาง และบุคลากรไมถนัดในงานสงเสริมการ

เรียนการสอน ปญหาดานการบํารุงรักษาบุคลากร คอื งบประมาณมจีํากัด บุคลากรขอยายบอยเนื่องจากไมสะดวกในการ

เดินทางมาปฏิบัติงาน และการพิจารณาความดีความชอบไมเหมาะสม ปญหาดานการพัฒนาบุคลากร คือ ขาด

งบประมาณสนับสนุน ขาดวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถ และบุคลากรไมกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเอง ปญหาดาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ เกณฑการประเมินผลไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ครูไมยอมรับผลการประเมิน และผู

ประเมนิมคีวามเกรงใจเพื่อนรวมงาน 

 3. สภาพปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุม

พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ดานการบริหารจัดการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งดาน

การบริหารจัดการถอืเปนดานท่ีสําคัญอีกดานหน่ึงเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหกับบุคลากร นักเรียน ในการเพิ่มศักยภาพ

ในการเรียนรูของตนเอง รวมท้ังเปนปจจัยท่ีจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในทุกๆ ดาน ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของ

ไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษา ดังปรากฏในบทบัญญัติในมาตรา 9 (2) และมาตรา 39 ประกอบกับมาตรา 35 ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาท่ีจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเปนนิติบุคคล ตามหลักการกระจายอํานาจดังกลาวจะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มี

อิสระในการบริหารจัดการ เปนไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยวธีิการใชโรงเรียนเปนฐาน  

 4. สภาพปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุม

พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ดานการใชทรัพยากรหรืออาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับเอกพงษ อวดมูล (2553) ไดทําการศึกษาเร่ืองการใชแหลงเรียนรูในศูนย

เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย จังหวัดแมฮองสอนพบวา ในการใชแหลงเรียนรู ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ใหขอมูลไววา ไดเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม และใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการใชแหลงเรียนรู ใชอาคารสถานท่ี

สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน และภูมิปญญาทองถิ่น ไดนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจัดการเรียนรู และไดพัฒนา

เคร่ืองมอืและเทคโนโลยีท่ีเปนแหลงเรียนรู แตมีผูตอบแบบสอบถามบางสวนท่ีใหขอมูลวา ไมไดจัดทําเนียบวิทยากร และ

ภูมปิญญาทองถิ่นไว ไมไดนําเสนอผลงานการพัฒนาการจากการใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและไมไดจัดกิจกรรมท่ี

กระตุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามเกินคร่ึงไดเสนอปญหาไววาขาดพลังงาน

ไฟฟาในการสื่อเทคโนโลยี  

 5. สภาพปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุม

พัฒนาการศึกษาดอยสันติครีี จังหวัดเชียงราย ดานการจัดสรรงบประมาณ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง

สอดคลองกับ สมศรี กิจชนะพานิชย (2535) ไดศึกษาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณและวิเคราะหตนทุนสําหรับการศึกษา

ระดับประถมศึกษา พบวา การจัดการประถมศึกษาเพื่อใหไดคุณภาพตองพิจารณาจัดสรรทรัพยากรท่ีใชในการจัดการ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงทรัพยากรท่ีสําคัญ ไดแก เงิน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลใหอยางเพียงพอ จากผลการศึกษา

ดังกลาว จึงอาจสรุปไดวา ปจจัยในการจัดการศึกษาท่ีสําคัญคือ งบประมาณ และในการบริหารงบประมาณมักจะพบ

ปญหาและอุปสรรคทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอยางย่ิงขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญ หากองคกร

ทางการศึกษาไดใหความสําคัญกับนโยบายการบริหารงบประมาณ ดานการจัดทํา และการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจน

การใชจายเงนิงบประมาณใหเปนไปโดยสอดคลองกับสภาพปญหาความขาดแคลนแลว ยอมจะสงผลตอการพัฒนาการจัด

การศึกษาอยางมปีระสทิธิภาพได 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช 

 1.1 ดานบุคลากร 

 ผูบริหารควรจะหาแนวทางการดําเนินการบรรจุและการแตงต้ังขาราชการครู ซึ่งลาออกหรือโยกยาย 

ผูบริหารคัดเลือกบุคคลท่ีเช่ียวชาญ หรือชํานาญการเขารับราชการกรณีความจําเปนหรือเหตุพิเศษ ผูบริหารควรสราง

โอกาสใหบุคลากรไดเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับนักเรียน ผูบริหารควรยอมรับ

ฟงความคดิเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อนําความคดิเห็นไปเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน  และควรมีการสราง
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ขวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงานของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมขีวัญและกําลังในในการปฏบัิติงานเพิ่มมากขึ้น และควรมี

การมอบหมายงานหรือหนาท่ีใหกับครูตรงตามความรูความสามารถ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดกระบวนการ

เรียนรูใหกับนักเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมท้ังควรเปดโอกาสใหครูไดเพิ่มความรูความสามารถ ทักษะในการจัด

กระบวนการเรียนรู โดยการเขารับการอบรม สัมมนาอยางตอเนื่อง 

  1.2 ดานการบริหารจัดการ 

 ควรมกีารจัดการความรูอยางเปนขัน้ตอนในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ควรใหมีการจัด

เนื้อหาและกจิกรรมท่ีสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล โดยการคัดแยกเด็กพิเศษ เพื่อใหความรูโดยเฉพาะ และ

ควรมแีหลงศึกษาคนควาความรูใหมากย่ิงขึ้นเพื่อเพิ่มความสนใจใฝเรียนรูใหกับนักเรียน ควรมกีารจัดกระบวนการเรียนรูท่ี

สามารถสรางใหผูเรียนเกดิความตระหนักและเปนผูใฝเรียนใฝรู รักการแสวงหาความรูดวยตนเองจากวธีิการท่ีหลากหลาย 

 1.3 ดานการใชทรัพยากรหรืออาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

 สถานศึกษาควรมีแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย สมบูรณ และเพียงพอใหนักเรียนไดศึกษา เชน หองสมุด ศูนย

สารสนเทศ สวนเกษตร และควรมีเจาหนาท่ีหรือครูบรรณารักษในการดูแล เพื่อใหความรูแกผูใชบริการท้ังบุคลากรและ

นักเรียน อีกท้ังยังควรสนับสนุนในดานการบริการวัสดุ อุปกรณ ทรัพยากร ในการจัดการเรียนรูอยางเพยีงพอและตอเนื่อง 

 1.4 ดานการจัดสรรงบประมาณ 

 สถานศึกษาควรมกีารสนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมในการแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยการ

จัดสรรงบประมาณในการกิจกรรมตางๆ ใหเพียงพอ เชน กิจกรรมการสํารวจ กิจกรรมพี่สอนนอง สถานศึกษาควร

สนับสนุนในการศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา โดยการศึกษาจากแหลงเรียนรูท่ีเพิ่มความรูใหแก

นักเรียน เชน พิพิธภัณฑตางๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศูนยการเรียนรูทางวิชาการ ฯลฯ นอกจากน้ีสถานศึกษาควร

จัดหาวัสดุ อุปกรณในการเรียนรูอยางเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของนักเรียน เชน เคร่ืองมือวิทยาศาสตร 

เคร่ืองคอมพวิเตอร และสื่อนวัตกรรมตางๆ  

2. ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการภายในโรงเรียนท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการเพื่อ

สงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน 

 2.2 ควรศึกษาปญหาในการปฏบัิติงานของบุคลากรภายในโรงเรียนท่ีสงผลกระทบตอการสงเสริมทักษะการ

แสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน 

 2.3 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของ

นักเรียน 

 2.4 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการบริหารจัดการเพื่อ

สงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน 
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สภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการบรหิารอัตรากําลังขาราชการครู ใน

สถานศึกษาอําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย เขต 4 

The States of Problem and Solution to Solve the Problem of Manpower Administration 

of Teacher in School, Phayamengrai District, Chiang Rai Primary Educational Service Office 4 

ศรไีพร สทิธริาช4

1* และเทอดชาติ ชัยพงษ5 2 

Sriprai Sitthirat1*  and Theochat Chaiyapong2 
 

บทคัดยอ 

 การคนควาอิสระคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและเพื่อศึกษาปญหา

และแนวทางแกไขปญหาการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประชากร ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 25 คน ผลการวิจัยพบวา

โดยรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา การบริหารอัตรากําลังขาราชการครู อยูในระดับมาก

ทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ี การจัดการอัตรากําลังขาราชการครู การวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู 

การพัฒนาขาราชการครู และการประเมินผลขาราชการครู เพื่อสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะไดนําผลการวิจัยคร้ังนี้ไป

กําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังขาราชการครู  
 

คําสําคัญ: การบริหารอัตรากําลังขาราชการครู  
 

Abstract  

 The purposes of this study were to study the states of Manpower Administration of Teacher; moreover, to 

study problems and solutions to solve the problem of Manpower Administration of Teacher in School, Phayamengrai 

District, Chiang Rai Primary Educational Service Office 4. The study population were 25 directors. The results was 

the states of Manpower Administration of Teacher in School, Phayamengrai District, Chiang Rai Primary Educational 

Service Office 4 in overall had high level. There were four sides as followed: the side of manpower teacher’s 

management, the side of manpower teacher’s plan, the teacher development and the teacher evaluation. 
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บทนํา 

การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไปน้ันตองอาศัยปจจัยตางๆมากมาย แตหน่ึงปจจัยท่ีสําคัญและไมควรถูก

มองขามในการพัฒนาน้ันคือ ปจจัยดานทรัพยากรคนหรือปจจัยดานทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา 

หลาย ๆ ประเทศสรางชาติขึ้นมาจากคุณภาพของคน ยกตัวอยางเชน ประเทศสิงคโปร ในอดีตประเทศสิงคโปรไมได

เจริญกาวหนาอยางปจจุบัน สิงคโปรเปนประเทศท่ีระบบการศึกษาไมมีคุณภาพ มีปญหาการวางงานเร้ือรัง แตปจจุบัน

สงิคโปรกลายเปนประเทศมคีุณภาพระบบการศึกษาดท่ีีสุดประเทศหน่ึงในอาเซียน และสามารถกาวขึ้นมาเปนประเทศท่ีมี

เศรษฐกจิเขมแข็งท่ีสุดประเทศหน่ึงในเอเชีย นอกจากน้ีแลวประเทศสิงคโปรก็ยังมุงเนนพัฒนาคนอยางตอเนื่อง จะเห็นได

วาคนเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหประเทศเจริญกาวหนาได การศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตาง 

ๆตลอดชีวติ การพัฒนาศักยภาพของคน จะตองนําหนาการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ ในประเทศท่ีมีการพัฒนาแลวหรือ

ประสบความสําเร็จในการพัฒนาไดทุมเทการลงทุนในการพัฒนาคนในชาติกอนท่ีประเทศจะเร่ิมเจริญเติบโตอยาง

รวดเร็ว ดังน้ันหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและทุกสวนของสังคมจะตองผนึกกําลังรวมกันท่ีจะเรงรัดจัดการศึกษาให

ประชาชนไดรับการศึกษาท่ีสูงขึ้น เพื่อใหการศึกษาเปนตัวนําการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ และในการกาวทันนานา

อารยะประเทศในศตวรรษใหมไดน้ันจะตองมกีลไกสรางและพัฒนาคนท่ีมปีระสทิธิภาพ เพื่อนําไปสูการสรางสังคมแหงการ

เรียนรูใหเกิดขึ้นจริงและนาจะเปนมิติใหมท่ีเปนการพัฒนาการศึกษา (อัจฉรา คหินทพงศ, 2549) แผนพัฒนาการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 (หนา 6) ไดกลาววา ผลจากการจัดการศึกษาท่ีผานมายังไมเปนท่ี

พอใจของสังคม ในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกท้ังในดานการผลิตครู 

คณาจารยใหมคีวามรู ความสามารถ มปีริมาณท่ีเพยีงพอ เนื่องจากนโยบายการจํากัดอัตรากําลังคนภาครัฐ รวมท้ังการใช

มาตรการจูงใจใหขาราชการเกษียรกอนอายุราชการกอนกําหนดต้ังแตป พ.ศ. 2543 ทําใหสูญเสียอัตราครูไปจํานวนหนึ่ง 

อีกท้ังบัณฑิตครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร บางสวนท่ีจบการศึกษาแลวไมเปนครู ครูสอนไมตรงวุฒิ และการขาดแคลนครูใน

บางพื้นท่ี ทําใหเกินความขาดแคลนครูในภาพรวม ในขณะท่ีครูสายวิชาชีพสวนมากขาดแคลนประสบการณในสถาน

ประกอบการ อีกท้ังครูยังมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากภาระงานสอน ประกอบกับในดานการเลือกบุคคลเขาสูวิชาชีพครู 

พบวาผูเลือกครุศาสตร/ ศึกษาศาสตรเปนอันดับทาย ๆ สวนการพัฒนาครูก็ยังขาดการดูแลเอาใจใสอยางจริงจัง 

นอกจากน้ีแลวสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไดสํารวจภาวการณขาดแคลนครูในสังกัดตามเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อตนป 2550 พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ

ยังขาดแคลนครูประมาณ 70,000 คน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปจจุบันมีสถานศึกษาอยูหลายแหงท่ีมีอัตรากําลัง

ขาราชการครูครบตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด และเกินเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด แตสําหรับสถานศึกษาในอําเภอพญาเม็ง

ราย ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 25 แหง ยังขาดครูผูสอนทางดาน

สาขาวชิาหลัก เชน คณติศาสตร วทิยาศาสตร ภาษาไทย หรือภาษาตางประเทศอยูเปนจํานวนมาก มีครูท่ีสอนไมตรงตาม

ความถนัดหรือตามคุณวุฒิ/ สาขาวิชาท่ีไดศึกษา แมเคยไดรับจัดสรรอัตราพนักงานราชการตําแหนงครูผูสอนและอัตรา

จางครูผูสอน แตก็ยังมอัีตรากําลังครูเกนิเกณฑ ซึ่งขอมูลตาง ๆ ท่ีพบน้ีไดจากการสํารวจไปยังสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 
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25 แหง ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556 ไดแก ขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีจะเขาเรียนของแตช้ันในแตละป ขอมูลครู

ตาม จ.18 ขอมูลครูตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ขอมูลการสอนรายวชิาของครู ขอมูลการเกษียณอายุราชการของครูในละ

ป ขอมูลครูไปชวยราชการและมาชวยราชการ ขอมูลความตองการครูในสาขาวิชาท่ีขาด รวมถึงขอมูลพนักงานราชการ

และลูกจางช่ัวคราวตําแหนงครูผูสอน  ดังน้ันการจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา บนพื้นฐานของขอมูลท่ีไดสํารวจจะชวยแกปญหาดังกลาวขางตนและเปนประโยชนตอการบริหารอัตรากําลัง

ในปจจุบันและอีก 2 ปขางหนาเปนอยางย่ิง เชน เร่ืองการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา การเกลี่ยอัตรากําลังจากสถานศึกษาท่ีมอัีตรากําลังครูเกนิเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ไปกําหนดในสถานศึกษา

ท่ีมอัีตรากําลังครูตํ่ากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงฯ การแตงต้ัง(ยาย)ขาราชการครูฯ การ

บรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูฯ ตําแหนงครูผูชวย การพิจารณาจัดสรรอัตราจางตําแหนง

ครูผูสอนหรือพนักงานราชการ การพจิารณาจัดสรรอัตราท่ีไดรับการจัดสรรอัตราคนืจากคณะกรรมการกําหนดเปาหมาย

และนโยบายกําลังภาครัฐ (คปร.) รวมถึงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในทักษะตาง ๆ และการธํารงรักษากําลังคนท่ี

เหมาะสมไวกับองคการอยางตอเนื่องตอไป ท้ังน้ีเพราะแผนท่ีไดจัดทําขึ้นมีฐานขอมูลรายละเอียดท่ีคอนขางสมบูรณและ

ครบถวน  

ดังน้ัน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย  

สังกัดสํานักงานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งเปนอําเภอขนาดกลางท่ีจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานในเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อเปนแนวทางในการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูตามความตองการของ

อําเภออื่นในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตอไป  

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  

2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาในบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวิจัยเรื่อง สภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา 

อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลไดแก แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับกลุมดังน้ี กลุมประชากร การพัฒนาและการสราง

แบบสอบถาม เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล  

กลุมประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จาํนวน 25 คน  
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การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามา

จัดทําเคร่ืองมือในการสอบถาม เร่ือง สภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผน

อัตรากําลังขาราชการครู 2) ดานการจัดการอัตรากําลังขาราชการครู 3) ดานการพัฒนาขาราชการครู และ 4) ดานการ

ประเมนิผลขาราชการครู  

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศึกษาตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา หลักการ ทฤษฎี แบบสอบถามในวิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการ

บริหารอัตรากําลังขาราชการครู ใน 4 ดาน  

2. สรางเคร่ืองมอืในการรวบรวมขอมูล โดยการพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

3. นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

4. นําเคร่ืองมอืท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก 

4.1 นายกติติชัย เมอืงมา 

4.2 นางพวงผกา สุขัมศรี 

4.3 ดร.กัมพล ไชยนันท 

ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ 

5. นําเคร่ืองมอืท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมคีา IOC เทากับ 1 

6. นําเคร่ืองมอืมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวจิัย 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คอื 

 ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ ซึ่งถามเกี่ยวกบั เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

ตอนท่ี 2 สอบถามสภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา 5 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผน

อัตรากําลังขาราชการครู จํานวน 12 ขอ 2) ดานการจัดการอัตรากําลังขาราชการครู จํานวน 2 ขอ 3) ดานการพัฒนา

ขาราชการครู จํานวน 8 ขอ 4) ดานการประเมินผลขาราชการครู จํานวน 8 ขอ  ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ 

ตอนท่ี 3 สอบถามปญหาและแนวทางแกไขปญหาการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษาเปนแบบ

ปลายเปด ใน 5 ดาน ไดแก ไดแก 1) ดานการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู จํานวน 2 ขอ 2) ดานการจัดการ

อัตรากําลังขาราชการครู จํานวน 2 ขอ 3) ดานการพัฒนาขาราชการครู จํานวน 2 ขอ 4) ดานการประเมินผลขาราชการ

ครู จํานวน  2 ขอ  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูล ตามวธีิการและขัน้ตอนดังน้ี  
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1. ขอหนังสอืจากสํานักงานบัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยพะเยา ถงึผูอํานวยการโรงเรียน อําเภอพญาเม็งราย 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อขอความรวมมอืในการเก็บขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี 

2. สงหนังสอืขอความอนุเคราะหและจดหมายนําไปยังโรงเรียนท่ีเก็บรวบรวมขอมูลและนัดหมายวันเวลาท่ีจะเขา

ไปเก็บรวบรวมขอมูล 

3. เก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเองโดยใชแบบสอบถาม ไดแบบสอบถามคนืมารอยละ 100 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบรูณ จากน้ันจงึนําแบบสอบถามท่ีมคีวามถูกตองครบถวนสมบรูณ

มาจัดเรียงขอมูล แยกแยะขอมูล และตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีต้ังไว  

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

 เมื่อไดรับแบบสอบถามท้ังหมดกลับคืนมาแลว ผูศึกษาพิจารณาแบบสอบถามท้ังหมดเพื่อดําเนินการวิเคราะห

ขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังน้ี ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชความถี่ และคารอยละ และนําเสนอในรูปตาราง

พรอมกับคําบรรยายประกอบ 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารอัตรากําลังครูในสถานศึกษา 4 ดาน วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (Mean)  

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนรายขอ 

ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการบริหารอัตรากําลังขาราชการครู วิเคราะหขอมูลโดย

ใชวธีิวเิคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และบรรยายเชิงพรรณนา 
 

ผลการศึกษา 

การวิจัยเร่ือง สภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา  

อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห

ออกเปน 3 ตอน ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศชายรอยละ 76 เปนเพศหญิงรอยละ 24 มีชวงอายุระหวาง 51-60 ป มากท่ีสุดรอย

ละ 48 รองลงมาอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 40 และนอยท่ีสุดอายุระหวาง 30-40 ป รอยละ 12 สวนระดับการศึกษา

ปริญญาโทมากท่ีสุด รอยละ 64 และระดับปริญญาตรี รอยละ 36 สวนระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตํ่ากวา 5 ป มาก

ท่ีสุด รอยละ 36 รองลงมาระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 11-15 ป รอยละ 20 และระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 16-20 

ปและมากกวา 20 ป รอยละ 16 นอยท่ีสุดระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 6-10 ป รอยละ 12 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

สภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( µ =4.22) เมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา การบริหาร

อัตรากําลังขาราชการครู อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ี การจัดการอัตรากําลังขาราชการครู 
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( µ =4.48) การวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู ( µ =4.24) นอยท่ีสุด การพัฒนาขาราชการครู และการประเมินผล

ขาราชการครู มคีาเฉลี่ยเทากัน ( µ =4.17) 

สภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ดานการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( µ =4.24) เมื่อ

พิจารณาเปนรายการพบวา มากท่ีสุดไดแก โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูอยางตอเนื่อง  

( µ =4.4) รองลงมาไดแก โรงเรียนกําหนดความตองการอัตรากําลังขาราชการครูของสถานศึกษาวามีแนวโนมหรือทิศทาง

ท่ีจะออกมาในลักษณะใดและโรงเรียนกําหนดวธีิการปฏบัิติเพื่อเปนแนวทางในดานการธํารงรักษาขาราชการครู มีคาเฉลี่ย

เทากัน ( µ =4.36) และนอยท่ีสุด โรงเรียนกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในดานการฝกอบรมขาราชการครู  

( µ =4.08) 

สภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ดานการจัดการอัตรากําลังขาราชการครู โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( µ =4.48) เมื่อ

พจิารณาเปนรายการพบวา โรงเรียนดําเนินการเสนอขอมูลตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพื่อเปนขอมูลใน

การจัดต้ังและจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูใหกับสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด ( µ =4.52) รองลงมาไดแก โรงเรียน

ดําเนินการสํารวจ วเิคราะหอัตราขาราชการครูท่ีขาดแคลนภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ( µ =4.44) 

สภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ดานการพัฒนาขาราชการครู โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( µ =4.17) เมื่อพิจารณาเปน

รายการพบวา โรงเรียนสํารวจความตองการในการพัฒนาขาราชการครู อยูในระดับมากท่ีสุด ( µ =4.52) รองลงมาไดแก 

โรงเรียนพัฒนาขาราชการครูโดยวิธีการสงเสริมใหมีการแสวงหาความรูดวยตนเอง อยูในระดับมาก ( µ =4.32) และนอย

ท่ีสุดไดแก โรงเรียนพัฒนาขาราชการครูโดยวธีิการศึกษาดูงาน อยูในระดับมาก ( µ =3.80) 

สภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ดานการประเมนิขาราชการครูโดยรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( µ =4.17) เมื่อพิจารณาเปน

รายการพบวา โรงเรียนมกีารประเมนิผลการปฏบัิติงานของขาราชการครูอยางยุติธรรม อยูในระดับมาก ( µ =4.32)  

รองลงมาไดแก โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูอยางตอเนื่อง อยในระดับมาก ( µ =4.24) และ

นอยท่ีสุดไดแก โรงเรียนมกีารประเมนิผลปฏบัิติงานของขาราชการครูอยางสมํ่าเสมอ อยูในระดับมาก ( µ =3.92) 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขปญหาการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา 

อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

ดานการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู 

1. ปญหา 

1.1 โรงเรียนมีการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูตามขอมูลท่ีมีอยู แตการจัดสรรอัตรากําลังตองรอ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เปนผูกําหนดหรือจัดสรรให  

1.2 ผูอํานวยการสถานศึกษาและขาราชการครูไมมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดกรอบอัตรากําลัง

ขาราชการครูในระดับอําเภอ 
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1.3 โรงเรียนแตละโรงเรียนมจีํานวนเด็กนักเรียนไมเทากัน บางแหงครูเกินเกณฑ บางแหงตํ่ากวาเกณฑ ทําให

โรงเรียนไมไดรับการพัฒนาเทาเทียมกัน ซึ่งอาจสงผลเสยีตอผูเรียนโดยตรง 

1.4 อัตรากําลังขาราชการครูตอจํานวนนักเรียนนอย ตํ่ากวาเกณฑ ทําใหภาระงานของขาราชการครูแตละคน

เพิ่มมากขึ้น สงผลใหการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนยังไมมปีระสทิธิผลเทาท่ีควร 

2. แนวทางการแกไขปญหา  

2.1 ใหทุกภาคสวนมสีวนรวมในการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังขาราชการครูในแตละสถานศึกษาในระดับ

อําเภอ 

2.2 ยุบโรงเรียนขนาดเล็กใหมาเปนโรงเรียนขนาดกลาง เพื่อจัดขาราชการครูใหครบช้ันเรียน และอัตราครูตอ

ช้ันเรียนก็จะเพยีงพอ ดูแลนักเรียนไดอยางท่ัวถงึ 

2.3 จัดทําโครงการจัดสรรครูจางสอนหรือครูอัตราจาง 

2.4 ใชสื่อการเรียนการสอน eDLTV ควบคูในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน 

2.5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีหนาท่ีโดยตรงในการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู ควรมีการบรรจุ

ขาราชการครูเพิ่มมากขึ้น จัดสรรครูใหมคีวามเพยีงพอเปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไว  

2.6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูท่ีไดรับมอบหมายในการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูควรใชอํานาจท่ีมี

อยูเกลี่ยอัตรากําลังครูใหพอดเีกณฑทุกโรงเรียน เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนเกดิการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ดานการจัดการอัตรากําลังขาราชการครู  

1. ปญหา 

1.1 การจัดการอัตรากําลังขาราชการครูสอนประจําช้ัน มอัีตราสวนครู 1 คน ตอ 2 หองเรียน 

1.2 การจัดการอัตรากําลังขาราชการครูตามวชิาเอกตาง ๆ ไมเพยีงพอ ทําใหครู 1 คน ตองสอนในหลายวชิา 

1.3 อัตรากําลังครูท่ีไดรับการจัดสรรจากเขตพื้นท่ีการศึกษาไมตรงกับวิชาเอกโดยตรงท่ีสถานศึกษาตองการ 

จงึทําใหการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไมเกดิการพัฒนาการเรียนรูเทาท่ีควร 

1.4 อัตราท่ีไดรับการจัดสรรตํ่ากวาเกณฑ ทําใหการบริหารจัดการใหงานทุกกลุมงานมปีระสิทธิภาพน้ันเปนไป

ไดยาก รวมถงึการเกษียณ การโอนยาย ทําใหเปนอุปสรรคตอการจัดการอัตรากําลังขาราชการครู  

2. แนวทางการแกไขปญหา 

2.1 สํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาควรมกีารจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูท่ีเหมาะสมตามความตองการและเปน

ธรรม 

2.2 สํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจะมีหนังสือหรือการสอบถามความตองการในการจัดสรรอัตรากําลังครูใน

โรงเรียน กอนท่ีจะมคีําส่ังใหบรรจุหรือโอนยาย  

2.3 โรงเรียนดําเนินการของบประมาณสนับสนุนจากผูปกครองของนักเรียนหรือองคกรทองถิ่น ปการศึกษาละ 

400 บาท โดยผานการขอมติในท่ีประชุมผูปกครอง เพื่อนําเงนิมาใชในการสนับสนุนจางครูอัตราจางตามวิชาเอกท่ีโรงเรียน

ขาดแคลน 
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2.4 สํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาตองมีการวางแผนลวงหนา ในกรณีท่ีอัตราขาราชการครูมีการเกษียณ การ

ลาออก และการโยกยาย ควรมีการจัดสรรขาราชการครูมาทดแทนอยางฉับพลัน เพื่อท่ีจะรักษาความตอเนื่องของงานใน

สถานศึกษาและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

2.5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูใหตรงกับวชิาเอกท่ีสถานศึกษาตองการ 

ควรมีการสับเปลี่ยน โอนยายขาราชการครูในสถานศึกษาตาง ๆ ใหเพียงพอและตรงกับวิชาเอก รวมถึงการลดเวลา

สับเปลี่ยน โอนยายใหเร็วขึ้น 

ดานการพัฒนาขาราชการครู  

1. ปญหา 

1.1 การพัฒนาขาราชการครูโดยวธีิการฝกอบรม สวนใหญมักเปนประเด็นเร่ืองเดมิ ทําใหขาราชการครูไมคอย

ใหความสนใจ 

1.2 การพัฒนาขาราชการครูโดยวธีิการตาง ๆ สถานศึกษาสวนใหญยังขาดงบประมาณในการสนับสนุน 

1.3 การพัฒนาขาราชการครูดานสวัสดิการ ไมไดดําเนินการอยางเรงดวน หากครูไดรับสวัสดิการดี สงผลให

ครูต้ังใจทํางานอยางเต็มท่ี รวมถงึการจัดการเรียนการสอนมปีระสทิธิภาพ ผูเรียนเกดิการเรียนรูสูงสุด 

1.4 ขาราชการครูไดรับมอบหมายภาระงาน ท่ียกเวนงานจากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมาก

เกนิไป จงึทําใหขาราชการครูขาดโอกาสท่ีจะพัฒนาตนเอง 

2. แนวทางการแกไขปญหา 

2.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขาราชการครู 

2.2 การพัฒนาขาราชการครูโดยวธีิการอบรมควรมปีระเด็นเร่ืองใหม 

2.3 ลดภาระงานอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของขาราชการครูลง เพื่อให

ขาราชการครูไดพัฒนาอยางเต็มท่ี  

ดานการประเมนิผลขาราชการครู 

1. ปญหา  

1.1 สถานศึกษาขาดความตอเนื่องในการประเมนิการปฏบัิติงานของขาราชการครู 

1.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไมมบุีคลากรท่ีมคีวามเช่ียวชาญรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของขาราชการครู ใหตรงตามเปาหมาย 

1.3 การประเมนิผลการปฏบัิติงานของขาราชการครู เนนประเมนิเอกสารมากกวาประเมนิการปฏบัิติงานจริง 

1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู สงผลใหขาราชการครูบางทานไมยอมรับผลของการ

ประเมนิ หรือการแสดงอาการท่ีไมพีงประสงคออกมา เมื่อมีการการแจงผลการประเมินใหกับขาราชการครูทราบ รวมถึง

เกดิการเปรียบเทียบระหวางกัน  

1.5 การประเมนิขาราชการครูไมเปนไปตามบริบทของสถานศึกษาในแตละชุมชน ทําใหผลประโยชนท่ีแทจริงท่ี

เกดิขึ้นจากการประเมนิไมสามารถนําไปใชไดจริง  

1.6 การประเมินผลขาราชการครูไมเปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไว ผูประเมินจะประเมินในลักษณะประนีประนอม 

เพื่อใหผูถูกประเมนิผานเกณฑ ทําใหผลการประเมนิไมเปนความจริง  
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2. แนวทางการแกไขปญหา  

2.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในดานการประเมิน มาใหคําปรึกษาการ

ประเมนิผลการปฏบัิติงานของขาราชการครูในแตละสถานศึกษา 

2.2 สถานศึกษาจัดปฏิทินและชวงเวลาในการประเมินผลท่ีชัดเจน และมีการแจงใหขาราชการครูทราบ

ลวงหนา 

2.3 สถานศึกษาแจงเกณฑการประเมินและวิธีการประเมินใหขาราชการครูทราบลวงหนา ซึ่งผูบริหารเปนผู

อธิบายแลวผูแจงผลการประเมนิผล 

2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู ดูไดจากผลผลิตของผูถูกประเมินซึ่งจะสะทอนถึง

คุณภาพท่ีแทจริง 

2.5 การประเมินผลขาราชการครูตองประเมินตามสภาพจริง กําหนดเกณฑการประเมินใหสอดคลองกับ

บริบทของโรงเรียน  

2.6 ผูท่ีไดรับมอบหมายทําหนาท่ีประเมนิตองประเมินตามเกณฑท่ีต้ังไวอยางเครงครัด สิ่งไหนท่ีมีปญหา ตอง

ไดรับการแกไขปญหาและพัฒนาผูถูกประเมนิตอไป  
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สรุปไดดังน้ี 

1. สภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อยูในระดับมากทุกรายดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ การ

บริหารอัตรากําลังขาราชการครู การจัดการอัตรากําลังขาราชการครู การวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู การพัฒนา

ขาราชการครู และการประเมนิผลขาราชการครู มรีายละเอียดดังน้ี  

1.1 ดานการบริหารอัตรากําลังขาราชการครู ผลการศึกษาพบวา โดยรวมมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดอยูในระดับมาก 

เมื่อพจิารณาเปนรายการพบวา โรงเรียนดําเนินการเสนอขอมูลตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการจัดต้ัง 

และจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูใหกับสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาไดแก โรงเรียนดําเนินการสํารวจ 

วเิคราะหอัตราขาราชการครูท่ีขาดแคลนภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก 

1.2 ดานการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู ผลการศึกษาพบวา โดยรวมมีคาเฉลี่ยรองลงมาอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายการพบวา มากท่ีสุดไดแก โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูอยาง

ตอเนื่อง รองลงมาไดแก โรงเรียนกําหนดความตองการอัตรากําลังขาราชการครูของสถานศึกษาวามแีนวโนมหรือทิศทางท่ี

จะออกมาในลักษณะใดและโรงเรียนกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในดานการธํารงรักษาขาราชการครูและนอย

ท่ีสุด โรงเรียนกําหนดวธีิการปฏบัิติเพื่อเปนแนวทางในดานการฝกอบรมขาราชการครู 

1.3 ดานการประเมินผลขาราชการครู ผลการศึกษาพบวา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายการพบวา มากท่ีสุดไดแก โรงเรียนมกีารประเมนิผลการปฏบัิติงานของขาราชการครูอยางยุติธรรมรองลงมาไดแก 
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โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูอยางตอเนื่องและนอยท่ีสุดไดแก โรงเรียนมีการประเมินผล

ปฏบัิติงานของขาราชการครูอยางสมํ่าเสมอ 

1.4 ดานการพัฒนาขาราชการครู ผลการศึกษาพบวา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายการพบวา โรงเรียนสํารวจความตองการในการพัฒนาขาราชการครู อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาไดแก โรงเรียน

พัฒนาขาราชการครูโดยวิธีการสงเสริมใหมีการแสวงหาความรูดวยตนเองและนอยท่ีสุดไดแก โรงเรียนพัฒนาขาราชการ

ครูโดยวธีิการศึกษาดูงาน 

2. ผลการศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอ

พญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สรุปไดดังน้ี 

2.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู  

2.1.1 ปญหา ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนมกีารวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูตามขอมูลท่ีมอียู แตการ

จัดสรรอัตรากําลังตองรอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เปนผูกําหนดหรือจัดสรรให รวมถึงผูอํานวยการ

สถานศึกษาและขาราชการครูไมมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการครูในระดับอําเภอ 

นอกจากน้ีแลวอัตรากําลังขาราชการครูตอจํานวนนักเรียนนอย ตํ่ากวาเกณฑ ทําใหภาระงานของขาราชการครูแตละคน

เพิ่มมากขึ้น สงผลใหการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนยังไมมปีระสทิธิผลเทาท่ีควร 

2.1.2 แนวทางการแกไขปญหา ผลการศึกษาพบวา สถานศึกษาจัดทําแผนโครงการจัดสรรครูจางสอน

หรือครูอัตราจางและใหทุกภาคสวนมสีวนรวมในการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังขาราชการครูในแตละสถานศึกษาใน

ระดับอําเภอ รวมถงึสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมหีนาท่ีโดยตรงในการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู ควรมีการบรรจุ

ขาราชการครูเพิ่มมากขึ้น จัดสรรครูใหมีความเพียงพอเปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไว พรอมท้ังเสนอใหยุบโรงเรียนขนาดเล็กให

มาเปนโรงเรียนขนาดกลาง เพื่อจัดขาราชการครูใหครบช้ันเรียน และอัตราครูตอช้ันเรียนก็จะเพียงพอ ดูแลนักเรียนได

อยางท่ัวถงึ 

2.2 ดานการบริหารอัตรากําลังขาราชการครู 

2.2.1 ปญหา ผลการศึกษาพบวา การจัดการอัตรากําลังขาราชการครูสอนประจําช้ัน มีอัตราสวน 

ครู 1 คน ตอ 2 หองเรียนและอัตรากําลังครูท่ีไดรับการจัดสรรจากเขตพื้นท่ีการศึกษาไมตรงกับวิชาเอกโดยตรงท่ี

สถานศึกษาตองการ รวมถึงอัตราท่ีไดรับการจัดสรรตํ่ากวาเกณฑ ทําใหการบริหารจัดการใหงานทุกกลุมงานมี

ประสทิธิภาพน้ันเปนไปไดยาก การเกษียณ การโอนยาย ทําใหเปนอุปสรรคตอการจัดการอัตรากําลังขาราชการครู  

2.2.2 แนวทางการแกไขปญหา ผลการศึกษาพบวา สํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาควรมีการจัดสรร

อัตรากําลังขาราชการครูท่ีเหมาะสมตามความตองการและเปนธรรมและควรจัดทํามีหนังสือหรือการสอบถามความ

ตองการในการจัดสรรอัตรากําลังครูในโรงเรียน กอนท่ีจะมีคําส่ังใหบรรจุหรือโอนยาย รวมถึงสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษา

ตองมีการวางแผนลวงหนา ในกรณีท่ีอัตราขาราชการครูมีการเกษียณ การลาออก และการโยกยาย ควรมีการจัดสรร

ขาราชการครูมาทดแทนอยางฉับพลัน เพื่อท่ีจะรักษาความตอเนื่องของงานในสถานศึกษาและการพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียน นอกจากน้ีแลวโรงเรียนดําเนินการของบประมาณสนับสนุนจากผูปกครองของนักเรียนหรือองคกรทองถิ่น  

ปการศึกษาละ 400 บาท โดยผานการขอมติในท่ีประชุมผูปกครอง เพื่อนําเงินมาใชในการสนับสนุนจางครูอัตราจางตาม

วชิาเอกท่ีโรงเรียนขาดแคลน 
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2.3 ดานการพัฒนาขาราชการครู  

2.3.1 ปญหา ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาขาราชการครูโดยวธีิการตางๆ สถานศึกษาสวนใหญยังขาด

งบประมาณในการสนับสนุนและขาราชการครูไดรับมอบหมายภาระงาน ท่ียกเวนงานจากการจัดกจิกรรมการจัดการเรียน

การสอนมากเกนิไป จงึทําใหขาราชการครูขาดโอกาสท่ีจะพัฒนาตนเอง นอกจากน้ีแลวการพัฒนาขาราชการครูโดยวธีิการ

ฝกอบรม สวนใหญมักเปนประเด็นเร่ืองเดิม ทําใหขาราชการครูไมคอยใหความสนใจ  การพัฒนาขาราชการครูดาน

สวัสดกิาร ไมไดดําเนินการอยางเรงดวน หากครูไดรับสวัสดิการดี สงผลใหครูต้ังใจทํางานอยางเต็มท่ี รวมถึงการจัดการ

เรียนการสอนมปีระสทิธิภาพ ผูเรียนเกดิการเรียนรูสูงสุด 

2.3.2 แนวทางการแกไขปญหา ผลการศึกษาพบวา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขาราชการครูและการจัดการอบรมควรมีประเด็นเร่ืองใหม นอกจากน้ีแลวควรลด

ภาระงานอื่น ๆ ท่ีนอกเหนอืจากการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของขาราชการครูลง เพื่อใหขาราชการครูไดพัฒนาอยาง

เต็มท่ี  

2.4 ดานการประเมนิขาราชการครู  

2.4.1 ปญหา ผลการศึกษาพบวา สถานศึกษาขาดความตอเนื่องในการประเมินการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครู การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู เนนประเมินเอกสารมากกวาประเมินการปฏิบัติงานจริง 

การประเมนิขาราชการครูไมเปนไปตามบริบทของสถานศึกษาในแตละชุมชน ทําใหผลประโยชนท่ีแทจริงท่ีเกิดขึ้นจากการ

ประเมนิไมสามารถนําไปใชไดจริง รวมถงึการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู สงผลใหขาราชการครูบางทาน

ไมยอมรับผลของการประเมิน หรือการแสดงอาการท่ีไมพีงประสงคออกมา เมื่อมีการการแจงผลการประเมินใหกับ

ขาราชการครูทราบ รวมถงึเกดิการเปรียบเทียบระหวางกัน นอกจากน้ีแลวสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไมมีบุคลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญรับผดิชอบในการประเมนิผลการปฏบัิติงานของขาราชการครู ใหตรงตามเปาหมาย  

2.4.2 แนวทางการแกไขปญหา ผลการศึกษาพบวา สถานศึกษาจัดปฏิทินและชวงเวลาในการ

ประเมนิผลท่ีชัดเจน มกีารแจงใหขาราชการครูทราบลวงหนาและแจงเกณฑการประเมินและวิธีการประเมินใหขาราชการ

ครูทราบลวงหนา รวมถงึการประเมนิผลตองประเมนิตามสภาพจริง กําหนดเกณฑการประเมินใหสอดคลองกับบริบทของ

โรงเรียนและผูท่ีไดรับมอบหมายทําหนาท่ีประเมินตองประเมินตามเกณฑท่ีต้ังไวอยางเครงครัด สิ่งไหนท่ีมีปญหา ตอง

ไดรับการแกไขปญหาและพัฒนาผูถูกประเมินตอไป นอกจากน้ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรมีบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญในดานการประเมนิ มาใหคําปรึกษาการประเมนิผลการปฏบัิติงานของขาราชการครูในแตละสถานศึกษา 
 

อภปิรายผลการศกึษา 

การศึกษาคร้ังน้ีทําใหทราบถึงการสภาพบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ดังท่ีผูศึกษาไดนําประเด็นท่ีนาสนใจมาอภิปราย คือ

ประเด็นดานการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารอัตรากําลัง

ขาราชการครูอยางตอเนื่อง ท้ังน้ีเปนเพราะวา การวางแผนงานบุคคลมีความสําคัญอยางย่ิงและมีผลกระทบโดยตรงตอ

การบริหารงานของผูอํานวยการสถานศึกษาทุกคน ไมวาจะปฏิบัติงานใด ๆ "คน" มักจะเปนปจจัยสําคัญท่ีเกี่ยวของอยู

ตลอดเวลากับความสําเร็จของงาน หากผูอํานวยการสถานศึกษาไดมีการวิเคราะหและคํานึงถึงปญหาดานน้ีเปนหลักอยู
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เสมอแลว ก็ยอมแสดงวาการตัดสนิใจหรือการดําเนินการใดๆตอไปน้ัน หนทางหรือโอกาสท่ีจะสําเร็จยอมเปนไปไดมาก ซึ่ง

สอดคลองกับ ธนกฤต ธาบุรี (2554, หนา 19) ไดสรุปวา การวางแผนงานบุคคล คือ กระบวนการกําหนดความตองการ

บุคคลขององคการในอนาคต ท่ีจะตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรขององคการ การวางแผนงานบุคคลมีผลกระทบ

โดยตรงตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของกับองคการทุกคน ถาองคการมีการวางแผนงาน

บุคคลท่ีดแีลวจะทําใหองคการน้ันประสบผลสําเร็จ  

 ปญหาสภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา ดานการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู ผล

การศึกษาพบวา โรงเรียนมีการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูตามขอมูลท่ีมีอยู แตการจัดสรรอัตรากําลังตองรอ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เปนผูกําหนดหรือจัดสรรให ท้ังน้ีเปนเพราะวา การวางแผนกําลังคนสําหรับ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นอกจากจะวางแผนใหสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาแลว  ยังตอง

วางแผนกําลังคนเพื่อใชกําลังคนใหไดประโยชนสูงสุดดวย  กลาวคือ  จะตองมีการวางแผนการกระจายกําลังคนหรือเร่ิม

วางแผนกําลังคนต้ังแตระดับสถานศึกษา  ซึ่งในปจจุบันพบวาขาราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพ

อัตรากําลังท่ีขาดแคลน  ในขณะท่ีภาพรวมของอัตรากําลังไมไดสะทอนภาพดังกลาว  และหากพิจารณาในรายละเอียด

เกี่ยวกับสาขาวชิาท่ีขาราชการครูท่ีสําเร็จการศึกษาพบวา บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเปนจํานวนมาก  ดังน้ัน การวางแผน

กําลังคนสําหรับขาราชการครู จงึควรแกปญหาในเร่ืองจํานวนและคุณภาพของขาราชการครูในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลอง

กับ สมพร ใจปนคํา (2547 หนา 20) ไดสรุปปจจัยท่ีควรคํานึงในการวางแผนงานบุคคล ควรคํานึงถึงปจจัยดานนโยบาย

และโครงสรางขององคกร ดังน้ี ปจจัยดานการกําหนดนโยบายขององคการ ถอืไดวาเปนปจจัยท่ีสําคัญในการวางแผนงาน

บุคคลในองคการเพราะจะเกี่ยวของกับการกําหนดพันธกิจและวิสัยทัศนขององคการดวย ท้ังน้ีเพราะการวางแผนดาน

ทรัพยากรมนุษยในองคการโดยรวมจะตองมีความสัมพันกับเปาหมายและนโยบาย ขององคการ ซึ่งจะตองกําหนดวา

องคการจะมีทิศทางไปทางไหน อยางไรเพื่อท่ีผูบริหารจะไดวางแผนงานบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายขององคการได

อยางเหมาะสม และปจจัยดานโครงสรางขององคการ การวางแผนดานงานบุคคลในองคการจะตองมีความสอดคลองกับ

โครงสรางขององคการ กลาวคือ องคการไดมีการจัดโครงสรางในลักษณะใด เปนแบบแบนราบ หรือเปนแบบลําดับช้ัน 

เชน ถาเปนการจัดโครงสรางแบบลําดับช้ันท่ีมีสายการควบคุมบังคับบัญชามาก การวางแผนงานบุคคลก็อาจจะมีความ

ซับซอนมากกวาการจัดโครงสรางแบบแบนราบท่ีมสีายการควบคุมบังคับบัญชานอย เปนตน 

แนวทางการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา ดานการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู ผล

การศึกษาพบวา สถานศึกษาจัดทําแผนโครงการจัดสรรครูจางสอนหรือครูอัตราจาง ท้ังน้ีเปนเพราะวา การวางแผน

อัตรากําลังขาราชการครูคือ กระบวนการตอเนื่องท่ีใชในการคาดการณและกําหนดวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ในกิจกรรมดาน

บุคลากร เชน การจัดสรรครูจางสอนหรือครูอัตราจางดวยงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อรักษาสมดุลของบุคลากรใน

สถานศึกษาใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมท้ังในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งสอดคลองกับ สมพร ใจปนคํา (2547 หนา 21) เมื่อมี

การคาดการณถึงสถานการณท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตแลว นักบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อเปน

แนวทางใหแตละกิจกรรมดานทรัพยากรมนุษย ต้ังแตการสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การธํารงรักษา จนถึงการ

เกษียณอายุของบุคลากร เพื่อใหสามารถดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการและกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมไดอยางเหมาะสม 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

1. สถานศึกษาควรใชสื่อในการจัดการเรียนรูแกผูเรียนท่ีขาดแคลนบางรายวิชา เชน วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

ดนตรี นาภฏศิลป  

2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถเฉพาะทาง เชน ดานภาษาอังกฤษ 

ดานดนตรีนาภฏศิลป ดานวทิยาศาสตร 

ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป  

ควรมีการศึกษาสภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษาท่ีอยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเดียวกัน เพื่อใหไดขอมูลในภาพรวมของการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดเปาหมายและวธีิการในการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดเนื่องจากไดรับความอนุเคราะหจากดร.เทอดชาติ ชัยพงษ อาจารยท่ี

ปรึกษาการคนควาดวยตัวเอง ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาคําแนะนํา ช้ีแนวทาง ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ

ดวยความเต็มใจและหวังดีตลอดมา จนทําใหจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ีเสร็จสมบรูณ ผูศึกษาขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ีดวย 

ขอขอบพระคุณคณาอาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาทุก

ทาน ท่ีใหความรูอันทรงคุณคาแกผูทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

ขอขอบพระคุณ นายกิตติชัย เมืองมา รองผูอํานวยการสถานศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

นางพวงผกา สุขัมศรี ผูอํานวยการกลุมบริหารบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  

นายกัมพล ไชยนันท ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) ท่ีกรุณา

ตรวจสอบเคร่ืองมอืวจิัย ช้ีแนวทางขอบกพรองตางๆ ในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งรายสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย

เขต 4 ทุกทาน ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ท่ีใหความชวยเหลอืและใหความรวมมอืในการเก็บขอมูลใหสําเร็จรุรวงไปดวยด ี

สุดทายน้ีผูวิจัยขอนอมระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาผูใหกําเนิด ครูอาจารยท่ีไดอบรมส่ังสอนและสมาชิก

ครอบครัวทุกคนท่ีสนับสนุนและใหกําลังใจจนทําใหผูวจิัยประสบผลสําเร็จในการศึกษาดวยดตีลอดมา 
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บทคัดยอ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา และศึกษาแนว

ทางการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน ของโรงเรียน กลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จํานวน 95 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามการบริหารงานบุคลากรของ

โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 

วเิคราะหขอมูลโดยใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และการหาคาสวนเบนเบ่ียงมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.19 โดยดาน

การบรรจุและแตงต้ังมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.36 สวนสภาพปญหาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาในกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี โดยภาพรวมอยูใน ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.45 เมื่อพิจารณารายขอ การ

จัดทําทะเบียนประวัติบุคลากรใหถูกตองและเปนปจจุบัน มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด คอื 3.59 และผลการวเิคราะหแนวทางใน 

การบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี พบวา การเรียกบรรจุ แตงต้ัง 

ขาราชการครูตรงตามสาขาวิชาท่ีขาดแคลน มคีวามถี่มากท่ีสุด 
 

คําสําคัญ : แนวทางบริหารงานบุคลากร 
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Abstract 

 This investigated the problems on management personnel administration and guidelines for teaching 

personnel administration of Doi Santikeeree development education network group. Chiang Rai primanry educational service 

area 3. Population under studycomprised95 administrators and teachers in Doi santikeeree development education network 

group Instrment used was a guestionnaire of personnel affairs administration. Collected data were analyzed through applications 

of percentage,average.and standard deviation. 

The finding were personnel affairs administration of Doi Santikeeree development education network group at in 

average lelvel (3.19) due to the recritmont teacher at in high level (3.36) In a aspect of problems on teaching 

personnel administration of Doi Santikeeree development education network group at awerage level (3.45) when 

considered setting personnel register at the presentmament at in high level (3.59) inclvding guidelines for teaching 

personnel administration of Doi Santikeeree development education network group found thatrecruitment lacking teacher at 

high freguency.   
 

Keywords : Guidelines for Management Personnel Administration 
 

บทนํา 

 การบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในยุคปจจุบัน ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายการศึกษาท่ี

เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542” และท่ีไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ตาม

มาตรา 39 ไดกําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษาโดยยึดหลักการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหมีความเปนเอกภาพในดานนโยบายและมี

ความหลากหลายในการปฏบัิติ ท้ังทางดานวชิาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน

ท่ัวไป เพื่อใหเกิดความคลองตัวและมีอิสระในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งเปนการสราง

รากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาท่ีจะ สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสามารถพัฒนาได

อยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 6) โดยเฉพาะในดานกระบวนการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลเพื่อ

นําไปสู “โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งถือเปนนโยบายเรงดวนท่ีสําคัญในการเปนกลไกใหเกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพ มีความเปนเลิศและเกิดความเสมอภาคในการใหบริการทางการศึกษาท่ีเทาเทียมกันและไดมาตรฐาน

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 1-3) ดังปรากฏในหมวดท่ี 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

และท่ีไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และท่ีไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2), 2545, หนา 28) ดังน้ันจึงมีความ

จําเปนอยางยิ่งท่ีสถานศึกษาตองสรางองคกรของตนเองใหเปนองคกรท่ีมีคุณภาพการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลเพื่อประโยชนและบุคลากรในโรงเรียนท่ีจะไดเรียนรูจากกระบวนการบริหารของผูบริหาร และความรู



 

3175 

 

ความสามารถท่ีนักเรียนจะไดรับจากการสอนของครูท่ีมคีุณภาพ อันหมายถึงผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุ

ตามวัตถุประสงคอยางมปีระสทิธิภาพ  (รัชพล คชชารุงโรนจน, 2548, หนา 7) 

สําหรับการบริหารงานบุคคลน้ันเพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พุทธศักราช 2547 ผูบริหารโรงเรียนซึ่งถือวาเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญและเกี่ยวของกับกระบวนการการ

บริหารงานบุคลากรในโรงเรียนโดยตรง ซึ่งมีอยูหลายดานโดยเร่ิมต้ังแต ดานการวางแผนบุคลากร ดานการสรรหา ดาน

การบรรจุและการแตงต้ัง ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานการอุทธรณและการรองทุกข ซึ่ง

เกี่ยวของระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารงานบุคลากรเพื่อใหเปนไปตาม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 น้ัน อาจกอใหเกิด

ปญหาในการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาดานตางๆ ได อยางไรก็ตามการบริหารงานบุคลากรจะบรรลุตาม

วัตถุประสงคจะประสบผลสําเร็จหรือมปีญหาในการบริหารงานมากนอยเพียงใดน้ัน ยอมขึ้นอยูกับผูบริหารโรงเรียนแตละ

คน แตละโรงเรียนวาจะมมีาตรการ มกีลยุทธและกลวธีิ มคีวามฉลาดในการปกครองบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาใหเปนผู

มคีวามรู ความสามารถพัฒนาตนเองใหมคีุณภาพ มคีวามกาวหนาในอาชีพ มขีวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความม่ันคง

และเต็มใจท่ีจะปฏบัิติงานใหเกดิผลดตีอโรงเรียนเปนสําคัญ (ธีระ รุญเจริญ, 2548 หนา 71) 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีภารกิจในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

ขัน้พื้นฐานท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ และ

เปาหมายผลผลติของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปจจุบันสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงาน 100 คน มีโรงเรียนในสังกัด 168 โรง เปน

โรงเรียนรัฐบาล 153 โรง เปนโรงเรียนเอกชน 15 โรง มีจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 43,286 คน เปนนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล 

36,296 คน และนักเรียนโรงเรียนเอกชน 6,990 คน จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญอยูในวัยทํางานและเปนคนใน

พื้นท่ีสามารถปฏบัิติงานไดอยางเต็มความรูความสามารถปฏบัิติงานตรงตามความรูความสามารถ สงผลใหงานมีคุณภาพ 

และบรรลุตามเปาหมาย แตเปนเพียงบางสวนเทาน้ัน เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญไดรับการพัฒนาทาง

วชิาชีพและเทคนิคใหมๆ  นอย กาวไมทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงาน และมีสถานศึกษารอยละ 38.56 ท่ี

ขาดแคลนครูและมีครูสอนไมตรงวิชาเอก สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตํ่า และสถานศึกษาไมผานการ

รับรองมาตรฐานจากสมศ. ครูมภีาระงานมาก สงผลใหมเีวลาในการจัดการเรียนการสอนนอย อีกประการหน่ึงคือครูและ

ผูบริหารมกีารโยกยายบอยสงผลใหการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนไมตอเนื่อง (แผนปฏิบัติงานสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2556, หนา 19-20) 

 สําหรับโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 จากการติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี ปการศึกษา 

2556 โดยรวมต้ังอยูในเขตพื้นท่ีสูงตามภูเขา บางโรงเรียนอยูติดแนวชายแดนไทย–พมา ประชากรสวนใหญเปนชาวไทย

ภูเขาประกอบดวย เผามง อาขา ไทยใหญ  จนีฮอ วา ลซีอและไทย โดยอพยพมาจากตางถิ่นและต้ังบานเรือนตามแนวภูเขา 

มกีารใชภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง ประชากรสวนใหญมฐีานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกร  คาขาย และรับจาง ศาสนา

ท่ีนับถือ ไดแก พุทธ คริสต  อิสลามและนับถือผี โรงเรียนในกลุมมีคณะบุคคลและองคการใหความชวยเหลือ สนับสนุน  
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ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา และหนวยงานราชการในพื้นท่ีใกลเคียง โดยท่ัวไป

ชุมชนมคีวามสัมพันธกับสถานศึกษาคอนขางด ีแตมสีวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาคอนขางนอย สภาพชุมชนมี

การแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมเยาวชนปานกลาง สภาพภายในสวนใหญเอื้อตอการจัดการศึกษา แตสภาพแวดลอม

ภายนอก สวนใหญอยูในสภาพท่ีตองเรงพัฒนา เมื่อดูปจจัยตาง ๆ พบวา ปจจัย ภายนอกดานท่ีไมเอื้อตอการจัดการศึกษา 

คอื ดานสังคม วัฒนธรรม ดานเศรษฐกจิ ดานเทคโนโลยี การเมอืง และ กฎหมาย สวนปจจัยภายในสวนใหญเปนจุดแข็งท่ี

เอื้อตอการจัดการศึกษา ไดแก โครงสรางนโยบาย ดานผลผลิตและบริการ สวนท่ีเปนจุดออน ปจจัยภายใน คือ ดาน

บุคลากรท่ีตองเรงรัดพัฒนาใหมากท่ีสุด โดยตองใชศักยภาพท่ีเปนจุดแข็งและปจจัยเอื้อท่ีมีอยูในการเรงพัฒนา ซึ่ง

บุคลากรสวนใหญเปนครูบรรจุใหม มีความพรอมในการพัฒนา มีคุณวุฒิเหมาะสม และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดเปนอยางดี แตยังถือวาขาดประสบการณดานการสอนนักเรียนชาวไทยภูเขา 

ขณะเดียวกัน การจัดสวัสดิการ ท่ีพักอาศัยมีไมเพียงพอ สงผลตอขวัญกําลังใจและการปฏิบัติงาน อีกประการหน่ึงคือมี

การโยกยายครูบอยมาก ครูท่ีมาแทนตําแหนงเดิมไมตรงตามวิชาเอก (แผนปฏิบัติการประจําปของกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาดอยสันติครีี, 2556, หนา 1-6)   

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวจิัยมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการบริหารบุคลากร

ของสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติครีี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 

3 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 ใน 4 ดาน ไดแก ดานการ

บรรจุและการแตงต้ัง ดานการเสริมสรางประสทิธิภาพในการปฏบัิติราชการดานวินัยและการรักษาวินัย และดานการออก

จากราชการ เพื่อเปนแนวทางบริหารงานบุคลากร เพื่อการเปนโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กของกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาศึกษาดอยสันติครีี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาศึกษา

ดอยสันตคิรีี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาศึกษาดอยสันติ

ครีี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 

กรอบแนวคดิในการทําวจัิย 

 ตัวแปรท่ีศึกษา      

1. สภาพและปญหา 

 ดานการบรรจุและแตงต้ัง 

ดานการเสริมสรางประสทิธิภาพในการปฏบัิติราชการ 

ดานวนัิยและการรักษาวนัิย 

ดานการออกราชการ 
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2. แนวทางการบริหารงาน 

ดานการบรรจุและแตงต้ัง 

ดานการเสริมสรางประสทิธิภาพในการปฏบัิติราชการ 

ดานวนัิยและการรักษาวนัิย 

ดานการออกราชการ  
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปการศึกษา 2556 ประกอบดวย ผูบริหารจํานวน 5 คน 

ครูผูสอนจํานวน 90 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 95 คน   
 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมอืรวบรวมขอมูลในการวจิัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถามการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาศึกษาดอยสันติครีี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งมเีนื้อหาและรูปแบบดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

ศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา ม ี5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  

 ตอนท่ี 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

ศึกษาดอยสันติครีี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 ตอนท่ี 4 เปนขอคําถามเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา  กลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาดอยสันติครีี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 

การวเิคราะหขอมูล  

การวจิัยคร้ังน้ีจะประมวลผลดวยคอมพวิเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการหาคาความถี่ และคารอยละ  

 ผูวจิัยไดดําเนินการดังน้ี 

 1 วิเคราะหสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และ

ประสบการณทํางาน โดยใช ความถี่และคารอยละ เสนอในรูปแบบตาราง 

 2 วเิคราะหสภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติ

คีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐานเปนรายดานและโดยรวม เสนอในรูปแบบตาราง 

 3 นําผลการวิเคราะหทางสถิติมาแปลผลดังน้ี ซึ่งมีเกณฑการแปลคาเฉลี่ย 5 ระดับ โดยใชเกณฑการแปลผล

ดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2547) 



 

3178 

 

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความหมายวา  มกีารปฏบัิติงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความหมายวา  มกีารปฏบัิติงานอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความหมายวา  มกีารปฏบัิติงานอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความหมายวา  มกีารปฏบัิติงานอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความหมายวา  มกีารปฏบัิติงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 4 วเิคราะหแนวทางการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยใชความถี่และนําเสนอการบรรยายสรุปเปนความเรียง 
  

สรุปผลและอภปิรายผล 

 สรุปผลการวจัิย 

1. สภาพการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพจิารณารายดานโดยเรียงจากมากไป

หานอย พบวา ดานการบรรจุและการแตงต้ัง อยูในระดับ มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิตริาชการ ดานวนัิยและการรักษาวนัิย และ ดานการออกจากราชการ ตามลําดับ 

2. ปญหาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาศึกษาดอยสันติคีรี สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แสดงผลตามวัตถุประสงคของการวจิัยการบริหารงานบุคลากร

ของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 อยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดทําทะเบียนประวัติบุคลากรใหถูกตองและ

เปนปจจุบัน อยูในระดับ มาก รองลงมาคือ การสงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนาและฝกอบรม การสรรหา การ

บรรจุ แตงต้ังและการโยกยายบุคลากรทางการศึกษาใหถูกตองตามหลักเกณฑและโปรงใส อันดับสุดทาย คือ การจัด

สวัสดกิารและเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ใหแกบุคลากร  

3. แนวทางการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติครีี สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แสดงผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยการบริหารงานบุคลากรของ

สถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติครีี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

ดังน้ี 

 1. การเรียกบรรจุ แตงต้ัง ขาราชการครูตรงตามสาขาวชิาท่ีขาดแคลน (ความถี่ 37) 

 2. การเรียกบรรจุ การยาย ในแตละคร้ังควรเรียกในระหวางปดภาคเรียน ไมควรเรียกบรรจุในระหวางเปดภาค

เรียน เพื่อการเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนท่ีมปีระสทิธิภาพ (ความถี่ 28) 

 3. เปดโอกาสใหครูไดแสดงออกถงึความคดิ ความสามารถของตนเองไดอยางเต็มท่ี และคอยสงเสริมสนับสนุนให

พัฒนางานใหดย่ิีงขึ้นตอไป (ความถี่ 15)  

 4. มกีารจัดทําทะเบียนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางสํ่าเสมอ (ความถี่ 13) 

 5. ผูบริหารมอํีานาจหนาท่ีในการตัดสนิลงโทษ ผูท่ีกระทําผดิ (ความถี่ 5) 
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อภปิรายผล 

1. สภาพการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติครีี สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ สินธุ แสง

เนตร (2545) วจิัยเร่ือง สภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา 

จังหวัดมหาสารคาม กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในจังหวัดมหาสารคาม จาก 19 

โรงเรียน ผลการวิจัย พบวาปญหาการบริหารงานบุคลากรในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีเปนเพราะ ในการ

ปฏิบัติงานบุคลากรของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 3 บุคลากรมกีารโยกยายบอย ทําใหเกดิปญหาดานการจัดบุคลากรเขาปฏบัิติงาน คือไมสามารถจัดบุคลากร

เขาปฏิบัติงานตามความรูความสามารถได ดังท่ี สมพิศ ศุภพงษ (2540) วิจัยเร่ือง การบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต

การศึกษา 6 จํานวน 133 คน ผลการวิจัยพบวา ปญหาอุปสรรใจการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน ดานการวางแผน

บุคลากร คือ บุคลากรท่ีรับมาไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ขาดครูในวิชาทักษะ และบุคลากรโยกยายบอย ทําใหแผนท่ี

วางไวตองเปลี่ยนแปลง ปญหาดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน คือ ไมสามารถจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานตามความรู

ความสามารถได ครูหน่ึงคนตองรับผิดชอบงานหลายอยาง และบุคลากรไมถนัดในงานสงเสริมการเรียนการสอน ปญหา

ดานการบํารุงรักษาบุคลากร คอื งบประมาณมจีํากัด บุคลากรขอยายบอยเนื่องจากไมสะดวกในการเดนิทางมาปฏิบัติงาน 

และการพิจารณาความดีความชอบไมเหมาะสม ปญหาดานการพัฒนาบุคลากร คือ ขาดงบประมาณสนับสนุน ขาด

วิทยากรท่ีมีความรูความสามารถ และบุคลากรไมกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเอง ปญหาดานการประเมินผลการ

ปฏบัิติงาน คอื เกณฑการประเมนิผลไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ครูไมยอมรับผลการประเมิน และผูประเมินมีความเกรงใจ

เพื่อนรวมงาน 

2. สภาพปญหาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ สุภา

รัตน รวดเร็ว (2540) วจิัยเร่ือง ปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคลขาราชการตรวจคนเขาเมือง ในเขตพื้นท่ีภาค

ตะวันออก ผลการวิจัย พบวา ปญหาการบริหารงานบุคคลในภารวมอยูในระดับปานกลาง ปญหาดานการบํารุงรักษา

บุคลากร คือ ความสนใจปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายความเต็มใจในการปฏิบัติงาน และความกระตือรือรนในการ

ปฏิบัติงาน ปญหาดานการพัฒนาบุคคล คือ การปรับปรุงขอบกพรองของบุคคลในการปฏิบัติงาน การแสวงหาความรู

ความสามารถดวยตนเอง และการปฐมนิเทศบุคคลท่ีปฏิบัติงานใหม ปญหาดานการใหบุคคลพนจากงาน คือการ

สับเปลี่ยนหนาท่ีในการปฏิบัติงาน การกําหนดระเบียบขอบังคับ และกฎเพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติ และการต้ัง

คณะกรรมการพิจารณากรณีขาราชการกระทําความผิด ท้ังน้ีเปนเพราะวา สภาพการบริหารงานบุคลากรของกลุม

เครือขายพัฒนา ท้ังน้ีเปนเพราะ สภาพการปญหาการบรรจุและการแตงต้ังของสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

ดอยสันติครีี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 3 มกีารดําเนินการบรรจุและแตงต้ัง รับยาย โอน แทนตําแหนงท่ี

วางไมสอดคลองกับวิชาเอกท่ีโรงเรียนขาดแคลน ดังท่ี ผกาพรรณ ปะติเส (2542) วิจัยเร่ืองปญหา สาเหตุ และการแกไข

ปญหาการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม กลุมเปาหมายคือผูบริหาร และ

ผูปฏบัิติงานในสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 68 คน ผลการวิจัย พบวา ปญหาดานการวาง
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แผนการบริหารงานบุคคล คือ การกําหนดอัตรากําลังเจาหนาท่ีไมเปนไปตามความตองการ และการมอบหมายหนาท่ีไม

ตรงตามความรูความสามารถของบุคลากร ปญหาดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ังบุคลากร คือ ไมไดบุคลากรท่ีตรงตาม

สายงานท่ีตองการ บุคลากรไมสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน และขาดความสมดุลระหวางปริมาณงานและจํานวน

บุคลากรในการปฏบัิติงาน  
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

 จากขอคนพบในการวิจัยคร้ังน้ี ทําใหทราบวาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

ไดแก ดานการบรรจุและการแตงต้ัง ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัย 

และดานการออกจากราชการ  

 ควรดําเนินการดังน้ี 

1. ดานการบรรจุและการแตงต้ัง 

 1.1 กระทรวงหรือสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานควรกําหนดนโยบายใหกับเขตพื้นท่ีการศึกษา

และสถานศึกษาในการพจิารณาการบรรจุและการแตงต้ังขาราชการครูใหตรงกับสาขาวชิาท่ีขาดแคลน  

 1.2 สถานศึกษาควรจัดทําแผนระยะยาวในการบรรจุและแตงต้ังขาราชการครู 

 1.3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรกําหนดนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาดานการ

บริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา 

 2. ดานการเสริมสรางประสทิธิภาพในการปฏบัิติราชการ  

 2.1 สถานศึกษาควรดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในระยะ 5 ป เพื่อเสริมสราง

ประสทิธิภาพในการปฏบัิติหนาท่ีราชการอยางชัดเจน 

 2.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรใชหลักเกณฑ วธีิการในการพจิารณาความดี ความชอบ ท่ีทําใหขาราชการครู

มคีวามพงึพอใจ 

 2.3 ผูบริหารสถานศึกษาควรใหคําปรึกษาและชวยเสนอแนะการแกปญหาสวนตัวและแกปญหาการ

ปฏบัิติงาน 

 2.4 ผูบริหารควรมกีารสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏบัิติงานใหกับขาราชการครู 

 3. ดานวนัิยและการรักษาวนัิย 

 3.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกระจายอํานาจเกี่ยวกับการบริหารงานใหกับรองผูอํานวยการ หรือ

ขาราชการครูในสถานศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย 

 3.2 ผูบริหารควรกระทําตนเปนแบบอยางท่ีดใีหกับขาราชการครูในการรักษาวนัิย 

 4. ดานการออกจากราชการ 

 4.1 สถานศึกษาควรมีการจัดใหขาราชการครูท่ีพนตําแหนงหนาท่ีราชการ กลับเขามามีบทบาทในการ

ชวยเหลอืดูแลใหคําปรึกษา กับสถานศึกษา 
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 4.2 สถานศึกษาควรมกีารจัดกจิกรรมยกยองเชิดชูเกยีรติใหกับขาราชการครูท่ีพนตําแหนงหนาท่ีราชการ 

ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

 ควรศึกษาปญหาการบริหารงานบุคคลากรอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของอนุกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมผีลกระทบตอการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา 

 ควรศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมปีระสทิธิภาพในการปฏบัิติราชการ 

 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตอการบริหารงานบุคลากรของ

ผูบริหารสถานศึกษา 
  

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ  ลี้ตระกูล ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการทุกทาน คณาจารยผูเช่ียวชาญ 

รวมท้ังผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 และมหาวทิยาลัยพะเยา 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริม

นิสัยรักการอานของสถานศึกษา เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 โดยจําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ประชากร

ประกอบดวยผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาท่ีดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จํานวน 150 คน กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารและครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ปการศึกษา 2557 จํานวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเกี่ยวกับการ

ดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ท้ัง 4 ดาน 

ไดแก การวางแผนการสงเสริมการอาน (Plan) การดําเนินการสงเสริมการอาน (Do) การประเมินผลการสงเสริมการอาน 

(Check) และการปรับปรุงการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Action) คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายเปนระดับการปฏิบัติ พรอมท้ังนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย  

ผลการศึกษาพบวาสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 โดยแบงเปน 4 ดาน ในภาพรวม  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดคือ  ดานการปรับปรุงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 

(Action) มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก รองลงมาคอื ดานการวางแผนการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Plan)  มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก และดานท่ีนอยท่ีสุดดานการดําเนินการสงเสริมนิสัยรักการอาน(Do) มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก  
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ผลการศึกษาการเปรียบเทียบสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จําแนกตามเพศ อายุและประสบการณการทํางาน โดย

ภาพรวมและรายดานท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน 
 

คําสาํคัญ : นิสัยรักการอาน 
 

Abstract 

             The research with oneself in this time have the objective for study the state and proceeding project trend 

encourage the habit love reading of the school for compare with proceeding project encourages the habit loves 

reading of the school under Chiang Rai primary educational service area office 3. By separate to follow basic 

personal factor the people composes the executive and the teacher in the school where proceed the project 

encourage the habit love reading under Chiang Rai primary educational service area office 3. Amount borders are 

150 persons the sample is for example. The executive and the teacher are under Chiang Rai primary educational 

service area office 3. 2557 academic year amount borders are 108 persons. A tool that use in the education about 

proceeding project encourages the habit loves reading under Chiang Rai primary educational service area office 3. 

Both of borders are side for example layying plans encourages reading (Plan) the administration encourages reading 

(Do) push reading evaluation (Check) and push habit adaptation loves reading(Action) be questionnaire analyse the 

data by use average the part deviates the standard and interpret practice level together with present in table 

picture writes words to narrate. 

The education meets that the state and proceeding project trend encourage the habit love reading of the 

school under Chiang Rai primary educational service area office 3.  borders by divide to are 4 a side in the overall 

image. There is the practice is in many level consider lay a side meets that A side that have the practice in the level 

most is adaptation push habit side loves reading(Action). There is the practice is in many level layying plans side 

encourages the habit loves reading (Plan). There is the practice is in many level and a side least administration side 

encourages the habit love reading (Do). There is the practice is in many education comparison state level and 

proceeding project trend encourage the habit love reading of the school under Chiang Rai primary educational 

service area office 3.  Borders separate to follow the gender, age and work experience, by the overall image and 

lay 4 both of side sides, not different. 
 

Keywords: THE  HABIT LOVE READING 
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บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุไวในหมวด 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษามาตรา 24(3) 

ท่ีกําหนดวา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู

จากประสบการณจริง ฝกการปฏบัิติให คดิได คดิเปน ทําเปน รักการอานและเกดิการใฝรูอยางตอเนื่อง 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูป กําหนดใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญคือ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

จัดการเรียนการสอน  โดยผสมผสานสาระความรูทุกดานไวในทุกวชิา สงเสริมใหผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อ

การเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหเกดิการเรียนรู มคีวามรอบรูและจัดการเรียนรูได  ทุกเวลาทุกสถานท่ี 

นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดจุดมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนมี

คุณลักษณะท่ีสําคัญคือ เปนผูใฝรูใฝเรียนและแสวงหาความรูท่ีมีคุณคาในการดํารงชีวิตการทํางานและการพัฒนา

สติปญญา ดังน้ันการอานจงึมคีวามสําคัญอยางย่ิงในการเรียนรูทางวิชาการและขอมูล ขาวสารตาง ๆ และนําความรูท่ีได

จากการอานศึกษาคนความาพัฒนาความคิดไดอยางเหมาะสมมีคุณคาตอตนเองและสวนรวม(กระทรวงศึกษา, 2552, 

หนา  25)  

 การอานเปนพื้นฐานท่ีสําคัญของการเรียนรูและการพัฒนาสติปญญาของคนในสังคม การอานทําใหเกิดการ

พัฒนาดานสติปญญา ความรู ความสามารถ พฤติกรรมและคานิยมตางๆ รวมท้ังชวยในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิต 

พัฒนาไปสูสิ่งท่ีดท่ีีสุดของชีวิต การอานจึงมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยอยางย่ิง ความเปนจริงการอานไมไดมีความสําคัญ

ตอนักเรียนหรือนักศึกษาเทาน้ัน แตบุคคลท่ัวไปก็อาจแสวงหาความรูไดดวยการอาน การอานเปนสื่อกลางของการเรียนรู 

ผูอานมากยอมรูมากและถานําความรูน้ันมาใชประโยชนตอสังคม สังคมน้ันยอมมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาไปในทางท่ี

ถูกท่ีควรอยางรวดเร็ว ดังน้ันการปลูกฝงใหรักการอานต้ังแตงเยาววัยจึงเปนพื้นฐานในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

อีกท้ังการอานยังเปนหัวใจของการจัดกจิกรรมท้ังหลายในการเรียนการสอนและมคีวามสําคัญย่ิงตอความสําเร็จ การอาน

เปนทักษะท่ีสําคัญอันจะสงผลตอการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยเฉพาะระดับประถมศึกษาหากเร่ิมตนดี รากฐาน

การอานของเด็กก็จะด ี(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2549, หนา 1)  

การอานหนังสือเปนการพัฒนาตนเองและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึ่งเปนสิ่งจําเปนมากในการพัฒนาคน

และพัฒนาสังคม การอานหนังสือของคนไทยเปนกิจกรรมท่ีไมแพรหลายแมในหมูผูรูหนังสือแลว โดยเฉพาะการอาน

หนังสอืท่ีดแีละมสีาระย่ิงนอยลงไปอีกสาเหตุมีอยูหลายประการนับต้ังแตการขาดแคลนหนังสือท่ีดีและตรงกับความสนใจ

ของผูอาน การขาดแคลนหนังสือท่ีจะยืมอานไดไปจนถึงการดึงความสนใจและการแยงเวลาของสื่ออื่น ๆ เชน โทรทัศน 

วทิยุกระจายเสยีง ฯลฯ รวมท้ังขาดการชักจูง การกระตุนและมีนิสัยรักการอานท้ังในและนอกโรงเรียน เมื่อเทียบกับความ

เพลิดเพลินและการไดฟงไดรูเห็นเร่ืองตาง ๆ จากโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงแลว การอานหนังสือเพื่อวัตถุประสงค

ดังกลาวตองใชความพยายามมากกวาและตองมีทักษะในการอาน ถาจะใหการอานหนังสือเกิดเปนนิสัยจําเปนตองมีการ

ปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2549, หนา 7)   
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 การจัดการเรียนการสอนเปนหัวใจของการขับเคลื่อนท่ีจะนําไปสูการปฏิรูปการศึกษา ในกลุมสาระตางๆ 

สามารถเนนกระบวนการอาน เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการเรียนรู ชวยใหผูเรียนใชกระบวนการอานสรางความรูและ

ความคดิไปใชตัดสนิใจแกปญหาและสรางวสัิยทัศนในการดําเนินชีวติและนิสัยรักการอาน เขาใจกระบวนการอาน สามารถ

ตีความเร่ืองท่ีอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจนสามารถพัฒนาการเรียนรูของ

ตนไดเต็มศักยภาพ มเีจตคติท่ีดตีอการเรียน รูวธีิแสวงหาความรูดวยตนเองและมนิีสัยรักการอานอยางตอเนื่องตลอดชีวติ  

 การจัดกจิกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเปนกจิกรรมท่ีมุงกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความสนใจอยากรู อยาก

อาน จนสามารถนําความรูเหลาน้ันไปใชประโยชนไดอยางหลากหลาย สถานศึกษาสามารถนําการอานเขาไปอยูใน

กระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนไดตามศักยภาพและตองจัดกิจกรรมการอานเปนกิจกรรมเสริมนอกเหนือ

เวลาเรียน เพื่อกระตุนใหเกิดการอานอยางตอเนื่องและย่ังยืนเปนนิสัย ดังน้ันการดําเนินงานสงเสริมการอานในโรงเรียน  

ถอืเปนภารกจิหลักของโรงเรียนท่ีจะตองสงเสริมนิสัยรักการอานใหเกดิขึ้นในโรงเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน, 2549, หนา 24) 

 จากผลการสํารวจของกระทรวงศึกษาธิการ พบวาปญหาประการหน่ึงท่ีทําใหการศึกษาของไทยเปนไปดวย

ความลาช าและเปนปญหาตอการพัฒนาประเทศคือ  ประชากรในประเทศอานหนังสือกันนอยมากและ

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเจตนารมณของกระทรวงไววา “ป 2549 เปนปแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน”และ

กระทรวงศึกษาธิการจะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมี ทักษะท่ีสําคัญคือ ทักษะดานการอาน การใชภาษาไทย

ภาษาตางประเทศและทักษะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรท่ีเปนประตูสูความสําเร็จในการเรียนรูวิชาอื่นๆ ควบคูไปกับ

การวางรากฐานและบมเพาะความเปนคนดีมีคุณธรรม โดยเนนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการสงเสริมนิสัยรักการอาน 

การอานกับการเรียนการสอน การอานกับกจิกรรมพัฒนาผูเรียน และการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2549, หนา 1)   

 ดังน้ันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน จงึไดมอบนโยบายการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก

การอาน ปงบประมาณ 2549 โดยมวัีตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักใหนักเรียน ครูและผูบริหารเห็นความสําคัญของ

การอานมากขึ้นและใหการอานนําไปสูการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต ตลอดจนสรางแรงจูงใจและกระตุนใหสถานศึกษาจัด

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานอยางตอเนื่องและเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย เขต 3 ไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดังกลาว จึงมอบหมายใหสถานศึกษา

ในสังกัดดําเนินกจิกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใหแก นักเรียน  

 ผูวิจัยตระหนักและเห็นความสําคัญในการสงเสริมนิสัยรักการอานและหาแนวทางในการดําเนินกิจกรรม

สงเสริมนิสัยรักการอานเพื่อลดจํานวนนักเรียน ท่ีอานไมได เขียนไมไดและอาน ไมคลอง เขียนไมคลองใหลดลงและให

นักเรียนมีนิสัยรักการอานมากเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังน้ันจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน เพื่อให

นักเรียนมีนิสัยรักการอาน อานไดเร็ว อานไดคลอง ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูและสรางนิสัยในการแสวงหา

ความรูตอไป ซึ่งการอานเปนพื้นฐานท่ีสําคัญของการเรียนรูและพัฒนาสติปญญาของคนในสังคม การอานทําใหเกิดการ

พัฒนาท้ังดานสติปญญา ความรูความสามารถ พฤติกรรมและคานิยมตาง ๆ รวมท้ังชวยในการเปลี่ยนแปลงการดําเนิน

ชีวติในสังคมใหพัฒนาไปสูสิ่งท่ีดท่ีีสุดของชีวติ  การอานจึงมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยอยางย่ิง (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2549 , หนา 1)   
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จากขอมูลขางตนผูวิจัยสนใจจะศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย   เขต 3 เพื่อเปนขอมูลและแนวทางในการปรับปรุง

แกไข พัฒนาในเร่ืองสงเสริมนิสัยรักการอาน ในสถานศึกษา รวมท้ังมีคูมือดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 เปนลําดับตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 โดยจําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 

กรอบแนวคิด 

                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานการวิจัย  

1. ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการ

สงเสริมนสัิยรักการอานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 แตกตางกัน 

2. ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการ

สงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 แตกตางกัน 

3. ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนว

ทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย เขต 3 แตกตางกัน 
  

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ประสบการณการทํางาน 

  

 

ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนตอสภาพและแนว

ทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เชียงราย เขต 3  4 ดานคอื 

1. การวางแผนการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Plan) 

2. การดําเนินการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Do) 

3. การประเมนิผลการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Check) 

4. การปรับปรุงการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Action) 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย เขต 3 ปการศึกษา 2557 จํานวน 150 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ป

การศึกษา 2557 จํานวน 108 คน ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจช่ีและมอรแกน (KreJcie & 

Morgan) 
 

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

              เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการ

สงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย     เขต 3 

ประกอบดวย 4 ดาน 

การวเิคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ดําเนินการดังน้ี   

1. นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามซึ่งครบถวนและสมบูรณทุกฉบับ 

จํานวน 150 ฉบับ 

2. นําแบบสอบถามท่ีมขีอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส 

3. วเิคราะหเปรียบเทียบสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จําแนกตาม เพศ อายุและประสบการณการทํางาน วิเคราะห 

โดยคา T – test และ F – test 

4. วเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 โดยหาคาเฉลี่ย (�̅�) และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เปนรายขอ รายดานและโดยรวมและแปลความหมายคาเฉลี่ยตามเกณฑท่ีกําหนดแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการ

บรรยายวเิคราะหโดยใช One Way Analysis of variance ถาพบความแตกตางอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 จงึนํา

คาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูใชการทดสอบโดยวธีิเชฟเฟ (Scheffe’sPost hoc Comparison) 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 โดยแบงเปน 4 ดาน ในภาพรวม  มกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก  
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2. การเปรียบเทียบสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จําแนกตามเพศ อายุและประสบการณการทํางาน พบวาไม

แตกตางกัน 

 อภปิรายผลการวจัิย 

  จากผลการศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปราย

ผลไดดังน้ี 

 1. ดานการวางแผนการสงเสรมินสิัยรักการอาน (Plan) 

      สภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ดานการวางแผนการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Plan) มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษาจะตองมีการวางแผนเพื่อกําหนดแนวนโยบายท่ีสงเสริมการอานอยางชัดเจนซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของวิลาวรรณ วงคลังกา (2551) ไดทําการประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน โรงเรียนหอ

พระ ปการศึกษา 2551 พบวาดานปจจัยโครงการ อยูในระดับความพงึพอใจมาก  

               2. ดานการดําเนนิการสงเสรมินสิัยรักการอาน (Do) 

      สภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ดานการดําเนินการสงเสริมนิสัยรักการอาน(Do) มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษาจําเปนตองมกีารดําเนินการใหนักเรียนทําบันทึกการอานอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของงานวิจัยของวิลาวรรณ  วงคลังกา (2551) ไดทําการประเมินโครงการสง เสริมนิสัยรักการอาน โรงเรียนหอ

พระ ปการศึกษา 2551 พบวาดานกระบวนการดําเนินโครงการ โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก และยัง

สอดคลองกับแนวคิดของพิชัย  ศิริอรรถ (2553) ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน

โรงเรียนไพโรจนวชิชาลัย อําเภอเมอืงรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด พบวาการพัฒนาการดําเนินงานสงเสริมนิสัยรักการอาน ใน

วงรอบท่ี 1 โดยใชกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน 5 กิจกรรม คือกิจกรรมกิจกรรมหองสมุดเคลื่อนท่ี 

กจิกรรมเร่ืองเลาเชาน้ี กจิกรรมคนหาสุดยอดยอดนักอาน กจิกรรมนักอานแฟนพันธุแท กจิกรรมนิทานเท่ียงวันสรางสรรค

สังคม สงผลใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการอานอยากอานหนังสอื มคีวามต้ังใจในการอานหนังสือ เมื่ออานแลวสามา

รถถายทอดสิ่งท่ีไดรับจากการอาน เพื่อขยายผลความรูสูคนอื่นและยังสอดคลองกับงานวิจัยของจักรพันธ  ตะเรียน 

(2554) ไดศึกษาการประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กําแพงเพชร เขต 2 พบวาดานกระบวนการของโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ภาพรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

              3. ดานการประเมินผลการสงเสรมินสิัยรักการอาน (Check) 

     สภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ดานการประเมินผลการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Check) มีการปฏิบัติโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษาตองมีการตรวจสอบความเพียงพอ ความสนใจ ประเภทหนังสือ สารสนเทศใน
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หองสมุดอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ทฤษฎี สิงอุปโป (2550) ท่ีไดศึกษาการประเมินโครงการ

สงเสริมนิสัยรักการอาน โรงเรียนบานหลุบหวายปาขาม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานีเขต 1 พบวาการประเมิน

โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยใชแบบประเมนิโครงการผลการประเมนิโครงการโดยภาพรวม อยูในระดับมาก  

               4. ดานการปรับปรุงการสงเสรมินสิัยรักการอาน (Action) 

            สภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ดานการปรับปรุงการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Action) มีการปฏิบัติโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษาจําเปนจะตองมกีารปรับเพิ่มงบประมาณเพื่อสนับสนุนสงเสริมโครงการสงเสริม

นิสัยรักการอานซึ่งสอดคลองกับ จักรพันธ  ตะเรียน (2554) ไดศึกษาโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวาดานผลผลิตของโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานใน

สถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุดคอืหลังการเขารวมกจิกรรมสงเสริมนิสัยรักการ 

    ผลการศึกษาการเปรียบเทียบสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดาน

ท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน เนื่องจากความแตกตางของวัย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เบลน (1983) ไดศึกษาความ

แตกตางระหวางเด็กท่ีมีประสบการณในการอานและไมมีประสบการณในการอานของเด็กกอนวัยเรียน โดยศึกษา

เปรียบเทียบจากอายุ ภูมิหลังความสามารถในการอาน ความแตกตางของปญหาท่ีเกี่ยวกับความสามารถในการอาน ผล

การศึกษาพบวาเด็กท่ีมีประสบการณในการอานจะมีความ สนใจเร่ืองราวท่ีมีสาระยุงยาก ใหความสนใจขอมูลขาวสาร

ชอบอานหนังสือท่ีมีขอเท็จจริง พจนานุกรม สารานุกรม เด็กกลุมน้ีจะมีความคิดดีเลิศ เปนเด็กท่ีสมบูรณทุกดาน ไมเคย

ประสบความลมเหลวในชีวิตมากอน มีความราเริงและมีการปรับตัวไดดีกวาเด็กท่ีไมมีประสบการณในการอาน 

นอกจากน้ัน ยังทําแบบทดสอบความสามารถในการอานการวิเคราะหคําศัพทไดในระดับคะแนนท่ีดีกวาเด็กท่ีไมมี

ประสบการณในการอาน การวเิคราะหคําศัพทไมแตกตางกันในบทบาทท่ีเกี่ยวกับการอานหนังสอืใหเด็กฟง พาไปหองสมุด  

ใหดูโทรทัศนการศึกษา แตมีความแตกตางกันในบทบาทท่ีเกี่ยวของกับการพูดคุยอภิปราย  สอบถามเร่ืองท่ีอานจาก

หนังสือใหเด็กฟง โดยท่ีผูปกครองกลุมท่ีมีประสบการณในการอานมีความถี่ในการปฏิบัติมากกวาผูปกครองกลุมท่ีไมมี

ประสบการณในการอานมากอน 

  ผลการศึกษาการเปรียบเทียบสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จําแนกตาม อายุและประสบการณ โดย

ภาพรวมและรายดานท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ นรคดิ อาทิเวช (2551) ไดศึกษากระบวนการ

บริหารท่ีสงเสริมนิสัยรักการอานในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนก

ตาม อายุและประสบการณ โดยรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน  
  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20%20%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช 

1.1 สถานศึกษาจะตองมกีารวางแผนเพื่อกําหนดแนวนโยบายท่ีสงเสริมการอานอยางชัดเจน 

สถานศึกษาตองดําเนินการใหนักเรียนทําบันทึกการอานอยางสมํ่าเสมอ 

1.2 สถานศึกษาตองมีการตรวจสอบความเพียงพอ ความสนใจ ประเภทหนังสือ สารสนเทศในหองสมุด

อยางสมํ่าเสมอ 

1.3 สถานศึกษาตองมกีารปรับเพิ่มงบประมาณเพื่อสนับสนุนสงเสริมโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 

2. ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 กับเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ๆ 

2.2 ควรมกีารศึกษาถงึปจจัยท่ีสงผลตอการอานในโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ดร.อนวัช  อุนกอง ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการทุกทาน คณาจารยผูเช่ียวชาญ รวมท้ังผูบริหารและ

ครูผูสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 และมหาวทิยาลัยพะเยา 
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สภาพและแนวทางการนเิทศภายในดานวิชาการของโรงเรยีนในสังกดักรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

Guidelines for Academic Supervision of the schools under the Department of 

Local Government, in Phan, Chiang Rai 

พมิผกา จันตะวงศ10

1* และ ฐิตชัิย รักบํารุง11

2 

Phimphaka Jantawong1* and Thitichai Ruckbumrung2 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการนิเทศภายในดานวิชาการและมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี้                     

1) เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในดานวชิาการของโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย 2) เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอ

พาน จังหวัดเชียงรายโดยจําแนกตามตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา ผลการศึกษาสรุปได ดังน้ี 

1. สภาพการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย ท้ังโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

2. สภาพปจจุบันของการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอ

พาน จังหวัดเชียงราย จําแนกตามตําแหนงและขนาดโรงเรียน ท้ังโดยรวมและทุกรายดานไมแตกตางกัน 

3. แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในดานวิชาการ ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลง ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหหลากหลายและแปลกใหม ทันสมัย เพื่อกระตุนความสนใจของ

ผูเรียน จัดใหมีหองสําหรับเก็บสื่อการเรียนการสอนอยางเปนระบบ มีการซอมแซมและบํารุง สามารถนํามาใชไดสะดวก

และคุมคามากย่ิงขึ้น และมกีารจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมนิเคร่ืองมอืท่ีใชในการวัดและประเมนิผล 
 

คําสําคัญ: การนิเทศภายในดานวชิาการ 
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Abstract  

The study is intended to improve communication within the academic and specific objectives: 1) to study the 

internal supervision of academic schools in the Department of Local Government District, Chiang Mai Province, 2) to 

study the internal supervision side. Proceedings of the schools under the Department of Local Government District, 

Chiang Mai Province, classified by the location and size of the institutions. The results are summarized as follows:  

1. The Academic Supervision of schools under the Department of Local Government District, Chiang Mai 

Province. Both overall and in the level  

2. The current state of the academic supervision of the schools under the Department of Local Government 

District, Chiang Mai Province. BY position and size of the school As a whole and all the different  

3. Guidelines for Improving Academic Supervision. Should be developed and improved to reflect the 

change. Activities should be teaching the rich and exotic edge to arouse the interest of the students. Provide room 

for storage media teaching system. The repair and maintenance Can be more convenient and cost effective. And the 

establishment of a committee to assess the tools used to measure and evaluate. 
 

Keywords : Academic Supervision 
 

บทนํา 

การศึกษาถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ การจัดการศึกษาท่ีดียอมสงผลให

ประชากรนําความรูความสามารถของตนเองมาใชในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม สามารถปรับตัวตอสภาวการณ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในปจจุบันไดอยางดีกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 6 ไดกลาวไววา การจัดการศึกษาตองเปนไป

เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังน้ันจึงถือไดวาการจัดการศึกษาเปนรากฐานท่ีสําคัญในการ

สรางความม่ันคงและความกาวหนาใหแกประเทศชาติ แตเนื่องจากการจัดการศึกษามีความสัมพันธกับสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี ซึ่งในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จึงทําใหการจัด

การศึกษาเปนงานท่ีละเอียดออน ซับซอน จําเปนตองปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง เพื่อใหจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ

สอดคลองกับยุคสมัยปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

สถานศึกษาเปนหนวยงานสําคัญท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกเด็กท่ีมีอายุในเกณฑตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 และตามแนวนโยบายของรัฐ ซึ่งจําเปนตองจัดการศึกษาให

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 

มาตรา 22 ท่ีกลาวไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือ

วาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการเรียนการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มศักยภาพ ประกอบกับพุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 หมวดท่ี 6 มาตรฐานและ
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การประกันคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดใหโรงเรียนมรีะบบประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังระบบประกันคุณภาพภายในและ

ระบบประกันคุณภาพภายนอก และถือวาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี

ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังน้ันภารกจิของผูบริหารและครูคอืตองรวมกันพัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการจัดการเรียน

การสอนเพื่อใหผูเรียนเปนสมาชิกท่ีด ีเปนพลเมอืงท่ีมคีุณภาพในสังคม (พัชรี ศานติอาวรณ, 2552) 

การนิเทศการสอนเปนภารกิจอยางหน่ึงท่ีมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีโรงเรียนไมอาจละเลยได 

งานวจิัยหลายฉบับไดรายงานเกี่ยวกับการจัดสภาพการจัดการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนโดยท่ัวไปวา โรงเรียนไดจัดให

มีการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนขึ้นแลว แตสภาพท่ีไดจัดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจดานอื่น ๆ แลวยังปฏิบัติอยูใน

เกณฑนอยและยังขาดประสิทธิภาพ ขาดหลักเกณฑและกระบวนการท่ีถูกตอง ท้ังน้ีเนื่องจากประสบปญหาและอุปสรรค

หลายประการ ท่ีสําคัญคอื ปญหาเกี่ยวกับบุคลากรภายในโรงเรียนท่ียังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศ บุคลากร

ในโรงเรียนไมยอมรับเทคนิควธีิ แนวความคดิ เทคโนโลยีใหม เพื่อนํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน 

การปฏิบัติงาน และไมศรัทธาในตัวผูนิเทศภายในโรงเรียน ขาดบุคลากรท่ีจะรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานนิเทศดาน

วชิาการภายในโรงเรียน มีการจัดทําเปาหมาย แผนงานและโครงการเกี่ยวกับงานนิเทศ งานวิชาการตาง ๆ ในโรงเรียนไม

เดนชัด โรงเรียนขาดขอมูลเพื่อการวางแผนการดําเนินงานจัดการนิเทศงานวชิาการในโรงเรียน เวลาในการปฏบัิติการนิเทศ

ของบุคลากรในโรงเรียนมีนอย เพราะบุคลากรมีงานสอนและหนาท่ีอื่นท่ีไดรับมอบหมายประจําอยูแลว นอกจากน้ียัง

ประสบปญหาเกี่ยวกับงบประมาณ วัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ รวมท้ังการไมไดรับการสนับสนุนอยาง

เพยีงพอจากหนวยงานตนสังกัดและผูบริหารระดับสูงขึ้นไป การขาดขวัญกําลังใจในการปฏบัิติงาน เหลาน้ีเปนตน 

จากสภาพและปญหาท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นวาการนิเทศภายในเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานใน

ดานวิชาการของโรงเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางการศึกษา ท้ังน้ีเพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

ครูผูสอนตองเขาใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนจงึจะสามารถจัดกจิกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข ผูศึกษา

จงึมคีวามสนใจในการท่ีจะศึกษาสภาพและแนวทางการนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาแนวการนิเทศภายในดานวชิาการของสถานศึกษา โดยผลการศึกษาท่ีไดจะไดนําไป

เปนขอมูลเพื่อนําไปใชในการปรับปรุง พัฒนา และแกไขปญหาการนิเทศภายของสถานศึกษา และเพื่อพรอมรับการ

ประเมนิตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงรายโดยจําแนกตามตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

ตัวแปรตน 
 

 

 

ตัวแปรตามการนิเทศภายในดานวชิาการ 

1. ตําแหนง 

1.1 ผูบริหาร 

1.2 ครูผูสอน 

2. ขนาดของสถานศึกษา 

2.1 ขนาดเล็ก 

2.2 ขนาดกลาง 

2.3 ขนาดใหญ 

1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
 

2. ดานการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 

3.ดานการสรางและการใชสื่อการสอน 
 

4. ดานการวัดและการประเมนิผลการสอน 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

ขอบเขตดานประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คอื ผูบริหารและครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 5 โรงเรียน จํานวน 68 คน 

ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษาแนวทางการนิเทศงานวชิาการ 4 ดาน ซึ่งประกอบดวย ดานหลักสูตรและ

การบริหารหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดและ

ประเมนิผลการเรียนการสอน 

ขอบเขตดานตัวแปร 

การศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษาตัวแปร ไดแก ตําแหนง ขนาดของสถานศึกษา ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร

ดานการจัดกจิกรรมการเรียนการ สอนดานการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดและการประเมินผล

การเรียนการสอน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บขอมูลคร้ังน้ี แบงเปน 3 ตอน 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ตําแหนงปจจุบัน และขนาดของ

สถานศึกษาลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจรายการ (Checklist) 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาการนิเทศภายในของโรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย4 ดาน คือดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ดานการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรการสวนประมาณคา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับตามวิธีของลิเคอรท 

(Likert Scales) ดังน้ี  5 ระดับการปฏบัิติมากท่ีสุด 4 ระดับการปฏบัิติมาก 3 ระดับการปฏบัิติปานกลาง 2 ระดับการปฏิบัติ

นอยและ 1 ระดับการปฏบัิตินอยท่ีสุด  

 ตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการนิเทศภายในดาน

วชิาการของโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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ผลการศึกษา 

สภาพการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก (𝜇=4.03) โดยมคีาเฉลี่ยระหวาง 3.99 – 4.06 เมื่อพจิารณารายดานพบวา ดานการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝜇=4.06) รองลงมาคือการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

(𝜇=4.04) และดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร (𝜇= 4.03) สวนดานการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน       

มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด (𝜇=3.99) ดังน้ี 

ดานหลักสูตรและการบริหาร โดยรวมอยูในระดับมาก (𝜇= 4.03) โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 3.76 - 4.19  เมื่อพิจารณา

รายขอ มีการวางแผนงานหรือโครงการเพื่อสงเสริมการนําหลักสูตรไปใชอยางสมบูรณผูบริหาร ครูรวมกันแกไขปญหาท่ี

เกดิจากการใชหลักสูตร โดยการประชุม นิเทศภายในช้ันเรียน ต้ังคณะทํางานในการแกไข ฯลฯ และโรงเรียนไดดําเนินงาน

ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น หรือจัดทําหลักสูตรทองถิ่น มี

คาเฉลี่ยสูงสุดเทากันคอื (𝜇= 4.19) สวนโรงเรียนไดจัดหาหรือจัดใหมีเอกสารหลักสูตรไวใหเพียงพอสําหรับศึกษาคนควา

และโรงเรียนนําคณะครูศึกษาดูงานดานหลักสูตรจากหนวยงาน สถาบัน หรือโรงเรียนผูนําการใชหลักสูตร มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด

เทากันคอื (𝜇=3.76) 

ดานการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก (𝜇= 4.06) โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 3.82 - 4.34 

เมื่อพจิารณารายขอ พบวา โรงเรียนไดสงเสริมใหครูมกีารเตรียมการสอน ชวยเหลือใหครูจัดทําแผนการสอน ตารางสอน 

และกําหนดการสอน มคีาเฉลี่ยสูงสุด (𝜇= 4.34) รองลงมา คอื โรงเรียนไดมกีารปรับปรุงแกไขปญหาการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน มคีาเฉลี่ยเทากับ (𝜇=4.15) และจัดใหครูสอนเนื้อหาวชิา กลุมสาระตางๆ ตามความถนัดและความสามารถ

ของแตละคน (𝜇= 4.13) ตามลําดับ สวนแนะนําวิธีการสอนแบบตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังวิธีการสอนท่ีแปลกใหม

ใหแกครูอยูเสมอมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด (𝜇=3.82) 

ดานการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก (μ=3.99) โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง           

3.78 - 4.24 เมื่อพจิารณารายขอ พบวา ช้ีแจงแนะนําใหครูเห็นความสําคัญและประโยชนของการใชสื่อการเรียนการสอน

ซึ่งเปนคาเฉลี่ยสูงสุด (μ= 4.24) รองลงมา คือ โรงเรียนมีการกําหนดบุคคลหรือคณะบุคคลรับผิดชอบงานดานการจัดหาสื่อ   

การเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย (μ=4.15) และโรงเรียนสนับสนุนใหครูมีการแลกเปลี่ยนการใชสื่อการเรียนการสอนรวมกัน 

(μ= 4.07) ตามลําดับ โรงเรียนมกีารจัดทําระบบและจัดระเบียบการใชและบํารุงรักษาสื่อ มคีาเฉลี่ยตํ่าสุด (μ=3.78) 

ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก (𝜇= 4.04)  โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง      

3.91 - 4.15 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา โรงเรียนมีเคร่ืองมือท่ีใชในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ซึ่งเปน

คาเฉลี่ยสูงสุด (𝜇= 4.15) รองลงมา คอื โรงเรียนไดกําหนดแนวปฏบัิติในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในแตละ

ปการศึกษามคีาเฉลี่ย (𝜇=4.10) และโรงเรียนมกีารติดตาม ตรวจสอบวธีิการและหลักฐานการวัดและประเมนิผลการเรียน

การสอนของครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ (𝜇= 4.04) ตามลําดับ สวนสนับสนุนการจัดตั้ง

คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการเรียน การสรางขอทดสอบ วิเคราะหขอทดสอบ และพิจารณาปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ

วัดผลประเมนิผลมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด (𝜇=3.91) 
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สภาพปจจุบันของการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย จําแนกตามตําแหนง ท้ังโดยรวมและทุกรายดานไมแตกตางกัน ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 

ผูบริหาร อยูในระดับมาก (𝜇 = 3.51) ครูผูสอนอยูในระดับมาก (𝜇=4.07) ซึ่งไมมีความแตกตางกัน ดานการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ผูบริหารอยูในระดับมาก (𝜇 = 3.71) ครูผูสอนอยูในระดับมาก (𝜇 = 3.97) ซึ่งไมมีความแตกตางกัน 

ดานการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน ผูบริหารอยูในระดับมาก (𝜇 = 3.57) ครูผูสอนอยูในระดับมาก (𝜇 = 3.85) 

ซึ่งไมมีความแตกตางกัน และดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ผูบริหารอยูในระดับมาก (𝜇 = 3.63)  

ครูผูสอนอยูในระดับมาก (𝜇 = 3.86) ซึ่งไมมคีวามแตกตางกัน  

สภาพปจจุบันการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ท้ังโดยรวมและทุกรายดานไมแตกตางกัน ดานหลักสูตรและการบริหาร

หลักสูตร โรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับมาก (𝜇 = 3.71)  โรงเรียนขนาดกลางอยูในระดับมาก (𝜇=3.94)  โรงเรียนขนาด

ใหญอยูในระดับมาก (𝜇= 4.20) ซึ่งไมมคีวามแตกตางกัน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดเล็กอยูใน

ระดับมาก (𝜇=3.71) โรงเรียนขนาดกลางอยูในระดับมาก (𝜇= 3.97) โรงเรียนขนาดใหญอยูในระดับมาก (𝜇=4.25) ซึ่งไม

มคีวามแตกตางกัน ดานการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับมาก (𝜇=3.57) โรงเรียน

ขนาดกลางอยูในระดับมาก (𝜇 =3.85) โรงเรียนขนาดใหญอยูในระดับมาก (𝜇=4.26) ซึ่งไมมีความแตกตางกัน ดานการ

วัดและประเมินผลการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับมาก (𝜇=3.63) โรงเรียนขนาดกลางอยูในระดับมาก 

(𝜇=3.86) และโรงเรียนขนาดใหญอยูในระดับมาก (𝜇=4.33) ซึ่งไมมีความแตกตางกัน ระดับการปฏิบัติโรงเรียนขนาด

ใหญมกีารปฏบัิติดานการนิเทศสูงสุด (𝜇=4.26) รองลงมาคอืขนาดกลาง (𝜇=3.90) และขนาดเล็ก (𝜇= 3.65) ตามลําดับ 

แนวทางการพัฒนาดาน หลักสูตรและการบรหิารหลักสูตร 

ควรมกีารพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ป มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 

ควรจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ วัย และมีความยืดหยุนเหมาะสมกับนักเรียนมากท่ีสุด    

และจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศดานวิชาการ อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอและนําผลมา

วเิคราะหเพื่อแกไขและพัฒนา ตามลําดับ  

แนวทางการพัฒนาดานการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  

ควรมีการสงเสริมใหผูเรียนไดมีปฏิบัติจริงและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ มากขึ้น มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาคอื ควรจัดหลักสูตรในดานการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหหลากหลายและแปลกใหม ทันสมัย เพื่อกระตุน

ความสนใจของผูเรียน และควรมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนใหม ๆ อยางนอยปการศึกษาละ 1 คร้ัง 

ตามลําดับ  

แนวทางการพัฒนาดานการสรางและการใชสื่อการเรยีนการสอน 

ควรจัดใหมีหองสื่อการเรียนสอน ในการจัดเก็บสื่อการเรียนการสอนอยางเปนระบบ มีการซอมแซมและบํารุง 

สามารถนํามาใชไดสะดวกและคุมคามากย่ิงขึ้น มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคอื ควรมีการจัดการอบรมแลกเปลี่ยนการผลิต

สื่อในแตละกลุมสาระ ท้ังจากบุคคลภายในโรงเรียนหรือจากหนวยงานอื่น ๆ และสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํา จัดหา
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สื่อใหเพยีงพอ หรือใชวัสดุท่ีหาไดงาย ใกลตัว มีการผลิตสื่อท่ีไดจากวัสดุธรรมชาติ เหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียนและผูเรียน 

ตามลําดับ  

แนวทางการพัฒนาดานการวัดและประเมินผลการเรยีนการสอน 

ควรสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลใหกับครูทุกคน เพื่อใหมีการปฏิบัติเปนไปในแนวทาง

เดยีวกัน มคีาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคอื จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมนิเคร่ืองมอืท่ีใชในการวัดและประเมินผล และวัดผล

ประเมนิผลตามสาระและตัวช้ีวัดของแตละสาระวชิา ตามลําดับ  
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

จากการศึกษาสภาพและแนวทางการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายรวม 4 ดาน คอื ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ดานการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน และดานวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาระดับ

ทัศนะท้ัง 4 ดานพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดังน้ี 

ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร โดยรวมแลวมีการปฏิบัติการนิเทศอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา

โรงเรียนไดมีการใชและบริหารหลักสูตรเปนอยางดี ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนไดยึดหลักสูตรแกนกลางในการจัดทํา

แผนงานและโครงการดานหลักสูตรของสถานศึกษา มกีารมีการวางแผนงานหรือโครงการเพื่อสงเสริมการนําหลักสูตรไป

ใชอยางสมบูรณ ผูบริหารและครูรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดจากการใชหลักสูตร โดยการประชุม นิเทศภายในช้ันเรียน      

ต้ังคณะทํางานในการแกไข ฯลฯและ โรงเรียนไดดําเนินงานปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรใหสอดคลอง

เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น หรือจัดทําหลักสูตรทองถิ่น ซึ่งแสดงใหเห็นวาโรงเรียนไดใหความสําคัญในการนิเทศภายใน

ดานวิชาการดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร มีความตระหนักวาหลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา    

จึงทําใหโรงเรียนมีการปฏิบัติดานน้ีอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับ อําภา บุญชวย (2546, หนา 17 – 29 อางถึงใน สุรชัย 

คูณแกว, 2555, หนา 99) ท่ีไดกลาววา หลักสูตรเปนแผนการปฏิบัติงานหรือเคร่ืองช้ีนําทางในการปฏิบัติงานของครูและ

บุคลากร เพราะหลักสูตรจะเสนอแนะจุดมุงหมายการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน 

ซึ่งครูควรจะปฏิบัติอยางจริงจัง และนอกจากน้ียังมีคํากลาวอีกวา สําหรับการนําหลักสูตรสูการสอนน้ัน เปนการ

ตีความหมายและกําหนดรายละเอียดของหลักสูตร สิ่งท่ีผูนําไปใชตองตีความหมายคอื ความมุงหมายของหลักสูตร เพราะ

หลักสูตรแมบทกลาวไวอยางกลาง ๆ  ผูนําไปใชตองกําหนดรายละเอียดเอาเอง จะตองพิจารณาวามีความมุงหมาย

อยางไร จะสอนใคร ระดับไหน อยางไร และตองการใหเกิดอะไรขึ้นในตัวผูเรียน หลังจากทําความเขาใจจุดมุงหมาย

ตลอดจนหลักการและโครงสรางแลว จะตองกําหนดรายละเอียดของหลักสูตรวาใหผูเรียนไดเรียนเกี่ยวกับอะไร โดยมี

คณะกรรมการจัดทําประมวลเนื้อหาการสอน โครงการสอนหรือแผนการสอน กําหนดการสอน และบันทึกการสอน

ประจําวัน ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของเอกสารหลักสูตร สอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 25 อางถงึใน 

ฉวีวรรณ พันวัน, 2552 หนา 82) ไดกลาววา หลักสูตรเปนแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงประสงคจะอบรมฝกฝน

ผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตองการ สวน Saylor Alexander (อางใน ชวลิต ชูกําแพง, 2551, หนา 12) กลาววา 

หลักสูตรหมายถึง สิ่งท่ีแสดงถึงความต้ังใจดานโอกาส เพื่อการจัดบรรยากาศเพื่อใหไดรับการศึกษารวมกันและสิ่งอื่นๆ 

โดยมรีะยะเวลาและเนื้อหาท่ีจัดไวอยางแนนอน 
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ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนไดมีการสงเสริมใหครูเตรียมการสอน ชวยเหลือใหครูจัดทํา

แผนการสอน ตารางสอน และกําหนดการสอนมกีารปรับปรุงและแกไขปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงให

เห็นวาโรงเรียนใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียน ซึ่งเปนสิ่งท่ีสําคัญ เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีครูและเด็กทํา

รวมกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการสงเสริมใหครูเตรียมการสอน ชวยเหลือใหครูจัดทําแผนการสอน ตารางสอน และ

กําหนดการสอน จะทําใหครูสามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดอยางราบร่ืน สามารถพานักเรียนบรรลุวัตถุประสงค

ท่ีต้ังไวได ทําใหการเรียนการสอนมคีุณภาพ โรงเรียนจึงใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรมการเรียนสอน โดยมีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 11 อางถงึใน ฉววีรรณ พันวัน. 2552 หนา 83) ไดสรุปวา 

การเรียนการสอนเปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดในกระบวนการใชหลักสูตร เพราะเปนกิจกรรมท่ีใกลชิดกับเด็กและเด็กได

ปฏิบัติมากท่ีสุด กิจกรรมการเรียนการสอนเปนกิจกรรมท่ีเด็กและครูตองทํารวมกัน โดยการเรียนการสอนเปนการ

ดําเนินการเพื่อเอื้ออํานวยใหหระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหเปนไปอยางราบร่ืน บรรลุผลตาม

จุดมุงหมายและตองมีการจัดระบบสนับสนุน เชนเดียวกับ กมล ภูประดิษฐ (2545, หนา 39 อางถึงใน สุรชัย คูณแกว 

2555. หนา 101) ไดกลาวถึงการเรียนการสอนไววา เปนภารกิจท่ีสําคัญย่ิงของโรงเรียน เพราะเปนกระบวนการพัฒนา

ผูเรียนโดยตรง การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพยอมสงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามท่ีหวังไวสุรชัย คูณแกว (2555, หนา 

24) กลาววา งานดานกิจกรรมการเรียนการสอน เปนภารกิจหลักของโรงเรียนท่ีเนนการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งบุคลากรใน

โรงเรียนจะตองวางแผนรวมกันในการจัดองคประกอบของการเรียนรูใหสัมพันธกัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

จะตองมกีารวเิคราะหความตองการของผูเรียน จัดกิจกรรมซึ่งตองใหสอดคลองกับความตองการ ความแตกตางระหวาง

บุคคล จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู หาเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับหลักสูตร มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรความรู 

อันจะนําไปสูจุดหมายปลายทางของภารกจิหลัก  

ดานการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนไดมกีารช้ีแจง แนะนําใหครูเห็นความสําคัญและประโยชน

ของการใชสื่อการเรียนการสอนกําหนดบุคคลหรือคณะบุคคลรับผดิชอบงานดานการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะแผนการสอนมีบทบาทในการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาของบทเรียนไดตรงและ

งายขึ้น สื่อท่ีดีจะสามารถกระตุนความสนใจของผูเรียนไดดี ทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายท่ีวางไวได 

ดังน้ันผูบริหารจึงเนนใหครูผูสอนเห็นความสําคัญของการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน ทําใหมีการปฏิบัติอยูใน

ระดับดี สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 11 อางถึงใน สุรชัย คูณแกว 2555. หนา 28) กลาววา           

สื่อนวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ การจัดกจิกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จะฝกใหผูเรียนไดคิดและปฏิบัติดวยตนเอง    

ซึ่งตองอาศัยสื่อและวัสดุอุปกรณท่ีหลากหลาย นาสนใจ โรงเรียนจึงควรสนับสนุนสิ่งเหลาน้ีใหพรอม เพื่อใหครูสามารถ

เลอืกใช เตรียมหรือจัดทําเพิ่มเติมไดอยางสะดวก และใหผูเรียนไดใช คิดคน ปฏิบัติดวยตนเอง กิดานันท มลิทอง (2450, 

สื่อออนไลน) กลาววา สื่อการสอนจะมีคุณคาก็ตอเมื่อผูสอนไดนําไปใชอยางเหมาะสมและถูกวิธี ดังน้ัน กอนท่ีจะนําสื่อ   

แตละอยางไปใช ผูสอนจงึควรจะไดศึกษาถงึลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอน ขอดีและขอจํากัดอันเกี่ยวเนื่องกับตัว

สื่อและการใชสื่อแตละอยาง ตลอดจนการผลิตและใชสื่อใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนดวย ท้ังน้ีเพื่อใหการจัด

กจิกรรมการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมาย และวัตถุประสงคท่ีวางไว  

ดานการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอน โรงเรียนมเีคร่ืองมอืท่ีใชในการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอน

มีการกําหนดแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในแตละปการศึกษา ท้ังน้ีเนื่องจากการวัดและ
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ประเมนิผลเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสามารถตรวจสอบไดวาผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายตามท่ีหลักสูตรไดกําหนดไวหรือไม 

ครูผูสอนจะตองตระหนักวาผลท่ีไดจากการประเมินผลจะนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนอยางไร ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเปนสิ่งท่ีใชคนและแสดงศักยภาพของผูเรียน ใชในการตรวจสอบคุณภาพ

ของการเรียนการสอน และยังสามารถนําผลมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้นดวย 

โรงเรียนจึงใหความสําคัญกับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ

สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548 อางถึงใน สุรชัย คูณแกว 2555. หนา 101) ไดกลาววาการ

ประเมนิผลการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนกระบวนการตรวจสอบผลการจัดกจิกรรม

การเรียนรูและพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรนําไปปรับปรุงผลการจัดกิจกรรม

การเรียนรูใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานท่ีกําหนดไวและใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียนเพื่อสถานศึกษาจะตอง

รับผดิชอบการวัดและประเมนิผลการเรียนใหเปนไปอยางเหมาะสม มคีุณภาพ และประสทิธิภาพ ใหผลการประเมนิถูกตอง

ตามสภาพความรู ความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียน ในขณะเดียวกันการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของ

สถานศึกษาจะตองมีการจัดการเปนระบบและกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพรองรับการประเมินภายในและการ

ประเมินภายนอกตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได และเพื่อใหการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานใหถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู เชนเดียวกับ ผลการศึกษาของ สมชาย ไชย

จนิดา (2547 อางถงึใน ฉววีรรณ พันวัน. 2552 หนา 85) พบวา การมกีารวางแผนการวัดผลประเมนิผลการเรียนการสอน

และสอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาของหลักสูตร มกีารใชเคร่ืองมอืในการวัดผลการเรียนตลอดปการศึกษา มีการนํา

ผลการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและเสนอผลการประเมินในท่ีประชุมวิชาการ รวมท้ัง

รายงานผลการประเมนิใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 

สภาพปจจุบันของการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย จําแนกตามตําแหนง ท้ังโดยรวมและทุกรายดานไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารและครูผูสอน

ตระหนักในความสําคัญของการดําเนินการนิเทศภายในดานวชิาการในโรงเรียน บุคลากรมีความรูความเขาใจและมุงม่ันท่ี

จะทํางานใหสําเร็จตามท่ีวางไว ซึ่งสอดคลองกับ ไพรัช ชารีแกว (2549 หนา 88) ไดศึกษาทัศนะของขาราชการครูท่ีมีตอ

สภาพและปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบวา 

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ขาราชการครูท่ีมีตําแหนงตางกัน มีทัศนะ

ตอสภาพการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน 

สภาพปจจุบันของการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดโรงเรียน ท้ังโดยรวมและทุกรายดาน ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ โรงเรียนถึงแม

จะมีขนาดแตกตางกัน แตบทบาทหนาท่ีรวมถึงนโยบายท่ีไดรับจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของไม

แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภวัตร พิเลิศ (2554 อางถึงใน หะมะสูดิง มามะ. หนา 112 หนา 28)           

เร่ืองการดําเนินการตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร 

พบวาโรงเรียนท่ีมขีนาดแตกตางกัน เห็นวาการดําเนินการนิเทศภายในไมแตกตางกัน  
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ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาสภาพปจจุบันของการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียน  ในทัศนะของผูบริหารและครู 

สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายเปนแนวทางใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน

นําไปพัฒนาตนเอง พัฒนาคนและพัฒนางาน เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดอยางมี

คุณภาพ ผูศึกษามขีอเสนอแนะ ดังน้ี  

 1. หนวยงานตนสังกัดควรกําหนดนโยบายท่ีสนับสนุนใหทุกโรงเรียนดําเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน

อยางจริงจังและเปนรูปธรรม 

 2. โรงเรียนควรมีแผนงานการนิเทศภายในดานวิชาการอยางชัดเจน มีการดําเนินการนิเทศอยางเปนระบบ 

ตอเนื่อง สมํ่าเสมอ และสามารถตรวจสอบได 

 3. ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนตองรวมมือกันอยางจริงจังในการวางแผนการนิเทศ และปฏิบัติตามแผนท่ีวาง

ไว โดนถอืวาเปนหนาท่ีรับผดิชอบรวมกัน 

 4. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบหรือเทคนิควิธีการนิเทศภายในดานวิชาการท่ีมีความเหมาะสมกับโรงเรียนมาใช 

เพื่อใหงานดานวชิาการเกดิประสทิธิภาพสูงสุด 
  

กติตกิรรมประกาศ 
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สภาพและแนวทางพัฒนาการดําเนนิงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนของโรงเรยีน

ขยายโอกาสในอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย  

เขต 2 

A study the State and Guidelines Implementation Development of Advising and 

Helping Student System  Management of Educational Opportunity Expansion 

Schools in Maesuai District under Chiangrai Primary Educational Service Area 

Office 2 

ศริรัิตน  ขัดทะขันธ12

1 แล โสภา  อํานวยรัตน2 

Sirirat  Khudtakhun  and Sopa  Amnuayrat 
 

บทคัดยอ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและหาแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัยคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 2 จํานวน 160 คน ผลการวจิัย พบวา 1) สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยาย

โอกาสในอําเภอแมสรวย ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน  โดยเรียงจากมากไปนอยไดดังน้ี ดานการปองกันและแกไข

ปญหานักเรียน ดานการสงตอนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการสงตอนักเรียน และดานการคัดกรอง

นักเรียนตามลําดับ 2) แนวทางในการดําเนินงานการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส 

พบวา ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีผูเสนอแนวทางสูงสุดคือ โรงเรียนควรมีระบบการเก็บขอมูลนักเรียนเปน

รายบุคคล 

 

คําสําคัญ :  สภาพการดําเนินงาน, แนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
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Abstract 

 This purposes of this research to study the operational management and guidelines implementation of 

advising and helping student system  management of educational opportunity expansion schools in Maesuai District 

under Chiangrai Primary Educational Servise Area Office 2. The samples group used 160 persons. The results 

showed that 1) the state of advising and helping student system  management of educational opportunity expansion  

schools in Maesuai District High level in all aspects by descending below. The prevention and solution of students 

pass the students recognize individual students for student transit and the screening students, respectively, 2) the 

guidelines on operations management system to assist students of the school extend opportunities that the individual 

students recognized with the highest offer is that the school should have a system of individualized student data 

collection. 
 

Key words: The state of Management, Guidelines Development of Advising and Helping Student System 
 

บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย

ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุข (มาตรา 6) นอกจากน้ีแนวทางการจัดการศึกษายังไดให ความสําคัญแกผูเรียน

ทุกคน โดยยดึหลักวาทุกคนมคีวามสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือ วา ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ตองสงเสริม

ใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) ในการจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญท้ังความรู 

คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาซึ่งเร่ืองหน่ึงท่ีกําหนดใหการ

ดําเนินการคอื เร่ือง ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวติอยางมคีวามสุข (มาตรา 23 ขอ (5) ท้ังน้ีการ

จัดกระบวนการเรียนรูใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนรูจักประยุกต ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไข

ปญหาใหรูจักคดิเปน ทําเปน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยม ท่ีดงีาม และคุณลักษณะอันพงึประสงคไวในทุกวิชา อีกท้ังมี

การประสานความรวมมอืกับ บิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนมีจํานวน 54 ขอ 

สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดได 4 ลักษณะ คือ 1) สิทธิในการมีชีวิตอยูรอดเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยท่ีจะมีชีวิตอยู

รอดหลังคลอดจากครรภมารดา ครอบคลุมความตองการจําเปนท่ีเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ซึ่งไดแก ปจจัย 4 อัน

หมายถงึ อาหารเคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค แนวทางในการพทัิกษคุมครองเด็กของสถานศึกษามีดังน้ีคือ ให

โภชนาการท่ีดี ใหความรักและเอาใจใสดานสุขภาพ ใหทักษะชีวิตท่ีถูกตองใหการเลี้ยงดู 2) สิทธิในการไดรับการปกปอง

คุมครองเปนสิทธิท่ีจะไดรับการปกปองคุมครองมิใหถูกลวงละเมิดสิทธิจากการทําราย ทารุณท้ังทางดานรางกาย จิตใจ 

การถูกลวงละเมดิทางเพศการใชแรงงานเด็ก การถูกใชเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาประโยชนของผูใหญ รวมถึงสิทธิตาม

กฎหมายในประการอื่น ๆ เชน สทิธิในการมช่ืีอและสัญชาติของตนเอง แนวทางในการพิทักษคุมครองเด็กของสถานศึกษา 

มีดังน้ี คือ การไมลวงละเมิด การไมทํารายการไมทอดท้ิง การไมเอารัดเอาเปรียบ การดูแลรักษาความปลอดภัยการ
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คุมครองใหพนจากยาเสพติด 3) สิทธิในการไดรับการพัฒนาเด็ก ๆ ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดานอยาง

เพยีงพอและเต็มตามศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กใหมีความเปนอยูและสิ่งแวดลอมท่ีดีขึ้น ท้ังดานโภชนาการ

ดานสุขภาพอนามัย นันทนาการใหเหมาะสมกับวัยท่ีเด็กควรจะไดรับ เชน สทิธิในการศึกษาเลาเรียน การเลน การพักผอน 

การมอิีสระในการคดิ การนับถอืศาสนาการเขาถงึขอมูลขาวสารแนวทางในการพทัิกษคุมครองเด็กของสถานศึกษา มีดังน้ี 

คือ การเลนพักผอน การไดรับการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ การเขาถึงขอมูลขาวสาร การสงเสริมใหไดรับการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 4) สิทธิในการมีสวนรวมในสังคมและตัดสินใจชีวิตตนเอง หมายถึง การยินยอมใหเด็กไดรับ

บทบาทท่ีสําคัญในชุมชน เด็กจะตองมสีทิธิในการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชุมชนและสังคม การไดรับบริการของรัฐ 

การมสีวนรวมในการรับสทิธิประโยชนตาง ๆ โดยเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมถูกกีดกันแบงช้ันวรรณะ หรือถูกจํากัดโดย

เงื่อนไขตาง ๆ เปนกรณีพิเศษ เปนการเฉพาะกลุมหรือเฉพาะบุคคลแนวทางในการพิทักษคุมครองเด็กของสถานศึกษามี

ดังน้ีคือ เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีมีผลกระทบการมีบทบาทในชุมชนการมีสวนรวมในการตัดสินใจการมี

เสรีภาพในการติดตอสื่อสาร การมีสวนรวมในการกําหนดกฎกติกา ระเบียบในโรงเรียนการมีสวนรวมในการกําหนด

บทเรียนและกจิกรรมตาง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หนา 1) 

  

 ดังน้ันระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงเปนงานท่ีสําคัญของสถานศึกษา เพื่อสงเสริมพัฒนาและแกปญหา

ใหแกนักเรียน ซึ่งเปนเด็กและเยาวชนไทยในสังคมยุคใหมท่ีตองเผชิญปญหาในขั้นวิกฤติ ทําใหเด็กและเยาวชนไมสามารถ

ปรับตัวและรูเทาทัน หลงใหลไปกับสิ่งมอมเมาไมสนใจศึกษาเลาเรียน จึงเปนหนาท่ีของสถานศึกษาและครูท่ีจะตองดูและ

ชวยเหลือตอไป ซึ่งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ัน จําเปนตองมีการบริหาร

จัดการท่ีดีเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ท้ังผูบริหารครูประจําช้ันหรือครูท่ีปรึกษาบุคลากรใน

โรงเรียน รวมท้ังผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน และองคกรภายนอกท่ีเกี่ยวของ มีการทํางานเปนทีม รวมคิด รวมวางแผน 

รวมปฏบัิติ และช่ืนชมผลงานเพื่อสรางสรรคระบบการดูแลการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวติและแกวกิฤตสังคม ประเทศไทยมีความเจริญและการเปลี่ยนแปลงมากในดานเศรษฐกิจสังคม อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีและการเกษตร สงผลใหมีการอพยพเคลื่อนยายของคนชนบทเขามาอยูในเมืองมากขึ้นและหนาแนนทํา ใหวิถี

ชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากสภาวการณดังกลาวยอมสรางปญหาใหกับทุกคน 

โดยเฉพาะวัยรุนซึ่งเปนชวงวัยท่ีกําลังท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา เปนวัยท่ีตองหาเอกลักษณของตนเองมีความ

อยากรูอยากเห็น อยากลองตองการอิสระและการยอมรับจากกลุมเพื่อน เหลาน้ีเปนธรรมชาติของวัยรุน ท่ีจะเปนเหตุแหง

ความเสี่ยงตอการเกดิอันตรายและปญหาตาง ๆ ตามมา(กรมสุขภาพจติ, 2547, หนา1) 

โรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอแมสรวย ก็เปนโรงเรียนท่ีจัดกจิกรรมแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง

เรงดวนภายใตสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางมากมายในปจจุบัน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี มีความสุข มี

ความสามารถทางสติ ปญญาเพยีบพรอมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม และดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สงเสริม  

ครูและผูปกครองใหมีศักยภาพในการรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบและมีสภาพการดําเนินงานการ

บริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีครอบคลุม ท้ัง 3 ดาน น้ันก็คือ ดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต 

เพื่อสงผลใหนักเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพ มคีุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค   
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ความเปนมาขางตน ผูศึกษามคีวามสนใจและศึกษาสภาพการดําเนินงานและ แนวทางการบริหารงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสมาโดยตลอดเนื่องจากในโรงเรียนขยายโอกาสมีเด็กนักเรียนท่ีชวงระดับช้ัน

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาท่ีมคีวามตองการท่ีแตกตางกัน ประกอบกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ท่ีใหนําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชในโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โดยใหนํามาประยุกตปรับใชให

เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน   ผูศึกษาจงึตองการศึกษาการแนวทางพัฒนาการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ของโรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วามีสภาพการ

ดําเนินการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางไร เพื่อใหไดขอมูลมาพัฒนาการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนตอไป 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแม

สรวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแม

สรวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 งานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

 

-ความหมายและความสําคญัของการบริหารงานระบบการ

ดูแลชวยเหลอืนักเรียน 

- วัตถุประสงคของระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน 

-ประโยชนของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 

- องคประกอบของระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนของ

สถานศึกษา 

- การบริหารจัดการและกระบวนการดําเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลอืนักเรียนของสถานศึกษา 

-แนวคดิและหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานระบบดูแล

ชวยเหลอืนักเรียน 

- ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลอื

นักเรียน 
 

สภาพและแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนขยายโอกาส อําเภอแมสรวย 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย 

เขต 2 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

 การวจิัยเร่ือง สภาพและแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอ

แมสรวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยได

กําหนดพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาไดแก โรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 2 โดยมขีัน้ตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี  ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวม

ขอมูล การวเิคราะหขอมูล และสถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาน้ีไดแก ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวยสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 14 คน และรองผูอํานวยการสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส

อําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 6 คน รวมท้ังสิ้น 20 คน และครูของ

โรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  จํานวน  254 คน สรุป 

ประชากรรวมท้ังสิ้น 274 คน  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

 ครูของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 จํานวน 

140 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, อางอิงใน ธานินทร ศิลป

จารุ, 2552, หนา 48-49) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 140 คน โดยใชวธีิเทียบอัตราสวน 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีการ

สรางแบบสอบถามดังน้ี 

       1. ศึกษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีศึกษา แลวกําหนดวัตถุประสงค 

       2. สรางแบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพและแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

ขยายโอกาสอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 1 ฉบับ ครอบคลุมท้ัง 5 

ดาน ดังน้ี 1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) ดานการคัดกรองนักเรียน 3) ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 4) 

ดานการปองกันและชวยเหลอืนักเรียน 5) ดานการสงตอนักเรียน โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

          ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบปลายเปด จําแนก

ตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณการปฏบัิติงาน 

          ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มลัีกษณะเปน

มาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับคอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุดโดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถามตาม

แนวคดิ และทฤษฏขีองบาสและอโวลโิอ (Bass and Avolio, 1994 อางใน ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ, 2554)  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนครอบคลุมเนื้อหา 

5 ดานซึ่งเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด 
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 3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวไปหาคุณภาพของแบบสอบถามตอไป 

 3.1  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 

 ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมอื ผูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอนดังน้ี 

          3.1.1 ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบเคร่ืองมอื ท่ีสรางไว 

          3.1.2 หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จ เสนออาจารยท่ีปรึกษา  

เพื่อขอความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ แลวนํามาปรับปรุง แกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

 1)  นายสุทัด จันทะสนิธุ   

 2)  นายชูชาติ ซาวคําเขต    

 3)  นายจาตุรงค   สทิธิบุญมา  

    3.2 ตรวจสอบความถูกตองพิจารณาปรับแกตามตัวแปรท่ีศึกษาโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective 

Congruence) และปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาท่ีใชตามคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมอืวจิัย 

 4. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อใชแจกกลุมตัวอยางจริงในการวจิัยตอไป 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมขีัน้ตอนดังน้ี 

 1. ติดตอขอหนังสอืจากมหาวทิยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขออนุญาตผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอแมสรวย สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อเขาแจกแบบสอบถาม ในสถานศึกษาชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถามใน

การศึกษาคร้ังน้ี 

       2. เดนิทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทุกโรงเรียน และกําหนดวัน เวลา ขอรับแบบสอบถามคนื      

 3. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคนืมา ตรวจสอบความสมบูรณ และวเิคราะหขอมูล 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

 ผูศึกษาไดดําเนินการวเิคราะหขอมูล ดังน้ี 

       1. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสอบถาม

ชนิดเลือกตอบ (Check List) วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยล และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการ

บรรยาย 

       2. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน มาวเิคราะหขอมูล

โดยใชคาเฉลี่และคาเบียงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการแปล

ความหมายของคาเฉลี่ย (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, หนา 69) 

 3. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 แนวทางในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนวิเคาะหขอมูล

โดยใชความถี่  
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ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจิัยไดนําเสนอ โดยใชตารางประกอบการบรรยาย จําแนกตามลําดับไดดังน้ี 

1. การวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

2. การวิเคราะหสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวย 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

3. แนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวย 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

 สรุปผล 

 1. สถานภาพท่ัวไป พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง มีอายุ 36 ปขึ้นไป วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ

ปริญญาตรี และมปีระสบการณในการทํางานระหวาง 5 - 10 ป  

  2. สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 

         2.1 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูใน

ระดับมากทุกขอโดยประเด็นท่ีมีระดับมากท่ีสุดคือครูประจําช้ันมีการออกเย่ียมบานนักเรียนเพื่อใหทราบสภาพความ

เปนอยูของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุมเสี่ยง รองลงมาคอื ครูประจําช้ันมสัีมพันธภาพอันดกีับนักเรียน จนนักเรียนเกิด

ความไววางใจ เช่ือม่ันและศรัทธา และดานท่ีมีระดับนอยท่ีสุดคือโรงเรียนมีการประสานกับผูปกครองโดยตรงเพื่อใหได

ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนตามตองการ  

       2.2 ดานการคัดกรองนักเรียน พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก

ทุกขอโดยประเด็นท่ีมีระดับมากท่ีสุดคือ โรงเรียนใชเกณฑเดียวกันในการคัดกรองนักเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนมีการ

รายงานผลขอมูลคัดกรองนักเรียน ไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาใหการชวยเหลือนักเรียน

อยาง และดานท่ีมรีะดับนอยท่ีสุดคอืโรงเรียนมีการปฏิบัติ กับนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา อยางถูกตอง จนนักเรียนไมเกิด

ความรูสกึวาตนเองแปลกแยกจากนักเรียนอื่น  

          2.3 ดานการสงเสริมนักเรียน พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก

ทุกขอโดยประเด็นท่ีมีระดับมากท่ีสุดคือ ครูประจําช้ันมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ โรงเรียนมีการ

จัดกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนรูจักตนเอง รูจักผูอื่นและสังคมดีขึ้น และดานท่ีมีคาระดับนอยท่ีสุดคือโรงเรียนเปดโอกาสให

นักเรียนมสีวนรวมในการกําหนดรูปแบบของกจิกรรมตามความสนใจ  

         2.4 ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา 

อยูในระดับมากทุกขอโดยประเด็นท่ีมีระดับมากท่ีสุดคือ ครูประจําช้ันเอาใจใสดูแลนักเรียนอยางท่ัวถึง และเทาเทียมกัน 

รองลงมาคือ ครูประจําช้ันมีความเขาใจปญหา ของนักเรียน ตามเพศ และวัย เปนอยางดี และดานท่ีมีคาระดับนอยท่ีสุด

คอืโรงเรียนจัดอบรมใหความรูในเร่ืองการปรับตัวและการวางตัวในสังคม  

          2.5 ดานสงตอนักเรียน พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ

โดยประเด็นท่ีมรีะดับมากท่ีสุดคอื ครูประจําช้ันแกไขปญหานักเรียนเบ้ืองตนดวยตนเองกอน หากไมสามารถแกไขไดจึงทํา
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การสง รองลงมาคอื ครูประจําช้ันมกีารวเิคราะห และพจิารณาขอมูล กอนการสงตอนักเรียน และดานท่ีมีระดับนอยท่ีสุด

คอืโรงเรียนมกีารนัดหมาย วัน เวลา สถานท่ีในการสงตอนักเรียน กับหนวยงานท่ีรับชวงตอ อยางชัดเจน  

3. แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน                                    

        3.1 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวาโดยภาพรวมมีประเด็นตรงกันมากท่ีสุดคือโรงเรียนควรมีระบบ

การเก็บขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล รองลงมาคอืนักเรียนควรเปดโอกาสใหครูประจําช้ันไดทําความรูจักเปนรายบุคคล 

    3.2 ดานการคัดกรองนักเรียน พบวาโดยภาพรวมมปีระเด็นตรงกันมากท่ีสุดคอืโรงเรียนควรมีขอมูลพฤติกรรม

ของนักเรียนใหเพยีงพอในการคัดกรอง รองลงมาคอืการคัดกรองนักเรียนควรมคีวามชัดเจน 

    3.3 ดานการสงเสริมนักเรียน พบวาโดยภาพรวมแลวมปีระเด็นตรงกันมากท่ีสุดคือโรงเรียนควรการสงเสริมให

นักเรียนไดทํากจิกรรมท่ีตนเองถนัด รองลงมาคอืควรแจงจุดประสงคของกจิกรรมสงเสริมท่ีใหนักเรียนเขาใจชัดเจน       

       3.4 ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน พบวาโดยภาพรวมมีประเด็นตรงกันมากท่ีสุดเพียงประเด็นเดียว

คอืโรงเรียนควรมรีะบบการปองกันและแกไขในเชิงโครงสรางคณะกรรมการ                 

       3.5 ดานสงตอนักเรียนพบวาโดยภาพรวมมีประเด็นตรงกันมากท่ีสุดคือโรงเรียนควรมีขอมูลในการสงตอของ

นักเรียนท่ีชัดเจน รองลงมาคอืครูประจําช้ันควรมกีารสื่อสารกับผูปกครองเพื่อทําความเขาใจในการสงตอ 

อภปิรายผล 

การศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแม

สรวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยนํามา

อภิปรายผลได ดังน้ี 

 1. จากการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนน้ีสืบเนื่องจากโรงเรียน

มกีารปฏบัิติ ในระดับมากทุกดาน  โดยเรียงลําดับสภาพการดําเนินงานการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในแต

ละดานจากมากไปนอยไดดังน้ี ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน ดานการสงตอนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปน

รายบุคคล ดานการสงตอนักเรียน และดานการคัดกรองนักเรียน จึงกลาวไดวาการดําเนินงานการบริหารงานระบบดูแล

ชวยเหลอืนักเรียนจะมปีระสทิธิภาพขึ้นอยูกับปจจัยตอไปน้ี ปจจัยแรก มนุษยทุกคนมศัีกยภาพท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเอง

ไดตลอดชีวติ เพยีงแตใชเวลาและวธีิการท่ีแตกตางกัน เนื่องจากแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคล ดังน้ัน การยึดนักเรียน

เปนสําคัญในการพัฒนาเพื่อดูแลชวยเหลอื ท้ังดานการปองกัน แกไขปญหา หรือการสงเสริมจึงเปนสิ่งจําเปน ปจจัยท่ีสอง 

ความสําเร็จของงานตองอาศัยการมีสวนรวม ท้ังการรวมใจ รวมคิดรวมทําของทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปน

บุคลากรในโรงเรียนทุกระดับ ผูปกครอง หรือชุมชน (กรมสุขภาพจิต,2547, หนา 2) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทักษิณ 

ทักษิมา (2547, หนา 114 -125) ไดศึกษาพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ พบวา การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน ทําใหครูท่ีปรึกษามีความรู

ความเขาใจในกระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามขั้นตอนในการแกปญหานักเรียนใหไดรับการ

ชวยเหลืออยางเปนระบบอยางตอเนื่อง 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ไดดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลพื้นฐาน 

จัดทําระเบียนสะสม ดําเนินงาน โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ครูท่ีปรึกษา นักเรียนและผูปกครองใหความ

รวมมอืดวยด ี2) การคัดกรองนักเรียน มกีารวเิคราะหขอมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียน และการดําเนินงานในการพิจารณา
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คัดกรองนักเรียน ในรูปคณะกรรมการใหไดมาตรฐานสอดคลองกับสภาพบริบทของนักเรียนในทองถิ่น โดยการกํากับ

ติดตามใหความรูคลอดระยะเวลา 3) การสงเสริมนักเรียน โดยการจักกิจกรรมโฮมรูม นักเรียนมีการพัฒนาดานอารมณ 

จติใน มคีวามเช่ือม่ันและกลาแสดงออก ครูและนักเรียนมสัีมพันธภาพท่ีดตีอกัน นักเรียนไดเรียนรูการคบเพื่อนมารยาทใน

สังคม และการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองช้ันเรียนผูปกครองมีความรัก ความเขาใจ เอาใจใสในการอบรมส่ังสอนบุตร

หลาน และโรงเรียนจัดโครงการเย่ียมบานเพื่อสรางสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองและนักเรียน ไดขอมูลจากสภาแวดลอมทาง

บาน 4) การปองกันและการแกไขปญหา มีการใหคําปรึกษาเบ้ืองตนแกนักเรียน การดําเนินจัดกิจกรรมหองเรียน การ

ดําเนินการจัดกิจกรรมซอมเสริม การดําเนินงานกิจกรรมสื่อสารกับผูปกครอง โดยนักเรียนไดมีสวนรวมในการพัฒนา

ตนเองตามความถนัด ตามความสามารถ 5) การสงตอใหมกีารดําเนินการวเิคราะหพจิารณาขอมูลนักเรียนเพื่อสงตอ และ

มกีารประสานงานกับอาจารยท่ีรับนักเรียน เพื่อชวยเหลอืแกไขปญหานักเรียนของครูท่ีปรึกษาและครูท่ีเกี่ยวของ ทําใหชวย

แกปญหาและลดปญหาของนักเรียนลงได ปญหาของนักเรียนยังไมถงึขัน้รุนแรงท่ีตองดําเนินการสงตอผูเช่ียวชาญ และวรีะ 

โอบออม (2549) ไดทําวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานลาด 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความ

คดิเห็นของครูในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานอําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก 

1) ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน 2) ดานการดําเนินงานตามแผน 3) ดานการนิเทศกํากับ ติดตาม และ 4) ดาน

การประเมนิผล และเปรียบเทียบความคดิเห็นท่ีมตีอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพในการปฏบัิติงานของครู ประเภท

ของสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และพฤติกรรมผูนํา กลุมตัวอยางไดแก ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบาน

ลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 189 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามวัดระดับความคดิเห็นท่ีมตีอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยครอบคลุมการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 4 ดาน มคีาความเช่ือม่ันเทากับ .97 ผลการวจิัยพบวา 1) ครูในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการเตรียมและ

วางแผนดําเนินงาน ดานการตําเนินงานตามแผน และดานการประเมินผล อยูในระดับมาก สวนดานการนิเทศ กํากับ 

ติดตามอยูในระดับปานกลาง 2) ครูในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี 

เขต 2 ท่ีมีสถานภาพในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานไมตางกัน ครูท่ีอยูประเภทสถานศึกษา

ตางกัน มคีวามคดิเห็นโดยรวม ไมแตกตางกัน  

   2. จากการวจิัยพบวา แนวทางพัฒนาแกไขในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยาย

โอกาสอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ภาพรวมมีประเด็นท่ีนํามา

อภิปรายดังน้ี  

        2.1 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โรงเรียนควรมรีะบบการเก็บขอมูลนักเรียนท่ีเปนขอมูลรายบุคคล ซึ่ง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, หนา 1 – 3) กลาววา ความสําคัญของการดําเนินงานการดูแล

ชวยเหลอืนักเรียน คอื บทบาทของครูจะตองปรับเปลี่ยนเพื่อใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของผูเรียน โดยการทํางานอยางมี
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ระบบ มีกระบวนการทํางาน มีหลักฐานการปฏิบัติงาน มีเทคนิค วิธีการหรือการใชเคร่ืองมือตาง ๆ ในการเก็บรวบรวม

ขอมูล เพื่อการดูและชวยเหลอืนักเรียน อันจะเกดิผลดตีอทุกคน  

   2.2 ดานการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรมีขอมูลพฤติกรรมของนักเรียนใหเพียงพอในการคัดกรอง ซึ่ง

สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, หนา 4) กลาววา กระบวนการดําเนินงานดูแล

ชวยเหลอืนักเรียนท่ีมขีัน้ตอนชัดเจน พรอมท้ังมวีธีิการและเคร่ืองมอืท่ีมมีาตรฐานคุณภาพ  

     2.3 ดานการสงเสริมนักเรียน โรงเรียนควรการสงเสริมใหนักเรียนไดทํากจิกรรมท่ีตนเองถนัด ซึ่งสอดคลองกับ

กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551, หนา 56 – 60) กลาววา เด็กจะตองไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนา

ท้ังทางรางกาย สังคม อารมณ และสติปญญาอยางเต็ม ตามศักยภาพ ภายใตความมวีนัิย ความเสมอภาค และเอกภา 

   2.4 ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน โรงเรียนควรมรีะบบการปองกันและแกไขในเชิง ซึ่งสอดคลองกับ

กรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต, 2547, หนา 2) กลาววา มนุษยทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอด

ชีวติ เพยีงแตใชเวลาและวธีิการท่ีแตกตางกัน เนื่องจากแตละคนมคีวามเปนปจเจกบุคคล ดังน้ัน การยึดนักเรียนเปนสําคัญ

ในการพัฒนาเพื่อดูแลชวยเหลอื ท้ังดานการปองกัน แกไขปญหา จงึเปนสิ่งจําเปน 

   2.5 ดานการสงตอนักเรียน โรงเรียนควรมีขอมูลในการสงตอของนักเรียนท่ีชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 ข, หนา 39 - 40) กลาววาการ

สงตอ คอืกระบวนการดําเนินการกับนักเรียนท่ีมปีญหา ซึ่งยากตอการชวยเหลอื หรือชวยเหลอืแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไม

ดขีึ้น ตองสงตอไปยังผูเช่ียวชาญเฉพาะดานตอไป การสงตอแบงเปน 2 แบบ คอื การสงตอภายในโดยการท่ีครูท่ีปรึกษาสง

นักเรียนท่ีมปีญหาและยากตอการชวยเหลอืตอไปยังครูท่ีสามารถใหการชวยเหลอืนักเรียนได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับลักษณะปญหา 

เชน สงตอครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจําวิชา และฝายปกครอง และการสงตอภายนอก คือครูแนะแนวหรือฝาย

ปกครองเปนผูดําเนินการสงนักเรียนท่ีมปีญหาและยากตอการชวยเหลอืตอไปยังผูเช่ียวชาญภายนอก 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากผลการวจิัยท่ีไดสรุปและอภิปรายผล ผูวจิัยมแีนวคดิเปนขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวจิัยไปใช ดังน้ี 

    1.1. จากการวิจัยพบวาดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ

พบวา อยูในระดับมากทุกขอโดยประเด็นท่ีมีระดับนอยท่ีสุดคือโรงเรียนมีการใชเคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการท่ีถูกตอง

ชัดเจน ขอมูลเปนรายบุคคลประสานกับผูปกครองโดยตรงเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนตามตองการ  

    ดังน้ันโรงเรียนควรประสารงานกับผูปกครองโดยตรงเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนท่ีถูกตองและติดตามอยาง

ตอเนื่อง ครูประจําช้ันควรมกีารเย่ียมบานนักเรียนอยางจริงจัง เพื่อศึกษาสภาพ บริบท ครอบครัวของนักเรียน จัดทําแฟม

บันทึกขอมูลนักเรียนรายบุคคลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสงตอระดับช้ันตอไปจนกวาจะจบจากสถานศึกษา ครู

ประจําช้ันควรออกเย่ียมบาน อยางนอย ปการศึกษาละ 2 คร้ัง สังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล อยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 

ครูควรมกีารคุมครองนักเรียนในดานสทิธิของเด็กใหท่ัวถงึ และครอบคลุมอยางตอเนื่องท้ังรางกายและจติใจ 
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    1.2. จากการวจิัยพบวาการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายขอพบวา อยูในระดับ

มากทุกขอโดยประเด็นท่ีมรีะดับนอยท่ีสุดคอืโรงเรียนมกีารปฏบัิติ กับนักเรียนกลุมเสี่ยง/มปีญหา อยางถูกตอง จนนักเรียน

ไมเกดิความรูสกึวาตนเองแปลกแยกจากนักเรียนอื่น  

    ดังน้ันโรงเรียนควรมีการคัดกรองนักเรียนทุกคนกอนรับเขาสถานศึกษา ควรคัดรองนักเรียนใหไดขอมูลท่ีเปน

ความจริง เท่ียงตรงมากท่ีสุด ควรมแีบบคัดกรองท่ีเปนมาตรฐาน แบบเดยีวกัน ควรมีการจัดทําระเบียนสะสมของนักเรียน

ทุกคนและจัดเก็บอยางเปนระบบ พรอมนํามาใชงานไดตลอดเวลา โรงเรียนควรมีขอมูลนักเรียนมากพอท่ีจะใชคัดกรอง 

ควรมกีารคัดกรองนักเรียนท่ีเปนเด็กพเิศษหรือบกพรองทางสติปญญาตามหลักกระบวนการของวิธีคัดกรอง และรวมเปน

เครือขายของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย เพื่อจะไดประสารงานใหเจาหนาท่ีมาใหความรูและการ

ชวยเหลอืนักเรียนนิเทศติดตามประเมนิผล 

    1.3. จากการวจิัยพบวาดานการสงเสริมนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูใน

ระดับมากทุกขอโดยประเด็นท่ีมีระดับนอยท่ีสุดคือโรงเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบของ

กจิกรรมตามความสนใจ     

 ดังน้ันโรงเรียนควรมกีารจัดกจิกรรมโฮมรูมท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะกจิกรรมโฮมรูมนอกหองเรียนควรสงเสริมให 

นักเรียนไดทํากิจกรรมท่ีตนเองถนัด ควรมีการสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานและศักยภาพสูระดับประเทศ 

เด็กนักเรียนท่ีมีปญหาควรสงเสริมใหทํากิจกรรมอยางจริงจัง สงเสริมนักเรียนตามความสามารถและศักยภาพของ

นักเรียน ควรมีกิจกรรมท่ีสงเสริมดานอาชีพใหกับนักเรียนหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม โรงเรียนควรเปดโอกาสให

นักเรียนมสีวนรวมในการจัดรูปแบบกจิกรรมเพิ่มมากขึ้น สงเสริมนักเรียนใหมจีติสํานึกและปฏบัิติตนใหเหมาะสมกับวัย จัด

อบรมเขาคายท้ังประถมและมัธยมรวมกัน มกีารสงเสริมการเรียนรูท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนตามสถานท่ีตาง ๆ 

    1.4. จากการวจิัยพบวาดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอโดยประเด็นท่ีมีระดับนอยท่ีสุดคือโรงเรียนจัดอบรมใหความรูในเร่ืองการปรับตัวและการ

วางตัวในสังคม  

    ดังน้ันโรงเรียนควรมีกฎระเบียบท่ีชัดเจน เพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติตามกฎ สอดสองดูแลนักเรียนประจําช้ันของ

ตนเอง สถานศึกษาควรจัดอบรมใหความรูในการวางตัวในสังคม ครูประจําช้ันควรประสารงานกับครูวิชาการในการแกไข

ปญหานักเรียน เฝาระวังและดูแลนักเรียนอยางใกลชิด พอแมผูปกครองและคณะครูควรรวมมือกันในการปองกันและ

แกปญหา มแีนวทางการปองปรามท่ีเนนความชัดเจน เปนไปในทางเดียวกัน มีระเบียบหรือมาตรการรองรับท่ีครูสามารถ

ปฏบัิติกับนักเรียนไดจริง และปองกันนักเรียนไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับอบายมุข มีการติดตามดูแลนักเรียนกลุมเสี่ยง กลุมมี

ปญหาอยางใกลชิด 

    1.5 จากการวิจัยพบวาดานสงตอนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับ

มากทุกขอโดยประเด็นท่ีมรีะดับนอยท่ีสุดคอืโรงเรียนมกีารนัดหมาย วัน เวลา สถานท่ีในการสงตอนักเรียน กับหนวยงานท่ี

รับชวงตอ อยางชัดเจน  

    ดังน้ันโรงเรียนควรมีการนัดหมาย วัน เวลา สถานท่ีในการสงตัวนักเรียนใหชัดเจน ควรติดตามผลการสงตอ

นักเรียนดวย การขอความรวมมอืกับองคกรเอกชนเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการบริหารจัดการ ดานนักเรียนท่ีมีปญหา

ใหผูปกครองเขามารับรูกอนสงตอใหกับช้ันถัดไป เมื่อพบเด็กท่ีมีปญหาควรสงตอใหผูเช่ียวชาญอยางถูกตองตามขั้นตอน 
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กอนมีการสงตอนักเรียน ควรคัดกรองใหดี ครูประจําช้ันควรมีการสื่อสารกับผูปกครองใหเขาใจในการสงตอนักเรียน 

สําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยง จัดเปนนักเรียนพักนอน ดูแลอยางใกลชิด จัดกิจกรรมใหปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อฝกฝนและ

ปฏบัิติตนในทางท่ีด ีการสงตอนักเรียนมคีวามเปนไปดวยดแีละสามารถท่ีจะพัฒนาตอไปในระดับสูงขึ้น  

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

ตามท่ีผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยไปแลว ก็เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการดําเนินงานการ

บริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 น้ันไดแพรหลาย และไดมีการศึกษาเพื่อเปนการตอยอดองคความรูใหลึกซึ้งมากย่ิงขึ้น และ

เปนประโยชนในการศึกษาคนควาของผูบริหาร นักศึกษา นักวิชาการ และผูท่ีสนใจท่ัวไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยใน

คร้ังตอไป ดังน้ี 

2.1 ควรมีการศึกษาการศึกษาสภาพการดําเนินงานการบริหารงานระบบงานดูแลชวยเหลือนักเรียน ในระดับ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ท่ีประสบ

ผลสําเร็จ ท่ีสามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนใหมปีระสทิธิผลเพิ่มขึ้น 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาเร่ืองสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวย 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสําเร็จ ลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลาย

ฝาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.โสภา อํานวยรัตน ซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจสอบ

แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางย่ิง จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ นายสุทัด จันทะสินธุ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไคร นายชูชาติ ซาวคําเขต ผูอํานวยการโรงเรียน

ชุมชนบานสันจําปา และนายจตุรงค    สิทธิบุญมาผูอํานวยการโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา ท่ีไดกรุณาเปนผูเช่ียวชาญ 

พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบเคร่ืองมือ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ท่ีใชใน

การศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ีสมบูรณและมคีุณคา 

ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร บุคลากร และผูท่ีเกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนขยายโอกาสของอําเภอแม

สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และ

ใหความรวมมือเปนอยางดีย่ิงในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จ

ลุลวงไดดวยดี 
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สภาพและปญหาการจัดการโรงเรยีนเรยีนรวมโดยใชโครงสรางซทีในกลุมเครอืขาย

พัฒนาการศึกษาพืน้ท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชยีงราย 

Situation and problem of management in Inclusive Schools by using SEAT Framework 

in Office of the Doi Tung Development Education Chiang Rai 

สริญิาดา กติตรัิตนทรัพย13

1* และ ฐติิชัย รักบํารุง2 

Siriyada Kittirattanasup1* and Thitichai Luckbumrung2 
 

บทคัดยอ 

 วิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัด เชียงราย ผลการศึกษาพบวา ภาพรวมสภาพการ

ดําเนินงานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท 4 ดาน มีการ

ดําเนินงานในภาพรวมในระดับมาก เมื่อพจิารณารายดานพบวา การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการโรงเรียนเรียนรวม

โดยใชโครงสรางซีทเรียง จากมากไปหานอยดังน้ี คือ ดานนักเรียน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอม 

และดานเคร่ืองมอื ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: สภาพ ปญหา 
 

Abstract  

The objective of This study were to  the situation of management in Inclusive Schools by using SEAT 

framework and problem of management in Inclusive Schools by using SEAT framework in office of the Doi Tung 

Development Education Chiang Rai. This result found that the problem situation in management inclusive schools 

could describe from high to low: students, teaching and learning activities, environment, and tool respectively, 

however, overall there were in high level 
 

Keywords: situation, problem 
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บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 สิทธิและ

หนาท่ีทางการศึกษา มาตรา 10 วรรคสอง ความวา "การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมคีวามบกพรองทางรางกาย จิตใจ 

สติปญญา อารมณสังคม การสื่อสาร และการเรียนรู หรือมรีางกายพิการ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมี

ผูดูแล หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ และโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ" และวรรคสาม 

ความวา "การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และให

บุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และไดรับความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตาม

หลักเกณฑ และวธีิการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 หนา 6-7)  

การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวม จงึเปนรูปแบบหน่ึงของการจัดการศึกษาท่ีใหโอกาสนักเรียนท่ีมีความ

ตองการพเิศษไดมโีอกาสเขาเรียนรวมกับนักเรียนปกติ เพื่อใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดพัฒนาเต็มศักยภาพ ดังท่ี

เบญจา ชลธารนนท (2546, หนา 2) ไดกลาววาปจจุบันน้ีการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษหรือ เด็กท่ีมี

ความบกพรองมแีนวโนมท่ีจะจัดการศึกษาในรูปแบบของการจัดการเรียนรวม โดยจัดใหเด็กท่ีมคีวามบกพรองเขาเรียนรวม

ในหองเรียนเดียวกันกับเด็กปกติ ไดเรียนและทํากิจกรรมรวมกับเด็กท่ัวไป การจัดการเรียนรวมอาจทําไดหลายลักษณะ

แลวแตจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือหลาย ๆ รูปแบบในสถานศึกษาเดยีวกัน สิ่งสําคัญของการจัดการเรียนรวม คือ

ใหเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษหรือมคีวามบกพรองไดอยูรวมในสังคมของ เด็กปกติและไดทํากิจกรรมรวมกันระหวางเด็กท่ี

มคีวามตองการพเิศษกับเด็ก ปกติ เพื่อใหเด็กเหลาน้ันไดรูวาตนเองเปนสวนหน่ึงของสังคม และสังคมไมรังเกียจ แตใหการ

ยอมรับและคอยชวยเหลือ ดังน้ัน การศึกษาในปจจุบันและอนาคตจึงตองปรับใหเปนการศึกษาแบบเสรี เปดกวาง 

ครอบคลุมทุก ๆ ดาน และเด็กทุกคนมสีทิธิท่ีจะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียม เพื่อใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด

ตอเด็กปกติและเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษใหไดรับโอกาสและความเสมอภาคในสังคม 

จากการทบทวนผลการดําเนินงานพัฒนาการศึกษา ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551, หนา 11) 

ในดานประสิทธิภาพทางการศึกษา พบวา ในการจัดการศึกษายังไมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การศึกษาขั้น

พื้นฐานยังขาดความเสมอภาคและไมเทาเทียมกันในการเขารับการศึกษา รวมท้ังกลุมผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ไมวา

จะเปนผูท่ีมคีวามบกพรองผูดอยโอกาส และผูท่ีมีความสามารถพิเศษ ก็ยังขาดโอกาสในการเขารับการศึกษาท่ีเหมาะสม

และท่ัวถึงดวยเชนกัน ดังน้ันเพื่อเปนการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนการประกันคุณภาพของการ

ใหบริการทางการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนท่ีมคีวามบกพรอง จงึจําเปนตองจัดการศึกษาในรูปแบบของการจัดการเรียน

รวม เพื่อใหเด็กท่ีมีความบกพรองหรือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ไดเรียนในสภาพแวดลอมท่ีมีขีดจํากัดนอยท่ีสุดและ

สามารถเขาถงึการศึกษาไดอยางท่ัวถงึ 

กลุมพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ท้ัง 8 โรงเรียนไดจัดการศึกษาเรียนรวม 

โดยใชโครงสรางสรางซีท SEAT รวมกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใหแกเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

เพื่อใหเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษไดรับการศึกษาและการฟนฟูสมรรถภาพ ท่ีเหมาะสมกับความบกพรองต้ังแตยังเล็ก คน

เหลาน้ีสามารถท่ีจะพัฒนาไปสูความเปนปกติ หรือสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางอิสระ และเปนทรัพยากรท่ีมี

คุณคาของสังคมได  อยางไรก็ตามแมจะใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม ก็ยังพบวามีปญหาและอุปสรรคใน

การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในกลุมพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย หลายประการ 
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อาทิเชน ความรูความเขาใจในภาวะปญหาของเด็กท่ีมปีญหาในการเรียนรู ผูบริหารและครูยังขาดความรูความเขาใจในการ

จัดการศึกษาใหกับเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษ สิ่งเหลาน้ีสงผลใหการจัดการเรียนรวมไมบรรลุผลสําเร็จเทาท่ีควรซึ่งในการ

จัดการเรียนรวมน้ันตองไดรับความรวมมือหลายฝายไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกรอง นักเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษ 

และสํานักงานเขตพื้นท่ี เพื่อรวมกันพัฒนาการจัดการเรียนรวมเพื่อพัฒนาใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

จากสภาพปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงไดศึกษา สภาพและปญหาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสราง

ซทีในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถ

นําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการโรงเรียนเรียนรวม ตลอดจนเปนแนวทางใหกับสถานศึกษา ท่ีมีความสนใจในการ

จัดการเรียนรวมใหเกดิประสทิธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นท่ี

โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย 
 

กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การศึกษา เร่ือง สภาพและปญหาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงรายเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูศึกษาไดกําหนดพื้นท่ี

ท่ีทําการศึกษา ไดแก โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการดอยตุง จังหวัดเชียงราย โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินงานตามลําดับ ดังน้ี ประชากร เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การสรางเครืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล และสถติิท่ีใชในการวจิัย 

ตัวแปรตาม 

 

 

ตัวแปรตน 

ขอมูลพื้นฐานของผูเกี่ยวของ 

ในโรงเรียนเรียนรวม 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. วุฒิการศึกษา 

4. ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 

5. ประสบการณดานความรู 

 

สภาพการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใช

โครงสรางซทีท้ัง 4 คอื 

1. S(Student) นักเรียน   

2. E(Environment) สิ่งแวดลอม 

3. A(Activity)   กจิกรรมการเรียนการสอน 

4. T(Tool)  เคร่ืองมอื 
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ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือ ผูบริหารโรงเรียน ครู และครูหัวหนาโครงการเรียนรวมของโรงเรียนในกลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงรายจํานวน 105 คน โดยแยกเปนประชากรผูใหขอมูล

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก ผูบริหาร จํานวน 9 คน ครูหัวหนาโครงการเรียนรวม จํานวน 3 คน และครูผูสอนในสถานศึกษา 

จํานวน 93 คน รวม 105 คน  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บขอมูลคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางขึ้น แบงออกเปน 3 ตอน  คอื  

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามมลัีกษณะเปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับ ไดแก ปฏิบัติมาก

ท่ีสุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัตินอย ปฏิบัตินอยท่ีสุด ตามวิธีของลิเคอรท (Likert Scales) จํานวน 35 ขอ

 ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ 

การสรางเครื่องมือ  

1. ผูศึกษาศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎท่ีีเกี่ยวของ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการดําเนินงานการนิเทศ

ภายในโรงเรียน เพื่อกําหนดขอบเขตและกรอบแนวคดิแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  

2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคดิ และวัตถุประสงคของการศึกษา  

3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาดวยตนเองเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หรือความ

สอดคลองระหวางขอความท่ีเขยีนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทท่ีกําหนดไว  

5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  

6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครูผูสอนท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา จํานวน 30 คน เพื่อหา

ความเท่ียงของขอคําถามแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามตามวิธีหา

คาสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดความเช่ือม่ันแบบสอบถามเทากับ 0.97  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขัน้ตอน ดังน้ี  

1. ผูศึกษานําหนังสอืจากบัณฑติมหาวทิยาลัยพะเยา วทิยาเขตเชียงรายถงึผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะหให

ครูผูสอนตอบแบบสอบถาม  

2. สงแบบสอบถามไปยังผูบริหารและครูผูสอน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง 

จังหวัดเชียงราย ทุกโรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

3. การสงและการติดตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ผูศึกษาปฏบัิติดังน้ี  

3.1 ลงรหัสของแบบสอบถามเพื่องายตอการตรวจสอบและติดตามคนื  

3.2 โรงเรียนกลุมตัวอยาง ผูศึกษาดําเนินการจัดสงดวยตนเอง  

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลกลับ ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง  



 

3220 

 

 3.4 ผูศึกษาไดรับแบบสอบถามกลับคนืท้ังหมด จํานวน 105 ฉบับ คดิเปน รอยละ 100  

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดรับแบบสอบถามคนืมารอยละ 100 นํามาวเิคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

การวเิคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการทําวิจัยในคร้ังน้ี ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งผูศึกษาไดแยกการ

วเิคราะหขอมูล ตามลักษณะของแบบสอบถามดังน้ี  

1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ  อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบันและ 

ประสบการณดานความรู วเิคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่และรอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  

2. เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ“สภาพการจัดการโรงเรียนเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท” แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ

มาตรการสวนประมาณคา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับ ตามวธีิของลเิคอรท (Likert Scales) ท้ังสิ้นจํานวน 35 ขอ 

ซึ่งครอบคลุมงานท้ังหมด ไดแก  

2.1. ดานนักเรียน (S-Student) 

2.2. ดานสภาพแวดลอม (E- Environment) 

2.3. ดานกจิกรรมการเรียนการสอน (A–Activities) 

2.4. ดานเคร่ืองมอื (T - Tools) 

3. ปญหา และขอเสนอแนะ 

สถติทิี่ใชในการศกึษา 

1. สถติิท่ีใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมอื เพื่อหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

2. สถติิพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวเิคราะหขอมูล ผูศึกษาไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน ประสบการณทํางาน  

2. วเิคราะหขอมูล สภาพและปญหาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซทีในกลุมเครือขายพัฒนา 

การศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

3. ปญหาและขอเสนอแนะของสภาพการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซทีในกลุมเครือขายพัฒนา 

การศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงรายโดยผลการศึกษาพบวาสภาพการดําเนินงานโรงเรียนแกนนํา

จัดการเรียนรวม ตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทท้ัง 4 ดาน ในภาพรวมมีการดําเนินงาน

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ= 3.52) โดยดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ดานนักเรียน (µ= 3.55) รองลงมาคอื ดานกิจกรรมการ

เรียนการสอน(µ= 3.54) 0.ดานสภาพแวดลอม (µ= 3.53) และดานเคร่ืองมอื (µ= 3.48) 
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สรุปผลและอธปิรายผล 

จากผลการศึกษาการจัดการเรียนรวม ตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท 4 ดาน 

สรุปไดดังน้ี 

ดานนักเรียน ในภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมาก สรุปไดดังน้ี มีการสงเสริมนักเรียนปกติใหโอกาส

นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเขารวมกลุมตามกลุมสาระการเรียนรูอยางตอเนื่อง สงเสริมผูปกครองใหแสดงความ

คดิเห็นอยางเต็มท่ีเพื่อวางแผนเตรียมความพรอมนักเรียนปกติและนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษ นักเรียนท่ัวไปไดรับการ

เตรียมความพรอมในดานการยอมรับและชวยเหลือเพื่อนท่ีมีความตองการพิเศษ สวนการดําเนินงานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 

คือ จัดกิจกรรมจําลองสถานการณการเปนนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเพื่อใหนักเรียนท่ัวไปไดเขาใจถึงความคับของ

ใจความไมสะดวกและความลําบากของเพื่อนท่ีมีความตองการพิเศษ สําหรับปญหาพบวา เด็กท่ีมีความตองการพิเศษอยู

พื้นสูงท่ีหางไกลจาก สหวทิยาการ จงึไมมคีวามสนใจในการเรียน นักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษเปนเด็กชนเผาบนพื้นท่ีสูง

อันเปนปญหาในการสื่อสารภาษาไทย นักเรียนมีการเรียนรูชาและสมาธิสั้น สวนขอเสนอแนะ ปรับพฤติกรรมนักเรียน 

สรางแรงจูงใจในการเรียน ควรจัดครูการศึกษาพิเศษมาสอนและดูแลเด็กท่ีมีความตองการพิเศษโดยไมตองมีภาระงาน

ดานอื่น ควรจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพของเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษ 

ดานดานสภาพแวดลอม ในภาพรวมมกีารดําเนินงานในระดับมาก สรุปไดดังน้ี จัดใหนักเรียนท่ีมีความตองการ

พิเศษเรียนรวมในช้ันเรียนท่ัวไปมากท่ีสุด ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรวมและ

พัฒนาการของผูเรียน จัดใหมีหองเรียนพิเศษสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษอยางเหมาะสมตามความตองการ

จําเปนพิเศษ สวนการดําเนินงานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ปรับหองนํ้า-หองสวมใหเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความตองการ

พเิศษ และคัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการจัดการเรียนรวมจากบุคคลตางๆอยางเหมาะสม สําหรับปญหาพบวา บาน

นักเรียนอยูหางไกลสถานศึกษา ครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใส โรงเรียนขาดแคนหองเรียน และแหลงการเรียนท่ีรูท่ี

นักเรียนสามารถใชในการเรียนรู ในช้ันเรียนปกติมจีํานวนนักเรียนมากอยูแลว ทําใหการดูแลเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไม

ท่ัวถงึ สวนขอเสนอแนะ ควรจัดสถานท่ี มปีายนิเทศ ท่ีกระตุนความสนใจของเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษเพื่อพัฒนาการท่ีดี

ขึ้น ควรจัดแหลงเรียนรูท่ีมคีวามนาสนใจอยางเปนสัดสวน ควรปรับหองเรียนตามสภาพบริบทของโรงเรียนท่ีเอื้อตอเด็กท่ีมี

ความตองการพเิศษ 

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ในภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมาก สรุปไดดังน้ี ครูมีกระบวนการคัด

กรองและสงตอเด็กอยางหลากหลาย สํารวจ คัดแยก และประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

เพื่อวางแผนจัดกจิกรรมการเรียนการสอน นิเทศ ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะและรายงานผลและประชาสัมพันธผล

การดําเนินงานใหบุคลากรในโรงเรียนผูปกครอง ชุมชนหรือหนวยงานอื่นไดรับทราบ สวนการดําเนินงานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่า

ท่ีสุด คือ จัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) ใหกับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

สําหรับปญหาพบวา ครูขาดความรูและประสบการณในเร่ืองการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง 

กิจกรรมการเรียนการสอนขาดความนาสนใจ ไมเอื้อตอการเรียนรูของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ครูไมมีความรูในการ

จัดทําแผนการเรียนรูเฉพาะบุคคล สวนขอเสนอแนะ จัดอบรมใหความรูเร่ืองการศึกษาพิเศษแกครูในโรงเรียน ปรับ

กจิกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษ จัดครูเสริมวชิาการเพื่อสอนเสริมเด็กท่ีมคีวามตองกรพเิศษ 
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ดานเคร่ืองมือ ในภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับปานกลาง สรุปไดดังน้ี ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ี

เกี่ยวของ เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดการเรียนรวม โรงเรียนกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ในการปฏิบัติงานของ

โครงการเรียนรวมและระบบการใหบริการท่ีชัดเจน มีระบบประกันคุณภาพท่ีมีระบบและสอดคลองกับการจัดการเรียน

รวม สวนการดําเนินงานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนรวมสําหรับนักเรียนท่ีมีความ

ตองการพเิศษอยางเพยีงพอ สําหรับปญหาพบวา โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับเด็กท่ี

มีความตองการพิเศษ สื่อการเรียนการสอนไมนาสนใจและไมเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเพราะบางคร้ัง

ครูผูสอนไมมีความรูเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ครูท่ีมีความรูเร่ืองการศึกษาพิเศษมีไมเพียงพอตอเด็ก สวน

ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรจัดหางบประมาณท้ังจากภายในและภายนอกมาสนับสนุนการจัดการเรียนรวม ควรใหครู

ผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดเลือกซื้อสื่อดวยตนเอง ประสานศูนย

การศึกษาพเิศษเพื่อแจงถงึปญหาท่ีเกดิขึ้น และรวมกันวางแผนแกไขปญหาตอไป 

โดยสรุปแลว ภาพรวมสภาพการดําเนินงานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมตามรูปแบบการบริหารจัดการ

เรียนรวมโดยใชโครงสรางซที 4 ดาน พบวา มีการดําเนินงานในภาพรวมในระดับมาก เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย

ดังน้ี คอื ดานนักเรียน ดานกจิกรรมการเรียนการสอนดานสภาพแวดลอม และดานเคร่ืองมอื  

อภปิรายผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาท่ีไดสรุปมาขางตน ทําใหทราบสภาพและปญหาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใช

โครงสรางซีทในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย มีประเด็นสําคัญท่ีจะนํามา

อภิปรายไดดังน้ี 

จากผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซทีในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย 4 ดาน คือ ดานนักเรียน ดานสภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการ

เรียนการสอน และดานเคร่ืองมือ พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทมีการ

ดําเนินงานในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ ศิลปชัย  อวงตระกูล (2553) ไดศึกษาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัด

การศึกษาพเิศษแบบเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา 

1. สภาพการการบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานท่ีจัดการศึกษาพเิศษแบบเรียนรวมอยูในระดับมาก 

2. การบริหารงานวิชาการมีปญหามากท่ีสุด เร่ือง ไมมีการดําเนินงานทางดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาพเิศษอันเปนผลตอการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมคีุณภาพตอการจัดการศึกษาพเิศษ 

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมควรใหผูเกี่ยวของ 

เชน คณะกรรมการสถานศึกษา เขามามสีวนรวมในการบริหารงานบริหารโดยใหเปนไปตามความตองการของทองถิ่น ซึ่ง

โรงเรียนควรสนับสนุนและสงเสริม สวนผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ควรสนับสนุนสงเสริม ครู

และบุคลากร ดําเนินงานไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใชงบประมาณเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนท่ีมีความ

ตองการพิเศษตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและควรรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และเขตพื้นท่ี 

เมื่อพจิารณารายดาน ผลการศึกษาดานนักเรียน พบวา โดยภาพรวมมกีารดําเนินงานในระดับมาก ในเร่ืองการ

สงเสริมนักเรียนปกติใหโอกาสนักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษเขารวมกลุมตามกลุมสาระการเรียนรูอยางตอเนื่อง สงเสริม
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ผูปกครองใหแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ีเพื่อวางแผนเตรียมความพรอมนักเรียนปกติและนักเรียนท่ีมีความตองการ

พเิศษ นักเรียนท่ัวไปไดรับการเตรียมความพรอมในดานการยอมรับและชวยเหลอืเพื่อนท่ีมคีวามตองการพเิศษ ซึ่งแตกตาง

ไปจากการศึกษาของ อัจฉราภรณ บัวนวล (2551) พบวาโดยภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับปานกลาง ในเร่ืองนักเรียน

ท่ัวไปไดรับการเตรียมความพรอมในดานการยอมรับและชวยเหลือเพื่อนท่ีมีความตองการพิเศษ ครูทําความเขาใจและ

อธิบายเกี่ยวกับลักษณะความพิการใหนักเรียนในช้ันเรียนไดรูและเขาใจ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีชวยให

นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษและนักเรียนท่ัวไปไดทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

นักเรียนท่ีมคีวามตองการพเิศษไดรับการเตรียมความพรอมตามความตองการจําเปนพเิศษทางการศึกษาเฉพาะบุคคล  

ดานสภาพแวดลอมผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมาก ในเร่ืองของการจัดให

นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมในช้ันเรียนท่ัวไป ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนรวมและพัฒนาการของผูเรียน จัดใหมีหองเรียนพิเศษสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษอยางเหมาะสมตาม

ความตองการจําเปนพิเศษซึ่งแตกตางไปจากการศึกษาของ วิภาวี สันนิธิพานิชกุล (2552) พบวาดานสภาพแวดลอม

โรงเรียนยังไมมีความพรอมดานอาคารสถานท่ีและหองเรียน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สายวสันต  นิมาพร (2554) 

พบวา ในดานสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวกับบุคคล ครูทุกคนมโีอกาสแสดงความคดิเห็นตอการจัดการเรียนรวมครูท่ัวไปและครู

การศึกษาพเิศษใหคําแนะนําและปรึกษาซึ่งกันและกัน  

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมาก ในเร่ืองครูมี

กระบวนการคัดกรองและสงตอเด็กอยางหลากหลาย สํารวจ คัดแยก และประเมนิความสามารถพื้นฐานนักเรียนท่ีมีความ

ตองการพิเศษ เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นิเทศ ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะและรายงานผลและ

ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหบุคลากรในโรงเรียนผูปกครอง ชุมชนหรือหนวยงานอื่นไดรับทราบ ซึ่งแตกตางไปจาก

การศึกษาของ วิภาวี สันนิธิพานิชกุล (2552) ครูไดจัดกิจกรรมสอนเสริมใหแกนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษอยาง

ตอเนื่อง และใชระบบแบบเพื่อนชวยเพื่อนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ แตครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทํา

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และจัดไดไมทุกกลุมสาระการเรียนรู ทํานองเดียวกับการศึกษาของสกุณา นันทะชัย (2552) 

พบวา ผูบริหารควรมกีารนิเทศภายในอยางตอเนื่องตลอดจนสรางความเขาใจและใหความรูแกคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานอยางสมํ่าเสมอและหลากหลายรูปแบบในเร่ือง การจัดการเรียนรวม สําหรับดานปจจัยคือ ควรเสนอตอ

หนวยงานตนสังกัดเพื่อขอพิจารณาจัดสรรครูท่ีมีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ในสวนของโรงเรียน ควรใหชุมชนมีสวนรวม

จัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใหมปีระสทิธิภาพ  

ดานเคร่ืองมือ ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับปานกลาง ในเร่ืองของการ

ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดการเรียนรวม โรงเรียนยังขาดการกําหนด

นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ในการปฏิบัติงานของโครงการเรียนรวมและระบบการใหบริการท่ีชัดเจน ขาดระบบประกัน

คุณภาพท่ีมรีะบบและสอดคลองกับการจัดการเรียนรวม ซึ่งในการกําหนดนโยบายวสัิยทัศน พันธกจิ ในการปฏบัิติงานของ

โครงการเรียนรวมท่ีชัดเจนน้ันจะเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในโรงเรียนใหประสบ

ความสําเร็จ 

จากผลการศึกษาคร้ังน้ีสรุปไดวาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ใหประสบผลสําเร็จน้ันโรงเรียนตองกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน 
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พันธกิจ ในการปฏิบัติงานของโครงการเรียนรวมและระบบการใหบริการท่ีชัดเจน มีระบบประกันคุณภาพท่ีมีระบบและ

สอดคลองกับการจัดการเรียนรวม โดยประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดการ

เรียนรวม เพื่อใหการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษไดเรียนรวมกับเด็กท่ัวไปอยางเสมอภาค 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงรายผูศึกษามขีอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังน้ีและในการศึกษาคร้ัง

ตอไปไวดังน้ี 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการศกึษา 

1. ครูควรปรับพฤติกรรมนักเรียน และสรางแรงจูงใจในการเรียน 

2. ควรจัดสถานท่ี มปีายนิเทศ ท่ีกระตุนความสนใจของเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษเพื่อพัฒนาการท่ีด ี

3.โรงเรียนควรจัดอบรมใหความรูเร่ืองการศึกษาพเิศษแกครูในโรงเรียน 

4. ผูบริหารควรจัดหางบประมาณท้ังจากภายในและภายนอกมาสนับสนุนการจัดการเรียนรวม 

ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 

1. ควรมกีารศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซทีรวมกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน 

ฐาน 

2.ควรมกีารศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กท่ีมคีวามตองการพเิศษโดยใชโครงสรางซที 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 งานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางดีย่ิงจาก ดร.ฐิติชัย  รักบํารุง ท่ีใหความชวยเหลือ แนะนํา 
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เอกสารอางองิ 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กและเยาวชนพิการ. 

รายงานวจิัย. มปท. 

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2546). การศึกษาปฐมวัย. หนาท่ี 40 ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1. 

แกวลุน  จินาราช. (2554). การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม. 

การคนควาแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม. 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2545). สํานักงาน.พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.

2545. กรุงเทพฯ. 

ดารณ ีอุทัยรัตนกจิ. (2538). การศกึษาสําหรับคนพกิารในยุคโลกาภวิัตน. กรุงเทพฯ:  สถาบันพัฒนาคุณภาพ วชิาการ 

(พว.). 

  



 

3225 

 

เอกสารอางองิ (ตอ) 

นิษธยา ทองจันทร. (2549). การศึกษาความตองการของครูและผูปกครองเด็กที่มีความตองการพิเศษตอการ

จัดการเรยีนรวมในโรงเรยีนประถมศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1. สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏพรรณี. 

เบญจา ชลธารนนท. (2546). ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

การศึกษาแบบเรียนรวบตามหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏ. 

ผดุง อารยะวญิู. (2542). การศกึษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพเิศษ. กรุงเทพฯ :สํานักพมิพแวนแกว. 

วารี ถิระจิตร. (2534) . การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ เอกสารคําสอนวิชา การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ. เอกสารอัด

สําเนา. 

วิภาวี  สันนธิพานิชกุล. 2552. การบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

เชยีงใหม เขต 1. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม. 

ศิลปชัย  อวงตระกูล. (2553). การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย. 

สายวสันต  นิมาพร. (2554). การจัดการโรงเรียนแกนนําเรียนรวมในอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม. การคนควา

แบบอิสระ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม. 

สกุณา  นันทะชัย (2552). การจัดการศกึษาสูมาตรฐานการศกึษาพเิศษของโรงเรยีน จั ด ก า ร เ รี ย น ร ว ม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2. การคนควาแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิต

วทิยาลัยมหาวทิยาลัยเชียงใหม. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐  (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ท่ีสอดคลองกับแผนการ

ศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙) : ฉบับสรุป.กรุงเทพฯ : สกศ. 

อัจฉราภรณ บัวนวล. (2551). สภาพการดําเนนิงานโรงเรยีนแกนนําจัดการเรียนรวม จังหวัดลําพูน.การคนควาแบบ

อิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม. 

  



 

3226 

 

สภาพและปญหาการดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 

The condition and problem of the operation of prevention and solution to drug 

abuse at the school in Educational Opportunity Expansion School, Phayao Primary 

Educational Service Area Office 2 

พรศักดิ์  บรรเทาทุกข14

1* และ สุนทร  คลายอ่ํา15

2 

Pornsak  Bantaotook
1* and Soontorn  Klai-Am2  

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และขอเสนอแนะในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

ประชากรไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีจํานวนท้ังหมด 639 คนจําแนกเปน ผูบริหาร จํานวน 

34 คน กลุมตัวอยางคอื ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยการเปดตาราง ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 208 คน เคร่ืองมือ

ท่ีใชไดแก แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา มีสภาพปจจุบันในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ท้ังภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน เรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการแกไขปญหา 

ดานการพัฒนาระบบงาน ดานเครือขายการปฏบัิติงาน ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดานขอมูลขาวสาร

และดานการวางแผนงานยาเสพติด ปญหาในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ท้ังภาพรวมและ

รายดาน อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด ดานการพัฒนาระบบงาน ดานการวางแผนงานยาเสพติด ดานขอมูลขาวสาร ดานเครือขายการปฏิบัติงาน 

และดานการแกไขปญหา  
 

คําสําคัญ: การดําเนินงานยาเสพติด  
  

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000 
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Abstract  

 The purpose of this research was to study the opinion, problems and the suggestions in the operating of 

preventing and solving drug problems at the school in Educational Opportunity Expansion School, Phayao Primary 

Educational Service Area Office 2. The populations was 639 administrators and teachers in Educational Opportunity 

Expansion School. Questionnaires were used for the instrument. The results found that the operation at present of 

preventing and solving drug problems at the school is at a high level. The highest average is the problems solution 

followed by system development division, operational network, the strategy of preventing and solution to drug problems, 

the information about drug problems and planning. The problems of the operatiom of preventing and solving drug 

problems at the school is at a low level. The highest average at the low level is the strategy of preventing and 

solving drug problems, followed by system development division, drug problems planning, information, and lastly 

operational network. 
 

Keywords: The operation of drug 
 

บทนํา 

 ปญหายาเสพติดเปนปญหาเชิงโครงสราง มีสวนเช่ือมโยงสัมพันธกับสถานการณปญหายาเสพติดของโลกและ

ภูมภิาค รวมท้ังยังมีสวนท่ีสัมพันธกับปจจัยสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การบริหาร และ

ความสัมพันธระหวางประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2554, หนา 5) ตลอดชวง

ระยะเวลาท่ีผานมา ยาเสพติดไดแพรระบาดในประเทศไทยนับเปนเวลาชานาน ลักษณะของปญหายาเสพติดมีความ

หลากหลายและเปนพลวัตท้ังในแงของชนิดยาและวิธีเสพ ซึ่งสงผลใหประเทศตองใชงบประมาณจํานวนมากเพื่อแกไข

ปญหาดังกลาว (มานพ คณะโต, 2551, หนา 1) การแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยเปนบอเกิดท่ีนําไปสูปญหาทาง

สังคมนานัปการ นอกจากน้ียังมีผลกระทบท่ีเปนความเสียหายตอประเทศชาติหลายระดับโดยเฉพาะในดานท่ีตองสูญเสีย

ปจจัยการผลติในสวนท่ีเปนทรัพยากรมนุษย ทําใหเปนคนท่ีดอยคุณภาพไรคุณคา การติดยาเสพติดทุกประเภทมีแตโทษไม

มปีระโยชน ผลกระทบท่ีเกดิขึ้นนอกจากจะมผีลกระทบตอผูเสพเองแลวยังสงผลกระทบตอผูใกลชิดและคนอื่น ๆ ดวย 

 แนวโนมของสถานการณปญหายาเสพติดภาพรวมของไทยในปจจุบัน ยาเสพติดมีการแพรระบาด ขยายตัวเขา

ไปสูหมูบาน ชุมชน และสถานศึกษาตาง ๆ โดยเฉพาะการแพรระบาดของยาบาในกลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา (สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด,  2546 ,หนา 1-2) มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องต้ังแตป พ.ศ. 2548 

และสถานการณปญหายาเสพติดของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในป 2556 พบวาสถานการณดานผูเสพและผูติด

ยาเสพติดยังคงขยายตัว โดยเฉพาะในกลุมระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน มีผูท่ีเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นและ

มแีนวโนมอายุของผูท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติดลดลง ผูเสพติดรายใหมท่ีเขาสูวงจรปญหาเพิ่มขึ้น  ดังจะเห็นไดจากรอยละ 50 

ของจํานวนผูเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษาในแตละปเปนผูเสพรายใหม อันมีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับปญหาพื้นฐานดาน

เศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะความออนแอของสถาบันทางการศึกษา สถาบันทางสังคมและครอบครัว   



 

3228 

 

 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของไทยน้ัน ถือเปนนโยบายจําเปน เรงดวน และเปนยุทธศาสตรเฉพาะ

รัฐบาลยุทธศาสตรหน่ึงท่ีตองมี การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุก

ภาคสวน ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไป นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายา

เสพติดเปนวาระแหงชาติ โดยยึดหลักนิติธรรม ในการปราบปรามลงโทษผูผลติ ผูคา ผูมอิีทธิพล และผูประพฤติมิชอบ โดยบังคับ

ใชกฎหมายอยางเครงครัด ยึดหลักผูเสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม พรอมท้ังมี

กลไกติดตามชวยเหลอือยางเปนระบบ ดําเนินการอยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมอืเชิงรุกกับ

ตางประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังตนในการผลิตยาเสพติดท่ีลักลอบเขาสูประเทศ   

ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาดําเนินงานในการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยใชนโยบาย “4 ตอง 2 ไม” เสริมสรางความเขมแข็งและย่ังยืนในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หนา 1) 

 ดังน้ันผูวจิัยจึงสนใจศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อเปนขอมูลสําคัญ

สําหรับผูบริหารโรงเรียนและครูนําไปประยุกตใชในการดําเนินงาน และเปนแนวทางพัฒนาสงเสริมการดําเนินงานตามนโยบาย

เสริมสรางความเขมแข็งและย่ังยนืในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวจิัยเร่ือง สภาพและปญหาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาไดแก โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ี

ใชในการวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ผูบริหารโรงเรียน ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษาพะเยา

เขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 34 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 34 คน และครู จํานวน 609 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

 ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ป

การศึกษา 2557 โดยการเทียบสัดสวนจากตารางสําเร็จรูปของ Kriejcie & Morgan. จํานวน 208 คน 

  

 

สภาพ และปญหาในการดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

1. ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและ

บริบทในพื้นท่ี 

2. ดานการวางแผนงานยาเสพติดในสถานศึกษา

ท่ีชัดเจน 

3. ดานการพัฒนาระบบงาน รองรับยุทธศาสตร 

4 ระบบ ไดแก  ระบบปองกัน  ระบบเฝาระวัง  

ระบบดูแลชวยเหลือ  และระบบบริหาร

จัดการ 

4. ดานเครือขายการปฏิบัติงานระหวางนักเรียน 

ครู ผูปกครอง  และชุมชน  

5. ดานขอมูลขาวสาร 

6. ดานการแกไขปญหา 
 



 

3230 

 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี มีเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามผลการดําเนินงานตามนโยบายเสริมสรางความ

เขมแข็งและย่ังยืนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดย แบงออกเปน 6 ดาน ดังน้ี 

1) ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและบริบทในพื้นท่ี 

2) ดานการวางแผนงาน ยาเสพติดในสถานศึกษาท่ีชัดเจน 

3) ดานการพัฒนาระบบงาน รองรับยุทธศาสตร 4 ระบบ ไดแก ระบบปองกัน ระบบเฝาระวัง ระบบดูแลชวยเหลือ  

และระบบบริหารจัดการ 

4)  ดานเครือขายการปฏบัิติงานระหวางนักเรียน ครู ผูปกครอง  และชุมชน  

5)  ดานขอมูลขาวสาร 

6)  ดานการแกไขปญหา 

 โดยแบงแบบประเมนิผลออกเปน 3 ตอน ไดแก 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพท่ัวไป ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ  การศึกษา และตําแหนง 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามระดับการปฏบัิติงาน และปญหาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 

จํานวน 6 ดาน ไดแก  ดานยุทธศาสตร  ดานการวางแผนงาน  ดานการพัฒนาระบบงาน  ดานเครือขาย  ดานขอมูลขาวสาร

ดานการแกไขปญหา มลัีกษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวธีิการของลเิคริท (Likert Method)  

 ตอนท่ี 3 ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ จํานวน 6 ดาน ไดแก  ดานยุทธศาสตร ดานการวางแผนงาน ดานการ

พัฒนาระบบงาน ดานเครือขาย ดานขอมูลขาวสารดานการแกไขปญหา โดยให(ประชากรหรือกลุมตัวอยาง) เขียนเชิง

พรรณนาตามความคดิเห็นของแตละคน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจิัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 242 ชุด โดยผูวิจัย

ไดดําเนินการ ดังน้ี 

1) ขอหนังสอืรับรองจากวทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยาถงึผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 เพื่อขอความความรวมมือและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลไปยังโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

2) นําหนังสืออนุญาตจากผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ไปแสดงตอผูบริหาร 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อขออนุญาตใหเก็บรวบรวม

ขอมูลคร้ังน้ี 

3) นําแบบสอบถามการดําเนินงานแจกไปยังโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาดวยตนเอง  

4) ผูวจิัยตรวจแบบสอบถามการดําเนินงานท่ีไดกลับคืนมาท้ังหมดตรวจสอบความเรียบรอย และความสมบูรณ

ของแบบสอบถามการดําเนินงานแลวตรวจใหคะแนน หากไมสมบูรณจะทําการคัดออก 
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5) นําแบบสอบถามการดําเนินงานท้ังหมดท่ีตรวจสอบความเรียบรอย และมีความสมบูรณของการตอบแลว

ตรวจใหคะแนน ตามเกณฑท่ีกําหนด  

6) ขอมูลท่ีไดมาดําเนินการวิเคราะหสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลทาง

สถติิ  

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

 ผูวจิัยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามการดําเนินงานมาดําเนินการวเิคราะห ดังน้ี 

1) นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 เกี่ยวกับสถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม มาดําเนินการวิเคราะห        

โดยใชคาเฉลี่ย  

2) นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับสภาพปจจุบัน และปญหาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มาดําเนินการวิเคราะห โดยใชคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เปนรายดานและรวมทุกดาน แลวแปลผลโดยเทียบเกณฑดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 , หนา 100)  

3) นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 ปญหา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ในการดําเนินงานปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มาดําเนินการวเิคราะห โดยเปนการเขยีนเชิงพรรณนา  

  สถติทิี่ใช 

          การวเิคราะหขอมูลในการวจิัยคร้ังน้ี ผูวจิัยไดทําการวเิคราะหขอมูลโดยใชคอมพวิเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  

 1)  สถติิพื้นฐานท่ีใชหาคุณภาพของเคร่ืองมอื 

                1.1) วเิคราะหหาคาความเท่ียงตรงโดยใชวธีิหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence : IOC) โดยใชสูตร(ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2539 ,หนา 

249 อางอิงจาก Rovinelli and Hambleton, 1977) ไดคา IOC 1.0 

1.2) หาความเช่ือม่ันของแบบประเมนิผลการดําเนินงานท่ีเปนมาตราสวน 

ประมาณคา โดยใชวิธีของครอนบาค (Cronbach alpha procedure) ซึ่งสูตรหาความเช่ือม่ันในรูปสัมประสิทธ์ิแอลฟา (𝛼- 

Coefficient) (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2536 ,หนา 171 : อางอิงจาก Cronbach, 1951) 

 2)  สถติิท่ีจําเปนตองใชในการวเิคราะหขอมูล 

 2.1) คารอยละ (%)  

  2.2) คาเฉลี่ย (x�)   
  2.3) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวา สภาพในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ภาพรวมมีสภาพปจจุบันในการ

ดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ดานการแกไขปญหา อยูในระดับมาก 

รองลงมาคือ ดานการพัฒนาระบบงาน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานเครือขายการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 
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รองลงมาคอื ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานขอมูลขาวสาร อยูใน

ระดับมาก และดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุดคอื ดานการวางแผนงานยาเสพติด อยูในระดับมาก 

จากการศึกษาปญหาในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมมีปญหาในการดําเนินงานอยูใน

ระดับนอย เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

อยูในระดับนอย พบปญหาในเร่ืองการรวบรวมขอมูล ท้ังจากภายในและภายนอก เพื่อกําหนดยุทธศาสตรปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา รองลงมาคือ ดานการพัฒนาระบบงาน อยูในระดับนอย พบปญหาในเร่ืองการพัฒนา

ระบบงานรองรับยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4 ระบบ ไดแก ระบบปองกัน ระบบเฝาระวัง 

ระบบดูแลชวยเหลอื และระบบบริหารจัดการ รองลงมาคือ ดานการวางแผนงานยาเสพติด ในระดับนอย พบปญหาในเร่ือง 

ระบบ กลไก แผนกํากับ ติดตาม การปฏบัิติงาน ท่ียังไมชัดเจน รองลงมาคือ ดานขอมูลขาวสาร อยูในระดับนอย พบปญหา

ในเร่ืองการติดตาม และรายงานผล พฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสพ กลุมติด และกลุมคายาเสพติดใหทุก ๆ ฝายท่ีเกี่ยวของ

ทราบ รองลงมาคือ ดานเครือขายการปฏิบัติงาน อยูในระดับนอย พบปญหาในเร่ืองการมีสวนรวมและสนับสนุนของ

เครือขาย ในการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานการแกไขปญหา อยูใน

ระดับนอย พบปญหาในเร่ืองพฤติกรรมของนักเรียนท่ียังไมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้นหลังจากเขาสู

กระบวนการใหคําปรึกษา เนื่องจากสถานศึกษาไมมนีโยบายในการไลนักเรียนออกเมื่อพบนักเรียนท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

สภาพและปญหาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา 

สภาพในการดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาในภาพรวม อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะวาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตระหนัก

ในความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มกีารเตรียมพรอมในการดําเนินงานตามนโยบายเสริมสรางความ

เขมแข็งและย่ังยืนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเฉพาะนโยบาย “4 ตอง 2 ไม” เพื่อใชเปน

แผนแมบทในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยมีการเรียบเรียง เช่ือมโยง นโยบายในระดับ

ตางๆตัง้แตระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทําใหสามารถเขาใจถึงความเปนมาของการ

นํานโยบายมาแปลงเปนแผนงาน/โครงการ กอใหเกดิประสทิธิภาพ สามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับสภาพปญหา

ของพื้นท่ี เพื่อใหผูบริหาร ครู และผูท่ีเกี่ยวของ ปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดได โดยมีการใชเปนแนว

ทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน ใหเปนแนวทางในการดําเนินงานและติดตาม

ตรวจสอบ เรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการแกไขปญหา ดานการพัฒนาระบบงาน ดานเครือขายการปฏิบัติงาน 

ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดานขอมูลขาวสารและดานการวางแผนงานยาเสพติด สอดคลอง

กับผลการศึกษาของ กรรณิกา ศรีสัตยรสนา (2542) ท่ีศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรการ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานศึกษาของกรมสามัญ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จังหวัดขอนแกน พบวา การปฏิบัติงานตามมาตรการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา 
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ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาสถานศึกษา           

มคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา และมีการกําหนดยุทธศาสตรปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สอดคลองกับผลการวจิัยของ วมิลสริิ บุญโญปกรณ (2556) ศึกษาการดําเนินงาน

ตามนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          

ในกรุงเทพมหานคร ไปสูการปฏบัิติ ผลการศึกษาพบวาการดําเนินงาน ดานการกําหนดยุทศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด อยูในระดับมาก  

ดานการวางแผนงานยาเสพติดในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาสถานศึกษามีการ

กําหนดโครงสราง และผูรับผดิชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สอดคลองกับผลการวจิัยของ ละเมย สมิมาสุด (2548) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานปองกันยาเสพติด

ในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับชวงช้ันท่ี 3 และชวงช้ันท่ี 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2        

ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงาน ดานการวางแผนและโครงการ อยูในระดับมาก 

ดานการพัฒนาระบบงาน อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา มีการสอนทักษะชีวิต และสรางเจตคติท่ีดีใน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา และมรีะบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนท่ีมพีฤติกรรมเสี่ยง สอดคลอง

กับผลการวิจัยของ เฉลิมพงษ ฟองจินา (2556) ไดทําการศึกษาการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายเสริมสราง

ความเขมแข็งและย่ังยืนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผลการศึกษาพบวาการดําเนินงาน ดานการพัฒนา

ระบบงาน อยูในระดับมาก 

ดานเครอืขายการปฏบิัตงิาน อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา มตํีารวจเขาปฏบัิติงานในสถานศึกษา และ

มีการรับขอมูล ขาวสารจากเครือขาย และชุมชนอยางตอเนื่องหลากหลาย สอดคลองกับผลการวิจัยของ บัวแวว โคตร

นรินทร (2547) ไดทําการศึกษาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาเลย เขต 1 และ เขต 2 ผลการศึกษาพบวาการดําเนินงาน ดานการสนับสนุนเครือขาย อยูในระดับมาก 

ดานขอมูลขาวสาร อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียนไมปกปดขอมูล นักเรียนกลุมเสพ กลุมติด กลุมคา 

ยาเสพตดิ และมกีารประชุมช้ีแจงบุคลากรท่ีมสีวนรวมทุกฝาย ถงึการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน และปญหาในการดําเนินงาน 

สอดคลองกับผลการวจิัยของ ดาวนิทน วมิลสูตร (2548) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาในการดําเนินงานปราบปรามยาเสพตดิ

ของเจาหนาท่ีตํารวจกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  ผลการศึกษาพบวาการดําเนินงาน ดานการประชาสัมพันธ 

อยูในระดับมาก 

ดานการแกไขปญหา อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาเมื่อพบนักเรียนท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 

สถานศึกษาไมมีนโยบายในการ ไลนักเรียนออก และนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้นหลังจากเขาสู

กระบวนการใหคําปรึกษา สอดคลองกับผลการวจิัยของ วมิลสริิ บุญโญปกรณ (2556) ศึกษาการดําเนินงานตามนโยบาย

การปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

ไปสูการปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวาการดําเนินงาน ดานการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

อยูในระดับมาก 
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ปญหาในการดําเนินงาน ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา พบวาในภาพรวม อยูในระดับนอย

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา รัฐบาลมกีารสงเสริมและบังคับใชนโยบายเสริมสรางความเขมแข็งและย่ังยนืในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเฉพาะนโยบาย “4 ตอง 2 ไม” ในสถานศึกษาอยางเครงครัดและจริงจัง สงผลให

สถานศึกษาเห็นความสําคัญของการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด นักเรียนมีความเกรงกลัวตอโทษภัยท่ีจะตามมาถึง

ตัว อีกท้ังโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เปนโรงเรียน

ในเขตพื้นท่ีชายแดน การแพรกระจายของยาเสพติดและสภาพพื้นท่ียังเปนอุปสรรคสําคัญในการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด โรงเรียนจงึตองกําหนดใหครู อาจารย รับผดิชอบและดูแลนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด โดยกําหนดสัดสวนท่ี

เหมาะสม ซึ่งสถานศึกษาจะตองประสานและขอความรวมมอืจากผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเขามา

มีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และกําหนดวางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมี

ความสําคัญยิ่ง ท่ีจะตองกําหนดไวในแผนงานกิจกรรมปองกันยาเสพติดอยางตอเนื่องตลอดท้ังป รวมท้ังตองใหความรู

ความเขาใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดแกนักเรียนอยางตอเนื่อง และสําหรับนักเรียนท่ีติดยาเสพติดถือวาเปนผูปวย

ตองใหความชวยเหลือ ดูแลและสงเขาบําบัดรักษา สถานศึกษาจะไมทอดท้ิงนักเรียนเหลาน้ี เรียงอันดับจากมากไปนอย 

ไดแก ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดานการพัฒนาระบบงาน ดานการวางแผนงานยาเสพติด 

ดานขอมูลขาวสาร ดานเครือขายการปฏิบัติงาน และดานการแกไขปญหา สอดคลองกับผลการวิจัยของอัปสร สุรโชติ 

(2544) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม

สามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี ผลวิจัยพบวา มีปญหาการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดท้ังภาพรวมและราย

ดาน อยูในระดับนอย เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา 

ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยูในระดับนอย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา มกีารรวบรวม

ขอมูลท้ังจากภายในและภายนอก เพื่อกําหนดยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาสอดคลองกับ

ผลการวจิัยของ วิมลสิริ บุญโญปกรณ (2556) ศึกษาการดําเนินงานตามนโยบายการปองกันและแก ไขปญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ไปสูการปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวา 

ปญหาการดําเนินงาน ดานการกําหนดยุทศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยูในระดับนอย  

ดานการวางแผนงานยาเสพติดในสถานศึกษา อยูในระดับนอย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา มีระบบ กลไก แผน

กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน ท่ีชัดเจน และมีการจัดทําแผนพัฒนางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สอดคลองกับผลการวิจัยของอัปสร สุรโชติ (2544) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบวา ปญหาการดําเนินงาน 

ดานการวางแผนงาน อยูในระดับนอย 

ดานการพัฒนาระบบงาน อยูในระดับนอย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา มีการพัฒนาระบบงานรองรับยุทธศาสตร

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4 ระบบ ไดแก  ระบบปองกัน ระบบเฝาระวัง ระบบดูแลชวยเหลือ และ

ระบบบริหารจัดการ และมีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ เฉลิมพงษ ฟองจินา (2556) ไดทําการศึกษาการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย

เสริมสรางความเขมแข็งและย่ังยืนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
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การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผลการศึกษาพบวา ปญหาการดําเนินงาน 

ดานการพัฒนาระบบงาน อยูในระดับนอย 

ดานเครอืขายการปฏบิัตงิาน อยูในระดับนอย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา  เครือขายมสีวนรวมและสนับสนุน การจัด

กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และมีการสรางและพัฒนาเครือขายปองกันและแกไขปญหายาเสพติดท้ัง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา สอดคลองกับงานวจิัยของ บัวแวว โคตรนรินทร (2547) ศึกษาการดําเนินงานปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 และ เขต 2 ผลการศึกษาพบวา 

ปญหาการดําเนินงาน ดานการสนับสนุนเครือขาย  อยูในระดับนอย 

ดานขอมูลขาวสาร อยูในระดับนอย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา มีการติดตาม และรายงานผล พฤติกรรมของ

นักเรียนกลุมเสพ กลุมติด สอดคลองกับงานวจิัยของ Stokely (1978 pp. 6,026 – 6,027) ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมิน

การทํางานรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชน สําหรับการปองกันยาเสพติดในเบ้ืองตน เพื่อประเมินผลการปองกัน ยาเสพติด 

ซึ่งดําเนินงานรวมกันโดยโรงเรียนและชุมชนในรัฐแคลฟิอรเนีย ผลการศึกษาพบวา ปญหาการดําเนินงาน ดานการประสาน

สัมพันธของชุมชน อยูในระดับนอย 

ดานการแกไขปญหา อยูในระดับนอย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา เมื่อพบนักเรียนท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 

สถานศึกษาไมมีนโยบายในการ ไลนักเรียนออก และนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้นหลังจากเขาสู

กระบวนการใหคําปรึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ บัวแวว โคตรนรินทร (2547) ศึกษาการดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 และ เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ปญหา

การดําเนินงาน ดานการชวยเหลอืแกไขปญหาผูใชยาเสพติด อยูในระดับนอย 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 วทิยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางดีย่ิงจากอาจารย ดร. สุนทร คลายอํ่า อาจารยท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ รวมท้ังคณาจารยสาขาวชิาการบริหารการศึกษา กรรมการสอบวทิยานิพนธ ซึ่งไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา 

และตรวจสอบแกไขขอบกพรองทุกขัน้ตอนของการวจิัย ผูวจิัยจงึขอขอบคุณเปนอยางสูง  

   ขอขอบพระคุณ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยประจําวิทยาลัยการศึกษา นายพงศธร ชางปด ศึกษานิเทศน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และนายวิจิตร สมศรีวัฒนา ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนบานสถาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผูเช่ียวชาญท่ีกรุณาสละเวลาอันมีคาใน

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย ตลอดจนใหขอคดิเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการวจิัย  

 กราบขอบพระคุณคุณพอภมินทร  คุณแมตอม  บรรเทาทุกข และขอขอบคุณ คุณครูโรงเรียนบานสถานและ

เพื่อนสาขาวชิาการบริหารการศึกษาปการศึกษา 2556 ทุกคนท่ีใหความชวยเหลอืและใหกําลังใจดวยดตีลอดมา 

 คุณคาและประโยชนท่ีไดจากการวทิยานิพนธฉบับน้ีตอผูท่ีสนใจศึกษา ผูวจิัยขอนอมรําลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย 

คุณบิดามารดา ตลอดจนคุณบูรพาจารยท่ีเคยอบรมส่ังสอนและผูมพีระคุณทุกทานท่ีใหแกผูวจิัยมา ณ โอกาสน้ี 
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สภาพและปญหาการนเิทศภายในของผูบรหิารสถานศึกษาในอําเภอเทิง  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชยีงราย  เขต 4   

The State and Problems of Internal supervision of Administrator in Thoeng 

District under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4  

มัญชุศา ฟงเร็ว16

1* และเทอดชาติ ชัยพงษ17

2 

Manchusa  Fungrew1* and  Thoetchat  Chaiphong2 
 

บทคัดยอ 

 การวจิัยเร่ือง สภาพและปญหาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาฝายวิชาการ ในอําเภอเทิง  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 90 คน โดยศึกษาระดับการปฏิบัติการนิเทศ

ภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ 

คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) ผลการวิจัยพบวา1) สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาใน

อําเภอเทิง  โดยรวมมีระดับการปฏิบัติการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง อยูในระดับมาก 2) ปญหา

การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

พบวา ปญหาดานการดําเนินการนิเทศเปนปญหามากสุด 
 

คําสําคัญ: การนิเทศภายใน 
 

Abstract  

 The purposes of this study were to study the state and problems of internal supervision of administrator in 

Thoeng District under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4. The population used in this study is the 

administrator and the head academic total of 90 people. The instrument is questionnaire and statistical analysis 

included, percentage, means, standard deviation. The findings were as follows:1) The state of internal supervision of  

administrator in Thoeng District. The result is high level. 2) The problem and suggestion of internal supervision of 

administrator in Thoeng District. Found that: Doing is the high level problem. 
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บทนํา 

            การนิเทศภายในสถานศึกษา เปนกระบวนการหรือกจิกรรมในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารหรือบุคคล

ท่ีทําหนาท่ีนเิทศในโรงเรียนและครูในโรงเรียนเพื่อหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน

ของครูใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อันจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค ซึ่งการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยท่ัวไปเปนการนิเทศในดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดหาสิ่งอํานวยความ

สะดวก ดานการบริหารบุคลากร ดานการจัดระบบการเรียนการสอน ดานการปฐมนิเทศครูใหม ดานการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ (สื่อการสอน) ดานการจัดบริการพิเศษใหแกนักเรียน ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ดานการฝกอบรมครู

ประจําการ  และดานการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอน 

การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนกจิกรรมท่ีสําคัญอยางหน่ึงในการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให

ดําเนินไปอยางมปีระสทิธิภาพ คุณภาพของการศึกษาจะประสบผลสําเร็จตามเปาประสงคมากหรือนอย สวนหน่ึงขึ้นอยูกับ

การนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน กรองทอง จริเดชากุล(2550 : 4) ไดกลาวไววา 

1) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษา ใหไดมาตรฐานใกลเคียงกัน2) ปริมาณศึกษานิเทศกไมเพียงพอกับความ

ตองการของครูและสถานศึกษา 3) บุคลากรภายในสถานศึกษา มีความรูความสามารถ มีความคุนเคยและใกลชิดปญหา

มากท่ีสุด 4) บรรยากาศในการนิเทศมีความเปนกันเอง และสามารถปฏิบัติงานนิเทศไดอยางตอเนื่อง ในการนิเทศภายใน

โรงเรียนมหีลักการนิเทศ ซึ่งเปนแนวปฏิบัติท่ีผูนิเทศตองนําไปปฏิบัติขณะทําการนิเทศ เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียน 

โดยเฉพาะทางดานวชิาการบรรลุผลตามความมุงหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546 : 

227) ไดกลาวไว ดังน้ี 1) การนิเทศควรมีการบริหารงานเปนระบบ และมีการวางแผนการดําเนินงานเปนโครงการ2) การ

นิเทศตองถอืหลักการมสีวนรวมในการทํางาน คอืมคีวามเปนประชาธิปไตย เคารพในความคดิของผูอื่น เห็นความแตกตาง

ระหวางบุคคล เนนความรวมมือรวมใจกันในการดําเนินงาน และใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานนั้น

บรรลุเปาหมายท่ีตองการ3) การนิเทศเปนงานสรางสรรค เปนการแสวงหาความสามารถพิเศษของแตละบุคคล ใหแตละ

บุคคลไดแสดงออก และพัฒนาความสามารถเหลาน้ันไดอยางเต็มท่ี 4) การนิเทศเปนการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการเรียน

การสอน โดยครูอาจารยไดเรียนรูวาปญหาของตนเปนอยางไร จะหาวธีิแกปญหาน้ันไดอยางไร 
            การนิเทศภายในสถานศึกษา เปนงานท่ีชวยพัฒนาครูในดานวิชาการ ในดานการเรียนการสอน เพื่อใหเปนไปตาม

จุดมุงหมายของการศึกษา ความจําเปนท่ีตองมกีารนิเทศภายในก็เนื่องจากศึกษานิเทศกมจีํานวนจํากัด เพื่อจะใชประโยชน

สูงสุดจากทรัพยากร และบุคลากรภายในโรงเรียนเปนผูท่ีเขาใจปญหาการเรียนการสอนไดด ีรวมท้ังการสรางความรวมมือ

และแกไขปญหาการทํางานรวมกัน บุคลากรภายในโรงเรียนท่ีสามารถนิเทศได นอกจากผูบริหารแลว ครูท่ีมีประสบการณ

ความรู ความชํานาญก็สามารถทําหนาท่ีนิเทศได รวมท้ังการเชิญวทิยากรจากหนวยงานภายนอกมารวมโครงการ เทคนิค

วิธีการนิเทศภายในโรงเรียนน้ันสามารถใชไดหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย จํานวนผูรับการนิเทศ เวลาและ

ทรัพยากรอื่น ๆ ในการจัดทําโครงการนิเทศภายในโรงเรียนน้ันควรจะไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการใน

การนิเทศ จัดทําแผนการนิเทศภายในโรงเรียน แลวจึงนําแผนไปสูการปฏิบัติใหเปนไปตาม จุดมุงหมายท่ีวางไว และควรมี
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การประเมนิผลโครงการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุ ตามจุดหมายของ

หลักสูตร(แนงนอย  เพ็งพันธ. http://www.vcharkarn.com/blog/41337/13459) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และ

สถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนิเทศการศึกษา ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยกําหนดใหผูบริหารทุกสถานศึกษาในสังกัดดําเนินโครงการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติงานในหนาท่ีของครูใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหการ เ รียนการสอนมีคุณภาพตามเกณฑ

โดยเฉพาะ อยางย่ิงกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งในปจจุบันน้ันเปนกระบวนการสําคัญท่ีผูบริหารสถานศึกษา ใชเปน

เคร่ืองมือเพื่อเช่ือมโยงกระบวนการเรียนการสอน ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

2551  สถานศึกษาจึงเปนหนวยงานทางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ บรรลุเปาหมาย

ตามหลักสูตร ตองอาศัยกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหารกระบวนการ นิเทศการศึกษา และหนึ่งใน

กระบวนการสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือกระบวนการนิเทศ การศึกษาเปนกระบวนการทํางานรวมกันกับครู 

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งสัมฤทธ์ิผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน (สงัด อุทรานันท,2545) 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เชียงราย  เขต 4 

2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเทิง  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย  เขต 4 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

 การวจิัยเร่ือง สภาพและปญหาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เปนการวจิัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอนดังน้ี 

 1. ประชากร 

 2. เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การวเิคราะหขอมูล  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาฝายวิชาการ ในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 45 คน หัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 45 คน รวมท้ังสิ้น 

90 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน

การศึกษาตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสภาพและปญหาการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษานํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม  

2. สรางขอคําถามใหครอบคลุมการนิเทศภายในสถานศึกษาตามกระบวนการนิเทศของสงัด  อุทรานันท 

3. นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

4. นําเคร่ืองมอืท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก 

    4.1 ดร.ธิดาวัลย  อุนกอง   

    4.2 ดร.ศิริโชค  พพัิฒนเสถยีรกูล   

    4.3 นางสาวนันทนา  จันทรฝน   

ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ 

5. นําเคร่ืองมอืท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมคีา IOC ระหวาง0.67 – 1.00 

6. นําไปทดลองใช (try out) กับประชากรซึ่งมิใช ประชากรในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีซึ่งไดแก ผูบริหารและ

หัวหนาฝายวิชากร ในอําเภอพญาเม็งราย จํานวน 30 คน หลังนําไปทดลองใชแลวนําผลการตอบแบบสอบถาม มา

คํานวณหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชสัมประสทิธ์ิอัลฟาของ ครอนบรัค (Cranach alpha coefficient) เทากับ 0.98 

7. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพิจารณาขอความเห็นชอบและจัดพิมพ

แบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการวจิัยตอไป 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check  

List) ประกอบดวย เพศ อายุ ตําแหนง ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ระดับการศึกษา จํานวน 5 ขอ  

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating 

Scale) ชนิดกําหนดคําตอบเปนขอความ 5 ระดับ ตามสภาพความเปนจริงท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ดาน ไดแก ดานการวางแผนการนิเทศภายใน ดานการใหความรูกอนการดําเนินการ ดานการ

ดําเนินการนิเทศ ดานการสรางขวัญและกําลังใจ และดานการประเมนิผลการนิเทศ จํานวน 39 ขอ 

นําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผลโดยใชเกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย  

(นพพร ธนะชัยขันธ, 2552 หนา 11-32)  

ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาเปน

คําถามแบบปลายเปด 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมขีัน้ตอนดังน้ี 

 1. ผูศึกษาไดขอหนังสือจากวิทยาลัยตอเนื่อง  มหาวิทยาลัยพะเยา  เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการ

สถานศึกษาในอําเภอเทิง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 45  โรงเรียน  

      2. นําหนังสอืขอความรวมมอืในการเก็บขอมูลจากวทิยาลัยตอเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ไปใหประชากรท่ีศึกษา 

โดยมกีารประสานขอนัดหมายวัน เวลา ในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

  3. ผูศึกษาไดแจกแบบสอบถามดวยตนเองพรอมช้ีแจงการตอบแบบสอบถามโดยเก็บแบบสอบถามคนืหลังจาก

แจกแบบสอบถามไปแลว 1 สัปดาห  โดยเปาหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารและหัวหนาฝายวชิาการ จํานวน 

90 ฉบับไดรับคนืท้ังหมด 90 ฉบับ คดิเปนรอยละ 100 

  4. ผูศึกษาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังเก็บรวบรวมขอมูลแลวนําไป

ดําเนินการตามขัน้ตอนการวจิัยตอไป 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ ดังน้ี 

สถติิเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistics) เพื่อจัดหมวดหมูและใหทราบลักษณะพื้นฐานท่ัวไปของกลุมประชากร

โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

1. นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 เกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม นํามาหาคาความถี่ และคารอยละ 

นําเสนอในรูปตาราง 

2. นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 เกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอเทิง 

วเิคราะหหาคาเฉลี่ย(µ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  เปนรายขอ รายดาน และโดยรวม 

 3. นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 3 เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) แลวใชความถี่จัดลําดับ 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจิัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา  

 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา 
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สรุปผลและอธปิรายผล 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลสภาพและปญหาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เปนเพศชายมากท่ีสุด รอยละ 57.80 มีอายุ 51 ปขึ้น

ไปมากท่ีสุด รอยละ 64.40 รองลงมาอายุระหวาง41-50 ป รอยละ 26.70  และอายุระหวาง 31- 40 ป รอยละ 8.90 เปน

ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาฝายวชิาการ จํานวนเทากัน รอยละ 50.00 โดยระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ระยะ21 ป

ขึ้นไปมากท่ีสุด รอยละ 48.90 รองลงมาชวงระยะ 6 – 10 ป รอยละ 17.80 และชวงระยะ 11 – 15 ป รอยละ 16.70 และ

ระดับการศึกษา ระดับปริญญาโทมากท่ีสุดรอยละ 51.10 รองลงมาระดับปริญญาตรี รอยละ 48.90 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ท้ัง 5 ดาน ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (µ=3.72) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกดานการวางแผนการนิเทศภายใน 

อยูในระดับมาก (µ=3.86) รองลงมาไดแกดานการดําเนินการนิเทศ อยูในระดับมาก (µ=3.81) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

ไดแกดานการประเมนิผลการนิเทศ อยูในระดับมาก (µ=3.58) 

 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา พบวา 

  3.1 ปญหาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สรุปไดดังน้ี 

       3.1 .1 ดานการวางแผนการนิเทศพบวา สถานศึกษาขาดการประชุมช้ีแจงใหทุกคนเขามามสีวนรวม

และเห็นความสําคัญของการวางแผนการนิเทศภายใน ครูมภีาระงานงานสอนและงานพเิศษอื่นๆมากจงึไมใหความสําคัญ

กับการนเิทศภายใน ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนมเีวลาในการนิเทศนอยจงึไมไดนิเทศอยางตอเนื่องและสถานศึกษา

ขาดการจัดทําระบบขอมูลใหเปนปจจุบัน และสุดทายการนิเทศไมเปนไปตามปฏทิินท่ีไดวางไว  

       3.1.2 ดานการใหความรูกอนการดําเนินการพบวาสถานศึกษาขาดบุคลากรท่ีมคีวามรูความชํานาญ

ในเร่ืองการนเิทศ สถานศึกษาไมมกีารใหความรูกอนการดําเนินการนิเทศ สถานศึกษาขาดการสรางเคร่ืองมอืในการนิเทศ 

และสุดทายสถานศึกษาไมมกีารจัดลําดับความสําคัญของปญหาการนิเทศ 

       3.1.3 ดานการดําเนินการนิเทศพบวา การนิเทศไมเปนไปตามท่ีระยะเวลาท่ีกําหนดเนื่องจากผูนิเทศ

มภีาระงานหลายอยาง ครูไมมเีวลาในการออกนิเทศพรอมผูบริหารเพราะติดภาระงานสอนในช้ันเรียนและการออกนิเทศไม

เปนไปตามแผนงานท่ีวางไว  

       3.1.4 ดานการสรางขวัญและกําลังใจพบวาการนิเทศภายในสถานศึกษาขาดการยอมรับซึ่งกันและ

กัน การนิเทศขาดทีมงานท่ีดใีนการออกนิเทศ ผูนิเทศ มักไมใหความสําคัญของการนิเทศภายในและสุดทายการนิเทศขาด

แรงจูงใจในการทํางาน  
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       3.1.5 ดานการประเมนิผลการนิเทศพบวาการนิเทศขาดการประเมนิผลท่ีชัดเจน สถานศึกษาขาด

การกํากับ ดูแลและติดตามอยางตอเนื่อง สถานศึกษาไมไดนําผลการนิเทศมาวเิคราะหอยางเปนระบบและสุดทายการ

นิเทศมปีฏกิริิยาจากผูรับการนิเทศและมคีําติชมหลังสิ้นสุดการนิเทศ 

  3.2 ขอเสนอแนะการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา 

       3.2.1 ดานการวางแผนการนิเทศพบวาสถานศึกษาควรดําเนินการนิเทศอยางจริงจังและตอเนื่อง 

สถานศึกษาควรมีการกาํหนดปฏทิินการออกนิเทศใหชัดเจนอยางนอยภาคเรียนละ1 คร้ัง สถานศึกษาควรนําผลการนิเทศ

มาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น สถานศึกษาควรประชุม

ปรึกษาหารือกันเพื่อกําหนดเปนแผนการปฏบัิติงานและสุดทายผูบริหารควรวางแผนการนิเทศภายในโดยดูจากสภาพของ

ปญหา 

       3.2.2 ดานการใหความรูกอนการดําเนินการพบวาควรจัดหาบุคลากรท่ีมคีวามรูดานการนิเทศมาให

ความรูแกบุคลากรในสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดทําการนิเทศเปนรูปแบบของโครงการ สถานศึกษาควรนําบุคลากร

ไปศึกษาดูงานดานการนิเทศ สถานศึกษาควรจัดหาคูมอืการนิเทศใหเพยีงพอและสถานศึกษาควรมกีารนิเทศดวยวธีิการท่ี

หลากหลาย 

       3.2.3 ดานการดําเนินการนิเทศพบวาสถานศึกษาควรดําเนินการนิเทศตามปฏิทินท่ีกําหนดไว

สถานศึกษาควรจัดทําเคร่ืองมอืนิเทศท่ีเกดิการยอมรับ คณะกรรมการออกนิเทศควรใชเวลาใหเกิดความคุมคามากท่ีสุด 

สถานศึกษาควรจัดทําปฏทิินการนิเทศแบบปลายเปด สถานศึกษาควรกําหนดการออกนิเทศใหไดอยางนอยภาคเรียนละ1 

คร้ังและสุดทายสถานศึกษาควรกําหนดระยะเวลาการนิเทศใหชัดเจน  

       3.2.4 ดานการสรางขวัญและกําลังใจพบวาสถานศึกษาควรสรางแนวปฏบัิติท่ีดใีนการนิเทศเพื่อเกิด

การยอมรับซึ่งกันและกัน สถานศึกษาควรมอบเกียรติบัตร  รางวัลแกผูท่ีทุมเทในการทํางาน สถานศึกษาควรใหบุคลากร

เขามามีสวนรวมในการนิเทศและการประเมินการนิเทศควรเปนแบบกัลยาณมิตรเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการ

ปฏบัิติงาน 

       3.2.5 ดานการประเมินผลการนิเทศพบวาสถานศึกษาควรสรุปผลการนิเทศแลวนํามาจัดทําเปน

แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา สถานศึกษาควรประเมินผลการนิเทศอยางตอเนื่อง สถานศึกษาควรมีการวางแผนการ

นเิทศแบบใหม ๆ และควรประเมนิผลการนิเทศแบบกัลยาณมติร 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มปีระเด็นนาสนใจท่ีจะนํามาอภิปรายผล 3 ประเด็นดังน้ี 

    1. สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยรวมพบวามรีะดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ี

มีระดับการปฏิบัติงานสูงสุด คือดานการวางแผนการนิเทศภายในอยูในระดับมาก เพราะการวางแผนการนิเทศมี

ความสําคัญในการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปญหาท่ีเกดิขึ้นจากการ
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ปฏิบัติงานและสามารถนํามาจัดทําแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน คําพลอย 

(2549) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ืองความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแมฮองสอนเขต 1 สรุปไดวาโดยสวนรวมครูและผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นวาการ

ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาไดมีการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในอยูในระดับมาก และสัมพันธกับงานวิจัย

ของ สวัสดิ์ เดชกัลยา (2550) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ืองการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายกผลการวิจัยพบวาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายกดานดําเนินการนิเทศอยูในระดับมาก  และงานวิจัยของ ศิริ จันทะผล (2552) 

ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ืองแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลยเขต 1 ผลการวิจัย

พบวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลยเขต 1 ดานการเตรียมการนิเทศพบวาควรมีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารครู

คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียนเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ  

    2. ปญหาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยรวมพบวาปญหาดานการดําเนินการนิเทศเปนปญหาสูงสุด เพราะการดําเนินการนิเทศ

ไมเปนไปตามแผนท่ีวางไวเนื่องจากครูมภีาระงานการสอนและงานพิเศษอื่นๆมาก และชวงเวลาในการนิเทศไมเปนไปตาม

ปฏิทินเพราะสวนใหญมีกิจกรรมอื่นๆในแตละภาคเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนขนาดเล็กปญหาครูไมครบช้ันการนิเทศสวน

ใหญเกดิจากผูบริหารทําใหการนิเทศไมหลากหลายและมขีอจํากัดดานบุคลากรในการเขาทําการนิเทศจึงสงผลใหขาดการ

ยอมรับ สอดคลองกับการวจิัยของวรสิทธ์ิ วรรณพงษ(2552) ท่ีไดทําการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการ

นิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาในรายดานพบวาสภาพ

ปญหาท่ีสถานศึกษามรีายงานผลการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานมีระดับปญหาสูงสุด รองลงมาคือสถานศึกษามีการ

นําผลการนเิทศมาปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามท่ีสถานศึกษากําหนดและมีรายงานประจําปและ

สอดคลองกับงานวจิัยของอรรถพล ปนม่ัน (2550) ไดศึกษาปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวจิัยพบวาปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรีเขต1ตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู โดยภาพรวมพบวามีปญหาอยูในระดับนอย เมื่อ

พจิารณารายดานพบวาอยูในระดับนอยทุกดาน 

    3. ขอเสนอแนะการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดแกสถานศึกษาควรจัดทําเคร่ืองมอืในการนิเทศใหเหมาะสมกับการนิเทศ  สถานศึกษาควร

จัดทําปฏิทินใหชัดเจนและขอความรวมมือทุกฝายอยางจริงจังในการรับการนิเทศ และควรยืดหยุนเวลาในการนิเทศให

เหมาะสมกับชวงเวลา พรอมท้ังใหการสนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ คาใชจายอื่น ๆ ท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานสําเร็จได

อยางมคีุณภาพ สอดคลองกับงานวจิัยของอรรถพล ปนม่ัน (2550)ไดศึกษาปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณในการดําเนินการนิเทศท้ัง 5 ดาน

โดยผูศึกษาเห็นวาการดําเนินการนิเทศภายในเปนการรวมมือของบุคลากรในโรงเรียน ผูบริหารควรวางแผนการใช

งบประมาณท่ีรับจากหนวยงานตนสังกัดมาใชในการนิเทศภายในสถานศึกษาใหคุมคา และสอดคลองกับงานวิจัย

ของวรสิท ธิ์  วรรณพงษ (2552) ท่ีไดทําการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการนิเทศภายในของผูบริหาร
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สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ีวาควรกําหนดนโยบายในการ

จัดทําแผนการออกนิเทศ มีการแตงต้ังคณะกรรมการการนิเทศและมีเคร่ืองมือในการนิเทศท่ีชัดเจนและครอบคลุม

วัตถุประสงคของการนิเทศ 
 

ขอเสนอแนะ 

 1. ผูบริหารควรเนนใหความสําคญัตอการนิเทศภายในโดยสถานศึกษาควรประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อกําหนด

เปนแผนการปฏบัิติงาน 

 2. ผูบริหารควรมกีารสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร มกีารสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรในสถานศึกษา สราง

บรรยากาศในการทํางานรวมกนั เพื่อสรางความสามัคคแีละการมสีวนรวมของผูรวมงาน 

 3. ผูบริหารควรใหอิสระในการตัดสนิใจและแสดงความคดิเห็นอยางเต็มท่ีและเนนการนิเทศใหตอเนื่อง 

 4. ผูบริหารควรนําผลการนิเทศมาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให

สูงขึ้น  

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรและการนิเทศแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาในอําเภอเทิง  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  
 

กติตกิรรมประกาศ 

     การวจิัยฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาจากทาน ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ อาจารยท่ีปรึกษาท่ีได

สละเวลาใหคําปรึกษาแนะนําตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิงตลอดมา รวมท้ังคณาจารย

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายท่ีไดประสิทธ์ิประศาสตรวิชาความรู และประสบการณดานการบริหารการศึกษา

ตลอดถงึ ดร.ธิดาวัลย อุนกอง ดร.ศิริโชค พิพัฒนเสถียรกูล และนางสาวนันทนา  จันทรฝน  ท่ีกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือ

ในการศึกษาคร้ังน้ี รวมท้ังผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาฝายวิชาการโรงเรียน ในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามและขอเสนอแนะตางๆท่ีเปน

ประโยชนตอการวจิัยในคร้ังน้ี 
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สภาพและปญหาการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนกลุมพระปรยัิติธรรม (แผนก

สามัญศึกษา) จังหวัดเชยีงราย ในโครงการตามแนวพระราชดํารสิมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีสังกดัมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ 
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Anekpong  Leangthanom1* and Tidawan Uoonkong2 
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม(แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ     สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติโดยจําแนกตาม

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ใน

โครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัด    มหาเถรสมาคม สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ ปการศึกษา 2557 จาก 21 โรงเรียน จํานวน 283 คนกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจ

ช่ีและมอรแกน (KreJcie& Morgan) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % จํานวน 162 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาท้ัง 17 ดาน 

ไดแกการวางแผนงานดานวิชาการการพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการการเรียนรูการวัดผล

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
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ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาแหลงการเรียนรูการนิเทศ

การศึกษาการแนะแนวการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทาง

วิชาการการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่นการสงเสริมและสนับสนุนงาน

วชิาการแก บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานดานวชิาการของสถานศึกษาการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายเปนระดับการ

ปฏบัิติ พรอมท้ังนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัด

เชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัด    มหาเถรสมาคม 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติโดยภาพรวมท้ัง 17 ดาน มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

ดานท่ีมคีวามคดิเห็นอยูในระดับมากในระดับมากท่ีสุดคอื ดานการวางแผนงานดานวชิาการ มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก 

รองลงมาคอื ดานการพัฒนากระบวนการการเรียนรูมีความคิดเห็นอยูในระดับมากและดานท่ีนอยท่ีสุดคือ ดานการนิเทศ

การศึกษา มคีวามคดิเห็นอยูในระดับมาก 

 ผลการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัด

เชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัด    มหาเถรสมาคม 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยภาพรวมท้ัง 17 ดาน มคีวามคดิเห็นอยูในระดับปานกลางเมื่อพจิารณาเปนรายดาน

พบวา ดานท่ีมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดคือ ดานการพัฒนากระบวนการการเรียนรูมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน

กลาง รองลงมาคือ ดานการพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่นมีความ

คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และดานท่ีนอยท่ีสุดคือ ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก บุคคล ครอบครัว 

องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษามคีวามคดิเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 

คําสําคัญ : การบริหาร งานวชิาการ 
 

Abstract 

The research with oneself in this time have the objective. For study the state and administration work 

technical problem of group monk school split to condemn the dharma (Grade school education department) Chiang 

Rai in the project follows royal thought or idea line. His god night office of the Prime Minister Suda majesty Siam 

smokes daughter fungus be under graduate in Buddhist abbot association theology. Buddhism national office by 

separate follow basic personal factor. The executive and the teacher of group monk school split to condemn the 

dharma. (Grade school education department) Chiang Rai in the project follows royal thought or idea His majesty god 

night office of the Prime Minister Suda line Siam smokes daughter fungus under graduate in Buddhist abbot 

association theology. Buddhism National office 2557 academic years 21 from the school 283 persons amounts. Fix 

the sample by use the table (Krejcie & Morgan) at 95 % confidence amount 162 persons levels a tool that use in 
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state education and administration work technical problem of group monk school split to condemn the dharma (Grade 

school education department) Chiang Rai in the project follows royal thought or idea line. His god night Office of the 

Prime Minister Suda majesty Siam smokes daughter fungus under graduate in Buddhist abbot association theology. 

Buddhism national office both of 17 a side for example planning work the academic. The development is manage 

about opinion development substance course locality alms course development of the school. The administration 

studies the instruction in the school. Procedure learning measurement development evaluates and compare with to 

transfer the school-record. The research for develop education quality place learning development. Something 

education supervision guidance system guaranteeeing quality development within the school community push has 

academic strength cooperation integration in technical development and the school and other organization. The push 

and support technical work old person family organization institute and other institute where manage to study. The 

arrangement does the regulations and the regulation about academic work of the school book choosing the textbook 

for use in the school the development and use mass technology media for the education. Questionnaire analyse the 

data by use average. The part deviates the standard and interpret practice level together with present in table 

picture writes words to narrate. 

The education meet that the state and administration work technical problem of group monk school split to 

condemn the dharma (Grade school education department)  Chiang Rai in the project follows royal thought or idea 

line His god night Office of the Prime Minister Suda majesty Siam smokes daughter fungus under graduate in 

Buddhist abbot association theology. Buddhism National office by 17 overall both of side images. Think stay in many 

levels consider lay a side meet that a side is that think in many the level most be planning work academic side. 

Think stay in many levels development procedure learning side. Think stay in many levels a side least is a side 

something education supervision. Think stay in many education problem administration work technical levels of group 

monk school s split to condemn the dharma (Grade school education department) Chiang Rai in the project follows 

royal thought or idea His majesty god night office of the Prime Minister Suda line Siam smokes daughter fungus be 

under graduate in Buddhist abbot association theology. Buddhism National office by 17 overall both of side images. 

Think stay in the average consider lay a side meet that a side that think in the level most is development procedure 

learning side. Think stay in the average ,development side manage about opinion development substance course 

locality alms. Think stay in the average a side least is push side and support technical work old  person family 

organization, institute, and other institute where manage to study. Think stay in the average. 
 

Keywords : Administration, Technical work 
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บทนํา 

 ในโลกปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว ประเทศตาง ๆ มีการแขงขันกันเพื่อสราง

ประเทศใหมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ มีความม่ันคงและกาวหนาทันนานาอารยประเทศและหน่ึงใน   การแขงขันก็คือ 

การพัฒนาการศึกษาโดยเนนคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหพลเมอืงของตนมคีวามรูความสามารถ มีคุณภาพท่ีดี

และนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาประเทศ จึงมีการปรับปรุงและสรางกลยุทธใหม ๆ ในการพัฒนาการศึกษาใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของบุคคล สังคม ผูเรียนใหมศัีกยภาพในการแขงขัน ดังน้ันประเทศตาง ๆ จึงตองมีการปรับตัวให

สอดคลองกับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติใหกาวทันโลกย่ิงขึ้น การศึกษาไมวา

จะเปนคดีโลกหรือคดีธรรม ยอมเปนเหตุปจจัยตอการยกระดับฐานะของตนเองใหสูงขึ้นกวาท่ีเปนอยูในปจจุบันดวย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ

กฤษฎีกา เลมท่ี119 ตอนท่ี 123ก ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2545(16–21) ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการไววา การ

จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตามมาตรา 6 และแนวทางการจัด

การศึกษายังไดใหความสําคัญแกผูเรียนทุกคน โดยยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตามมาตรา 22 นอกจากน้ีในการ

จัดการศึกษาตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ

ระดับการศึกษา นอกจากน้ันยังไดกําหนดใหดําเนินการเร่ือง ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต

อยางมคีวามสุข ตามมาตราท่ี 23 ขอ 5 ท้ังน้ีการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลให

ผูเรียนรูจักประยุกตนําความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ใหรูจักทําเปน คิดเปน แกปญหาเปน รวมท้ังการปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไวในทุกวิชาอีกท้ังมีการประสานความรวมมือกับบิดา

มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดมรีะเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระเบียบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษาตอนตน พ.ศ. 2534 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระเบียบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ตอนปลาย พ.ศ. 2535 โดยใหอยูในความควบคุมดูแลของกรมการศาสนา เพื่อจัดการศึกษาใหแกเยาวชนท่ีบวชเรียนใน

พระพุทธศาสนา  ทําใหคณะสงฆไดดําเนินการดานการศึกษามากขึ้น กรมการศาสนาจึงไดจัดต้ังกลุมโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นตามภาคตาง ๆ เพื่อแบงเบาภาระและชวยควบคุมดูแลกันเอง โดยมพีระสงฆเปนผูควบคุมดูแล

กันเอง  

โรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคเหนือตอนบนประกอบดวยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร นาน ลําปาง ลําพูน 

แมฮองสอนและเชียงใหม เปนกลุมท่ี 8 เรียกช่ือวา “กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุมท่ี 8” โดยมี

ประธานกลุมฯ เปนหัวหนาบริหารงานในกลุมน้ันๆและตอมาป พ.ศ. 2546 ไดมีการแบงสวนราชการแผนดินแยกกรมการ

ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการออกเปน 2 สวนคือกรมการศาสนาและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยใหกรมการ

ศาสนาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สวนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

จากสภาพและปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วามีสภาพและปญหา

อยางไร เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปเปนขอมูลในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุมพระปริยัติ

ธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม(แผนกสามัญศึกษา) 

จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถร

สมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัด

เชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยจําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 
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กรอบแนวคดิ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุตฐิานของการวจัิย 

1. ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นของตอสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแตกตางกัน 

ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนท่ีมตีอสภาพและปญหาการ

บริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) 

จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ 17 ดาน ดังน้ี 

1. การวางแผนงานดานวชิาการ 

2. การพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรทองถิ่น 

3. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

4. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

5. การพัฒนากระบวนการการเรียนรู 

6. การวัดผลประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียน 

7. การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8. การพัฒนาแหลงการเรียนรู 

9. การนิเทศการศึกษา 

10. การแนะแนว 

11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

12. การสงเสริมชุมชนใหมคีวามเขมแข็งทางวชิาการ 

13. การประสานความรวมมอืในการพัฒนาวชิาการกับสถานศึกษาและ

องคกรอื่น 

14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก บุคคล ครอบครัว องคกร 

หนวยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏบัิติเกี่ยวกับงานดานวชิาการของ

สถานศึกษา 

16. การคัดเลอืกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 

17. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

  

 

  

 

สถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ประสบการณการ

ทํางาน 

4. ตําแหนงทางการศึกษา 
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2. ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นของตอสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแตกตางกัน 

3. ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีประสบการณการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพและปญหาการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนว

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

แตกตางกัน 

4. ผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีตําแหนงทางการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพและปญหาการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนว

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

แตกตางกัน 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญ

ศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม        ราชกุมารี สังกัด

มหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ปการศึกษา 2557จาก 21 โรงเรียน จํานวน 283 คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัด

เชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจช่ีและมอรแกน (KreJcie & 

Morgan) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % จํานวน 162 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

  การศึกษาเร่ืองสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) 

จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถร

สมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีวิธีดําเนินการ ดังน้ีประเภทของขอมูลเปนขอมูลเชิงปริมาณลักษณะ

แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางเอง โดยผานการหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามแลว ประกอบดวย 3 ตอน คือตอนท่ี 1 

สถานภาพสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ประสบการณการทํางานและตําแหนงทางการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List)ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีตอสภาพและปญหา

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนว

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

แบงเปน17 ดาน ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดใชความถี่และรอยละ 
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การวเิคราะหขอมูล  

 นําแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณมาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นดังน้ีตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ 

อายุ ประสบการณการทํางานและตําแหนงทางการศึกษา เกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

กลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวิเคราะหโดยใชความถี่และรอยละตอนท่ี 2 

วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (�̅�) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกเปนรายขอ รายดานและภาพรวม นําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยายตอนท่ี 3 วเิคราะหโดย คาความถี่ของผูตอบแบบสอบถาม นําเสนอในรูปตาราง 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

 จากผลการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญ

ศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหา

เถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติสามารถนําประเด็นสําคัญมาอภปิรายผลไดดังน้ี 

 การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) 

จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถร

สมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จากผลการวิจัยเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมท้ัง 17 ดาน พบวาสภาพการ

บริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลางตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของอานนท  หลาหนัก(2551 : บทคัดยอ)ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําพูน เขต 2 สภาพปญหาการบริหารวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง พบวาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการท่ีสําคัญท่ีสุดคือ บุคลากรมีไมเพียงพอในการจัดทําและบริหารหลักสูตร 

มคีรูไมครบช้ัน ครูมภีาระงานมากจึงไมสามารถสรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนใหไดมาตรฐานและครอบคลุมตาม

เนื้อหา สอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและมีแนวทางแกปญหาท่ีสําคัญ คือ เพิ่มอัตรากําลังครูใหครบช้ันและเพียงพอ

ตามกลุมสาระการเรียนรู ควรใชวิธีพูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบไมเปนทางการระหวางเพื่อนรวมงานให

มากขึ้น รวมกันในกลุมสถานศึกษาขนาดเล็กขางเคียงจัดทําเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการเรียนใหสมบูรณแบบและเพิ่ม

บุคลากรใหกับสถานศึกษาขนาดเล็กโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม 11 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือม ี

ปญหาการบริหารวชิาการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวามีปญหาอยูในระดับปานกลางทุก

ดานคอืดานการวางแผนวชิาการ ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผลและดานงานสื่อการ

เรียนการสอน และยังมปีระเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายใน 17 ดานดังน้ี 
 

1. ดานการวางแผนงานดานวชิาการ 

  ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุมพระ

ปริยัตธิรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดานการวางแผนงานดานวิชาการ พบวาสภาพ
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การบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลางตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ อนุยา อินทรม่ัง(2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของ

ขาราชการครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของ

ขาราชการครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตปญหาการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับนอย และในสวนของงานวิชาการน้ันยังมีแนวคิดงานวิจัยท่ีสอดคลอง

ของ มารเทลลาโร (1983: Abstract)ไดศึกษาความสัมพันธของโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ในรัฐเมกซิโก โดยมุงศึกษา

ความสัมพันธระหวางขนาดของโรงเรียนกับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน จากผลการศึกษาท่ีผานมาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ

จะขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ ในการควบคุมการศึกษาและอิทธิพลท่ีเปนไปไดจากขอมูลท่ีสามารถมาไดโดยใชตัวแปรจากผล

การสรุปการทดสอบทักษะเบ้ืองตนของนักเรียน ระดับขั้นท่ี 5,8 และ11 ในโรงเรียนนิวเมกซิโก ผลการศึกษาพบวามี

ความสัมพันธในชวงทายของการศึกษาพบวาถึงแมสหสัมพันธท่ีพบตามแบบเพียรสันมีแนวโนมจะบงช้ีความสัมพันธของตัว

แปรอื่นๆ เชน จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีไดเรียนศีลธรรมจรรยาของนักศึกษาเบ้ืองตนและตัวแปรอื่นท่ีจะถูกรวมในรูปแบบ

ดังกลาวก็ไมปรากฏตามความสัมพันธและดูเหมือนวาจะไมมีเหตุผลใดท่ีจะเช่ือถือหรือยอมรับไดวาขนาดของโรงเรียนจะมี

ความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการ 
 

2. พัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 

  ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุมพระ

ปริยัตธิรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดานการพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการให

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่นพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Fred และ Omstein(1996 :409-530)

ไดกลาววาการบริหารงานวิชาการในรูปแบบของการบริหารโปรแกรมและการบริหารตางๆ (Administration of programs 

and services) ของผูบริหารไววามีอยู 3 งานท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช การวิเคราะหและปรับปรุง

การสอนและการบริหารงานบุคคล ซึ่งแตละงานเกี่ยวของกับการบริหารงานวชิาการในโรงเรียนโดยตรง 
 

3. ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 

               ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุมพระ

ปริยัตธิรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา พบวา

สภาพการบริหารงานวชิาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลางตามลําดับ 

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อานนท  หลาหนัก(2551)ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําพูน เขต 2 สภาพปญหาการบริหารวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง โดยดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรมีสภาพปญหาการบริหารอยูในระดับมาก และสอดคลองกับแนวคิดของ 

รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2550 หนา 41)ไดกลาววาการพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการหรือขั้นตอนของการตัดสินใจหา

ทางเลือกทางการเรียนการสอนใหเหมาะสม เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางการเรียนการสอนไปในทางท่ีดีขึ้น เพื่อให
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เหมาะสมกับผูเรียนและสถานศึกษา โดยผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของยูเนสโก(1992) 

เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการในระดับมัธยมศึกษา ไดสรุปปญหาการบริหารการใชหลักสูตรของประเทศใน

ทวีปเอเชีย ซึ่งไดแกประเทศอัฟกานิสถาน บังคลาเทศ อินเดีย มาเลเซีย ฟลิปปนสและศรีลังกา พบวาปญหาการใช

หลักสูตรเปนปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนเอกสาร หลักสูตรของครูและผูท่ีเกี่ยว ของกับการอบรมครูเกี่ยวกับหลักสูตร 

ขาดประสิทธิภาพ ขาดแคลนเอกสารหลักสูตร ตําราเรียนไมทันสมัยขาดแคลนหนังสืออานประกอบประการสุดทาย

คอืศูนยพัฒนาหลักสูตรขาดการวางแผนท่ีดใีนการนําหลักสูตรไปใช 
 

4. ดานการจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 

 ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุม

พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดานการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษาพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวชิาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปาน

กลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับบทความจากเว็ปไซตของทิศนา  แขมมณีสืบคนวันท่ี 26 กรกฏาคม 2557 ท่ีไดกลาวไว

วาการเรียนรูเปนงานเฉพาะบุคคล ทําแทนกันไมได ครูท่ีตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตองเปดโอกาสใหเขาไดมี

ประสบการณการเรียนรูดวยตัวของเขาเองและยังสอดคลองกับงานวิจัยของอานนท  หลาหนัก(2551 :บทคัดยอ)ไดศึกษา

การบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําพูน เขต 2 สภาพปญหาการบริหาร

วิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานการเรียนการสอน มีสภาพปญหาการบริหารอยูใน

ระดับปานกลาง 
 

5. ดานการพัฒนากระบวนการการเรยีนรู 

  ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุม

พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดานการพัฒนากระบวนการการเรียนรู

พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลาง

ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วัชราภรณ  วิจารณ (2550 :บทคัดยอ)ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน

และครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวาดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก 
 

6. ดานการวัดผลประเมินผลและเทยีบโอนผลการเรยีน 

  ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุม

พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงรายในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล

การเรียน พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปาน

กลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อานนท หลาหนัก(2551 :บทคัดยอ)ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการ ใน

สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําพูน เขต 2 สภาพปญหาการบริหารวิชาการในสถานศึกษาขนาด
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เล็กโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา มีสภาพปญหาการบริหารอยูในระดับปาน

กลางและสอดคลองกับแนวคิดของพิษณุ  ฟองศรี(2550:2-3)ไดกลาวถึงความหมายของการวัดและประเมินดังน้ี การวัด

หมายถึง การกําหนดคาตัวเลขหรือสัญลักษณใหกับสิ่งหน่ึงสิ่งใดตามวิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีกําหนดขึ้น ท้ังในเชิงปริมาณ

โดยตรง 
 

7. ดานการวจัิยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุม

พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลาง

ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2550: 26) ไดกลาวถึงหลักการบริหารงาน

วิชาการวาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตองอาศัยหลักการและวิธีการ

ดําเนินงาน โดยมุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดใหมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรูและสามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไดทุกชวงช้ัน 
 

8. ดานการพัฒนาแหลงการเรยีนรู 

  ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุม

พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู พบวา

สภาพการบริหารงานวชิาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลางตามลําดับ 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550:26) ไดกลาวถงึหลักการบริหารงานวชิาการวาการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตองอาศัยหลักการและวิธีการดําเนินงาน โดย

มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูรวมท้ังสรางเครือขายและแหลงเรียนรู

และยังสอดคลองกับงานวิจัยของวัชราภรณ  วิจารณ (2550 : บทคัดยอ)ไดวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

เอกชนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและ

ครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวาดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก 
 

9. ดานการนเิทศการศกึษา 

 ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุม

พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงรายในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการนิเทศการศึกษา พบวาสภาพการ

บริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลางตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ รุงชัชดาพร  เวหะชาติ(2550:148)ไดกลาวถึงการนิเทศการศึกษาวาเปนการรวมมือระหวางผู

นเิทศและผูรับการนิเทศในการชวยเหลอื ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของ

หลักสูตรหรือเปนกระบวนการทํางานท่ีมุงสูการปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของครู ซึ่งจะยังผลสูเปาหมายสุดทายคือ 
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ผูเรียนมีคุณภาพดังจุดมุงหมายของการศึกษาและในขณะเดียวกัน การนิเทศการศึกษาตองพิจารณาในเร่ืองการพัฒนา

กลุมคนผูรวมงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงใหครูมคีวามรู ความสามารถ 
 

10. ดานการแนะแนว 

 ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุม

พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการแนะแนว พบวาสภาพการ

บริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลางตามลําดับ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของหลักการพื้นฐานของแนวคิด "ผูเรียนเปนสําคัญ" ของ ไพฑูรย  สินลารัตน (2549) ไดกลาวไววา

การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญน้ี ผูเรียนจะไดรับการสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบและมีสวนรวมตอการ

เรียนรูของตนเอง ซึ่งแนวคิดแบบผูเรียนเปนสําคัญจะยึดการ ศึกษาแบบกาวหนาของผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนแตละคนมี

คุณคาสมควรไดรับการเช่ือถือไววางใจแนวทางน้ีจึงเปนแนวทางท่ีจะผลักดันผูเรียนไปสูการบรรลุศักยภาพของตน โดย

สงเสริมความคิดของผูเรียนและอํานวยความสะดวกใหเขาไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ีการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปนการจัดกระบวนการเรียนรูแบบใหมท่ีมีลักษณะแตกตางจากการจัดกระบวนการเรียนรู

แบบดัง้เดมิท่ัวไป 
 

11. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุม

พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและ

ระดับปานกลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2550:26) ไดกลาวถึง

หลักการบริหารงานวิชาการวาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตองอาศัย

หลักการและวิธีการดําเนินงาน โดยมุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดใหมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพการจัด

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูและสามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไดทุกชวงช้ัน 
 

12. ดานการสงเสรมิชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวชิาการ 

 ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุม

พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง

ทางวิชาการพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับ

ปานกลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2550 หนา 28)ไดกลาววางานวิชาการเปนงาน

หลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษามากท่ีสุด ดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษา

ดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็วสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่นและการมีสวน
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รวมจากผูมสีวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ 

สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมท้ังการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา

คุณภาพนักเรียน ชุมชนทองถิ่นไดอยางมคีุณภาพ 
 

13. ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวชิาการกับสถานศกึษาและองคกรอ่ืน 

 ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุม

พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการประสานความรวมมอืในการพัฒนา

วชิาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น พบวาสภาพการบริหารงานวชิาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมากและระดับปานกลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พงกะพรรณ  ตะกลมทอง(2550:2)ไดกลาววา

ผูบริหารตองใหความสําคัญตอการบริหารงานวิชาการ วาเปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษาและเปนสวนหนึ่ง

ของการบริหารการศึกษาท่ีผูบริหารจะตองใหความสําคัญอยางย่ิง 
 

14. ดานการสงเสรมิและสนับสนุนงานวชิาการแก บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืน

ที่จัดการศกึษา 

 ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุม

พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

แก บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา มีพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหา

การบริหารงานวชิาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพงกะพรรณ  

ตะกลมทอง (2550:2)ไดกลาววาผูบริหารตองใหความสําคัญตอการบริหารงานวชิาการ วาเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร

สถานศึกษาและเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ีผูบริหารจะตองใหความสําคัญอยางย่ิงท้ังน้ีการสงเสริมและ

สนับสนุนงานวชิาการแก บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาซึ่งยังสอดคลองกับแนวคดิของ 

ธีระ รุญเจริญ (2550 หนา 57)ไดกลาววาการจัดการศึกษา เปนการจัดการศึกษาสําหรับประชาชนโดยถวนหนา 

ครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ ท้ังในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช2540 และใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎหมายอื่นท่ี

เกี่ยวของ รวมท้ังกฎกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรการศึกษาท่ีกําหนดภารกิจของโรงเรียนตามท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ. 

การศึกษาแหงชาติ 
 

15. ดานการจัดทําระเบยีบและแนวปฏบิัติเก่ียวกับงานดานวชิาการของสถานศกึษา 

ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุม

พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงรายในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานดานวชิาการของสถานศึกษา พบวาสภาพการบริหารงานวชิาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากและระดับปานกลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ รุงชัชดาพร  เวหะชาติ(2550:32)ได
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กลาวถงึการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมหีนาท่ีใหบริการการศึกษาแกประชาชนและเปนสถานศึกษาของรัฐ จึงตอง

นําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งซึ่งเรียกวา 

ธรรมาภิบาลมาบูรณาการใหเขากับการดําเนินงานดานตางๆ การบริหารงานวิชาการ ก็ตองมหีลักธรรมาภบิาล 
 

16. ดานการคัดเลอืกหนังสอื แบบเรยีนเพื่อใชในสถานศกึษา 

 ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุม

พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช

ในสถานศึกษา พบวาสภาพการบริหารงานวชิาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับ

ปานกลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ยูเนสโก(1992:66) บทคัดยอวิจัยเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงาน

วิชาการในระดับมัธยมศึกษา ไดสรุปปญหาการบริหารการใชหลักสูตรของประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งไดแกประเทศ

อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ อินเดีย มาเลเซียฟลิปปนสและศรีลังกา พบวาปญหาการใชหลักสูตรเปนปญหาเกี่ยวกับการ

ขาดแคลนเอกสาร หลักสูตรของครูและผูท่ีเกี่ยว ของกับการอบรมครูเกี่ยวกับหลักสูตร ขาดประสิทธิภาพ ขาดแคลน

เอกสารหลักสูตร ตําราเรียนไมทันสมัยขาดแคลนหนังสืออานประกอบประการสุดทายคือศูนยพัฒนาหลักสูตรขาดการ

วางแผนท่ีดใีนการนําหลักสูตรไปใช 
 

17. ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

 ความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนกลุม

พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาพบวาสภาพการบริหารงานวชิาการและปญหาการบริหารงานวชิาการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปาน

กลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พระพุทธศาสนาแหงชาติจําแนกตามเพศ อายุและประสบการณการ

ทํางาน โดยภาพรวมท้ัง 17 ดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระ

มหาบุญทอง  เหลาฉลาด (2552 :บทคัดยอ)ไดศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุและคฤหัสถตอ

ปญหาการบริหารงานวชิาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี 11 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา

พระภิกษุและคฤหัสถ มคีวามคดิเห็นตอปญหาการบริหารงานวชิาการ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช 

1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการศึกษามีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่นๆ 

ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบ ท่ีหลากหลายและเหมาะสม

กับสถานศึกษา โดยกําหนดปฏทิินการนิเทศใหชัดเจน 
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2. จากผลการวจิัยท่ีพบวาดานการประสานความรวมมอืในการพัฒนาวชิาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น มี

คาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่น ๆ ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรเรงสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนางานวิชาการกับ

องคกรตาง ๆ 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม 

(แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยามบรมราช

กุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกับเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นๆ 

2. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระ

ปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
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สภาพและปญหาการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนขนาดเล็กในอําเภอเทิง        

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย  เขต 4 

The situation and the problems of academic administration small size schools in 

Thoeng district, under Chiangrai primary educational service area office 4  

ชุลภีรณ นวลนุช20

1* และ สุนทร คลายอ่ํา21

2 

Chuleeporn  Nounnuch1* and Sunthorn  Khlaium2 
 

บทคัดยอ 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน   

154 คน เคร่ืองมอืท่ีใช ไดแก แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา และแบบสอบถามปลายเปด สถิติท่ีใช คือ คาความถี่     

คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กใน   

อําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปน

รายดานพบวา ดานการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด สวนดานอื่นอยูในระดับมาก    

ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก   

 จากการศึกษาปญหา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มภีาระงานมากทําใหการจัดทําหลักสูตรแบบเรงดวนมี

องคประกอบไมครบถวนสมบูรณ  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู กจิกรรมของนักเรียนมมีากเกนิไป ทําใหนักเรียนมีเวลา

เรียนนอยการเรียนการสอนจงึไมไดผลตามท่ีตองการดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใน

การวัดผลประเมนิผลไมมมีาตรฐาน ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขาดบุคลากรท่ีมีความรูอยางแทจริงในเร่ือง

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ

ตอการจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ขาดงบประมาณและบุคลากรดานการพัฒนาแหลงเรียนรู       

ดานการนิเทศการศึกษา ขาดทักษะในการนิเทศและการวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา  
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ปญหาเกี่ยวกับศักยภาพของบุคลากรแนะแนวในการใหความชวยเหลอืนักเรียน ครุภัณฑไมเพยีงพอ ขาดบุคลากรแนะแนว  

ดานการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขาดการติดตามดูแลเอาใจใสในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาทํา

ใหไมมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ไมมีบุคลากรมาอํานวยความสะดวกใน

การบริการ ดานการประสานความรวมมอืในการพัฒนาวชิาการกับสถานศึกษาอื่น สถานศึกษาขาดศูนยบริการดานวิชาการท่ี

สามารถเช่ือมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงวิชาการในท่ีอื่น ๆ ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก

บุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของ

บุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 

คําสําคัญ:  สภาพปญหา การบริหารงานวชิาการ 
 

Abstract 

The purpose of this research studied the conditions and problems of the academic administration of small 

schools in Thoeng district under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4. The samples used in this study 

are the principals and teachers of small schools in Thoeng district under Chiangrai Primary Educational Service Area 

Office 4. The samples were used 152. The instrument used in this study was the scales and closed-ended 

questionnaire. The statistics used frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The result of this study reviews the management towards the academic administration of small schools in 

Thoeng district under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4. The overalls were all the very highest 

levels. There were the measurement, evaluation and transfer of learning at the highest level. Followed by the study 

abroad at a high level. Followed by the development of quality assurance in education at a high level was a minor. 

The development of the learning process was at a high level. The development of curriculum, the development of 

learning was at the highest level of the promotion. And technical support to individuals, families, organizations, 

agencies, and other institutions that provide education at a high level. Followed by research to improve the quality of 

education was high. The second is to promote knowledge of the community, followed by the high level of 

cooperation in the development of this study lies in the highest level. And lowest in the educational supervision at a 

high level, a review of the teachers towards the academic administration of small schools in overalls were the 

highest level. Data on the other side at a high level. 

The study found that the problems of academic administration were problems of the work load of the 

curriculum and the activities of the students have too much, to have less time to study and learning was not 

achieved the goal. Problems of evaluating measurement tools were not standardized for teachers to design their 

research. Problems of The development of learning resources, found that lack of budget and personnel development. 

Problems of The educational supervision found that the lack of supervision and planning. Problems of The educational 

guidance found that guidance on the potential of its staff to assist students. Problems of equipment is not enough for 
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teaching and learning development. Problems of lack of personnel, the development of quality assurance in 

education found that lack of monitoring. Problems of  promoting academic knowledge to the community. It was found 

that no personnel to facilitate the service coordination, cooperation, and no School of Academic Services Center to 

link exchange information. Problems of promotion found that the lack of exchange of learning in educational 

management of technical support to individuals, families, organizations, agencies and other institutions of education  
 

Keywords: The situation ,The problems ,Academic administration 
 

บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีแกไขเพิ่มเติมใน

มาตรา 8 ไดกําหนดหลักการจัดการศึกษาใหยึดหลักการ 3 ประการคอืเปนการศึกษาตลอดชีวติสําหรับประชาชนใหสังคม

มสีวนรวมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546) ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมวีสัิยทัศนของหลักสูตรคือมุงพัฒนา

ผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกายความรูคุณธรรมมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพล

โลกยดึม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีความรูและทักษะพื้นฐานรวมท้ัง

เจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความ

เช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551, หนา 4) การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษาและเปนสวนหน่ึงของการบริหาร

การศึกษาท่ีผูบริหารจะตองใหความสําคัญเปนอยางย่ิง (รุจริ ภูสาระ, 2545) 

ปจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนมากขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีนอกเขตเมืองซึ่งแตเดิมเคยเปน

โรงเรียนขนาดกลางและรองรับนักเรียนท่ีอาศัยในชุมชนโรงเรียนเหลาน้ีสวนใหญมปีญหาท่ีสําคัญคอืนักเรียนมคีุณภาพการ

เรียนคอนขางตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดอื่น ๆ (http://smallschool.obec.go.th) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในสวนของอําเภอเทิงมีโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนตํ่ากวา 120 คน จํานวน 37 โรงเรียน 

(ไมรวมเอกชน) และมีแนวโนมสูงขึ้นทุกปซึ่งเปนผลเนื่องมาจากอัตราการเกิดลดลงความนิยมของผูปกครองท่ีตองการสง

บุตรหลานไปเรียนโรงเรียนในตัวเมอืงรวมถงึโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนเอกชนมขียายออกมานอกเขตเมอืงเพิ่มขึ้น   

จากสภาพปญหาดังกลาวขางตนสงผลใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ยังไมบรรลุเปาประสงคท่ีกําหนดโดยเฉพาะอยางย่ิงการบริหารงานวชิาการ 

ดังน้ันผูวจิัยจงึมคีวามประสงคจะทําการวจิัยเร่ืองสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็ก

ในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 ในขอบขายงานตามกรอบการบริหารงานวิชาการของ

กระทรวงศึกษาธิการ 12 ดาน คอื ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการ

พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ดานการประสานความ

http://smallschool.obec.go.th/
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รวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัวองคกร

หนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาเพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาการบริหารงาน

วชิาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

2. เพื่อศึกษาปญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

การวิจัยเร่ือง สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ีท่ี

 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ครูผูสอน 

สภาพและปญหาการบรหิารงานวชิาการตามกรอบการ

บรหิารงานวชิาการของกระทรวงศกึษาธกิาร  12  ดาน 

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3. ดานการวัดผลประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียน 

4. ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

7. ดานการนิเทศการศึกษา 

8. ดานการแนะแนวการศึกษา 

9. ดานการพัฒนาการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

10. ดานการสงเสริมความรูดานวชิาการแกชุมชน 

11. ดานการประสานความรวมมอืในการพัฒนาวชิาการกับ

สถานศึกษาอื่น 

12. ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกบุคคล

ครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
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ทําการศึกษาไดแก โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยมี

ขัน้ตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชใน

การวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาน้ีไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนขนาด

เล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 37 โรงเรียน ผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 37 คน และครูผูสอนจํานวน 168 คน รวม 205 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษา 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียน

ขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 37 โรงเรียน ใชการสุม

ตัวอยางแบบงายโดยการจับสลากและไดกลุมตัวอยางจากการเปดตารางของเครจซี่และมอรแกนไดกลุมตัวอยาง ผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 36 คน และครูผูสอนจํานวน 118 คน รวม 154  คน 

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

  แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตาง ๆ 

เพื่อนํามาจัดทําเคร่ืองมือในการสอบถาม เร่ือง สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอ

เทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

           เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงแบบสอบถามออกเปน 2 ชุด 

ไดแก ผูบริหาร 1 ชุด และครูผูสอน 1 ชุด แตละชุดแบงเปน 3 ตอน คอื 

           ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ สถานภาพผูปฏบัิติงาน  

ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน 

ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตามขอบขายงานวชิาการ 12 ดาน 

           ตอนที่ 3 ปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยเปนแบบสอบถามปลายเปด 

ผูศึกษาดําเนินการสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาตามขัน้ตอนดังน้ี  

 1. ศึกษาหลักการทฤษฎ ีทบทวนเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 

ขอคําแนะนําขอคดิเห็นจากผูบริหารโรงเรียนและอาจารยท่ีปรึกษา 

 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา โดยใชขอบขายการบริหารงานวิชาการของ

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก, หนา 32) 12 ดาน   

 3. สรางแบบสอบถามฉบับรางจํานวน 2 ชุด ผูบริหารสถานศึกษา 1 ชุด และครูผูสอน 1 ชุด 
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 4. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอใหอาจารยการคนควาอิสระเพื่อพิจารณาตรวจสอบและเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงแกไข ใหมคีวามเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการศึกษา 

 5. นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตน เพื่อหาคาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 

(Content  Validity) ของแบบสอบถาม โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบจํานวน 3 คน ดังน้ี 

  5.1 ดร.สันติ บูรณะชาติ ตําแหนง รองคณบดฝีายวชิาการ วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

5.2  นางศรันยา ประใจ  ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเชียงเคี่ยน (คณาราษฎรบํารุง) 

  5.3 นายสมสด ฉายา ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันชุม (สหราษฎรบํารุง) 

 6. นําแบบสอบถามไปหาคา IOC แบบสอบถามของผูบริหารสถานศึกษา ไดคา (IOC) เทากับ 0.96 และ

แบบสอบถามของครูผูสอนไดคา (IOC) เทากับ 0.99 โดยนําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณอีกคร้ัง แลวจัดพมิพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 7. นําแบบสอบถามไปหาความเช่ือม่ันของ (Reliability) แบบสอบถามของผูบริหารสถานศึกษาไดคา

ความเช่ือม่ันเทากับ 0.99 และแบบสอบถามของครูผูสอน ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.98 

 แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ในการแบงชวง

คะแนนและแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ย ผูวิจัยไดใชหลักเกณฑมาตรฐานบุญชม ศรีสะอาด (2546, หนา 162) เพื่อ

พจิารณาเปรียบเทียบกับคาคะแนนท่ีคํานวณได   

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมขัีน้ตอนดังน้ี 

        1. ผูวิจัยนําหนังสือ ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก มหาวิทยาลัยพะเยาพรอมแบบสอบถามถึง

ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4           

เพื่ออนุญาตเก็บขอมูลและขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

         2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามจํานวน 154 ชุด ถึงผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียน

ขนาดเล็กท่ีเปนกลุมตัวอยางและรับแบบสอบถามกลับคนืดวยตนเองใชระยะเวลาท้ังสิ้น 30 วัน 

3. ผูวจิัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีสงไปจํานวน 154 ชุด ไดรับกลับคนืจํานวน 154 ชุด แบบสอบถาม 

ท่ีไดรับคนืคดิเปนรอยละ 100 และตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณของแบบสอบถามเตรียมนําขอมูลไปวเิคราะหเชิงสถติิ 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยน้ีไดดําเนินการโดยนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางการวิจัยสังคมศาสตร มาประมวลผลขอมูลวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptve 

Statistics) ดังน้ี 

ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามแบบสอบถาม โดยหาคาความถี่ 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอแบบความเรียง 

   ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กใน

อําเภอเทิงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใชสถติิเชิงพรรณนา (Descriptve Statistics) โดย
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การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กใน

อําเภอเทิงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis) 

จัดระเบียบขอมูล ตีความ และสรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษา 

ผูวจิัยไดวเิคราะหผลและนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลโดยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 วิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ชุดท่ี 2 

สําหรับครูผูสอน 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

  ผลการศึกษาคนควา สรุปได ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

  พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.19 เพศชาย คิดเปนรอยละ 44.81 

สวนใหญมีอายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 62.34 รองลงมามีอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 25.97 และมีอายุ 31-40 ป     

คิดเปนรอยละ 11.69 มีสถานภาพการปฏิบัติงานเปนครูผูสอน คิดเปนรอยละ 76.62 และเปนผูบริหารสถานศึกษา คิดเปน

รอยละ 23.38 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 55.19 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปน

รอยละ 44.81 มปีระสบการณการทํางาน 31 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 42.21 รองลงมามีประสบการณการทํางานอยูในชวง 

11–20 ป คดิเปนรอยละ 25.97 มปีระสบการณการทํางานในชวง 21–30 ป คิดเปนรอยละ 24.03 และมีประสบการณการ

ทํางานตํ่ากวา 10 ป คดิเปนรอยละ 7.79 

 ตอนที่ 2 สภาพและปญหาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนขนาดเล็กในอําเภอเทงิ สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 4 

  2 .1 ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอสภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตามขอบขายงานวิชาการ 12 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมาก คือ ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนอยู

ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคอื ดานการแนะแนวการศึกษา อยูในระดับมาก และนอยท่ีสุด คอื ดานการนิเทศการศึกษาอยู

ในระดับมาก 

   2 .2 ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอสภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตามขอบขายสภาพการบริหารวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็กใน
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อําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตามกรอบการบริหารงานวิชาการของ

กระทรวงศึกษาธิการ 12 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีสภาพการบริหารมาก 

คอื ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล

การเรียน อยูในระดับมาก และนอยท่ีสุด คอื ดานการนิเทศการศึกษาอยูในระดับมาก 

 ตอนที่ 3 ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงรายเขต 4 

  ผลการวเิคราะหปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สรุปไดดังน้ี 

  3.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา มภีาระงานมากทําใหการจัดทําหลักสูตรแบบเรงดวนมี

องคประกอบไมครบถวนสมบูรณ  บุคลากรยังไมปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนท่ีมีตอการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ยดึติดกับรูปแบบเดิม การกําหนดหนวยการเรียนรูและเวลาในบางกลุมสาระการเรียนรูยังไมเหมาะสมความเขาใจในการ

จัดทําหลักสูตรยังไมตรงกันขาดผูชํานาญการในการแนะนํา การจัดทําหลักสูตรเนื้อหาสาระการเรียนรูรายวิชาไมชัดเจน

ขาดความเขาใจในเร่ืองการวัดและประเมนิผลตามเจตนารมณของหลักสูตร 

  3.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา กิจกรรมของนักเรียนมีมากเกินไปทําใหนักเรียนมีเวลา

เรียนนอย การเรียนการสอนจึงไมไดผลตามท่ีตองการ ครูผูสอนขาดเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ     สื่อการเรียนการสอนมีไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน ครูมุงสอนใหเด็กนักเรียนเขาใจในหนังสือเรียน

มากกวาการปฏบัิติจริง 

  3.3 ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน พบวา ไมมีการจัดทําคูมือและระเบียบการ

วัดผลประเมินผลท่ีชัดเจน การวัดและประเมินผลไมมีแนวทางการปฏิบัติท่ีไปในแนวทางเดียวกัน เคร่ืองมือท่ีใชในการ

วัดผลประเมนิผลไมมมีาตรฐาน 

  3.4 ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา ขาดบุคลากรท่ีมีความรูอยางแทจริงในเร่ืองการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ขาดงบประมาณในการสงเสริมในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ขาดหนังสือหรือเอกสาร

ตําราท่ีเปนแบบอยางในการจัดทําการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ครูผูสอนขาดขวัญกําลังใจในการปฏบัิติงาน 

 3.5 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

พบวา สื่อการเรียนการสอนใหเพยีงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

 3.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวา ขาดงบประมาณและบุคลากรดานการพัฒนาแหลงเรียนรู   

ขาดการประสานงานการดําเนินงานจัดกจิกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู ขาดการสงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงการเรียนรู

ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
 3.7 ดานการนิเทศการศึกษา พบวา ไมมเีคร่ืองมอืในการนิเทศภายในท่ีชัดเจนและเพียงพอ ครูผูสอนไม

มกีารนิเทศภายในซึ่งกันและกันไมมกีารกําหนดการในการนิเทศภายในท่ีแนนอน 

  3.8 ดานการแนะแนวการศึกษา พบวา ขาดบุคลากรแนะแนว บุคลากรแนะแนวขาดการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานแนะแนวอยางมีประสิทธิภาพ ครูผูไดรับมอบหมายใหจัดกิจกรรมแนะแนวยังขาดความรูความเขาใจขอบขาย

เนื้อหาสาระในการจัดกจิกรรมแนะแนว ครูแนะแนวสวนใหญไมไดจบการศึกษาดานการแนะแนว 



 

3271 

 

  3.9 ดานการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา ขาดการติดตามดูแลเอาใจใสในเร่ือง

การประกันคุณภาพการศึกษาทําใหไมมกีารดําเนินงานอยางตอเนื่อง ไมมกีารอบรมสัมมนาการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาไมมกีารกําหนดปฏทิินในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน 

  3.10 ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน พบวา ไมมีบุคลากรมาอํานวยความสะดวกในการ

และไมมกีารประสานความรวมมอืชวยเหลอืในการพัฒนาวชิาการในดานตาง ๆ 

  3.11 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น พบวา สถานศึกษาขาด

ศูนยบริการดานวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงวิชาการในที่อื่น ๆ ขาดการ

ประชาสัมพันธความรวมมอืท่ีประสบผลสําเร็จใหแกเครือขาย 

  3.12 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอื่นท่ี

จัดการศึกษา พบวา สถานศึกษาขาดศูนยบริการดานวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลง

วิชาการในท่ี   อื่น ๆ ไมมีการสํารวจความตองการและประสานความชวยเหลือท้ังบริเวณภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

ตางเขตพื้นท่ีการศึกษา ขาดการประชาสัมพันธความรวมมอืท่ีประสบผลสําเร็จใหแกเครือขาย 

 อภปิรายผลการวจัิย  

    การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประเด็นท่ีคนพบนํามาอภิปราย ดังน้ี 

  1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

    สภาพการบริหารงานวิชาการดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ

ดําเนินงานตามแผนสามารถตรวจสอบได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ทรงเพชร ใจทน (2551, หนา 64-65) ได

ศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในอําเภอพานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เชียงราย  เขต 2 ผลการศึกษา พบวา การบริหารงานดานวชิาการดานหลักสูตรมกีารปฏบัิติ อยูในระดับมาก  

2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

สภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูตาม  ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารสถานศึกษา พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษามีการกระตุนและสรางความตระหนัก

ในภาระหนาท่ีครูและสงเสริมใหครูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพในดานการเรียนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของศุภชัย วีระวาทิน (2550, หนา 117-118) ไดศึกษาเร่ือง

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปดสอนในระดับชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 1 พบวา มีสภาพการบริหารงานดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยูในระดับมาก สวน

ความคิดเห็นของครูผูสอน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของคําเบ็ง รถสีดา       

(2550, หนา 52-53) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาภายในศูนยเครือขายโรงเรียนนาจานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการศึกษา พบวา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับ

มาก 
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3. ดานการวัดผลประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียน 

สภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการดานการวัดผลประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียนตามความ

คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการนําผลจากการวัดและ

ประเมินผลมาใชเพื่อหาความบกพรองมาปรับปรุงการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งไมสอดคลองกับผล

การศึกษาของ ทรงเพชร ใจทน  (2551, หนา 64-65) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กใน

อําเภอพานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการศึกษา พบวา ดานการประเมินผลการเรียนมีการ

ปฏิ บั ติในระดับมาก  สวนความคิดเ ห็นของครูผูสอน พบวา  โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก  ซึ่ งสอดคลองกับ

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 35) ไดกําหนดแนวทางในการปฏบัิติในดานการวัดผลและประเมนิผล 1) กําหนดระเบียบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 2) สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน

การสอนโดยใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรูหนวยการเรียนรูแผนการจัดการเรียนรูและการจัด

กจิกรรมการเรียนรู 3) สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลและประเมนิผลการเรียนการสอนโดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจาก

กระบวนการการปฏบัิติและผลงาน 4)จัดใหมกีารเทียบโอนความรูทักษะประสบการณและผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น

สถานประกอบการและอื่นๆตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 5) พัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลใหได

มาตรฐาน 

4. ดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

สภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการดานการวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความคดิเห็นของ

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารมีวิสัยทัศนทางการบริหารมี

การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นประโยชนและความสําคัญของการทําวิจัยในช้ัน

เรียน สงเสริมใหครูเขาอบรมการทําวจิัยอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ คําเบ็ง รถสีดา (2550, หนา 52-53) 

ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาภายในศูนยเครือขายโรงเรียนนาจานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการศึกษา พบวา ดานวจิัยและพัฒนาคุณภาพ อยูในระดับมาก 

5. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

สภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตาม

ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารไดสราง

ความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเองใหมคีวามรูความเขาใจในการผลิตและการใชสื่อ สงเสริม

และสนับสนุนใหครูผลิตสื่อและพัฒนาสื่อใหครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกชวงช้ัน สถานศึกษามีการพัฒนา

หองสมุดเพื่อใหเปนศูนยรวมสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ประทวน พรมจอย (2548, หนา      

112-135) ไดศึกษาการบริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกนเขต 3 

พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา อยูในระดับมาก 

6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู 

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาบริหารจัดการพัฒนา 
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และใชแหลงการเรียนรู จากแหลงเรียนรูตาง ๆ ดําเนินการพัฒนาแหลงการเรียนรูเปนระบบ แหลงเรียนรูถูกใชและพัฒนา

อยางตอเนื่อง สถานศึกษาจัดใหมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาไดอยางพอเพียงและสอดคลองกับการเรียนรูและมีการ

ใหบริการขอมูลและแหลงการเรียนรูกับครูนักเรียนและชุมชน อีกท้ังสงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงการเรียนรูภายนอก

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สมชาย คําปลิว (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาท

การบริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตามภาระ

งานการบริหารงานวิชาการ 12 งาน ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก 

7. ดานการนิเทศการศึกษา 

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการจัด

กระบวนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการติดตามประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา และมีการแลกเปลี่ยน

ความรูประสบการณการจัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น สถานศึกษาดําเนินการนิเทศงานวชิาการ

และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ             

พระวงศเพชรชินวโร (เพชรสวรรค) (2552, หนา 91) ไดวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเทคนิคปากปาสักนคร

หลวงเวยีงจันทนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผลวจิัยสรุปการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก 

8. ดานการแนะแนวการศึกษา 

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการดานการแนะแนวการศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําทางการแนะแนว

และใชกระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในการบริหารงานวิชาการและสถานศึกษา และมีประสานงานดานการ

แนะแนวระหวางสถานศึกษาองคกรภาครัฐและเอกชน บาน องคกรทางศาสนา และชุมชนในลักษณะเครือขายการแนะ

แนว ซึ่งสอดคลองกับแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 36) ไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติในการแนะ

แนวการศึกษาคือ 1) การจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเช่ือมโยงกับระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 2) ดําเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความรวมมือของครูทุกคนใน

สถานศึกษา 3) ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 4) ประสาน

ความรวมมอืและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือขายแนะแนวภายใน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

9. ดานการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

ความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา

กํากับติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษามีการเตรียมความพรอมดานบุคลากรทรัพยากรในการ

จัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุมิตตา ชัยศิลปและ   

ธนิษฐา รัศมเีจริญ (2555, บทคัดยอ) ศึกษาสภาพปญหาและปจจัยท่ีกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
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ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบวา ดานการนําผลการประกันคุณภาพ

การศึกษามาปรับปรุงมสีภาพปญหา อยูในระดับมาก 

10. ดานการสงเสริมความรูดานวชิาการแกชุมชน 

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  ตามความ

คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาได

เนนดานการจัดใหมีความรูเสริมสรางความคิดเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและ

ทองถิ่น สถานศึกษามีการวิเคราะหความตองการของชุมชนเกี่ยวกับงานดานวิชาการ และผูบริหารมีการสงเสริมให

ประชาชนในชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ  

บูชา ศรีสรอย (2551, หนา 119-120) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา สภาพของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สกลนคร เขต 3 ดานการสงเสริมความรูดานวชิาการแกชุมชน อยูในระดับมาก 

11. ดานการประสานความรวมมอืในการพัฒนาวชิาการกับสถานศึกษาอื่น 

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอื่น ตามความคดิเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมากท้ังน้ีอาจเปนเพราะ

ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติในการพัฒนาวิชาการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีการ

จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน อีกท้ังยังมีการประสานความ

รวมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐสถานศึกษาไดมีการดําเนินการประสานความรวมมือ และจัดทํา

ระเบียบและแนวปฏิบัติในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน ดําเนินการนิเทศติดตามสรุปผลการ

ดําเนินงานวชิาการในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 38 ) ไดใหแนวปฏบัิติในการประสาน

ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นคือ 1) ประสานความรวมมือชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาของรัฐเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาท้ังบริเวณ

ใกลเคยีงภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาตางเขตพื้นท่ีการศึกษา 2) สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกร

ตาง ๆ 

12. ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแกบุคคลครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา 

สภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัว

องคกรหนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาเล็งเห็นถงึผูการนําภูมปิญญาในทองถิ่นมาใชใหเกดิประโยชนตอการปฏบัิติงาน   

สถานศึกษามีการสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา และมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว  

องคกรและหนวยงานอื่นๆซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ วันชัย พงสุพันธ (2553, บทความ) ไดศึกษาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคามเขต 3พบวาดานการสงเสริมและสนับสนุนแก

บุคคลครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอื่นผูบริหารสถานศึกษามรีะดับปฏบัิติโดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จากผลการศึกษามขีอเสนอแนะ ดังน้ี 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดต้ังคณะกรรมการนิเทศกํากับติดตามและ

ประเมนิผลการใชหลักสูตร  ครูผูสอนควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหมปีระสทิธิภาพย่ิงขึ้น 

  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสนับสนุน

การเรียนการสอน ครูผูสอนควรเขาอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในวชิาชีพ 

  ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดอบรมครูผูสอนในการ

จัดทําและพัฒนาเคร่ืองมือการวัดผลและประเมินผลท่ีไดมาตรฐาน   ครูผูสอนควรวัดประเมินความรูของนักเรียน ตามแผนการ

เรียนรูเปนระยะ 

  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางเครือขายดานวิชาการภายนอก

สถานศึกษา  ครูผูสอนควรออกแบบการวจิัย เพื่อใหไดคําตอบตามปญหาวจิัยท่ีกําหนดไวอยางมปีระสทิธิภาพ 

  ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูใช

เทคโนโลยแีละสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย ครูผูสอนควรเขารวมประชุมอบรมสัมมนาดานการผลติสื่อดวยวธีิการตางๆ 

  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน ท้ังในและ

นอกสถานศึกษา ครูผูสอนควรจัดใหมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนร ูของนักเรียน   

  ดานการนิเทศการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางเครือขายการนิเทศภายนอกสถานศึกษา เพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณการนิเทศการศึกษาครูผูสอนควรวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาและนิเทศตามแผนงานท่ีวางไว

อยางเปนระบบ   

  ดานการแนะแนวการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรใหคําแนะนําในการวิเคราะหปญหา แกไขปญหาและ

สรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานแนะแนวครูผูสอนควรมีความรูความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมทําหนาท่ีครูแนะ

แนว 

  ดานการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรเตรียมความพรอมดาน

บุคลากรทรัพยากรในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาครูผูสอนควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาตามแผนงานท่ีวางไว   

  ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ผูบริหารสถานศึกษาควรนําวิทยาการดานตาง ๆ มาพัฒนา

ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของชุมชนครูผูสอนควรพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะ

วชิาชีพและคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน 

  ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดทํา

ระเบียบและแนวปฏบัิติในการพัฒนาวชิาการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นครูผูสอนควรดําเนินงานรวมกันกับสถานศึกษาอื่น

วางแผนเพื่อพัฒนาวชิาการ 
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  ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษาผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวชิาการของสถานศึกษาครูผูสอนควรสํารวจขอมูลการจัด

การศึกษาความตองการการสนับสนุนดานวิชาการ และจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษากับบุคคล

ครอบครัวชุมชนองคกรชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป  

   1. ควรวจิัยเกี่ยวกับเร่ือง ปจจัยท่ีมผีลตอสภาพการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  

   2. ควรวจิัยเกี่ยวกับเร่ือง แนวทางการพัฒนางานวชิาการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีครูไมครบช้ัน 

   3. ควรวจิัยเกี่ยวกับเร่ือง การศึกษาภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความอนุเคราะหและการใหการสนับสนุนจาก

หลายฝายขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุนทร  คลายอํ่า อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระท่ีไดกรุณาใหคําแนะนําและ

ตรวจทานแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยประจําวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา         

นางศรันยา ประใจ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเชียงเคี่ยน (คณาราษฎรบํารุง) และนายสมสด ฉายา ผูอํานวยการโรงเรียน

บานสันชุม (สหราษฎรบํารุง) ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแกไขและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา ขอขอบพระคุณ

ผูบริหารและคณะครูโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4    

ทุกโรงเรียนท่ีใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคนืผูศึกษาคนควาไดอยางครบถวน 

ผูศึกษาคนควาขอนอมรําลึกถึงพระคุณของบิดามารดา  ขอบคุณพี่นองในครอบครัว  คณะครูโรงเรียนบาน 

เชียงเคี่ยน (คณาราษฎรบํารุง) เพื่อน ๆ สาขาวชิาการบริหารการศึกษาท่ีใหคําแนะนํา และเปนกําลังใจใหการศึกษาคนควา

สําเร็จลุลวงดวยดี 

คุณคาและประโยชนของการศึกษาคนควาฉบับน้ี  ผูศึกษาคนควาขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทานท่ีสงเสริม 

สนับสนุน ใหคําแนะนําแกไข และเปนกําลังใจใหการศึกษาคนควาสําเร็จลุลวงดวยด ี
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สภาพและปญหาการบรหิารงานวิชาการตามความคดิเห็นของบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรยีนในศูนยเครอืขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําปางเขต 1 

The states and problems of Academic Administration by Educational personnel 

in Pha-Thai Network school in Ngao district under the Lampang Primary Education 

Service Area Office 1 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมจีุดมุงหมาย เพื่อศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวชิาการตามความคิดเห็น

ของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในกลุมเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลําปางเขต 1 โดยดําเนินการศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน 

ดานการนิเทศภายใน และดานการวัดผลประเมนิผล กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คอื ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน

โรงเรียนในกลุมเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 ท่ีปฏิบัติงานในป

การศึกษา 2557 จํานวน 14 โรงเรียน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน รวมท้ังหมด 126 คน เคร่ืองมือท่ีใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูล คอืแบบสอบถาม สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล คอื คารอยละ คาเฉลี่ยของประชากร (x̄ ) และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการศึกษาคนควาพบวา 

1. สภาพการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ 

ดานการวัดผลประเมนิผล ดานการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร และดานการนิเทศภายใน 

2. ปญหาการบริหารงานวิชาการ พบวา ครูไมไดดําเนินการประเมินผลการใชหลักสูตรทุกกลุมสาระ และมี

หนาท่ีรับผดิชอบงานมากเกนิไป ครูบางคนไมยอมเปลี่ยนวธีิสอนยังสอนแบบเดิม ๆ และยังไมเขาใจการวัดและประเมินผล 

อีกท้ังผูบริหารมเีวลานอยท่ีจะนิเทศ กํากับ ติดตาม แนวทางแกไข คอื ผูบริหารควรสรางความตระหนัก ความเขาใจในการ

ใชหลักสูตร ควรใหทุกฝายมสีวนรวม ลดภาระงานของครูใหรับผดิชอบงานสอนเปนหลัก จัดใหมกีารอบรมเทคนิคการสอน

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : Nawaphan_2524@hotmail.com 



 

3279 

 

แบบใหมเพื่อใหครูนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน  ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ

การวัดผลประเมินผลและเนนการนําไปปฏิบัติจริง ผูบริหารควรมีเวลาในการนิเทศมากขึ้น และดําเนินการอยางตอเนื่อง

และสมํ่าเสมอ  
  

คําสําคัญ: การบริหารงานวชิาการ  
 

Abstract  

 The purposes of this study were to study the states problems and suggested reforms in the Academic 

Administration in Pha-Thai Network school in Ngao district under the Lampang Primary Education Service Area Office 

1 by conducting studies on 4 aspects; the curriculum and the curriculum management, the learning and teaching,the 

measurement and evaluation, and the internal supervision.The sample of this study were administrators and 

teachers in Pha-Thai  Network  school in Ngao district under the Lampang Primary  Education Service Area Office 1 

who work in 2014 total of 14 school included the administrators and the teachers total 126 people by sample random 

way. The study instrument was a questionnaire. The statistic used were percentage mean and standard deviation. 

             The study findings were summarized as follow; 

1. The state of Academic Administration in overall compliance was high level when the criterion found to 

have performed at high level and moderate in order; the measurement and evaluation the learning and teaching the 

curriculum management and the internal supervision  

2. The problems and solutions found that aren’t evaluation of all course in curriculum. Teachers have 

more responsibilities. Some teacher didn’t change approach. Teacher don’t understand well enough how to measure 

and evaluate, administrators have less time to pursue supervision. The solutions are administrators should create 

awareness understanding of the curriculum, reduce the workload of teachers responsible for teaching it. Provide 

training to teachers teaching techniques to be used in teaching, should be have workshop  about the procedure of 

examination and evaluation and the practical. Administrators should have more time to supervise.  
 

Keywords:    Academic Administration 
 

บทนํา 

การบริหารงานวิชาการถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษาเพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือการจัด

การศึกษาใหมคีุณภาพซึ่งขึ้นอยูกับงานวิชาการท้ังสิ้นงานวิชาการเปนกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร การ

นําหลักสูตรไปใช งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศ

การศึกษา งานวางแผนการศึกษาและงานประชุมอบรมทางวิชาการเพื่อสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาท่ี

กําหนดไวอยางมปีระสทิธิภาพสูง   
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ศูนยเครือขายผาไท อําเภองาวเปนกลุมการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 

ประกอบดวย 14 โรงเรียนไดแก โรงเรียนอนุบาลงาว (ภานณุนิยม) โรงเรียนบานหลวงเหนอื โรงเรียนบานหลวงใต โรงเรียน

บานบอหอ โรงเรียนชุมชนบานแหง โรงเรียนบานโปง โรงเรียนบานสบพลึง โรงเรียนบานใหม โรงเรียนบานหวด โรงเรียน

บานปางหละ โรงเรียนไทยรัฐ 85 โรงเรียนบานแมตีบ โรงเรียนบานทุง และโรงเรียนบานงิ้วงาม การบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนในกลุมเครือขายผาไทไดกําหนดขอบเขตการบริหารงานวชิาการออกเปน 4 ดาน คอื ดานหลักสูตรและการบริหาร 

หลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา และดานการวัดผลประเมินผล ซึ่งมี

ความคลายคลึงและสอดคลองกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553) ท่ีไดกําหนดขอบเขตของงานวิชาการ

ออกเปน 4 ดานไดแก ดานการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช ดานการวัดผลประเมนิผล ดานการดําเนินงาน

เกี่ยวกับการเรียนการสอน ดานการจัดบริการเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท อําเภองาวเปนกลุมการศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 พบวาสภาพท่ัวไปแตกตางกันท้ังดานการบริหารท่ัวไปของโรงเรียน ผูบริหาร

สถานศึกษา ครู นักเรียนและชุมชน โรงเรียนต้ังอยูท้ังในเมือง ในชนบทหางไกล ผูบริหารสถานศึกษามีประสบการณ

แตกตางกัน  ครูไมครบช้ัน สอนไมตรงวชิาเอก ครูวชิาการไมมคีวามรูในการบริหารงานวชิาการอยางแทจริง จึงนอกจากนี้

ถาพจิารณาถงึเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเปนตัวบงช้ีท่ีสําคัญของความสําเร็จของโรงเรียนก็ปรากฏวายังอยู

ในเกณฑไมนาพอใจ โดยพิจารณาจากผลการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

ผูเรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาลําปางเขต 1 ในปการศึกษา 2556 สรุปไดวา ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ        

(O-NET) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท สวนใหญกลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ย

ตํ่ากวารอยละ 50  

จากขอมูลและสภาพการณท่ีประสบอยูมีความสําคัญเปนอยางย่ิงท่ีผูบริหารและครูในโรงเรียนควรจะเอาใจใส

งานวิชาการเปนพิเศษ ผูศึกษาเปนครูผูสอนในศูนยเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลําปางเขต 1 จึงมีความตองการท่ีจะศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการในดานการบริหาร

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศภายใน การวัดผลและประเมนิผล ท้ังน้ีเพื่อท่ีจะไดนําขอมูลมาเปนแนวทางใน

การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายผาไท ใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งจะสงผลให

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและเปนไปตามจุดมุงหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในกลุม

เครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 

2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในกลุมเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากร 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเก็บขอมูลจากจํานวนประชากรท้ังหมดของโรงเรียนในกลุมขายผาไท อําเภองาว สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1  

           กลุมตัวอยาง 

           กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคอื ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนโรงเรียนในกลุมเครือขายผาไท อําเภอ

งาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 ท่ีปฏิบัติงานในปการศึกษา 2557 จํานวน 14 โรงเรียน 

ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จํานวน 126 คน โดยใชวธีิสุมอยางงาย 

เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check 

list) และแบบสอบถามมาตรา-สวนประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 3 ตอน คอื 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในกลุมเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 คือ ดานหลักสูตร

และการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายในและดานการวัดผลและประเมนิผล  

ตอนที่ 3 ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวชิาการ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลทําตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. ขอหนังสอืจากวทิยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโรงเรียนใน

กลุมเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 

2. นําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล แนบไปกับแบบสอบถามเพื่อเตรียมสงไปยังกลุม

ตัวอยางโดยผานศูนยเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 

3. นําเคร่ืองมือไปเก็บขอมูลดวยตนเองท่ีโรงเรียนในกลุมเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขตเขต 1แลวรับคนืดวยตนเอง 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความสมบูรณจากน้ันจึงนําแบบสอบถามท่ีมีความถูกตองครบถวนสมบูรณ

มาจัดเรียบเรียงขอมูลแยกขอมูลและตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีต้ังไว 
 

การวเิคราะหขอมูล 

เมื่อผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามแลวทําการวิเคราะหขอมูล

ดังน้ี 

1. นําขอมูลจากแบบสอบถามมาแปลงคาแลวทําการบันทึกในตารางบันทึกขอมูล (Coding table)  

2. นําขอมูลท่ีไดไปวเิคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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3. สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลจําแนกตามวัตถุประสงคของการวจิัยดังน้ี 

3.1 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามทําการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 

และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 

 3.2 ตอนท่ี 2 สภาพการบริหารงานวิชาการ 4 ดานคือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการ

เรียนการสอน ดานการนิเทศภายใน และดานการวัดผลและประเมินผลทําการวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย  

3.3 ตอนท่ี 3 ปญหาและแนวทางแกไข วเิคราะหเนื้อหา นําเสนอในรูปแบบความเรียง 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบวาสถานภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุระหวาง 40-49 

ป มวุีฒิการศึกษาปริญญาตรี การดํารงตําแหนงหนาท่ีเปน ครูผูสอน และประสบการณการทํางาน 21 ปขึ้นไป  

สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท 

อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 ท่ีดําเนินการศึกษามี 4 ดาน ในภาพรวมมีการ

ปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี  ดานการวัดผลประเมินผล  ดาน

การจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร และดานการนิเทศภายใน  

ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรในภาพรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา ขอ

ท่ีมกีารปฏบัิติมากท่ีสุดคอื มกีารจัดทําโครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง รองลงมาคือ มีการวิเคราะห

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มกีารแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวชิาการของสถานศึกษาครบ

ตามกลุมสาระการเรียนรู และดานท่ีปฏบัิตินอยท่ีสุด คอื มกีารประเมนิผลการใชหลักสูตรทุกกลุมสาระ  

ดานการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมมกีารปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีการ

ปฏบัิติมากท่ีสุดคอื สงเสริม สนับสนุนครูนํานักเรียนรวมการแขงขันทักษะดานวิชาการและวิชาชีพ รองลงมาคือ ครูจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีควบคุม กํากับ ใหครูดําเนินการจัดการเรียนการสอนครบถวนทุกกลุม

สาระการเรียนรูตามโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษา และดานท่ีปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ มีการนิเทศติดตามผลการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ  

ดานการนิเทศภายในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีการปฏิบัติ

มากท่ีสุด คือ มีการกําหนดใหครูสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 1 คร้ัง รองลงมาคือ มีการกํากับ

ดูแลใหครูเตรียมการสอนและตรวจบันทึกหลังการสอนอยางสมํ่าเสมอ มีการควบคุม กํากับใหครูนําผลการนิเทศไป

ปรับปรุงแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอน และดานท่ีปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ มีการเปดโอกาสใหคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐานของสถานศึกษาเขามามสีวนรวมในการนิเทศภายใน  

ดานการวัดและประเมินผลในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมี

การปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ควบคุม กํากับใหมีการบันทึกผลการประเมินของผูเรียนในเอกสารการประเมินผลตามหลักสูตร

การศึกษาขัน้พื้นฐาน (ปพ.) ตาง ๆ อยางครบถวนและเปนระบบ รองลงมาคอื จัดทําสรุปรายงานผลการวัดและประเมินผล
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ใหผูเกี่ยวของทราบทุกภาคเรียน (ผูบริหารสงเสริมใหครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและดานท่ีปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ มี

การจัดทําแผนการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาในแตละชวงช้ัน  

 ปญหาการบริหารงานวชิาการดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรคอื ไมไดดําเนินการประเมนิผลการใช 

หลักสูตรทุกกลุมสาระ ขาดครูวิชาการท่ีมีความรูและเช่ียวชาญในหลักสูตรและกลุมสาระโดยเฉพาะ การจัดทําหลักสูตร

ยังไมครอบคลุมถึงสภาพและบริบทของชุมชน ขาดการบริหารหลักสูตรแบบมีสวนรวม หลักสูตรมีการแกไขเปลี่ยนแปลง

บอย แนวทางแกไข คือ สรางความตระหนัก ความเขาใจในการใชหลักสูตร ควรมีสวนรวมในการบริหารและการจัดทํา

หลักสูตรระหวางโรงเรียนและชุมชนเพื่อใหเกิดหลักสูตรท่ีมีความสอดคลองกับสภาพของบริบทชุมชน ดานการจัดการ

เรียนการสอนปญหาท่ีพบคอื ครูมหีนาท่ีรับผดิชอบงานมากเกนิไป นักเรียนขาดการมสีวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู ขาดการสนับสนุนดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ ครูบางคนไมยอมเปลี่ยนวิธีสอนยังสอนแบบเดิม ๆ แนวทางแกไขคือ ลด

ภาระงานของครูใหรับผิดชอบงานสอนเปนหลัก ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนและรวมจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู ควรมกีารสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณตอการเรียนรูอยางพอเพียงโดยเฉพาะสื่อ ICT ควรมีการจัดอบรมเทคนิคการ

สอนแบบใหมเพื่อใหครูนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายใน ปญหาท่ีพบคือ ขาดการนิเทศภายใน

อยางตอเนื่อง ผูบริหารมีเวลานอยท่ีจะนิเทศ กํากับ ติดตาม ชุมชนมีบทบาทนอยในการนิเทศภายในสถานศึกษา  

หนวยงานตนสังกัดมบีทบาทนอยในการนิเทศภายในสถานศึกษา แนวทางแกไขคอื ผูบริหารควรมีเวลาในการนิเทศมากขึ้น 

มกีารจัดตารางนิเทศและดําเนินการตามตารางอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ดานการวัดผลประเมินผล ปญหาท่ีพบคือ ครู

ยังไมเขาใจการวัดและประเมินผลท่ีดีพอ ครูขาดความรูความเขาใจในการออกแบบเคร่ืองมือการวัดผลประเมินผลตาม

หลักสูตรใหมนอย การประเมินตามสภาพจริงยังขาดเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย แนวทางแกไข คือ ควรมีการอบรมเชิง

ปฏบัิติการสรางความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการวัดผลประเมินผลและเนนการนําไปปฏิบัติจริงมีการจัดทําคูมือการวัดผล

ประเมนิผลของสถานศึกษา ควรมกีารลดเอกสารการวัดผลประเมนิผลตาง ๆ ท่ีมมีากเกนิไป  
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน

ศูนยเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 ผลการศึกษาพบดังน้ี 

1. สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท 

อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 ท้ัง 4 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการบริหาร

หลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายในและดานการวัดและประเมินผล พบวาสภาพการปฏิบัติใน

ภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี ดานการวัดผล

ประเมนิผล ดานการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร และดานการนิเทศภายใน 

2. ปญหาและแนวทางแกไข ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พบปญหา คือ ไมไดดําเนินการประเมินผล

การใชหลักสูตรทุกกลุมสาระ ขาดครูวชิาการท่ีมคีวามรูและเช่ียวชาญในหลักสูตรและกลุมสาระโดยเฉพาะ และการจัดทํา

หลักสูตรยังไมครอบคลุมถงึสภาพและบริบทของชุมชน ขาดการบริหารหลักสูตรแบบมสีวนรวม อีกท้ังหลักสูตรมีการแกไข

เปลี่ยนแปลงบอย ดานการจัดการเรียนการสอน พบปญหา คือ ครูมีหนาท่ีรับผิดชอบงานมากเกินไป ครูบางคนไมยอม

เปลี่ยนวธีิสอนยังสอนแบบเดมิ ๆ นักเรียนขาดการมสีวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ขาดการสนับสนุนดานสื่อ 
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วัสดุ อุปกรณ ดานการนิเทศภายใน พบปญหา คือ ขาดการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง ผูบริหารมีเวลานอยท่ีจะนิเทศ 

กํากับ ติดตาม ชุมชนและหนวยงานตนสังกัดมบีทบาทนอยในการนิเทศภายในสถานศึกษา ดานการวัดและประเมินผล พบ

ปญหา คอื ครูยังไมเขาใจการวัดและประเมนิผลท่ีดพีอ อีกท้ังครูมหีนาท่ีรับผดิชอบงานหลายอยางมเีวลานอย ทําใหการวัด

ประเมินผลไมเต็มท่ี  และครูขาดความรูความเขาใจในการออกแบบเคร่ืองมือการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรใหมนอย 

การประเมนิตามสภาพจริงยังขาดเคร่ืองมอืท่ีหลากหลาย เอกสารการวัดผลประเมนิผลมากเกนิไปและซ้ําซอน 

อภปิรายผลการวจัิย 

1. สภาพการบริหารงานวชิาการตามความคดิเห็นของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท  

อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 มลัีกษณะดังตอไปน้ี 

    สภาพการบริหารงานวิชาการดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ผลการศึกษาปรากฏวา ในภาพรวม       

มีการปฏิบัติในระดับมาก แสดงวาสถานศึกษามีการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาท่ีครบถวนสมบูรณเปน         

สวนใหญ ท่ีจะนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทําโครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลาง มีการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน

วชิาการของสถานศึกษาครบตามกลุมสาระการเรียนรู มกีารจัดทําหลักสูตรสาระเพิ่มเติมและหลักสูตรทองถิ่น สอดคลอง

กับ พัชรินทร สมมติ (2550, หนา 88) กลาววา โรงเรียนมกีารประชุมช้ีแจงเร่ืองการจัดหลักสูตรเพื่อช้ีนําในการดําเนินงาน 

ไดจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาพของชุมชนและทองถิ่น ไดเลอืกใชสื่อโดยการเรียนรูโดยยึดเนื้อหา และ

ไดวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค จัดใหมีเอกสารประกอบหลักสูตรครบถวน นอกจากน้ี มยุรี สมใจ 

(2550,หนา 102) กลาววาผูบริหารโรงเรียนและครูเห็นวา ไดมีชุมชนไดเขามามีสวนรวมและการจัดทําหลักสูตรตามความ

ตองการทองถิ่น ครูผูสอนไดศึกษาหลักสูตร วเิคราะหหลักสูตรและเนื้อหาวชิาในการจัดทําแผนการสอนและการฝกทักษะ

การใชสื่อ เคร่ืองมอืและอุปกรณในหองปฏบัิติการตาง ๆ มกีารปฏบัิติงานนิเทศการศึกษาท่ีเปนระบบมากขึ้นและครูผูสอน

เปนผูดําเนินการการวัดและประเมินผลเอง โดยเนนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพท่ีแทจริง และปรียาภรณ              

วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 43) ไดกลาวถงึกระบวนการบริหารหลักสูตรไวดังน้ี (1) ขัน้เตรียมการ เปนการวางแผนการใช

หลักสูตร โดยตองเตรียมการลวงหนากอนเปดหลักสูตร การวางแผนใชหลักสูตรอยางเปนระบบ และนํานวัตกรรม        

ทางการศึกษามาชวยเปนสิ่งจําเปน (2) ขัน้ดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งจะมท้ัีงฝายปฏิบัติการ

หลักสูตร และฝายสนับสนุน ตลอดจนฝายควบคุมการใชหลักสูตร การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร            

(3) การประเมนิผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร เมื่อไดนําหลักสูตรไปใช ควรมกีารจัดการประเมินผลเกี่ยวกับหลักสูตร 

วัตถุประสงคของการ 

ประเมินผลเพื่อจะพิจารณาวาตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตรหรือเพิ่มจะไดใชในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

หลักสูตร 

 สภาพการบริหารงานวชิาการดานการจัดการเรียนการสอน ผลการศึกษาปรากฏวาในภาพรวม มีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก แสดงวาดานการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูและเตรียมเนื้อหาใหเหมาะสมกับ

ความถนัดของผูเรียนท่ีจะสอนดวยวิธีการสอนแบบตาง ๆ นอกจากน้ีแสดงวาสถานศึกษาสวนใหญมีการดําเนินการ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มกีารวางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

หลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับ ปรียาภรณ วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 53) ไดกลาวถึงการจัดแผนการสอน 
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สถานศึกษาตองจัดแผนการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดตามความถนัดตามความ

สนใจและความสามารถ แผนการเรียนเปนการกําหนดรายวิชาใหเรียนมีวิชาบังคับ วิชาเลือกและวิชาเลือกเสรีอยางมี

จุดหมายเปนหนาท่ีของฝายวชิาการท่ีจะตองศึกษาโครงสรางของหลักสูตรรายวชิาตาง ๆ ในหลักสูตรใหเขาใจโดยละเอียด 

และสริรัตน มณีรัตน (2552, หนา 113) ไดกลาววา โรงเรียนมีการสงเสริมใหผูบริหารและครูทุกคนมีสวนรวม มีการ

ประชุมอบรม ตรวจสอบ ทบทวน  พัฒนาหลักสูตรเทคนิคการสอนใหม ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การผลิตสื่อและ

การพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูมีการเตรียมการสอน และนํา

เทคนิคมาใชในการสอน ในขณะท่ี กติติพงษ ขันทะวงค (2555, หนา 96) กลาววา สถานศึกษาควรจัดการเรียนรูใหผูเรียน 

มีความรู คูคุณธรรม มีคานิยมท่ีดีงามและมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงปลูกฝง สรางลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงคใหกับ

ผูเรียน 

 สภาพการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศภายใน ผลการศึกษาปรากฏวาในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก แสดงวาสถานศึกษาสวนใหญมกีารดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศภายในเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ

สอนโดยมีการกํากับดูแลใหครูเตรียมการสอนและตรวจบันทึกหลังการสอนอยางสมํ่าเสมอ มีการกําหนดใหครูสรุป

รายงานผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 1 คร้ัง สงเสริมและสนับสนุนใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ

พัฒนาการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ สอดคลองกับกิตติพงษ ขันทะวงค (2555, หนา 98) กลาววาสถานศึกษามีการ

สงเสริมสนับสนุนใหครูทุกคนไดรับการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศอยางหลากหลาย มกีารจัดทําแผนการนิเทศภายใน  

ประเมินและกํากับดูแลอยูเสมอ ดานการวัดผลประเมินผล พบวามีการบันทึกผลการประเมินของผูเรียนในเอกสาร ปพ.

ตาง ๆ อยางครบถวนและเปนระบบ ซึ่งสุณี ทรัพยประเสริฐ (2547, หนา 38) ไดกลาววา การนิเทศภายในสถานศึกษา 

เปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและครูในสถานศึกษา เพื่อชวยเหลอื สนับสนุน แนะนําซึ่งกันและกันในการ

พัฒนาปรับปรุงประสทิธิภาพการปฏบัิติงานของครู เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นตามจุดมุงหมาย 

ท่ีตองการ สวน กมล ภูประเสริฐ (2547, หนา 59-60) ไดกลาววา หลักการสําคัญท่ีนํามาใชในการนิเทศภายใน

สถานศึกษาไดแกหลักการ (1) มุงท่ีคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ แมวาการนิเทศภายในจะเปนการพัฒนาบุคลากร         

ในสถานศึกษา สิ่งท่ีจะพัฒนาจะตองโยงไปสูคุณภาพของผูเรียนท้ังสิ้น (2) อาศัยความรวมมือภายในสถานศึกษา บุคลากร

ในสถานศึกษาจะตองตระหนักถงึความสําคัญของการนิเทศภายใน รวมมอืรวมใจ รวมคดิรวมทํา เพื่อใหบุคลากรแตละคน

พัฒนาตนเองไดอยางมีคุณภาพ และหลายกรณีอาจตองเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญจากภายนอกมาชวยใหคําแนะนําดวย 

(3)อาศัยวิธีการท่ีหลากหลาย ท่ีจะเปนสิ่งชวยกระตุนความสนใจและความรวมมือในการดําเนินการ แตละวิธีมีจุดเดน – 

จุดดอยท่ีจะชวยเสริมประสิทธิภาพของกันได (4) กระทําอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพจนสรางความรูสึกวา

กระบวนการน้ีเปนสิ่งท่ีขาดไมได กลายเปนสวนหน่ึงของการปฏบัิติงานภายในสถานศึกษา ซึ่งเปนการสรางอุปนิสัยของการ

พัฒนาตนเองอยูเสมอ (5)ใชกระบวนการท่ีเปนระบบ เพื่อใหม่ันใจไดวางานนิเทศภายในสถานศึกษาจะสามารถบรรลุ

เปาหมายท่ีตองการได  

 สภาพการบริหารงานวิชาการดานการวัดและประเมินผลการศึกษาปรากฏวาในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก แสดงวาสถานศึกษาสวนใหญมีการควบคุม กํากับใหมีการบันทึกผลการประเมินของผูเรียนในเอกสาร        

การประเมนิผลตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน (ปพ.) ตาง ๆ อยางครบถวนและเปนระบบ มีการจัดทําสรุปรายงานผล

การวัดและประเมินผลใหผูเกี่ยวของทราบทุกภาคเรียน ผูบริหารสงเสริมใหครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สงเสริม
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สนับสนุนใหครูวัดและประเมินผลการเรียนโดย ใชเคร่ืองมือวัดและวิธีวัดอยางหลากหลายและนําผลการเรียนรูของ

นักเรียนมาใชประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู สอดคลองกับ มยุรี สมใจ (2550, หนา 95)        

ไดกลาววา ครูผูสอนเปนผูดําเนินการการวัดและประเมินผลเอง โดยเนนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพท่ีแทจริง

เนื่องจากโรงเรียนถือไดวาเปนองคการซึ่งสวนตาง ๆ ตองมีความเช่ือมโยงสัมพันธกัน การจัดองคการในการบริหารงาน

วชิาการ สูเกณฑมาตรฐานชาติ และกติติพงษ ขันทะวงค (2555, หนา 79) กลาววาดานการวัดผลประเมินผลสถานศึกษา 

พบวามกีารบันทึกผลการประเมนิของผูเรียนในเอกสาร ปพ. ตาง ๆ อยางครบถวนและเปนระบบ มีการวัดประเมินผลตาม

สภาพจริง นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา28) ไดกําหนดวาการวัดและประเมินผลการเรียนรูเปน

กระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และ

ความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน และปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 166) ไดกลาววาการวัดผลประเมินผลเปน

การพิจารณาตัดสินเกี่ยวคุณภาพ คุณคาความจริงและการกระทํา บางทีขึ้นอยูกับการวัดเพียงอยางเดียว แตโดยท่ัวไป      

จะเปนการเก็บรวบรวมการวัดหลาย ๆ ทาง โดยอาศัยขอมูลและรายละเอียดจากการสังเกต การตรวจผลงาน การสัมภาษณ 

หรือการทดสอบประกอบการพจิารณา 

 จากการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากท้ังดานหลักสูตรและการบริหาร

หลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายใน และดานการวัดและประเมนิผล น่ันแสดงใหเห็นวา ผูบริหาร

และครูใหความสําคัญกับการบริหารงานวชิาการ ดังท่ีสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541, หนา 84) 

ไดใหความหมายในการบริหารงานวิชาการไววาการบริหารงานวิชาการเปนกระบวนการหน่ึงของการบริหารการศึกษาท่ี

บุคคลหลายฝายรวมมอืกันดําเนินการเพื่อพัฒนาเยาวชนใหเจริญงอกงามในทุกดานเพื่อเติบโตขึ้นจะไดเปนพลเมืองดีของ

สังคมการบริหาร งานวชิาการเปนภารกจิหลักของผูบริหารโรงเรียนซึ่งจะตองใหความสําคัญเปนพิเศษและควรแบงเวลาท่ี

ใชในการบริหารงานวชิาการและงานอื่นๆแตละงานใหพอเหมาะกับความสําคัญซึ่งควรใชเวลาในรอบสัปดาห (35 ช่ัวโมง) 

แยกตามขนาดโรงเรียนงานวชิาการในโรงเรียนเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมคีวามรูความเขาใจและ

พัฒนาคุณลักษณะท่ีพงึประสงคตามหลักสูตร 

 2. ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 มดัีงน้ี 

2.1 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พบปญหา คอื ไมไดดําเนินการประเมนิผลการใชหลักสูตรทุกกลุม

สาระ รองลงมาคอืขาดครูวชิาการท่ีมคีวามรูและเช่ียวชาญในหลักสูตรและกลุมสาระโดยเฉพาะ และการจัดทําหลักสูตรยัง

ไมครอบคลุมถงึสภาพและบริบทของชุมชน ขาดการบริหารหลักสูตรแบบมสีวนรวม อีกท้ังหลักสูตรมกีารแกไข 

เปลี่ยนแปลงบอย 

แนวทางแกไข คอื ผูบริหารควรสรางความตระหนัก ความเขาใจในการใชหลักสูตร ควรใหทุกฝายมสีวน 

รวมในการบริหารและการจัดทําหลักสูตรระหวางโรงเรียนและชุมชนเพื่อใหเกิดหลักสูตรท่ีมีความสอดคลองกับสภาพของ

บริบทชุมชน ควรใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําหนดประเด็นหรือหัวขอประเมินเปนแนวเดียวกันทุกโรงเรียนและมีการ

ประเมนิทุกปการศึกษาและควรมกีารจัดอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

2.2  ดานการจัดการเรียนการสอน พบปญหา คือ ครูมีหนาท่ีรับผิดชอบงานมากเกินไป ครูบางคนไมยอม
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เปลี่ยนวธีิสอนยังสอนแบบเดมิ ๆ นักเรียนขาดการมสีวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ขาดการสนับสนุนดานสื่อ 

วัสดุ อุปกรณ 

แนวทางแกไข คือ ลดภาระงานของครูใหรับผิดชอบงานสอนเปนหลัก ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการ

วางแผนและรวมจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ควรมกีารสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณตอการเรียนรูอยางพอเพียงโดยเฉพาะ

สื่อICT และจัดใหมกีารอบรมเทคนิคการสอนแบบใหมเพื่อใหครูนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

2.3  ดานการนิเทศภายใน พบปญหา คือ ขาดการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง รองลงมาคือผูบริหารมีเวลา

นอยท่ีจะนิเทศ กํากับ ติดตาม ชุมชนและหนวยงานตนสังกัดมบีทบาทนอยในการนิเทศภายในสถานศึกษา 

  แนวทางแกไข คือ ผูบริหารควรมีเวลาในการนิเทศมากขึ้น มีการจัดตารางนิเทศและดําเนินการตาม

ตารางอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ควรมีการวางแผนระบบการนิเทศ กําหนดแนวทางนโยบายในการนิเทศภายในอยาง

ชัดเจน ควรมเีอกสารหลักฐานแสดงถงึการนิเทศและการนําผลการนิเทศไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน 

2.4  ดานการวัดและประเมนิผล พบปญหา คอื ครูยังไมเขาใจการวัดและประเมินผลท่ีดีพอ อีกท้ังครูมีหนาท่ี

รับผิดชอบงานหลายอยางมีเวลานอย ทําใหการวัดประเมินผลไมเต็มท่ี และครูขาดความรูความเขาใจในการออกแบบ

เคร่ืองมอืการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรใหมนอย การประเมินตามสภาพจริงยังขาดเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เอกสาร

การวัดผลประเมนิผลมากเกนิไปและซ้ําซอน 

แนวทางแกไข คอื ควรมกีารอบรมเชิงปฏบัิติการสรางความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการวัดผลประเมนิผล 

และเนนการนําไปปฏิบัติจริงมีการจัดทําคูมือการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา ควรมีการลดเอกสารการวัดผล

ประเมินผลตาง ๆ ท่ีมีมากเกินไป และมีการสนับสนุนใหมีการใชสื่อตาง ๆ ท่ีมีแบบประเมินในตัวและเก็บผลการประเมิน

เปนตอน ๆ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ควรมีการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยประเมินทุกป

การศึกษา ติดตามผลเปนระยะ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอและ

ตอเนื่อง 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารโรงเรียนควรมีการสงเสริมและจูงใจใหครูใชวิธีการสอนแบบใหม

หลากหลายวิธีตามลักษณะของกลุมสาระการเรียนรู ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู บันทึกผลหลังการจัดการ

เรียนรู ซึ่งจะทําใหทราบถงึปญหาและทําการวจิัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนคร้ังตอไป 

3. ดานการนิเทศภายใน ควรใหมกีารประเมนิผลจากการนิเทศแลวนําขอมูลมาปรับปรุงระบบการนิเทศใหไดผล

เปนรูปธรรมและสงเสริมใหมีการนิเทศภายในอยางตอเนื่องเพื่อนําผลการนิเทศไปพัฒนาการเรียนการสอนใหมี

ประสทิธิภาพ และมกีารเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานมามสีวนรวมในการนิเทศภายใน 

4. ดานการวัดและประเมนิผล ควรมกีารปรับปรุงเคร่ืองมอืวัดและวธีิวัดผลใหมคีวามเหมาะสม สอดคลองตอ 

การเรียนการสอน จัดใหมีเคร่ืองมือวัดและประเมินผลอยางเพียงพอ มีการสงเสริมใหครูผูสอนประเมินผลการจัดการ

เรียนรูและนําผลไปพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู จัดใหมีการประชุมอบรม สัมมนาดานการวัดและ

ประเมนิผลภายในหรือนอกสถานศึกษา ซึ่งจะทําใหคณะครูมคีวามรู ความชํานาญในการสรางเคร่ืองมือและประเมินผลให
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มคีุณภาพ  

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมกีารศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 และสถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อจะไดนําขอมูลมาวางแผนการ

บริหารงานวชิาการใหมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2. ควรมกีารศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 ในดานอื่น ๆ เชน ดานการประกันคุณภาพภายใน ดานการพัฒนา

แหลงเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เปนตน 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สําเร็จดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก ดร.นันทิมา นาคาพงศ ซึ่งเปนอาจารยท่ี

ปรึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง

สูงไว ณ ท่ีน้ี คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูศึกษาคนควาขอมอบและอุทิศแดผูมีพระคุณทุก

ทาน 
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สภาพและปญหาการบรหิารจัดการศึกษาโรงเรยีนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 4  

The conditions and problems of education administration in border schools Wieng 

Kean District under the office of Chiang Rai educational Service area 4 

ศริปิระภา บุญสูง24

1* และ เทอดชาติ ชัยพงษ 2   

Siriprapa Boonsoong1* and Thoetchart chaiphong2 
 

บทคัดยอ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียง

แกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ประชากร ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนและครู

ผูรับผิดชอบหัวหนางาน 4 งาน ของโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4 จํานวน 100 คน พบวา 
 1. สภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกนโดยรวมพบวามีระดับการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับมาก พจิารณาเปนรายดานพบวาระดับการปฏบัิติงานสูงสุด คอืงานบริหารวชิาการอยูในระดับมาก  

 2. ปญหาการบริหารจัดการศึกษา พบวา 1) งานบริหารวิชาการไดแกปญหาในการตีความและเขาใจในเนื้อหา

บทเรียนเนื่องจากผูเรียนสวนใหญเปนเด็กชาวเขาและมีภูมิหลังจํากัด 2) งานบริหารงบประมาณ ไดแก งบประมาณไม

เพียงพอตอการพัฒนาในหลายๆดานทําใหขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  3) งานบริหารงานบุคคล ไดแก ครูมีภาระงาน

พิเศษและกิจกรรมหรืองานอื่นท่ีตองทํารวมกับชุมชนรวมถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของอีกจํานวนมากซึ่งทําใหเบียดเบียนงาน

สอนและเวลาสวนตัว 4) ดานงานบริหารท่ัวไป ไดแก การจัดระบบสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารงาน

วชิาการ งบประมาณ และงานบริหารท่ัวไปยังไมคอยเปนระบบและมคีวามลาชา 
 

คําสําคัญ : สภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษา 
 

Abstract  

 The purposes of this research were to analyze the conditions and the problems for the education 

administration in border schools of Wieng Kean District under the office of Chiang Rai educational Service area 4. The 
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population used were 100 of administration and 4 administrative work management teachers of Wieng Kean District 

under the office of Chiang Rai educational Service area 4. The research instruments drawn for this study were a 

series of questionnaire. The data were systematically analyzed by using Mean and Standard deviation. The results of 

the study were found as follows ; 

 1. The condition of the education administration of Wieng Kean district schools area border country were 

done in general at the high level . 

 2. The problems of the education administration were found as follows, 1) The academic administration of 

all school were the interpretation and understanding of the lesson problem. Because  most all of the students were 

hill tribe background 2) The budget administration were inadequate buggets for school development. 3) The 

personnel administration were the teacher’s work load besides teaching experience and had participation in 

community activities. So the teachers lacked time for teaching. 4)the general administration were the support 

disorganize and facilitate of academic, budget and general education administration were slowly. 
 

Keywords : education administration in border schools 
 

บทนํา 

 ดนิแดนเปนองคประกอบท่ีสําคัญของความเปนรัฐ  และภายในอาณาเขตลอมรอบแหงดินแดนน้ัน รัฐสามารถ

ใชอธิปไตยไดอยางเต็มท่ีแนวเสนลอมรอบดินแดนดังกลาวซึ่งแยกดินแดนของประเทศหน่ึงออกจากดินแดนของประเทศ

หน่ึงหรือดนิแดนท่ี ๆ ไมมเีจาของเรียกกันวา “เสนเขตแดน” หรือ “แนวพรมแดน” (boundary line) การแบงเขตแดนในทาง

ปฏิบัติมักจะใช ภูเขาหรือแมนํ้าเปนเสนแบงเขตแดนธรรมชาติ (สุวรรณี เจริญนาน. 2543, หนา 1) เสนแบงเขตแดนไทย-

ลาว บริเวณท่ีเปนทิวเขาและแมนํ้าสายเล็ก ๆ สวนท่ี 1 สํารวจปกปนเขตแดนไทย–ลาวตอนบน ต้ังแตแกงผาได อําเภอเวียง

แกน จังหวัดเชียงราย ยาวไปตามสันปนนํ้าของทิวเขาหลวงพระบางตอดวยนํ้าเหือง จนออกสูแมนํ้าโขงท่ีปากแมนํ้าเหือง 

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความยาวโดยสรุปของเสนแบงเขตแดน ไทย-ลาว มีรวมกันท้ังสิ้น 1,810 กิโลเมตร โดยเปน

เสนแบงเขตแดนตามรองนํ้าลกึของแมนํ้าโขง ยาว 97 กโิลเมตร  ท่ีจังหวัดเชียงราย และโดยสรุปเสนแบงเขตแดนไทย-พมา 

ตามลํานํ้าโดยใชรองนํ้าลึกของแมนํ้ารวกและแมนํ้าสาย ยาว 59 กิโลเมตร ในจังหวัดเชียงราย (สารานุกรมไทยสําหรับ

เยาวชน, 2550) 

 สําหรับดานสังคมและวัฒนธรรม ตามบริเวณชายแดนมชุีมชนกระจัดกระจายอยูท่ัวบริเวณ ผูคนหรือประชาชน

ท่ีอาศัยอยูตามแนวชายแดนเหลาน้ีมักถูกเรียกวา “คนชายขอบ” หรือ “กลุมชายขอบ”(marginal group) ซึ่งหมายถึง กลุม 

ท่ียังไมถูกกลืนเปนสวนหน่ึงของกลุมใหญอยางสมบูรณ กลุมท่ีละท้ิงวัฒนธรรมเดิมของตนไปบางสวน และยังไมไดเปนท่ี

ยอมรับอยางสมบูรณในวัฒนธรรมใหมท่ีกลายมาเปนวิถีชีวิตของตนคําน้ีมักนํามาใชกับกลุมคนท่ีอพยพยายเขามาอยูใหม 

กลุมคนเหลาน้ีจะมีวัฒนธรรมตาง ๆ ผสมกันมากมาย ดังน้ันทัศนคติ คุณคาและแบบอยางพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจึง

มไิดมลัีกษณะของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหน่ึง(สุรชัย หวันแกว, 2550, หนา 10-13) คนชายขอบหรือกลุมชายขอบจะมีวิถี
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ชีวิตและวัฒนธรรมแตกตางไปจากสังคมใหญของประเทศหรือศูนยกลางการปกครอง โดยสวนใหญท่ีอาศัยอยูตาม

ชายแดนเปนชน กลุมนอยทางชาติพันธุ เช้ือชาติ วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตในลักษณะคลายคลึงกัน (วัชรินทร ยงศิริ, 2545, 

หนา 1) 

 สถานศึกษาจงึเปนสถาบันทางสังคมท่ีมคีวามสําคัญท่ีสุด ในการสรางและพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีมีความ

สมบูรณ มีคุณภาพสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขดังในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2553 หมวด 2 สทิธิและหนาท่ีทางการศึกษามาตรา 10 การจัดการ

ศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดให

ท่ัวถงึและมคีุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 

อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรูหรือมรีางกายพกิาร หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไม

มผีูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมสีทิธิและโอกาสไดรับการศึกษาขัน้พื้นฐาน เปนพิเศษ การศึกษาสําหรับ

คนพิการในวรรคสอง ใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่ง

อํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของ

บุคคลน้ันและหมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาการศึกษา การวัดและประเมนิผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน 2) การศึกษานอกระบบ เปน

การศึกษาท่ีมคีวามยดืหยุน ในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการจัดการศึกษา การ

วัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขท่ีสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม

สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม 3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาท่ีใหผูเรียนได

เรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม 

สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงความรูอื่น ๆ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือท้ังสามรูปแบบก็ได 

ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนรูท่ีผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกัน หรือตางรูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียน

จากสถานศึกษาเดยีวกันหรือไมก็ตาม รวมท้ังจากการเรียนรูนอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณ

การทํางาน นอกจากน้ีนโยบายของรัฐบาล ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ พัฒนากําลังคนให

สอดกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาคการผลิต และการใหบริการ ท่ีสําคัญ ประเทศไทยเปนภาคีขององคการ

สหประชาชาติไดรับรองอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989(พ.ศ.2532) ท่ีกําหนดใหรัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กท่ีไดรับ

การศึกษาบนพื้นฐานของโอกาสท่ีเทาเทียมกันอันเปนไปตามปฏิญญาโลกวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน(Education for all) 

หรือปฏิญญาจอมเทียน ค.ศ. 1990 (พ.ศ.2533) ท่ีมุงเนนใหการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง ความตองการในการเรียนรู

ขัน้พื้นฐานของปวงชนเปนไปอยางเสมอภาคท่ัวถงึการดําเนินนโยบายของรัฐบาลไทยภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กไดให



 

3292 

 

สิทธิดานการศึกษากับเด็กทุกคน โดยในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2548 คณะรัฐมนตรีกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเด็กทุกคนบนผนืแผนดนิไทยไดเขาศึกษาในสถานศึกษาของรัฐแมจะไมมีหลักฐานประจําตัวใด 

ๆ (ยกเวนเด็กในศูนยพักพิงใหไดเรียนในศูนยฯ)(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556, หนา 22) และเปนการขจัด

ความเหลื่อมล้ํากันในระบบการศึกษาระหวางกลุมตาง ๆ เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพพื้นท่ีทางภูมิศาสตรแตกตางกัน 

โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือท่ีมีภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูง ปกคลุมดวยปาไม เปนแหลงกําเนิดของตนนํ้าลําธาร 

ประชากร ท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีดังกลาว มีหลากหลายเผาพันธุ ไดแก ชาวไทยจากพื้นท่ีราบท่ีขึ้นไปทํามาหากินเลี้ยงชีพชาว

ไทยพื้นเมือง กลุมชาติพันธุตาง ๆ เชน กะเหร่ียง มง มูเซอ ลีซอ ไทยใหญ ซึ่งสวนใหญประชากรมีฐานะยากจน ประกอบ

อาชีพทําไร รับจาง หาของปาและมีการบุกรุกถางปาจึงใหความสําคัญกับการหาเลี้ยงชีพมากกวาการสงเสริมใหบุตร

หลานไดรับการศึกษาซึ่งสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทจึงมีภารกิจหลักท่ีสําคัญอยูท่ีการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ

ตามท่ีคาดหวังไวตามระดับและประเภทของการศึกษาน้ันคุณภาพท่ีคาดหวัง หมายถงึ คุณสมบัติอันพงึประสงคท่ีจะใหเกิด

ขึ้นกับผูเรียนไดแก ความรูความเขาใจ ความคิด ทักษะความสามารถ สุขภาพกายและสุขภาพจิตและคุณลักษณะในดาน

บุคลกิภาพ คานิยม คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งคาดหวังโดยการกําหนดในหลักสูตรท่ีคาดหวังโดยชุมชนและสังคมคาดหวังโดย

สถานศึกษาเองและคาดหวังจากตัวผูเรียนเองอีกดวย 

 อําเภอเวยีงแกนมโีรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 20 โรงเรียน 

เปนอําเภอท่ีมีพื้นท่ีเปนท่ีราบริมแมนํ้างาวและพื้นท่ีลาดเชิงเขา มีเทือกเขาขนาบทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกซึ่ง

ท้ังหมดเปนสวนหน่ึงของเทือกเขาผีปนนํ้า แนวเทือกเขาท่ีขนาบทางทิศตะวันออก คือ ดอยผาหมน เปนแนวเขตแดน

ธรรมชาตริะหวางเขตอําเภอเวยีงแกนกับแขวงบอแกว ประเทศลาวและแนวเทือกเขาท่ีขนาบทางทิศตะวันตก คือ ดอยยาว 

แบงแนวเขตระหวางอําเภอเวยีงแกน อําเภอขุนตาล และอําเภอเชียงของ โดยเทือกเขาท่ีขนาบท้ังสองน้ันทอดตัวอยูในแนว

เหนอืใตท่ีมปีระชากรอาศัยอยูอยางหลากกลุมชาติพันธุ มกีารใชภาษาท่ีหลากหลายจงึทําใหประชากร มวีถิชีีวติเฉพาะแบบ 

พหุวัฒนธรรม ในฐานะเปนองคกรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดตระหนักและมุงม่ันท่ีจะจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

ใหครอบคลุมพื้นท่ี และกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนพื้นท่ีท่ีอยูหางไกล บนพื้นท่ีภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร มีความหลากหลายของ

ชนเผา ประเพณี วัฒนธรรม การคมนาคมไมสะดวก นักเรียนมีปญหา อยูหางไกล ไมสามารถมาโรงเรียนไดสมํ่าเสมอ 

ตลอดจนนักเรียนมฐีานะยากจน ทําใหขาดเรียนบอย ๆ ไมสามารถมาเรียนทุกวันไดตามปกติ ทําใหการบริหารและการจัด

การศึกษาไมประสบความสําเร็จตามท่ีไดต้ังไว เมื่อพิจารณาการจัดการศึกษาจากผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ

(O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2556 ของโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4, 

2556,) ไดขอมูลดังน้ีระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2556 ของโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 20 โรงเรียน พบวาคาเฉลี่ยทุกวิชาของทุกโรงเรียนตํ่า

กวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ยกเวนโรงเรียนบานแจมปอง บานทาขาม บานทุงคํา บานมวงยายท่ีมีบางวิชาสูงกวาหรือ

เทากับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและโรงเรียนอนุบาลเวียงแกนท่ีมีเพียงคาเฉลี่ยของวิชาภาษาอังกฤษเทาน้ันท่ีตํ่ากวา
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คาเฉลี่ยระดับประเทศ สวนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2556 จํานวน 8 โรงเรียน พบวาคาเฉลี่ยทุกวิชาของ

ทุกโรงเรียนมคีะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 ดวยเหตุผลดังกลาวผูวจิัยจงึมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบ

อําเภอเวยีงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เพื่อทราบสภาพและปญหาในการบริหาร

จัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบ ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีจะเปนขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนชาย

ขอบอําเภอเวยีงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ใหมปีระสทิธิภาพและคุณภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

 2. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

 การวิจัยเร่ืองสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน

ตามลําดับดังน้ี ประชากร การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยการเก็บรวบรวมขอมูลการ

วเิคราะหขอมูล 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาน้ี ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน 20 คน และครูผูรับผิดชอบหัวหนางาน 4 งาน 

จํานวน 80 คน รวมจํานวน 100 คน 

 การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามา

จัดทําเคร่ืองมือในการสอบถาม เร่ืองสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 1) การบริหารงาน

วชิาการ  2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหารงานท่ัวไป 4) การบริหารงานงบประมาณ 

 เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 การสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ีมผีูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบ

อําเภอเวยีงแกน แลวนํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม  

 2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมดใหครอบคลุมเกี่ยวสภาพและปญหาการบริหารจัด

การศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวยีงแกน  นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาพจิารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการ

ใชภาษา 
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 3. นําเคร่ืองมอืท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก 

    3.1 ดร.ทศพร เมฆอากาศ 

    3.2 นายอัครเดช ยมภักด ี

    3.3 นายสะอาด คําตัน 

ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพจิารณาใหขอเสนอแนะ 

 4. นําเคร่ืองมอืท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมคีา IOC เทากับ 1 

 5. นําเคร่ืองมอืมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวจิัย 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาวจิัยคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ(Check 

List) 

 ตอนท่ี 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกนใน 4 งาน

ไดแก 1)งานบริหารวิชาการ 2)งานบริหารบุคคล 3)งานบริหารงบประมาณ 4) งานบริหารท่ัวไป ลักษณะแบบสอบถาม

เปนมาตราสวนประมาณคา(Rating Scales)5 ระดับ ของ Likert (Best&Kahn, 1993, pp. 246-250) ดังน้ี 

   ระดับ  5  หมายถึง มกีารปฏบัิติมากท่ีสุด 

   ระดับ  4  หมายถงึ มกีารปฏบัิติมาก 

   ระดับ  3  หมายถงึ มกีารปฏบัิติปานกลาง 

   ระดับ  2  หมายถงึ มกีารปฏบัิตินอย 

   ระดับ  1  หมายถงึ มกีารปฏบัิตินอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกนของ

ผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูรับผิดชอบหัวหนางาน 4 งาน ลักษณะแบบสอบถามปลายเปด ใน 4 งาน ไดแก1) การ

บริหารงานวชิาการ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหารงานงบประมาณ 4) การบริหารงานท่ัวไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจิัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

 1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สงถึงผูอํานวยการโรงเรียนและ ครูผูรับผิดชอบงาน

หัวหนางาน 4 งาน โรงเรียนชายขอบอําเภอเวยีงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  

 2. ผูศึกษาสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนดวยตนเอง จํานวน 100 ชุด ไปยังโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

 3. หลังจากสงแบบสอบถามไปแลวประมาณ 1 สัปดาห ผูศึกษาไปรับแบบสอบถามคืนดวยตนเองไดรับ

แบบสอบถามคนืมาครบท้ัง 100 ชุด 

 4. เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนผูศึกษาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามแลวนําไป

วเิคราะหตอไป 
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 วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ ในการวเิคราะหดังน้ี 

 1. สถติิเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics)เพื่อจัดหมวดหมูและใหทราบลักษณะพื้นฐานท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย(Mean)และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

    1.1 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 ลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 

วุฒิทางการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ จํานวน 5 ขอ ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ นําเสนอในรูป

ตารางประกอบการบรรยาย 

    1.2 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 สภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนรายขอ 

รายดานและโดยรวม 
  

ผลการศึกษา 

 ผลการวเิคราะหขอมูลผูวจิัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเร่ืองสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอ

เวยีงแกนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากท่ีสุดรอยละ 

57.00 เพศชาย 43 คน รอยละ 43.00 มี อายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 45.00 รองลงมาอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 

32.00 และอายุไมเกิน 30 ป รอยละ 23.00 เปนครูผูรับผิดชอบหัวหนางาน 4 งาน รอยละ 80.00 ผูอํานวยการโรงเรียน 

รอยละ 20.00 มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 6-10 ปรอยละ 60.00 รองลงมา 6-10 ป รอยละ 35.00 อายุระหวาง 

11-15 ป รอยละ 15.00 สวนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 45.00 และระดับปริญญาโท รอยละ 35.00 

 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา สภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอ
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เวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อ

พจิารณาเปนรายขอ พบวา  

 1. งานบริหารวิชาการ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา โรงเรียนมีการ

สนับสนุนใหครูไดพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีสภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก

รองลงมา ไดแก โรงเรียนมกีารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนและความตองการของทองถิ่น

มสีภาพการปฏบัิติอยูในระดับมาก ไดแก โรงเรียนมกีารสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลแตละรายวิชาโดย ใหสอดคลอง

กับแผนการจัดการเรียนรูมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากและโรงเรียนมีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน

วิชาการและการพัฒนาคุณคุณภาพการเรียนรูในการบริหารจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ

สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษามสีภาพการปฏบัิติอยูในระดับปานกลาง  

 2. งานบริหารงบประมาณ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายขอพบวาโรงเรียนมีการ

วิเคราะหและจัดทําโครงสรางรายละเอียดโครงสรางแผนงาน โครงการและกิจกรรมหลักมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก รองลงมา ไดแกโรงเรียนมกีารจัดทําระบบการบริหารจัดการพัสดุ และสนิทรัพย เพื่อใหมคีวามโปรงใสตรวจสอบไดมี

สภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก โรงเรียนมีการทําแผนกลยุทธ หรือแผนพัฒนาการศึกษามีสภาพการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก และโรงเรียนมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาและประเมิน

สถานภาพของสถานศึกษามปีญหาเพยีงใดมสีภาพการปฏบัิติอยูในระดับมาก 

 3. งานบริหารงานบุคคล ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา โรงเรียนมีการ

สนับสนุนอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสภาพการปฏิบัติอยูในระดับ

มากรองลงมา ไดแก โรงเรียนมีการสรางขวัญและกําลังใจเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรมี

สภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากไดแก โรงเรียนมีการดําเนินการสรรหา การบรรจุแตงต้ัง และการโยกยายบุคลากร

ทางการศึกษาใหถูกตองตามเกณฑและโปรงใสมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากและโรงเรียนมีการวางแผนอัตรากําลัง

และการกําหนดตําแหนงเหมาะสมกับงานมสีภาพการปฏบัิติอยูในระดับมาก 

 4. งานบริหารงานท่ัวไปในภาพรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา โรงเรียนมีการ

ประสานงานกับผูปกครองและชุมชนเพื่อแสวงหาความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนงานทางการศึกษามีสภาพการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก โรงเรียนมกีารศึกษา วิเคราะหขอมูล สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการจําเปนใน

การ 

พัฒนาองคกรของสถานศึกษามีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากไดแก โรงเรียนมีการประสานงานกับคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐานมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากและโรงเรียนมีการจัดทําสํามะโนผูเรียนโดยการประสานงานกับ

ชุมชนและทองถิ่นในการขอขอมูลและสามารถนําขอมูลมาใชอยางมปีระสทิธิภาพมสีภาพการปฏบัิติอยูในระดับปานกลาง 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา 
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 1. งานบริหารวชิาการ 

    1.1 ปญหาในการตีความและเขาใจในเนื้อหาบทเรียนเนื่องจากผูเรียนสวนใหญ เปนเด็กชาวเขาและมีภูมิหลัง

จํากัด (f=65) 

    1.2 ปญหาในดานการเรียนการสอนไมตอเนื่องเกิดจากผูเรียนมีฐานะยากจนสวนใหญเปนเด็กไมมีสัญชาติ

และมักอพยพตามผูปกครองบอย ๆ (f=62) 

    1.3 ครูผูสอนไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนโดยจัดการเรียนการสอนแบบเดิมไมมีความหลากหลาย 

(f=52)  

    1.4 หลักสูตรยังไมเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนและไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ

ชุมชนท่ีแทจริง (f=51) 

    1.5 ครูผูสอนสอนมากกวา 1 วชิาและสอนไมตรงเอก (f=37) 

 2. งานบริหารงบประมาณ 

    2.1 งบประมาณไมเพยีงพอตอการพัฒนาในหลายๆดานทําใหขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง (f=54) 

    2.2 การแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อการวางแผนงบประมาณยังไมมคีวามเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนเทาท่ีควร

ทําใหการใชงบประมาณเปนไปในลักษณะยึดหยุนตามสถานการณ (f=45) 

    2.3 บุคคลกรมีการยายบอยทําใหตองมีการแตงต้ังเจาหนาท่ีใหมบางคร้ังตองใชเวลาในการศึกษาเร่ืองการ

จัดซื้อจัดจางนาน เนื่องจากขาดประสบการณ (f=33) 

    2.4 ปการศึกษากับปงบประมาณไมสัมพันธกันทําใหการดําเนินงานตามแผนไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

(f=29) 

 3. งานบริหารงานบุคคล 

    3.1 ครูมีภาระงานพิเศษ และกิจกรรมหรืองานอื่นท่ีตองทํารวมกับชุมชนรวมถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของอีก

จํานวนมากซึ่งทําใหเบียดเบียนงานสอน และเวลาสวนตัว (f=67) 

    3.2 ครูมกีารโยกยายบอยและไมมคีวามตอเนื่องในการมอบหมายงานทําใหครูมาใหมตองเร่ิมเรียนรูงานใหม

เสมอ (f=54) 

    3.3 ผูบริหารอยูประมาณ 1-2 ป ก็มกีารโยกยายทําใหการบริหารไมตอเนื่อง (f=36) 

 4. ดานงานบริหารท่ัวไป 

    4.1 การจัดระบบสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ และงานบริหาร

ท่ัวไปยังไมคอยเปนระบบและมคีวามลาชา (f=43) 

    4.2 การจัดทํารายละเอียดแผน งบประมาณ แผนงาน โครงการยังไมมคีวามเช่ือมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ 

ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ (f=36) 
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    4.3 อาคารสถานท่ี สื่อ และหองปฏบัิติการไมพรอม สวนครุภัณฑมอีายุการใชงานมาก (f=30)  

    4.4 พื้นท่ีสวนใหญเปนภูเขาสูงหางไกลความเจริญ ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ และการคมนาคมไมสะดวก

เทาท่ีควร (f=29) 

อภปิรายผลการวจัิย 

 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผูวจิัยนําสรุปผลการวจิัยมาอภิปรายผล แยกเปนรายขอ ดังน้ี 

 1. สภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 

    1.1 งานบริหารวิชาการ พบวา เปนงานเกี่ยวกับการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน สื่อและ

แหลงเรียนรู การนิเทศ การวัดผลและประเมินผลเปนงานท่ีเปนหัวใจของการจัดการศึกษา ท้ังน้ีเพราะเปนการพัฒนาการ

เรียนของนักเรียน การสอนของครูตลอดจนคุณภาพในการบริหารงานการศึกษาของผูบริหาร ซึ่งคุณภาพของวิชาการจะ

เกิดขึ้นไดจะตองใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมใน การกําหนดจุดหมาย การกําหนดเปาหมาย การกําหนด

แผนงาน การอนุมัติปจจัยในการจัดทําแผนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติและประเมินผล สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการโดย

ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง โดยมีครู ผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนมี

สวนรวม สงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด สงเสริมใหชุมชนและสังคมมี

สวนรวมในการกําหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู รวมท้ังเปนเครือขายและแหลงการเรียนรูมุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ

และมาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และสามารถตรวจสอบคุณภาพการ

จัดการศึกษาไดทุกชวงช้ันท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา สงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550ก, หนา 28- 29)ซึ่ง

โรงเรียนไดเห็นความสําคัญของงานบริหารงานวชิาการ และใหการสนับสนุนใหครูไดพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และสงเสริมใหครูมีการจัดทํา

แผนการวัดผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับแผนการเรียนรู สอดคลองกับการศึกษาของศิริวรรณ อรุณปรีย (2549) 

โรงเรียนไดมีการสงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรมทางวิชาการ ผูบริหารบางสวนไมไดจัดทําแผนปฏิบัติงานวิชาการ สวน 

พงษศิริ สารเถื่อนแกว (2549) พบวาสวนใหญไดปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล การนิเทศทางวิชาการ นิเทศการใชสื่อการ

จัดการเรียนรูและการใชแหลงทรัพยากรทองถิ่น สวนท่ีไมไดปฏิบัติคือรวบรวมขอมูลตาง ๆ ในการใชหลักสูตรของ แตละ

สาระการเรียนรู สอดคลองกับ สมบัติ คําบุญสง (2549) พบวาไดสงเสริมและกําหนดหนาท่ีในสิ่งท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ

เรียนการสอน สอดคลองกับงานวิจัยของประพันธ เมาเวียงแก (2548) ไดทําการวิจัยเร่ืองการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลยเขต 2 ตามขอบขายการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับ
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มาก นอกจากน้ี นิลวรรณ วัฒนา (2556) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรีพบวาสภาพการบริหารงานวชิาการมกีารปฏิบัติงานโดยรวมอยูใน

ระดับมากเชนเดยีวกัน โดยภาระกจิหลักของการบริหารสถานศึกษางานหลักสูตรและการจัดการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญซึ่ง

ตองจัดใหเอื้อ ยดืหยุน หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแลพัฒนาคุณภาพของนักเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของ

เปรมใจ วังศิริไพศาล (2551, หนา 111-121) ท่ีวาหลักสูตรในโรงเรียนรวมถึงระบบการวัดผลจําเปนตองปรับใหมีความ

ยดืหยุนมากขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับภูมหิลังของเด็กท่ีแตกตางกันและไมสงผลกระทบตอการประเมินคุณภาพของโรงเรียน

โดยรวมควรเพิ่มเนื้อหาความรูท่ีเกี่ยวกับทองถิ่น ตลอดจนสถานการณพื้นท่ีชายแดน ความหลากหลายทางชาติพันธุ 

ทักษะอาชีพท่ีเปนประโยชนใหไดใช ในชีวติประจําวันและเปนอาชีพตอไปและควรไดรับความรูท่ีสอดคลองกับสถานการณ

และความเปนจริงของเด็กแตละกลุมมากกวาการใหความรูเหมือนกันหมดทุกกลุมและสอดคลองกับงานวิจัยของสันติ 

บูรณะชาติ (2552, หนา 282-306) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบการจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนฐานความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของกกลุมชาติพันธุ พบวาในดานหลักสูตรตองมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร

ของโรงเรียนการจัดทําหลักสูตรตองคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ ตอบสนองตอความ

ตองการของนักเรียนผูปกครองและชุมชนโดยบูรณาการเขาไปในหลักสูตรดวย 

    1.2 งานบริหารงบประมาณ เปนงานท่ีมุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการ มีความคลองตัว โปรงใส 

ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ และการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหา

ผลประโยชนจากทรัพยสนิของสถานศึกษารวมท้ังจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการ เพื่อประโยชนทางการศึกษา 

สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นตอผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, หนา 39) โรงเรียนมีการ

วิเคราะหและจัดทําโครงสรางรายละเอียดโครงสรางแผนงานโครงการและกิจกรรมหลัก ซึ่งสอดคลองกับวารสาร

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปท่ี 15 ฉบับพิเศษ (2556, หนา 190) พบวาในดานการจัดสรรงบประมาณสําหรับ

สถานศึกษาทางเลือกบนพื้นท่ีสูงตองจัดสรรตามความจําเปนพื้นฐานและความขาดแคลนสอดคลองกับรายงานวิจัยของ

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเสนอตอสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2553, หนา 64-72) เร่ือง

การศึกษาตนทุนมาตรฐานตอหนวยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท้ังตนทุนทางตรงและทางออมท่ีมีเปาประสงคใหสะทอน

หลักการของการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวใหสถานศึกษาโดยคํานึงถึงหลักการดังน้ี 1) ความเปนธรรมและเพิ่มโอกาสให

ผูเรียนท่ีขาดโอกาส 2) คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษา และ 3) ประสิทธิภาพของการใชจายเงินและ

ประสิทธิผลของการบริหารการศึกษา ในรายงานการวิจัยฉบับน้ีไดมีขอเสนอแนะทางนโยบายเชิงพื้นท่ีดังน้ี 1) ควรปรับ

ระบบโรงเรียนในภาคชนบทเช่ือมโยงเครือขายใหครบทุกชวงช้ันภายในรัศมีท่ีใกลเพื่อลดตนทุนการเดินทางเขาถึงบริการ

และสําหรับโรงเรียนในเมืองควรจัดการศึกษาใหเปนระดับเฉพาะมากขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของแหลงงาน 

2) ใหการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ีชนบทเปนหลักกอนการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเมอืงแมการผลิตบริการทางการศึกษา

ในภาคชนบทสามารถผลิตอยางมีประสิทธิภาพในระดับหน่ึงแตหากพิจารณาจากแหลงการเขาถึงบริการและความเทา
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เทียมกันระหวาเมอืงกับชนบท จงึควรเนนการอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาในชนบทเปนอันดับตนโดยการอุดหนุน

เพื่อใหการบริการการศึกษาสามารถตอบสนองตอความตองการการลงทุนทางการศึกษาของครัวเรือนในชนบท 3)

ประสิทธิภาพของการใหบริการการศึกษาในแตละโรงเรียนโดยทําแผนงานการเรียนการสอน บุคลากร งบประมาณ 

รองรับการเพิ่มคะแนนประสิทธิภาพในแตละโรงเรียนท้ังน้ีการเพิ่มประสิทธิภาพหมายถึงการลดตนทุนตอหัว โรงเรียนท่ี

สามารถเพิ่มคะแนนประสทิธิภาพจะไดรับการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเพื่อทําการผลติบริการท่ีทันสมัยและมคีุณภาพมากขึ้น 

    1.3 งานบริหารบุคคล การพัฒนาครูอยางเหมาะสมตอเนื่องและจริงจังยอมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดตามเปาหมายซึ่ง งานบริหารบุคคลเปนภารกิจสําคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษา สามารถ

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว มีอิสระ

ภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภบิาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มคีวามรู 

ความสามารถ มขีวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรติ มคีวามม่ันคงและกาวหนาในวชิาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, หนา 51)โรงเรียนมีการ

สนับสนุนอบรมเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณมีการสรางขวัญและกําลังใจใน

การสรางประสทิธิภาพของงาน สอดคลองกับวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปท่ี 15 ฉบับพิเศษ (2556, หนา 

190-191) พบวาการจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี บนพื้นท่ีสูงเงื่อนไขความสําเร็จท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในพื้นท่ีมีความตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2552 ก, หนา ฆ-ณ)ไดศึกษาวิจัย

เร่ืองสภาพการจัดการศึกษาชายขอบภาคใตไดมขีอเสนอแนะเชิงนโยบายไววาควรมกีารสงเสริมพัฒนาครู ดูแลครูและบุคล

กรทางการศึกษาใหไดรับสิทธิประโยชนเทาเทียมกันเพื่อเปนการสรางขวัญ กําลังใจใหบุคคลท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีการ

สนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอในการพัฒนาศักยภาพของครูผูสอนใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูท่ีมี

ประสทิธิภาพอยางตอเนื่องเพื่อแกปญหาเร่ืองคุณภาพของครู เปนตน 

    1.4 งานบริหารท่ัวไป เปนงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผล

ตามมาตรฐาน มีคุณภาพและบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว โดยมีบทบาทในการประสานสงเสริม สนับสนุนและ

อํานวยการความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี

อยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ

ของงานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและ

องคกรท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการศึกษามปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 

2547, หนา 65)ทางโรงเรียนมกีารประสานกับผูปกครองและชุมชนเพื่อแสวงหาความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนงานทาง

การศึกษา ซึ่งสอดคลองกับวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปท่ี 15 ฉบับพิเศษ (2556, หนา 188-189) พบวา

รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกสําหรับเด็กดอยโอกาสบนพื้นท่ีสูงปจจัยท่ีสําคัญประถอบดวยคุณลักษณะของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีความเหมาะสมเขาใจในบริบทวัฒนธรรมของพื้นท่ีและมีการ
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สรางแรงจูงใจจากหนวยงานในตนสังกัดใหปฏิบัติหนาท่ีในเขตพื้นท่ีไดอยางตอเนื่องสอดคลองกับงานวิจัยของ คมพล 

สุวรรณมงกุฎและ สุพรรณี ไชยอําพร (2551) ไดวิจัยเร่ืองการสังเคราะหการจัดการศึกษาและพัฒนาครูตามแนว

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบวาแนวทางการพัฒนาครูตามแนวพระราชดําริฯ มีดังน้ี 

1) การสรรหาคัดเลือกครูมี 2 กรณี คือตามความสมัครใจและโครงการคุรุทายาท 2) การรักษาครู โรงเรียนไดจัดระบบ

การบริหารใหอิสระมีความยืดหยุน และเนนสนับสนุนครูผูสอนใหเจริญกาวหนา 3) พัฒนาครูประจําการ ใน 3 ลักษณะ 

คอืการศึกษาตอการฝกอบรมและนิเทศการจัดการเรียนรู 4) การสรางความผูกพันระหวางครูกับชุมชนท้ังในบทบาทผูให

ความรูและนักพัฒนาในชุมชน และ 5) การสรางจิตวิญญาณครูเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดําริฯ และยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพจน ประไพเพชร (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองเงื่อนไขความสําเร็จของการบริหารท่ีมี

ประสทิธิผลในโรงเรียนชาวไทยภูเขา พบวา เงื่อนไขภายในไดแก ผูบริหารโรงเรียน ซึ่งไดแก ลักษณะเดนของผูอํานวยการ

โรงเรียนและการยอมรับจากชุมชน เงื่อนไขท่ีเกดิจากครูไดแก ครูชาวไทยภูเขา ลักษณะการทํางานของครู ความผูกพันของ

ครู ปฏิสัมพันธของครู กิจกรรมท่ีเปนเลิศของครูและความผูกพันระหวางชุมชนกับครู เงื่อนไขท่ีเกิดจากนักเรียนไดแก 

ลักษณะพเิศษของชาวไทยภูเขา ลักษณะการอยูรวมกันของเด็กและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 2.ผลการศึกษาปญหาการจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ดังน้ี 

    2.1 ดานงานบริหารวชิาการ พบวา ผูเรียนมีภูมิหลังจํากัดสวนใหญเปนเด็กชาวเขาจึงทําใหเกิดปญหาในการ

ตีความและเขาใจในเนื้อหาบทเรียน มฐีานนะยากจนสวนใหญเปนเด็กไมมสัีญชาติและมักอพยพตามผูปกครองบอยๆทําให

การเรียนการสอนไมตอเนื่อง ครูผูสอนไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนโดยจัดการเรียนการสอนแบบเดิมไมมีความ

หลากหลาย หลักสูตรยังไมเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนและไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนท่ี

แทจริงครูผูสอนสอนมากกวา 1 วชิาและสอนไมตรงเอก ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของวชิราพร สุวรรณศรวล (2556) ซึ่งได

ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกสําหรับเด็กดอยโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาบนพื้นท่ีสูงภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย พบวาสภาพปญหาประกอบดวย 1) ดานนักเรียน ครอบครัวมีฐานะยากจนและไมสนับสนุนใหลูก

ไดรับการศึกษา ภาษาเปนอุปสรรคในการเรียนและเด็กพักอยูหางไกลจากโรงเรียน 2) ดานโรงเรียน หลักสูตรไมเหมาะสม

โรงเรียนต้ังอยูในท่ีหางไกลจากท่ีพักของนักเรียนครูขาดความเขาใจในตัวนักเรียนปญหาการจัดการศึกษาของนักเรียนบน

พื้นท่ีสูงและทุรกันดารสอดคลองกับรายงานของสํานักงานบริหารยุทศาสตรและบูรณาการศึกษาท่ี 1 กลุมจังหวัด

ภาคเหนอืตอนบน ท่ีระบุวาปญหาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นท่ีสูงพบวาผลการประเมนิการศึกษาขัน้พื้นฐาน

สวนใหญลดลง ผูปกครองและชุมชนสวนใหญมีฐานะยากจนตองหาเลี้ยงชีพจึงมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอย (สํานัก

ยุทธศาสตรและบูรณาการท่ี 1, 2554, หนา 12-14)  

    2.2 ปญหาดานงานบริหารงบประมาณ พบวา งบประมาณไมเพยีงพอตอการพัฒนาในหลายๆ ดานทําใหขาด

การพัฒนาอยางตอเนื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อการวางแผนงบประมาณยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผน
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เทาท่ีควรทําใหการใชงบประมาณเปนไปในลักษณะยึดหยุนตามสถานการณ บุคคลกรท่ีทําหนาท่ีมีการเคลื่อนยายทําให

ตองมกีารแตงต้ังเจาหนาท่ีใหมบางคร้ังตองใชเวลาในการศึกษาเร่ืองการจัดซื้อจัดจางนาน เนื่องจากขาดประสบการณ ป

การศึกษากับปงบประมาณไมสัมพันธกันทําใหการดําเนินงานตามแผนไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว ซึ่งสอดคลองกับรายงาน

ของสํานักงานบริหารยุทศาสตรและบูรณาการศึกษาท่ี 1 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนระบุวาปญหาในการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาในพื้นท่ีสูงพบวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมพรอมและไมทันสมัย อาคารสถานท่ีหองปฏบัิติการไมพรอม

ครุภัณฑมอีายุการใชงานมาก(สํานักยุทธศาสตรและบูรณาการท่ี1, 2554, หนา 12-14)  

    2.3 ปญหาดานงานบริหารบุคคล พบวา ครูมีภาระงานพิเศษและกิจกรรมหรืองานอื่นท่ีตองทํารวมกับชุมชน

รวมถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของอีกจํานวนมากซึ่งทําใหเบียดเบียนงานสอนและเวลาสวนตัว ครูมีการโยกยายบอยและไมมี

ความตอเนื่องในการมอบหมายงานทําใหครูมาใหมตองเร่ิมเรียนรูงานใหมเสมอผูบริหารอยูประมาณ 1-2 ปก็มีการ

โยกยายทําใหการบริหารไมตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับรายงานของสํานักงานบริหารยุทศาสตรและบูรณาการศึกษาท่ี 1 กลุม

จังหวัดภาคเหนือตอนบนท่ีระบุวาปญหาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นท่ีสูงพบวาบุคลากรครูมีวุฒิไมตรงกับ

ภาระงานท่ีสอนและงานท่ีรับผดิชอบ ตลอดจนมกีารโยกยายบอยและขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง (สํานักยุทธศาสตรและ

บูรณาการท่ี 1, 2554, หนา 12-14)  

    2.4 ปญหาดานงานบริหารท่ัวไป พบวา การจัดระบบสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารงาน

วชิาการ งบประมาณ และงานบริหารท่ัวไปยังไมคอยเปนระบบและมีความลาชา การจัดทํารายละเอียดแผน งบประมาณ 

แผนงาน โครงการยังไมมีความเช่ือมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ อาคารสถานท่ี และ

หองปฏบัิติการไมพรอม ครุภัณฑมอีายุการใชงานมากพื้นท่ีสวนใหญเปนภูเขาสูงหางไกลความเจริญ ระบบสาธารณูปโภค

ตางๆ และการคมนาคมไมสะดวกเทาท่ีควร  ซึ่งสอดคลองกับรายงานของสํานักงานบริหารยุทศาสตรและบูรณาการศึกษา

ท่ี 1 กลุมจังหวัดภาคเหนอืตอนบน ท่ีระบุวาปญหาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นท่ีสูง พบวาอาคารสถานท่ีหอง 

ปฏบัิติการไมพรอมครุภัณฑมอีายุการใชงานมาก (สํานักยุทธศาสตรและบูรณาการท่ี 1, 2554, หนา 12-14) 
 

ขอเสนอแนะใ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากผลการศึกษาคนควาเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผูศึกษาขอเสนอแนะ ดังน้ี  

 1. งานบริหารวิชาการควรสงเสริมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนความตองการของชุมชน บริบทของ

โรงเรียนและเนนความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อตอบสนองตอผูเรียนท่ีมคีวามแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ  

 2. งานบริหารบุคคลควรจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอ ควรเปดโอกาสใหบุคลากรทางการศึกษา ไดแสดงความรู

ความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ี โดยการมอบหมายงานท่ีทาทาย มีความสําคัญ เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา ได

เรียนรูงานใหม ๆ และเกดิการพัฒนาทักษะและความชํานาญ ย่ิงขึ้น 
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 3. งานบริหารท่ัวไป ควรจัดใหมีความเหมาะสมของปริมาณงานและครูควรมีอุปกรณอํานวยความสะดวกตอ

การปฏบัิตงิาน ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อความรวดเร็วในการทํางาน 

 4. งานบริหารงบประมาณ ควรจัดงบประมาณใหมคีวามเพยีงพอตอการสรางและพัฒนาหองเรียน อาคารเรียน

ใหมบีรรยากาศแหงการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางหลากหลาย 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาวจิัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบหรือโรงเรียนบนพื้นท่ีสูงในภาคเหนือ

เพื่อเปนแนวปฏบัิติตอโรงเรียนอื่น ๆ ท่ีมบีริบทคลายกันตอไป 

 2. ควรศึกษาแนวปฏบัิติท่ีเปนเลิศของโรงเรียนบนพื้นท่ีสูงภาคเหนือท่ีไดรับการยอมรับและประสบความสําเร็จ

ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปนแนวปฏบัิติตอโรงเรียนอื่น ๆ ท่ีมบีริบทคลายกันตอไป 
  

กติตกิรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ เปนอยางย่ิงโดยเปนท่ีปรึกษา

ผูใหคําแนะนําและติดตามการคนควาอิสระอยางใกลชิดตลอดมา รวมถึงคณาจารยสาขาวิชาศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย

พะเยาและผูมีสวนเกี่ยวของในการทํางานศึกษาคนควาอิสระคร้ังน้ีทุกทานท่ีไดกรุณาใหการสนับสนุน คอยชวยเหลือให

กําลังใจดวยดแีละใหขอเสนอแนะ ผูวจิัยรูสกึซาบซึ้งในความกรุณาของทานเปนอยางย่ิง  

 ขอขอบคุณ ดร.ทศพร เมฆอากาศ นายอัครเดช ยมภักด ีและนายสะอาด คําตัน ท่ีกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือใน

การศึกษาคร้ังน้ี รวมถึงผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูรับผิดชอบหัวหนางาน 4 งาน ทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหในการ

ตอบแบบสอบถามท่ีเปนประโยชนตอการวจิัยในคร้ังน้ี 

 คุณคาและประโยชนของงานศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ี ผูวจิัยขอมอบใหแกบิดามารดาและครูอาจารยทุกทานท่ี

ไดเคยอบรมส่ังสอนมาและหวังวางานศึกษาคนควาน้ีจะเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนา

การศึกษาตอไป 
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สภาพและปญหาการบรหิารหลักสูตร ของโรงเรยีนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอปง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

States And Problems of Secondary Schools Curriculum Management in Pong 

District, the Secondary Education service area Office 36 

จิตรลดา อุปตมิา25

1*  และ สันต ิบูรณะชาติ2 

Jitlada Upatima1*  and Santi Buranachart2 
 

บทคัดยอ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ี

อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใน 7 ดาน ไดแก ดานการเตรียมความพรอม ดานการ

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ดานการดําเนินการใชหลักสูตร ดานการนิเทศ กํากับ 

ติดตาม ประเมินผลหลักสูตร ดานสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร ดานปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร

หลักสูตร 

 ผลการวจิัยพบวา สภาพการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีมัธยมศึกษาเขต 36 ในภาพรวม 7 ดาน พบวามีการปฏิบัติในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมาคือดานการวางแผนการใชหลักสูตร และดาน

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร มกีารปฏบัิติอยูในระดับนอยท่ีสุด   

 ปญหาการบริหารหลักสูตร ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวม 7 ดาน พบวามีปญหาในภาพรวมระดับนอยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการ

เตรียมความพรอมของสถานศึกษามีปญหามากท่ีสุด รองลงมาคือดานการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร

หลักสูตร และดานการดําเนินการใชหลักสูตรมปีญหาอยูในระดับนอยท่ีสุด  
 

คําสําคัญ:   สภาพและปญหาการบริหารหลักสูตร  
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Abstract  

The purposes of this research were to study states and problems of secondary schools curriculum 

management in Pong district, the secondary education service area office 36 in 7 aspects. For example the 

preparation, the preparation of the curriculum, the planning and implementation of the curriculum, the using of 

curriculum, the evaluation and respectively of curriculum, result of operations in curriculum management, improving 

and developing the process curriculum management. The research samples were 102 school administrators and 

teachers and the tool used to collect data was rating scale questionnaires. Then data was analyzed by some statics 

such as frequency, percentage, mean and standard deviation. The results of this research were as follow; 

1. States the problems of secondary schools curriculum management in Pongdistrict, the secondary 

education service area office 36, was at high level in 7 aspects when considering each aspect, it demonstrated that 

the preparation of curriculum were at high level, follow by the planning and implementation of the curriculum, and 

developing process the curriculum management was low level. 

2. The problem of secondary schools curriculum management in Pongdistrict, the secondary education 

service area office 36 was at low level in 7 aspects. When considering each aspects, it demonstrated that the 

preparation of schools was at high level, follow by the improving and developing process the curriculum 

management and the using of curriculum was at low level 
 

Keywords: States and problems curriculum management  
  

บทนํา 

การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยใหมีคุณธรรม  มีความพรอมท้ังดานรางกาย

สติปญญา อารมณ ศีลธรรม และสามารถดํารงชีวิตประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวเองครอบครัว และชวยเหลือสังคมได 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประเทศไทยจึงมีการปฏิรูปการศึกษาเพราะตระหนักวาการพัฒนาศักยภาพของ

คนในชาติตองอาศัยระบบการศึกษาท่ีครอบคลุม เขมแข็ง มีคุณภาพ การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 จงึเปนวาระแหงชาติในการปรับเปลี่ยนการศึกษาคร้ังสําคัญและไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปน

เปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิติท่ีดี และมีขีดความสามารถ 

ในการแขงขันเวทีโลก 

อยางไรก็ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2554 ยังมปีญหาหลายประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551 หนา 1) จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เพื่อนําไปสูการพัฒนาหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีเหมาะสมชัดเจนท้ังเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนและกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏบัิติในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
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 โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ประกอบ 3 

โรงเรียน คือ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม และโรงเรียนขุนควรวิทยาคม พบปญหาเกี่ยวกับการ

บริหารหลักสูตร คอืคณะกรรมการสถานศึกษาและครูไมมีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา แผนการ

จัดการเรียนการสอนของครู ยังไมสะทอนถึงหลักสูตรทองถิ่น ขาดการประเมินการใชหลักสูตร และการนิเทศภายในครู

อยางตอเนื่อง รวมท้ังยังไมมกีารจัดทําเผยแพรการประเมนิการใชหลักสูตรและการนิเทศภายใน เพื่อนําผลท่ีไดมาปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

จากขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวา การบริหารจัดการดานหลักสูตรของโรงเรียนน้ันเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนจําเปนตองไดรับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทําและใชหลักสูตร เพื่อใหมีความรูและสามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลได ผูวิจัยจึงศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

36 ซึ่งมท้ัีงหมด 3 โรงเรียน การวิจัยในคร้ังน้ี จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และขอมูลท่ี

ไดสามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานดานหลักสูตรในโรงเรียนใหมปีระสทิธิภาพตอไปอีกดวย 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตร ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

2. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารหลักสูตร ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขต 

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคดิเห็นของผูบรหิาร

สถานศกึษาและครู 

สภาพและปญหาการบรหิารหลักสูตร 

    ตามขอบขายการบริหารจัดการ

หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานของ กรม

วชิาการ 7 ดาน 

1.การเตรียมความพรอม 

2.การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

3.การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร 

4.การดําเนินการใชหลักสูตร 

5.การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมนิผล

หลักสูตร 

6.สรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร 

7.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร

หลักสูตร 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

 การศึกษาวจิัยคร้ังน้ี มคีวามมุงหมายท่ีจะศึกษาสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

เขตพื้นท่ีอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา และครูในเขตพื้นที่อําเภอปง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2557 จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก

โรงเรียนปงรัชดาภิเษก โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม และโรงเรียนขุนควรวิทยาคม จําแนกเปนผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 3 คน และครูจํานวน 118 คน รวมประชากรที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 121 คน 

ไดรับแบบสอบถามกลับคนืมา จํานวน 102 ฉบับ คดิเปนรอยละ 84.30  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหาร

หลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 1 

ชุด แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจรายการ (Check List) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและขอเสนอแนะ เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของ Likert Rating Scale ปรับปรุงมาจาก บุญชม ศรีสะอาด 

(2545, หนา 102) 

 สําหรับเกณฑในการแปลความหมายของแตละระดับความตองการ ผูวิจัยใชเกณฑ ดังน้ี ปรับปรุงมาจาก บุญชม 

ศรีสะอาด (2545, หนา 103) 

แบบสอบเกี่ยวกับขอเสนอนะในการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอปง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มลัีกษณะเปนแบบปลายเปด 

 การสรางเครื่องมือ 

 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาขอมูลคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)       

ตามแนวคดิของ Likert ซึ่งผูศึกษาสรางขึ้น โดยมขัีน้ตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาแนวคดิจากเอกสารและรายงานการวจิัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  

2. ศึกษาขอมูลประมวลความรูท่ีจะเปนขอบเขตและโครงสรางเคร่ืองมอื  

3. นําแบบสอบถามฉบับรางท่ีสรางเสร็จแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อทําการตรวจความเท่ียงตรงตาม 

โครงสราง หลังจากน้ันผูศึกษานําแบบสอบถามกลับมาแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะและนําเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 

ทาน ซึ่งประกอบดวยบุคคล ดังตอไปน้ี 

3.1  นายผล  ยะนา   

3.2  นางสริิรัตน  เขื่อนแกว 

3.3   ดร.ทองพรรณ  ปญญาอุดมกุล  
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    เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาดัชนีความสอดคลอง IOC  ซึ่งมีคา 

เทากับ 0.94 

4. นําแบบสอบถามท่ีแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง (Try out) กับโรงเรียนจุนวทิยาคม จังหวัดพะเยา 

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อคํานวณคาความเช่ือม่ัน (Relability) ผลปรากฏวาไดคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถาม α= 0.98 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวจิัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยดําเนินการดังน้ี 

1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีอําเภอปงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อขอความอนุเคราะห

ผูบริหารสถานศึกษาและครูในการตอบแบบสอบถาม 

2. นําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปให

ประชากรท่ีศึกษา โดยมกีารประสานขอนัดหมาย วัน เวลาในการเก็บ 

3. ผูวจิัยแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 

4. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอยเพื่อนําไปวเิคราะหขอมูลตอไป 

การวเิคราะหขอมูล 

นําขอมูลจากแบบสอบถามมาวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปเพื่อหาคาสถติิ ดังน้ี 

1. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามดวยการหาคารอยละ           

โดยนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 สภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษา     

ในเขตพื้นท่ีอําเภอปงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร

สถานศึกษา วเิคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (X) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) นําเสนอดวยตารางประกอบคําบรรยาย 
 

ผลการศึกษา 

จากการวจิัยพบวา สภาพการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวาโรงเรียนสวนใหญมกีารปฏบัิติในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวางแผนการใชหลักสูตร และ

ดานการดําเนินการใชหลักสูตร ดานการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร ดานการเตรียมความพรอม

ของสถานศึกษา ดานสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร และดานการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร

หลักสูตร ตามลําดับ 

 ปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 พบวาโรงเรียนสวนใหญมีปญหาการบริหารหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปน

รายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ดานการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการบริหารหลักสูตร ดานการวางแผนการใชหลักสูตร ดานการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร ดานการ
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นิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และดานการดําเนินการใช

หลักสูตร ตามลําดับ   
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

จากผลการวิจัยสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอปง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. สภาพการบรหิารหลักสูตรของโรงเรยีนมัธยมศกึษาในเขตพื้นที่อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36  

 สภาพการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมและรายดานพบวามคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา (อางใน ทับทิม  

เปงขวัญ, 2556 หนา 84) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาต ิพุทธศักราช 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 กลาววา เนนใหมีการปฏิบัติ

อยางเปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่องโดยสงเสริมใหหนวยปฏิบัติคือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาท่ียึดสภาพ

ปญหา ความตองการ สถานศึกษาจะตองมีการระดมสมองในการวิเคราะหสภาพภายในและภายนอกเพื่อใหไดขอสรุป     

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลอง

งานวิจัยของมงคล สุวรรณกลอม (2552, หนา 81) ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู ผลการวิจัยพบวา    

ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน  

1.1 ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับหา 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียนสรางความตระหนักในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหแกผูบริหารสถานศึกษา ครูและ

นักเรียน และจัดใหครูเขารวมประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง รวมท้ังคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและงานวชิาการ มคีวามรูความเขาใจ สามารถนําความรูไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาดวย ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยเจนจิรา ช่ืนชม (2552, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในกลุม

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชวงช้ันท่ี 2 โรงเรียนบานพราวหนุม อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา 

ดานปจจัยเบ้ืองตน มีการเตรียมความพรอมดานทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงานเกือบทุกดานเรียงลําดับดังน้ี ดาน

บุคลากร ดานวัสดุหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ดานการบริหารจัดการ ดานแหลงเรียนรูและสิ่งอํานวยความ

สะดวกตอการเรียนรู  

1.2 ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมพบวามคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับหน่ึง ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะวา โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาแตละชวงช้ัน มีการจัดสาระการเรียนรู จัดสัดสวนเวลาเรียน    

ตามโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชาเปนรายปหรือรายภาคและราย

หนวยการเรียนรูเพื่อกําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรู ครูผูสอนมแีผนการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียน

ทุกคนเขารวมกิจกรรมไดเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอนก 

อัคคเีดช (2549, บทคัดยอ) ไดทําการวจิัยเร่ือง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษานครปฐมเขต 2 พบวาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงจากมากไปหานอย ดังน้ี การจัดทํา

สาระของหลักสูตรสถานศึกษา การกําหนดแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผล 

การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การดําเนินการ

ใชหลักสูตรสถานศึกษา และดานการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามลําดับ  

1.3 ดานการวางแผนการใชหลักสูตร ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสอง ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําสาระ

การเรียนรูของกลุมสาระและหรือรายวิชาท่ีสอดคลองกับความถนัด ความสนใจและความสามารถของผูเรียน ท้ังยังจัด

กจิกรรมพัฒนาผูเรียนและจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนและกจิกรรมแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน ซึ่งสอดคลอง

กับชุมพร แจงจิตร (2554, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการบริหารหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551   

ของโรงเรียนตนแบบในเขตพื้นท่ีการศึกษาแมฮองสอนเขต 2 ผลการวิจัยพบวา มีการแตงต้ังคณะทํางานดานการพัฒนา

บุคลากรเพื่อจัดทําและการใชหลักสูตร มีคณะทํางานดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง สงเสริมใหครูแสวงหา

วิธีการใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณเพื่อใชจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ใหครูมีสวนรวมในการ

วางแผนและพัฒนาหลักสูตร มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร จัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนา

หลักสูตร จัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน จัดครูเขาสอนตรงตามความถนัด ใหครูไดวางแผนการจัดการเรียนรู

รวมกัน ไดแลกเปลี่ยนประสบการณโดยใชกระบวนการกลุมและนําไปใชในการจัดการเรียนรู 

1.4 ดานการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสาม 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนมีการจัดครูเขาสอนตามวิชาเอก มีการเตรียมการดานการใชหลักสูตรสถานศึกษา        

เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก และดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

ตามแผนท่ีวางไวอยางเปนระเบียบ ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ  รังสันต โยศรีคุณ (2556, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง 

การบิหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา 

สถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม ิมรีะดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในดานการสงเสริม

สนับสนุนการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา และดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา และดานการกํากับดูแลคุณภาพ

หลักสถานศึกษา อยูในระดับมาก 

1.5 ดานการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตร ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก      

เปนลําดับสี่ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยใหทุกฝายมี      

สวนรวม จัดทํารายงานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล แลวนําผลการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล      

มาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวรรณ กันคํา (2556, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน

ตนแบบ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมท้ัง 3 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือดาน

การสงเสริม สนับสนุน และดานกํากับดูแล คุณภาพ มกีารปฏบัิติอยูในระดับนอยท่ีสุด 

1.6 ดานการสรุปผลดําเนินการบริหารหลักสูตร ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับหก  

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียนมกีารจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตอผูท่ีเกี่ยวของและ



 

3312 

 

ชุมชนเปนประจํา ท้ังยังเปดโอกาสใหผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีสวนรวมในการสรุปผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษา และดําเนินการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาทุกภาคเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุริยวัฒน  

วันด ี(2555, บทคัดยอ) ไดวจิัยเร่ือง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนกลุมเครือขายอําเภองาว จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา ใน 3 ดาน มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดาน

การสงเสริมสนับสนุน และดานกํากับดูแล คุณภาพ มกีารปฏบัิติอยูในระดับนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

1.7 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร ภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปน

ลําดับเจ็ด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียนมีการนําขอมูลและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา รวมท้ังปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาในป

ตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนศักดิ์ เปาริก (2550, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองสภาพและปญหาการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 ผลการวิจัยพบวา 

ผูบริหารสถานศึกษา เห็นวา สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมปฏิบัติมาก และเมื่อพิจารณา

แตละขั้นตอนพบวาทุกขั้นตอนมากเรียงตามลําดับการดําเนินงานจากมากไปนอย ไดดังน้ี 1) การดําเนินการใชหลักสูตร

สถานศึกษา 2) การจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 3)การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 4) การเตรียม

ความพรอมของสถานศึกษา 5) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 6)การสรุปผลการ

ดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และ 7) การปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ปญหาการบรหิารหลักสูตรของโรงเรยีนมัธยมศกึษาในเขตพื้นที่อําเภอปง  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 

 ปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมและรายดานพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยทุกดาน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารและ

ครูผูสอน ขาดความตระหนักในการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ขาดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร

หลักสูตร วางแผนการใชหลักสูตร ขาดการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับความตองการของทองถิ่นเพื่อใชปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น แผนพัฒนาการศึกษายังไมมคีวามสอดคลอง สัมพันธกับสภาพของสถานศึกษา

เทาท่ีควร ขาดการวัด ประเมินผลอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชลิต เกษทอง (2550, บทคัดยอ) ไดทําการ

วิจัยเร่ือง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงช้ันท่ี 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานครเขต 3 พบวา ปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงช้ันท่ี 3–4 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ท้ังโดยภาพรวมและรายดานทุกดานปฏบัิตินอย 

2.1 ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยเปนลําดับหน่ึง ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวา  โรงเรียนไมไดมีการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับความตองการของทองถิ่น เพื่อใชในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกให

สอดคลองกับสภาพทองถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของยังขาดความรูความเขาใจ และไม

สามารถนําความรูไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนศักดิ์ เปาริก (2550, บทคัดยอ) 

ไดทําการวิจัยเร่ืองสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 ผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมปฏิบัติ
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นอย และเมื่อพิจารณาแตละขั้นตอนพบวาทุกขั้นตอนมีปญหานอย เรียงลําดับปญหามากไปนอย ไดดังน้ี 1) การเตรียม

ความพรอมของสถานศึกษา 2) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 3) การปรับปรุง

พัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 4) การดําเนินการใชหลักสูตร 5) การสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษา 6) การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา และ7) การจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา  

2.2 ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยเปนลําดับหก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมนอย ขาดการบูรณาการระหวางกลุมสาระ

การเรียนรู รวมท้ังขาดการมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนภารกิจ เปาหมายการจัดการศึกษา และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรียน ซึ่งเปนเหตุใหหลักสูตรสถานศึกษาไมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่น        

ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของธนวรรณ กันคํา (2555, บทคัดยอ) ไดทําการวจิัยเร่ือง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนตนแบบ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัด

พะเยา ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนขาดการวิจัย พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง กรอบ

หลักสูตรทองถิ่นและความตองการของผูเรียนและชุมชน และขาดการนิเทศ ติดตาม  

2.3 ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยเปนลําดับสาม ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา 

ขาดแหลงการเรียนรูภายนอกสถานศึกษาท่ีมีความหลากหลายเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาและชุมชน ครูไมสอน

ซอมเสริมและสงเสริมใหผูเรียนมคีวามรูความสามารถตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ท้ังการนิเทศภายในยังไมเปนระบบ

และตอเนื่องไมมีเอกสารใหตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนศักดิ์ เปาริก (2550, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง

สภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ผลการวิจัยพบวา ปญหาท่ีโรงเรียนพบคือ ครูขาดความรูและทักษะการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นตามเจตนารมณของ

หลักสูตรสถานศึกษา และขาดเทคนิคและวธีิการวัดผลแนวใหม ครูไมสอนตามแผนการสอน ไมมเีวลาเนื่องจากมภีาระงาน

อื่นมากและไมใหความสําคัญกจิกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนขาดแหลงการเรียนรูและศูนยวทิยาการ  

2.4 ดานการดําเนินการใชหลักสูตร ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยเปนลําดับเจ็ด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา 

โรงเรียนขาดการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยใชระบบการมีสวนรวม และไมมีการจัดการเรียนแบบบูรณาการ 

ท้ังยังไมรายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาตอชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดทราบเปนประจําทุกปการศึกษา      

ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของทับทิม เปงขวัญ (2555, หนา 83) ไดทําการวจิัยเร่ือง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ

จัดทําและการใชหลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอวังเหนือ สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 พบวาปญหาท่ีมีตอการใชหลักสูตรสถานศึกษา คือขาดการนิเทศภายในไมมี

หลักฐานในการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง และขาดการประเมินสรุปผลการใชหลักสูตรสถานศึกษารวมกับผูเกี่ยวของ

โดยเฉพาะครู นักเรียนและผูปกครอง และไมมกีารรายงานผลการการใชหลักสูตรใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 

2.5 ดานการนิเทศ กํากับติดตามและประเมนิผลหลักสูตร ในภาพรวมพบวามคีาเฉลี่ยเปนลําดับหา ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะวา โรงเรียนไมมีการจัดทําเอกสารหลักฐานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล และไมนําผลการนิเทศ 

กํากับติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของของเจนจิรา ช่ืนชม (2552, 

หนา 94) ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี        

ชวงช้ันท่ี 2 โรงเรียนบานพราวหนุม อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวากระบวนการนิเทศติดตามการใช
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หลักสูตร มเีอกสาร หลักฐานหรือรองรอยการปฏบัิตินอยมาก สวนใหญจะเปนเอกสารประกอบหลักสูตรท่ีครูผูสอนจัดทํา

ขึ้น 

2.6 ดานสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยเปนลําดับสี่ ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะวา โรงเรียนยังขาดการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ บริหารหลักสูตรสถานศึกษาตอผูท่ีเกี่ยวของและชุมชน 

ผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไมมสีวนรวมในการสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา และไมมกีารประเมนิผลการใช

หลักสูตรสถานศึกษาทุกภาคเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดวง สุวรรณเกิดผล (2550, บทคัดยอ) สภาพและปญหา

การบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผลและการผลการเรียน ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา อยูในระดับนอย 

2.7 ดานการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยเปนลําดับสอง 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา โรงเรียนขาดการนําขอมูลและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงกระบวนการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาในปตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ    

สุริยวัฒน วันดี (2555, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนกลุมเครือขายอําเภองาว จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา 

ปญหาการใชหลักสูตรคือขาดการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองชุมชน ขาดการพิจารณาความ

ถูกตอง เหมาะสม ไมไดขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ ขาดการเสนอหลักสูตรสถานศึกษา ระเบียบวัดผลประเมินผลตอ

คณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบ ขาดการสรางเครือขายการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

หลักสูตรสถานศึกษา ขาดการวิจัย ประเมินผลสรุปผล และนําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไขและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ควรมกีารวเิคราะหบริบทความตองการของทองถิ่น  

2. ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ควรคํานึงถงึประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ  

3. ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ควรมเีครือขายการเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา  

4. ดานการดําเนินการใชหลักสูตร ควรมกีารประเมนิผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง  

5. ดานนิเทศ กํากับติดตามและประเมนิผลหลักสูตร ควรมกีารนิเทศอยางตอเนื่อง และการนิเทศควรเปน 

ลักษณะการแนะนํา  

6. ดานการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร ควรมกีารแจงใหทุกฝายไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับผลการ 

ดําเนินการใชหลักสูตร  

7. ดานการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร ควรมกีารประชุมวางแผนรวมกันของ 

คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร อยางนอยปละ 2 คร้ัง  
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 ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของหรือปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา     

ในเขตพื้นท่ีอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

2. ควรศึกษาความพึงพอใจการใชหลักสูตรสถานศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาเร่ือง สภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีอําเภอปง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในคร้ังน้ี สําเร็จไดโดยไดรับความกรุณา ชวยเหลือ ขอขอบคุณ ดร.สันติ 

บูรณะชาติ ท่ีไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการทํางานในคร้ังน้ีใหสําเร็จ ลุล วง ไปไดด วยดี  ขอกราบขอบพระคุณ

ผูเช่ียวชาญทุกทาน ท่ีไดใหความกรุณาในการตรวจสอบเคร่ืองมือ ใหคําแนะนํา คําปรึกษาตาง ๆ ขอขอบพระคุณ

ผูอํานวยการวจิติร วงศชัย ผูอํานวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ท่ีมสีวนสนับสนุนและใหกําลังใจในการศึกษาคนควาในคร้ัง

น้ี ขอขอบคุณเจาหนาท่ี ผูประสานงานคณะวทิยาลัยการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษาทุกทานท่ีไดอํานวยความสะดวก

ในดานการประสานงานเกี่ยวกับเอกสารและขอมูลตาง ๆ ตลอดจนผูท่ีมไิดเอยนามท่ีไดใหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาในคร้ังน้ี 

 ท้ังน้ีประโยชนท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังน้ีขอมอบแดครูบาอาจารยท่ีไดอบรมส่ังสอนใหมีความรูและผูมีพระคุณ

ทุกทาน ขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพย่ิง 
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สภาพและปญหาการมสีวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้

พื้นฐานกลุมโรงเรยีนอําเภอภูซาง สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 

The condition and problem of basic educational committee’s participation in 

educational administration in Phusang group under Phayao Primary Educational 

Service Area Office 2 

เยาวรัตน  ยอดแกว26
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Yaowarat  Yodkaew1* and Sunthon  Khlaium2 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมจีุดมุงหมาย เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวม ปญหา และขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากร ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 180 

คน เคร่ืองมอืท่ีใชไดแก แบบสอบถาม สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลไดแกการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา สภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม

โรงเรียนอําเภอภูซาง พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดย เรียงอันดับจากมากไปนอย พบวา ดานการ

บริหารงานท่ัวไปการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานวชิาการ และ ดานการบริหารงานบุคคล 

 จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการตัดสินใจ

นอย เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในบทบาทและหนาท่ี ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ไมเขาใจนโยบายและ

แผนการปฏบัิติงานของสถานศึกษาท่ีชัดเจน สถานศึกษาขาดการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาใหชุมชน

รับทราบ ขาดการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง  ๆ รวมถงึไมช้ีแจงรายรับ – รายจาย ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ัน

สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานมสีวนรวมในการทํากจิกรรมของสถานศึกษา 

  

คําสําคัญ: คณะกรรมการ การศึกษา ขัน้พื้นฐาน 
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Abstract  

The objectives of the study were to the condition problems and suggestions of basic educational committee’s 

participation in educational administration .Population were 180. Data collection was a questionnaire. Data analysis 

and statistics through percentage mean and standard deviation. 

The results of the study were found that the condition of basic educational committee’s participation in   

educational administration at a high level when considering individual aspects that ranking from highest to least were 

found that the general administration the budgeting administration the academic administration and the personnel 

administration.  

Problems and Suggestions were found that the committees on Basic Education have participation in the 

decision making at a low level because of lack of knowledge and Understanding of the role and duties Lack of 

morale in practice. Do not understand the policy and performances of the education are clear schools lack of publicity 

activities of the school community know. The mobilization of resources from various sources, including a Statement of 

Revenues - Expenses in the activities of the budget is funded from private or local. The school should provide 

opportunities for the school board to participate in decisions on matters more 
 

Keywords: The basic educational committee  
 

 บทนํา 

การศึกษานับเปนรากฐานท่ีสําคัญประการหน่ึงในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตาง ๆ        

ในสังคม ท้ังน้ีเพราะการศึกษาเปนกระบวนการท่ีจะพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ และสามารถพัฒนาศักยภาพขีด

ความสามารถดานตาง ๆ เพื่อท่ีจะดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขและประกอบอาชีพไดอยางย่ังยืนและม่ันคง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมไวอยางชัดเจน ไวใน 

หลายมาตรา โดยเฉพาะอยางย่ิงมาตรา 29 ระบุใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ มีสวนรวมในการจัด

การศึกษาโดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใช เพื่อใหเกิด

ประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูท่ีสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษามาตรา 39 ระบุใหกระทรวงศึกษาธิการ

กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังดานวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป 

ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 

 ดังน้ันการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาเปนสิ่งท่ีมีคาและมีความสําคัญย่ิง โดยเฉพาะ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปนองคคณะบุคคลท่ีมีบทบาท และภาระหนาท่ีโดยตรงในการเขามามีสวนรวม

และสนับสนุนการบริหารงานของโรงเรียนซึ่งสอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา

ขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2546  
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 การมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานน้ัน จัดไดวาเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการบริหาร

จัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการมีสวนรวมของ Cohen and Uphoff ท่ีแบง

ลักษณะของการมสีวนรวมไว 4 ขัน้ตอน ไดแก 1) การมสีวนรวมในการตัดสินใจ 2)การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 3) การมี

สวนรวมในผลประโยชน 4) การมีสวนรวมในการประเมินผลซึ่งกระบวนการมีสวนรวมท้ัง 4 ขั้นตอนน้ีจะตองครอบคลุม

ขอบขายและภาระงานของสถานศึกษาทั้ง 4 งาน ไดแก 1)การบริหารงานวิชาการ 2)การบริหารงานงบประมาณ            

3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานท่ัวไปในการใหความเห็น ขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การระดมทรัพยากร การออกกฎระเบียบขอบังคับ การประสานงานสรางความสัมพันธกับ

องคกรหรือสถาบันอื่น ๆ ในชุมชน ดังน้ันการปฏบัิติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานจงึเปนภารกิจ และหนาท่ี

ท่ีมคีวามสําคัญอยางย่ิงยวดในการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหมคีวามกาวหนาตอไป  

 ดังน้ันผูวจิัยจงึสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการมสีวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในกลุมโรงเรียนอําเภอภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อท่ีจะนําผลการวจิัยในคร้ังน้ี

ไปเปนแนวทาง และขอเสนอแนะในการพัฒนาสนับสนุนใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถทําหนาท่ีไดเต็ม

ตามศักยภาพตอไป  
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมโรงเรียน

อําเภอภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

2. เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในกลุมโรงเรียนอําเภอภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีสวนรวมตามทฤษฎขีอง 

Cohen and Uphoff 

1.ดานการมสีวนรวมในการ

ตัดสนิใจ 

2.ดานการมสีวนรวมในการ

ดําเนินงาน 

3. ดานการมสีวนรวมใน

ผลประโยชน 

4.ดานการมสีวนรวมในการ

ประเมนิผล 

 

บทบาทหนาที่ตามขอบขาย

การบรหิารงานของ

สถานศกึษา 

1. ดานการบริหารงานวชิาการ  

2.ดานการบริหารงบประมาณ 

3. ดานการบริหารงานบุคคล 

4. ดานการบริหารงานท่ัวไป 

 

 

คณะกรรมการ

สถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

 ประชากร  

 ประชากร ท่ีใชในการศึกษาไดแกคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ในกลุมโรงเรียนอําเภอภูซาง จํานวน 180 คน  

 เครื่องมือทีใ่ชในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ี ไดแก แบบสอบถามการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนอําเภอภูซางสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 

เขต 2 แบงออกเปน 3 ตอน  ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะของคําถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list ) 

จําแนกตาม เพศ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามทฤษฎกีารมสีวนรวมของ Cohen and Uphoff 4 ขัน้ตอน ไดแก 1) ดานการมสีวนรวมในการตัดสนิใจ 2) ดานการมีสวน

รวมในการดําเนินงาน 3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาตามขอบขายการบริหารงานท้ัง 4 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารงานวิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณ         

3) ดานการบริหารงานบุคคล 4) ดานการบริหารงานท่ัวไปลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ มาตราประเมินคา (rating  

scale) 5 ระดับ คอื มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปญหา แนวทางและขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีผูวจิัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับ ดังน้ี 

1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรในกลุม

โรงเรียนอําเภอภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2   

2. สงหนังสอืขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลถึงผูบริหารแตละโรงเรียนท่ีเปนกลุมประชากรเพื่อขอ

ความอนุเคราะหและขอความรวมมือในการดําเนินการสงแบบสอบถามเพื่อการวิจัยใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

3. ทําการกําหนด วัน เวลา ท่ีจะเก็บรวบรวมแบบสอบถามคนื 

4. ผูวจิัยเดนิทางไปขอรับขอมูลเพื่อการวจิัยดวยตนเองจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมประชากร 

5. ผูศึกษาไดเก็บแบบสอบถามคนืท้ังหมดจํานวน 180 ฉบับ คดิเปนรอยละ 100 

การวเิคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร เพื่อการวิเคราะหใน

การศึกษาใชสถติิตาง ๆ ดังน้ี 

  1. สถติิท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื   

1.1 คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
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1.2 คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) 

 2. สถติิบรรยาย (Descriptive statistics) ประกอบดวยสถติิพื้นฐานประกอบดวย 

2.1 คาความถี่ (Frequency) 

2.2 คารอยละ (Percentage) 

2.3 คาเฉลี่ย (µ) 

2.4 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝜎) 

 3. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหาคาเฉลี่ย 

(µ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝜎) แลวนําเสนอผลการวเิคราะหในรูปตามตารางประกอบคําบรรยาย  
 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบวา 

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 70 เพศหญิง           

คิดเปนรอยละ 30 ตามลําดับ จําแนกตามสถานภาพในคณะกรรมการสถานศึกษา พบวา เปนผูบริหาร คิดเปนรอยละ  

11.10 ผูแทนครู คดิเปนรอยละ 11.10 ผูแทนองคกรชุมชน คดิเปนรอยละ  11.10 ผูแทนศิษยเกา คิดเปนรอยละ 11.10 ผูแทน

ผูปกครอง คิดเปนรอยละ 11.10 ผูทรงคุณวุฒิ คิดเปนรอยละ  22.20 ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น คิดเปนรอยละ  

11.10 และผูแทนองคกรทางศาสนา คดิเปนรอยละ 11.10 ตามลําดับ จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา พบวา มีคุณวุฒิตํ่ากวา

ปริญญาตรี คดิเปนรอยละ 69.50 มคีุณวุฒิปริญญาตรี คดิเปนรอยละ 19.40 มคีุณวุฒิปริญญาโท คดิเปนรอยละ 11.10  

2. สภาพการมสีวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมโรงเรียนอําเภอภูซาง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวม พบวา  

 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจสวนใหญอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงาน

งบประมาณ ดานการบริหารงานวชิาการ และดานการบริหารงานบุคคล  

 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานสวนใหญอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงาน

งบประมาณ ดานการบริหารงานวชิาการ และดานการบริหารงานบุคคล  

 การมีสวนรวมในการดูแลผลประโยชน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีสวนรวมใน

การดูแลผลประโยชน สวนใหญอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนอย  ไดแก ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการ

บริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานวชิาการ และดานการบริหารงานบุคคล  

การมีสวนรวมในการประเมินผล อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีสวนรวมในการ

ประเมินผล อยูในระดับมากทุกดาน เรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงาน

งบประมาณ ดานการบริหารงานวชิาการ และดานการบริหารงานบุคคล  
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 3. ปญหาและขอเสนอแนะพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการตัดสินใจนอย เนื่องจาก

ขาดความรูความเขาใจในบทบาทและหนาท่ี ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ไมเขาใจนโยบายและแผนการ

ปฏบัิติงานของสถานศึกษาท่ีชัดเจน สถานศึกษาขาดการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาใหชุมชนรับทราบ 

ขาดการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ รวมถึงไมช้ีแจงรายรับ – รายจาย ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะ

งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากเอกชนหรือทองถิ่น สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวน

รวมในการตัดสนิใจในเร่ืองตาง ๆ ใหมากขึ้น  และจัดใหมกีารฝกอบรม สัมมนาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี

ในการบริหารงานสถานศึกษา รวมถงึใหมกีารประชาสัมพันธกจิกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย และ

ตอเนื่อง ตลอดจนการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการสนับสนุนการบริหารงานของสถานศึกษา          

โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามสีวนรวมในการควบคุมการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาใหมากขึ้นกวาน้ี   
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

 สรุปผล 

จากผลการศึกษาพบวาสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม

โรงเรียนอําเภอภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดย เรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการบริหารงานท่ัวไป มีสวนรวมอยูในระดับมาก  

ดานการบริหารงานงบประมาณ มีสวนรวมอยูในระดับมาก ดานการบริหารงานวิชาการมีสวนรวมอยูในระดับมาก และ 

ดานการบริหารงานบุคคล มสีวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

ปญหา แนวทางและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ปญหา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการตัดสินใจนอย เนื่องจากขาดความรูความเขาใจ   

ในบทบาทและหนาท่ี ขาดขวัญและกําลังใจในการ ไมเขาใจนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีชัดเจน 

สถานศึกษาขาดการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาใหชุมชนรับทราบ ขาดการระดมทรัพยากรจากแหลง

ตาง ๆ รวมถึงไมช้ีแจงรายรับ – รายจาย ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจาก

เอกชนหรือทองถิ่น  

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวน

รวมในการตัดสนิใจในเร่ืองตาง ๆ ใหมากขึ้น และจัดใหมกีารฝกอบรม สัมมนาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี

ในการบริหารงานสถานศึกษา รวมถงึใหมกีารประชาสัมพันธกจิกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย และ

ตอเนื่อง ตลอดจนการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการสนับสนุนการบริหารงานของสถานศึกษา         

โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามสีวนรวมในการควบคุมการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาใหมากขึ้นกวาน้ี   

อภปิรายผล 

สภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมโรงเรียนอําเภอภูซาง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวม พบวา 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ      

พ.ศ. 2542 ใหมกีารกระจายอํานาจในการบริหารงานวชิาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
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บริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสถานศึกษา เพื่อทําหนาท่ีกํากับและสงเสริม สนับสนุนกิจการ

ของสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ ธวัช ธรรมวงศ (2554, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลําปาง เขต 

3 พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานมสีวนรวมในการจัดการศึกษาโดยรวมท้ัง 4 งาน ในดานการตัดสินใจอยูใน

ระดับมาก 

การมีสวนรวมในการดําเนินงาน อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนดบทบาท อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว  

ใหคณะกรรมการสถานศึกษาข ั้นพื้นฐาน มีอํานาจหนาท ี่ กํากับ สงเสริม สนับสนุน และมี อํานาจอื่นตามกฎหมาย

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิตรา เช้ือชัย (2557, บทคัดยอ) ซึ่งทําการศึกษาสภาพปญหาการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 

พบวา ระดับความคดิเห็นสภาพปญหาการมสีวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการ

มสีวนรวมในการปฏบัิติ อยูในระดับมาก 

การมีสวนรวมในการดูแลผลประโยชน อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาในสวนท่ีเกี่ยวกับผลประโยชนน้ัน

นอกจากจะใหความสําคัญของผลประโยชนจากวัสดุอุปกรณในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังตองพิจารณาถึงการ

กระจายผลประโยชนภายในกลุมดวยซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของอุทัยทิพย จันตะวงษ (2555, บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลปาแดด 

อําเภอแมสรวย สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการศึกษาพบวา สภาพการมสีวนรวม

ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานดานการมสีวนรวมในการดูแลผลประโยชน อยูในระดับมาก 

การมีสวนรวมในการประเมินผล อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาสถานศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน เปดโอกาสใหเขามามสีวนรวมในการดําเนินงาน ตัดสนิใจ และดูแลผลประโยชน 

ของสถานศึกษามากขึ้นซึ่งสอดคลองกับผลการวจิัยของอุทัยทิพย จันตะวงษ (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย 

สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการศึกษาพบวา สภาพการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานดานการมสีวนรวมในการประเมนิผล อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา 
ดานการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวางานวิชาการถือเปนงานท่ีมีความสําคัญท่ีสุด 

เปนหัวใจของการจัดการศึกษาสอดคลองกับงานวจิัยของดิเรก อนันต (2556, บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 

พบวา มรีะดับการมสีวนรวมในการจัดการศึกษาในดานวชิาการ อยูในระดับมาก  

 ดานการบริหารงบประมาณ อยูในระดับมากท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทสําคัญในการใหความเห็น ขอเสนอแนะ

ในการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏบัิติ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายไดจากทรัพยสินของ

สถานศึกษา หรือตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศกําหนดยังสอดคลองกับงานวิจัยของอามีล รักชาติ (2557, บทคัดยอ) 
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ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนในอําเภอคูเมือง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 4 พบวาระดับการมสีวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ดานการบริหารงานงบประมาณ อยูในระดับมาก  

ดานการบริหารงานบุคคล พบวา ดานการดูแลผลประโยชนและดานการประเมินผล อยูในระดับมาก และการมี

สวนรวมในดานการตัดสินใจ และดานการดําเนินงานท่ีอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานดานบุคคล ยังไมสามารถตัดสินใจหรือดําเนินการในสวนตาง ๆ ไดอยางเต็มท่ี

ตามความตองการของชุมชนซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ อาทิตย  วะไลใจ (2556, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิม

พัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ท้ัง 4 ดาน พบวาดานการบริหารงานบุคคลมสีวนรวมปานกลาง 

ดานการบริหารงานท่ัวไป อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา งานดานการบริหารท่ัวไป เปนภารกิจหนึ่งของ

โรงเรียนในการสนับสนุน สงเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหบรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียน

กําหนดใหมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลสอดคลองกับงานวจิัยของจรูญ  ตนุเลิศ (2554, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเครือขายเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาท่ี 9 อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี พบวา มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 ดานการบริหารงานวชิาการ 

 สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานมีสวนรวมในการวิเคราะหความตองการของ

ชุมชนในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นและใหโอกาสผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมเปนวิทยากรเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น 

และจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ

บริหารงานสถานศึกษา 

 ดานการบริหารงานงบประมาณ 

 สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน มีการประชุม

ช้ีแจงรายรับ-รายจายการใชจายงบประมาณตามโครงการตางๆของสถานศึกษาใหคณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ

อยางสมํ่าเสมอ สามารถตรวจสอบได 

 ดานการบริหารงานบุคคล 

 สถานศึกษาควรมกีารประชาสัมพันธขาวสารดานบุคลากรในโรงเรียนต้ังแตการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหา และ

การบรรจุแตงต้ัง การยายเขา ยายออกตลอดจนถงึ การออกจากราชการใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานรับทราบ 

 ดานการบริหารงานท่ัวไป 

 สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินงานและประชาสัมพันธกิจกรรม งานตาง ๆ ของ

สถานศึกษาใหผูปกครอง ชุมชนหรือคณะกรรมการสถานศึกษาไดทราบอยางตอเนื่องอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง   
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  ขอเสนอแนะการวจัิยคร้ังตอไป 

ควรศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะดานใดดานหน่ึง

เพื่อใหทราบถงึการมสีวนรวมในการจัดการศึกษาไดอยางแทจริงและควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จดานการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชเปนแนวทางในพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในโรงเรียนอื่น ๆ  
 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ ดร.สุนทร คลายอํ่า ซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาตลอดจนแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางย่ิงจนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ ดร.สันติ บูรณะชาติ รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายรุง

สุริยา ฟาเลศิ ผูอํานวยการโรงเรียนบานฮวก นายพงศธร ชางปด ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย เขต 4 ท่ีกรุณาใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาจนทําใหการศึกษาคนควาคร้ังนี้

สมบูรณและมคีุณคา 

ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมโรงเรียนอําเภอภูซาง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 ทุกโรงเรียนท่ีไดอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือ

เปนอยางยิ่งในเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        

ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสุขภาพองคการของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตาอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วธีิการดําเนินการวจิัย โดยสอบถามจาก

บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จํานวน 34 คน และทําการ

สัมภาษณผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จํานวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี 

เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบงออกเปน 2 ตอน คอืตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปน

แบบเลอืกตอบ ตอนท่ี 2 สอบถามสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอ

เทิง จังหวัดเชียงราย และแบบสัมภาษณแบบมโีครงสราง  (Structured  interview) สอบถามแนวทางในการพัฒนาสุขภาพองคการ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การวิเคราะหขอมูลของ

แบบสอบถามตอนท่ี 1 วิเคราะหโดยใชคารอยละ ตอนท่ี 2 วิเคราะหโดยใชสถิติคือ คาเฉลี่ย (Means) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) สวน แบบสัมภาษณ ใชการวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 ผลการวจิัยพบวา 

1. สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการปรับตัวอยูในระดับ

มาก รองลงมา คือ ดานการมุงเนนเปาหมาย อยูในระดับมาก และดานขวัญกําลังใจ อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนสุขภาพ

องคการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอืดานการใชทรัพยากรอยางมคีุณภาพ อยูในระดับมาก 

2. แนวทางการพัฒนาสุขภาพองคการมผีลการวจิัยดังน้ี  
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2.1 ควรมกีารกําหนดนโยบาย จัดทําแผนการพัฒนา กําหนดเปาหมายขององคการ สงเสริมการใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชนรวมกับชุมชน 

2.2 ควรมีการติดตอสื่อสารดวยโทรศัพท อินเตอรเน็ต มีวิทยุสื่อสารเพื่อรับมือสถานการณ มีการ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานกจิกรรมตาง ๆ  

2.3 ควรมจีรรยาบรรณในวิชาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตนเองใหเปนคนดี มีศีลธรรม ยึดหลักการครองตน  

ครองคน ครองงาน ไมฝกใฝฝายใดฝายหน่ึง เท่ียงตรงชัดเจน เขาใจขอบเขตของอํานาจท่ีจะส่ังการ 

2.4 ควรมกีารกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหเกิดความคุมคา และบรรลุผลตามเปาหมาย ใชทรัพยากรท่ีมีอยู

อยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด คํานึงถึงผลบวกและลบท่ีจะตามมา และมองวาทรัพยากรมนุษย เปนหัวใจสําคัญของ

การงานใหสําเร็จ  

2.5 ควรมีการจัดต้ังชมรม กลุม หรือเครือขาย ขึ้นในระดับตําบล จัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเนนเปนกิจกรรม

รวมกันในกลุมใหญ ประชุมปรึกษาหารือพรอมใหเสนอปญหาและหาแนวทางแกปญหารวมกัน แสดงความคิดเห็นและรับ

ฟงความคดิเห็นของคนอื่น โดยยึดถอืเอาความคดิเห็นสวนใหญ และยึดหลักคุณธรรม 12 ประการ เปนแนวทางปฏบัิติ 

2.6 ควรมีการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรในองคการ  มีการใหทุนการศึกษา การสงเขาอบรมเพื่อหา

ความรูเพิ่มเติม ใชแนวทางหลักการบริหารงานบุคคลเขามาปฏบัิติในองคการ  

2.7 ควรมุงเนนพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความสามารถ และประสบการณท่ีหลากหลาย มุงเนน การศึกษา

หาความรูเพิ่มเติมจากสื่อ อินเตอรเน็ต เพื่อคนควาหาสื่อนวัตกรรมใหม ๆ มาปรับใชในการทํางาน รวมถึงการศึกษาดูงาน

ตามสถานท่ีตาง ๆ มีการสรางองคความรูใหมมาปรับใชในการทํางานปรับเปลี่ยน  แนวคิดใหม เพื่อประโยชนตอองคการ

สูงสุด  

2.8 ควรเปดโอกาสแสดงความคิดเห็น ใหปฏิบัติหนาท่ี ท่ีตนเองรับผิดชอบใหดีท่ีสุด มีการทํางานเปนทีม 

เคารพความคดิเห็นของผูอื่นเสมอ 

2.9 ควรมกีารวางแผนการปฏบัิติงานท่ีชัดเจน มกีารประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น มีความพรอม

ตอเหตุการณทุกอยางท่ีเกิดขึ้น สงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงานในดานตาง ๆ เพื่อใหกาวทันตอ

สถานการณของโลกท่ีเปลี่ยนไป 

2.10 ควรมกีารเตรียมการใหพรอมในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดทันทวงที มกีารสํารวจจุดออน จุดแข็งของ

องคการ พจิารณาแกปญหารวมกันหลายฝาย 
  

คําสําคัญ: สุขภาพองคการ  
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Abstract  

 The purposes of this research were to study the organizational health of the child development center under 

Tabtao sub-district Administrative, Thoeng district, Chiang Rai province and to study the development of the 

organizational health of the child development center under Tabtao sub-district Administrative, Thoeng district, 

Chiang Rai province. The research conduction used the questionnaire of educational personnel Tabtao sub-district 

Administrative, Thoeng distirct, Chiang Rai province. The samples were 34 people and interviewed executives of 

Tambon Mueang Chiang Rai, The instruments used for collecting data were a check-list survey and a rating-scale 

questionnaire. was divided into 2 parts 1: Overview of the respondents, parts 2: condition is the choice of 

organization health care center under Tabtao sub-district Administrative, Thoeng distirct, Chiang Rai province. This 

research interviewed the development of organization health care center. Analysis of the query used the average 

percentage (Means) and standard deviation of the interviews and content analysis. 

The results of this research were :  

1. The organization of the health care center under Tabtoa sub-district Administrative, Thoeng distirct, 

Chiang Rai province. As a whole was a high on the criterion. This research found that the side with the highest 

average. Adaptation is at a high level. The goal-oriented was at a high level and the morale was at a high level, 

respectively, with the lowest organizational health. The resource quality was at a high level 

2. Health Organization guidelines for developing the interview were as follows. 

2.1  Health Organization guidelines for the development of goal-oriented. The policy should Development 

plan Target of the organization Promote the use of free time to benefit the community. 

2.2  Guidelines for Health Development Agency, the communication was enough. It should have communicated 

by telephone and Internet radio to cope with the situation and the promotion of events. 

2.3  Health Organization guidelines for the development of user authority were wrong. It should professional 

ethics Good governance principles. Treated ourselves to a good moral principles that govern a people dominate 

maverick party. Be honest In order to understand the scope of the authority competent to order. 

2.4  Health Organization guidelines for the development of a quality resource used practices and achieved 

value for money. And achieving their goals with limited the resources for maximum benefit. The account was the 

positive and negative consequences. Those human resources were the key to a successful job. 

2.5  Health Organization guidelines for the harmonious development should be established community 

groups or networks. The district level activities focused on a common activity in large groups. Consultation with the 

problems found solutions together, commented and listened to the opinions of others. It was taken by most reviews 

with 12 facts morally and practices. 
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2.6  Guidelines for Health Development Organization morale should be provided for personnel in the 

organization. It provided scholarships sending participants to find out more and used the procedures in personnel 

management practiced in organizations and created a mental health organization. 

2.7  Health Organization guidelines for the development of new technology should focus on developing 

its employees' skills. The experiences focused on learning more from the internet to research for new media, or 

innovation to adapt the work. The study was based on the creation of new knowledge to deploy. As well as modifications 

was the maximum benefit of the organization. 

2.8  Health Organization guidelines for developing independence gave the opportunity to comment to 

perform to the best of their responsibility Working as a team Respect the opinions of others. 

2.9  Health Organization guidelines for the development of adaptation. There should be a clear plan of 

action. A meeting to clarify the situation occurs. Everything is ready for the events that occurred. Encourage people 

to study educational training in various fields keep pace with the changing world situation. 

  2.10 Health Organization guidelines for developing the ability to solve problems should be prepared to 

be ready to correct the problem promptly and a survey weakness, the strengths of the organization and considered 

multiple solutions together. 
 

Keywords: Organizational Health  
 

บทนํา 

 การพัฒนาคุณภาพประชากรของชาติเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา      

ในอนาคต ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง ดังน้ัน การพัฒนาคุณภาพประชากรของชาติจึงเปนสิ่ง

สําคัญและจําเปนอยางย่ิงและจะตองเร่ิมกระทําต้ังแตแรกเกิด (สุรางค โคว ตระกูล, 2548, หนา 32) เด็กต้ังแตแรกเกิด 

ถึง 5 ป เปนชวงระยะเวลาท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาดานตาง ๆ จึงถือวาเปนหนาท่ีหลักของผูปกครอง ผูดูแลเด็ก 

ตลอดจนชุมชนและองคกรหรือองคการท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ใหแกเด็กเหลาน้ีท้ังน้ีรัฐบาลมี

นโยบายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติท่ีมีจุดเนนสําคัญคือการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนตามชวงวัยการ

คุมครองและพัฒนาเด็กท่ีตองการการคุมครองเปนพิเศษการเสริมสรางความเขมแข็งของสภาเด็กและเยาวชนและภาคี

เครือขายเพื่อใหมสีวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมท้ังการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุมครองและพัฒนา

เด็กและเยาวชน ในชวง พ.ศ. 2550 ประเทศไทยไดมีการประกาศใชนโยบายและแผนยุทธศาสตร ระดับชาติดานการ

พัฒนาเด็กตามแนวทาง“โลกท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550 - 2559) สาระสําคัญในการพัฒนาและคุมครองเด็กมี 4 

เร่ืองหลัก คือ สงเสริมคุณภาพชีวิตจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ปกปองเด็กจากการถูกละเมิดหรือแสวงหาประโยชนและ

ความรุนแรงและตอตานเอชไอวใีนนโยบายและแผนยุทธศาสตรระดับชาติดานการพัฒนาเด็กตามแนวทาง“โลกท่ีเหมาะสม

สําหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550 - 2559) ของประเทศไทย ประกอบดวยยุทธศาสตร 11 ดานซึ่งในยุทธศาสตรท่ี 1 วาดวยเร่ือง 

การสรางภูมคิุมกันในการดํารงชีวติของเด็กและเยาวชน มีมาตรการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนสําหรับเด็กแรกเกิด - 
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2 ป คือ การสงเสริมหญิงมีครรภและเด็กเล็กใหมีภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสมโดยเนนใหมีการสื่อสารเร่ืองอาหารตามวัย

และพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมอยางตอเนื่องรวมท้ัง มีการเฝาระวังภาวะโภชนาการของหญิงต้ังครรภและ

เด็กอยางตอเนื่องและมคีุณภาพและ เด็กปฐมวัย 3 - 5 ปคือสงเสริมใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ทุกแหง ใหมีการเพิ่มศักยภาพบุคลากรผูดูแลเด็กรวมท้ังสนับสนุนใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียน โรงงาน สถาน

ประกอบการ และพื้นท่ีกอสรางขนาดใหญสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําระบบการใหบริการคุณภาพการ

ใหบริการ และการสนับสนุนชวยเหลือดานคุณภาพแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามประเมินผลสถานรับเลี้ยงเด็กภาคเอกชน

เพื่อใหมคีุณภาพตามมาตรฐานกลาง 

สงเสริมการใชมาตรฐานกลางสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเปนหลักในการเทียบเคียงการดําเนินงาน และการติดตาม

ประเมินผลเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวมท้ังดานสติปญญาอารมณ คุณธรรมและจริยธรรม โดยใช             

สหวิทยาการ และบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559, 

2554, หนา 1 - 33) ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มกีารจัด โครงสราง การบริหาร การศึกษา โดยยึดหลัก

ของการ มีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลาย ในการปฏิบัติ โดยเนนระบบการกระจายอํานาจ และการยึดหลักการมีสวน

รวมของทองถิ่นเปนสําคัญ สาระสําคัญของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 น้ันไดเสนอแนวคดิและ วิธีการ

จัดการศึกษาท่ีทาทายหลายดาน จึงเปนเสมือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ดังจะเห็นไดวาใน พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติน้ีใหความสําคัญกับการปฏรูิปในดานตาง ๆ คอื ปฏรูิประบบ การศึกษา ใหสอดรับซึ่งกันและกันท้ังระบบ ปฏิรูปแนว

การจัดการศึกษาโดยใหยึดผูเรียนเปนสําคัญ ปฏรูิปหลักสูตรและเนื้อหาสาระ วธีิการจัดกระบวนการเรียนรูท้ังในระบบและ

นอกระบบโรงเรียน ปฏรูิประบบการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองทองถิ่น และเอกชน

โดยเนนเร่ือง การกระจายอํานาจและการมสีวนรวม ปฏรูิประบบครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา มุงเนนใหมกีาร

ยกระดับสถานภาพของวชิาชีพครู การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพครู ปฏรูิประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

เพื่อระดมทรัพยากรมาใหเพื่อการศึกษา ปฏิรูประบบประกัน คุณภาพการศึกษา เนนเร่ืองของการประกันคุณภาพภายใน

และใหมกีารรับรองและประเมนิผลมาตรฐานจาก องคกรภายนอก และปฏรูิปสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มุงใหมีการ

ผลติใชสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบท่ีหลากหลายท่ีมคีุณภาพ (สํานักงานปฏรูิปการศึกษา, 2544,หนา 15 - 18)  

 สถานศึกษา ถือเปนองคการท่ีมีความสําคัญทางการศึกษาพื้นฐาน ซึ่งมีภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จติใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มจีริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุข ในสวนกระบวนการเรียนรู ตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับ

การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาสงเสริมสิทธิหนาท่ีเสรีภาพ

ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา

ผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติการกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น         

ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการ

ประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ดังน้ันจึงกลาวไดวา

โรงเรียนเปนองคการแหงการเรียนรูขั้นพื้นฐานท่ีอบรมบมนิสัยใหเด็กเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ(พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, หนา 2 - 3) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้น

จัดเปนสถานศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งเปนการศึกษาในเบ้ืองตนท่ีมคีวามสําคัญตอชีวติในอนาคตของเด็ก เพราะกระบวนการ 
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เรียนรูของเด็กวัยน้ีเปนพื้นฐานของการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นไป ซึ่งกระบวนการของการเรียนรูของเด็กวัยน้ีมีอิทธิพลตอ

การปรับตัวในสังคม ดังน้ันการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยจึงเปนรากฐานอันสําคัญและจําเปน อยางย่ิงตอการ

พัฒนาท้ังบุคคลและสังคม การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนพื้นฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากเด็ก

ระดับปฐมวัย ท่ีมอีายุระหวาง 3 - 6 ป จะเปนชวงอายุท่ีสามารถพัฒนาความพรอมทางดานรางกาย อารมณ จติใจ สังคม  

และสติปญญาไดอยางเต็มท่ี หากไมไดรับการพัฒนาสงเสริมในชวงน้ี อาจจะมผีลทําใหการพัฒนาดานตาง ๆ เปนไปอยาง 

เช่ืองชาซึ่งจะกระทบตอความเจริญเติบโตในอนาคต ดังท่ีนักจิตวิทยาเสนอแนวคิดไว เชน ซิกมันดฟรอยด (Sigmund 

Freud)กลาววา “วัยเร่ิมตนของชีวติมนุษยคอื ระยะ 5 ปแรกของคนเรา ประสบการณตางๆ ท่ีไดรับในตอนตนของชีวิต จะมี

อิทธิพลตอชีวิตของคนเราตลอดจนถึงวาระสุดทาย โดยเช่ือวาการอบรมเลี้ยงดูในระยะปฐมวัยน้ัน จะมีผลกระทบตอการ

พัฒนาบุคลกิภาพของเด็กในอนาคต และโจแอลฟรอสท (Joe L. Frost) ไดเสนอวา “เด็กในชวง 4-5 ปแรกของชีวติ เปนชวง

ท่ีความเจริญงอกงามทางดานรางกายและจิตใจเกิดขึ้นอยางรวดเร็วท่ีสุด นอกจากน้ียังมีความรูสึกท่ีไวตออิทธิพลของ

สิ่งแวดลอมภายนอก”(อางอิงใน เยาวพา เดชะคุปต, 2542 หนา 13) ดังน้ันในการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงมีปรัชญาอยูท่ี

การใหความรัก ความอบอุน ท่ีมุงเตรียมความพรอมใหกับเด็ก การจัดการศึกษาเด็กอายุ 3-6 ป เกิดวุฒิภาวะทางกาย 

อารมณ สังคมและสติปญญา มีพัฒนาการถึงระดับหน่ึงเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูพฤติกรรมใหม ๆ ไดงายขึ้น (วิรัตน  

บัวขาว, 2543, หนา 2 - 5) โรงเรียนในฐานะท่ีเปนองคกรท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และเปนสวนหน่ึงของระบบ

สังคมท่ีตองรับเอาตัวปอนจากสภาพแวดลอม ไดแกทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรวัตถุ ทรัพยากรการเงิน และสารสนเทศ 

มาผานกระบวนการแปรสภาพของโรงเรียน ไดแก กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริการ และกระบวนการ

บริหาร ผลท่ีไดก็คือ ผลผลิตของโรงเรียนประกอบดวย ผลผลิตเกี่ยวกับนักเรียน ผลผลิตเกี่ยวกับครู และผลผลิตอื่น ๆ 

(ทองอินทร วงศโสธร, 2540, หนา 161 - 163) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปรียบเสมอืนโรงเรียนแหงหน่ึง จึงจะตองปรับตัวใหเขา

กับการเปลี่ยนแปลงท่ีมาจากปจจัยท้ังภายนอกและภายในใหได เพื่อท่ีจะสามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนบรรลุ

จุดมุงหมายท่ีกําหนดไวในหลักสูตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับดีคุณลักษณะขององคการสุขภาพดีวาเปน

องคการท่ีมคีวามสามารถในการประกอบการและเติบโตอยางย่ังยืน (Sustainable Growth) ซึ่งเมื่อมีปญหามารุมเรา ไมวา

เปนปญหาภายในหรือจากสภาพแวดลอมภายนอกองคการองคการจะยังสามารถดํารงอยูได อันเปรียบไดกับการมสุีขภาพ

ดขีองมนุษยท่ีหากแมมโีรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียนรางกายของมนุษยก็ยังจะสามารถรองรับหรือตานทานโรคน้ันไดองคการ

ท่ีมีสุขภาพดีน้ันมิไดเปนเพียงอุดมการณเทาน้ัน หากแตยังพึงไดรับความสนใจในฐานะแนวคิดท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนา

องคการ (Concept of Organization Development) เพื่อใหองคการสามารถเติบโตและอยูรอดอยางย่ังยืนไดโดยประการน้ี 

สุขภาพองคการ จงึจัดไดวาเปนเคร่ืองมอืท่ีเรียกกันวา “การวนิิจฉัยองคการ” (จริประภา อัครบวร, 2549, หนา 100) และ

ในประเทศไทย หนวยงานดานการศึกษา มีความสนใจนํามาเปนแนวคิดเร่ือง สุขภาพองคการ มาใชในการศึกษาประเมิน

สมรรถนะใน การบริหารจัดการองคการอยางแพรหลาย ความสนใจหลักในการศึกษาสุขภาพองคการ อันสามารถ

พิจารณาไดจากงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจํานวนหน่ึง ใหความสําคัญและสนใจศึกษา

สุขภาพองคการ เพื่อนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในเชิงการปรับปรุงระบบการบริหารเพื่อให เกิดสมรรถนะมากขึ้น แมวา 

ประเด็นท่ีสนใจศึกษาในงานวิจัยระดับมหาบัณฑิต จะไมลึกซึ้งเทียบเทากับงานวิจัยรูปแบบดุษฎีนิพนธ แตคณูปการแหง

ความสนใจดังกลาว สะทอนใหเห็นไดในระดับหน่ึงถงึการใหความสําคัญตอเร่ืองการวัดสมรรถนะหรือ ความสามารถในการ

บริหารจัดการองคการภาครัฐไดอยางดีย่ิง และ คุณูปการเชนน้ัน ยอมมากทับทวีเมื่อไดนําผลการจากการศึกษาวิจัยไปสู
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การปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการสถานศึกษาน่ันเอง จะเห็นวาองคการหากตองการการเปลี่ยนแปลงใหมีความ

สมบูรณยิ่งขึ้น ยอมขึ้นอยูกับสุขภาพขององคการ ซึ่งการปฏิบัติงานขององคการท่ีดีน้ัน สามารถพิจารณาไดจากสุขภาพ

ขององคการ องคการท่ีดี สามารถพัฒนาไปไดดีพรอมกับมีบรรยากาศองคการท่ีดี (Hoy & Miskel, 1991, p.234) สุขภาพ

องคการจึงเปนปจจัยหน่ึงท่ีสามารถทําใหการบริหารองคการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตอการบริหารงานภายใน

องคการ ซึ่งจะขาดเสียมติิใดมติิหน่ึงไมได (วรรณา พยุงวงษ, 2544, หนา 2) 

 ผูวจิัยในฐานนะบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อ.เทิง จ.เชียงราย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพสุขภาพองคการของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา เพื่อใหทราบถงึสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสุขภาพองคการ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง 

จังหวัดเชียงราย 

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

ตับเตาอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

 การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัย ทําการศึกษาสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

ตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยไดนําแนวคิดของ โอเวนส (Owens, 1991: 222) มาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบ

แนวคดิในการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบงออกเปน 10 ดาน ดังน้ี 

 1. ดานการมุงเนนเปาหมาย 

 2. ดานการติดตอสื่อสารอยางเพยีงพอ  

 3. ดานการใชอํานาจท่ีเปนธรรม 

 4. ดานการใชทรัพยากรอยางมคีุณภาพ 

 5. ดานความกลมเกลยีว 

 6. ดานขวัญกําลังใจ 

 7. ดานการมนีวัตกรรมใหม 

 8. ดานความเปนอิสระ 

 9. ดานการปรับตัว 

 10. ดานความสามารถในการแกปญหา 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 
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 การวิจัยในคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     

ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายและเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสุขภาพองคการของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตาอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วิธีการดําเนินการวิจัย โดยสอบถาม

จากบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จํานวน 34 คน และทําการ

สัมภาษณผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จํานวน 5 คนเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี 

เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง

จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบดวยชุดคําถามแบงออกเปน 2 ตอน คือตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบ

เลือกตอบ จํานวน 3 ขอ ตอนท่ี 2 สอบถามสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

ตับเตา จํานวน 97 ขอ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณแนวทางในการพัฒนาสุขภาพ

องคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตาอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การวิเคราะหขอมูลของ

แบบสอบถามตอนท่ี 1 วิเคราะหโดยใชคารอยละ ตอนท่ี 2 วิเคราะหโดยใชสถิติคือ คาเฉลี่ย (Means) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) สวน แบบสัมภาษณ ใชการวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวเิคราะหขอมูล สรุปสาระสําคัญของผลการวจิัยไดดังน้ี 

1. สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการปรับตัว อยูในระดับ

มาก รองลงมา คือ ดานการมุงเนนเปาหมาย อยูในระดับมาก และดานขวัญกําลังใจ อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนสุขภาพ

องคการท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอืดานการใชทรัพยากรอยางมคีุณภาพ อยูในระดับมาก  

1.1 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย ดานการมุงเนนเปาหมายในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือบุคลากร

ในองคการมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานขององคการรวมกัน อยูในระดับมากรองลงมา คือ การบริหารจัดการมีความ

อยางชัดเจน อยูในระดับมาก และองคการของทานมีการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายท่ีสอดคลองกับชุมชนอยูในระดับมาก   

ตามลําดับ สวนดานการมุงเนนเปาหมายท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คือวิสัยทัศน เปาหมายท่ีกําหนดสามารถแกไขปญหาขององคการได 

อยูในระดับมาก   

1.2 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย ดานการติดตอสื่อสารอยางเพียงพอ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือองคการของทานใหความสําคัญในการติดตอสื่อสารภายในองคการเพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน อยูในระดับมาก 

รองลงมา คือ มีการบริการขอมูลใหแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อยูในระดับมาก และองคการของทานมีการประชุมเปนประจํา    

ทุกเดือน อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานการติดตอสื่อสารอยางเพียงพอ ท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือองคการของทาน           

ใหความสําคัญในการติดตอสื่อสารภายนอกองคการเพื่อใหเกดิความเขาใจท่ีตรงกัน อยูในระดับมาก 

1.3 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย ดานการใชอํานาจท่ีเปนธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
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บุคลากรมีความพึงพอใจในงานท่ีไดรับมอบหมาย อยูในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรรับทราบ อํานาจหนาท่ี และงานท่ี

ไดรับมอบหมายงาน อยูในระดับมาก และมีการยอมรับหนาท่ีของกันและกันในองคการ อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดาน

การใชอํานาจท่ีเปนธรรม ท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอืผูบริหารมคีวามเปนกันเองกับบุคลากรในองคการ อยูในระดับมาก 

1.4 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คอืมกีารจัดอุปกรณการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและพอเพียงอยูในระดับมาก รองลงมา คือ งานท่ีทานไดรับมอบหมายตรง

กับความรูความสามารถของทานอยูในระดับมากและบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถของ

ตนเอง อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือองคการของทานมีการ

สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาความรูเพิ่มเติม อยูในระดับมาก  

1.5 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย ดานความกลมเกลียวในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือบุคลากร       

มีความพึงพอใจในการทํางานรวมกันอยูในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรมีการทํางานรวมกันอยางมีความสุขอยูในระดับ

มาก และองคการของทานไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนอยางดีอยูในระดับมาก ตามลําดับ         

สวนดานความกลมเกลยีวท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คือองคการของทานมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาความรูเพิ่มเติม อยู

ในระดับมาก   

1.6 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย ดานขวัญกําลังใจในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือทานมีความ

เช่ือม่ันในความกาวหนาในหนาท่ีการงานอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ทานยอมรับและศรัทธาในผูบริหารขององคการอยูใน

ระดับมาก และทานเช่ือม่ันในประสทิธิภาพการบริหารขององคการอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานขวัญกําลังใจท่ีมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คอืบุคลากรความพงึพอใจในการทํางานรวมกันอยูในระดับมาก  

1.7 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย ดานการมีนวัตกรรมใหมในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือมีการ

สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถใหม ๆ ใหแกบุคลากรเพื่อใหเกิดแนวทางการทํางานใหมๆ อยูในระดับมาก รองลงมา 

คือ มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน อยูในระดับมาก และมีการสนับสนุน

ใหใชความคดิริเร่ิมสรางสรรคในการทํางานอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานการมีนวัตกรรมใหมท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือมีการ

พัฒนาองคการอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก  

1.8 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย ดานความเปนอิสระในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือบุคลากรมี

อิสระในการแสดงความคิดเห็นตอเพื่อนรวมงานอยูในระดับมาก รองลงมา คือ สงเสริมและใหโอกาสในการเสนอสิ่งใหม ๆ          

ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และบุคลากรมีอิสระในการวางแผนงานของตนเองอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานความ

เปนอิสระท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอืบุคลากรมคีวามอิสระในการตัดสนิใจท่ีไดรับมอบหมายอยูในระดับมาก  

1.9 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย ดานการปรับตัวในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือบุคลากรเห็น
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ความสําคัญของเด็กอยูในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรเห็นความสําคัญของชุมชนอยูในระดับมาก และองคการมีการปรับ

กระบวนการทํางานท่ีเหมาะสมอยูเสมออยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานการปรับตัวท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือบุคลากรมีการ

ปรับกระบวนการทํางานท่ีเหมาะสมอยูเสมออยูในระดับมาก  

1.10 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย ดานความสามารถในการแกไขปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนในการแกไขปญหาขององคการอยูในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรมีสวนรวมในการ

แกไขปญหาขององคการอยูในระดับมาก และบุคลากรมีความสามารถในแกปญหารวมกับชุมชนเปนอยางดีอยูในระดับมาก 

ตามลําดับ สวนดานความสามารถในการแกไขปญหาท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือองคการของทานสามารถยุติปญหาหรือระงับ

เหตุการณมใิหลุกลามไดอยูในระดับมาก  

 2. แนวทางการพัฒนาสุขภาพองคการมผีลการวจิัยดังน้ี  

2.1 ควรมกีารกําหนดนโยบาย จัดทําแผนการพัฒนา กําหนดเปาหมายขององคการ สงเสริมการใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชนรวมกับชุมชน 

2.2 ควรมีการติดตอสื่อสารดวยโทรศัพท อินเตอรเน็ต มีวิทยุสื่อสารเพื่อรับมือสถานการณ มีการ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานกจิกรรมตาง ๆ  

2.3 ควรมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตนเองใหเปนคนดี มีศีลธรรม ยึดหลักการ

ครองตน ครองคน ครองงาน ไมฝกใฝฝายใดฝายหน่ึง เท่ียงตรงชัดเจน เขาใจขอบเขตของอํานาจท่ีจะส่ังการ  

2.4 ควรมกีารกําหนดแนวทางปฏบัิติงานใหเกดิความคุมคา และบรรลุผลตามเปาหมาย ใชทรัพยากรท่ีมีอยู

อยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด คํานึงถึงผลบวกและลบท่ีจะตามมา และมองวาทรัพยากรมนุษย เปนหัวใจสําคัญของ

การงานใหสําเร็จ   

2.5 ควรมีการจัดต้ังชมรม กลุม หรือเครือขาย ขึ้นในระดับตําบล จัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเนนเปนกิจกรรม

รวมกันในกลุมใหญ ประชุมปรึกษาหารือพรอมใหเสนอปญหาและหาแนวทางแกปญหารวมกัน แสดงความคิดเห็นและรับ

ฟงความคดิเห็นของคนอื่น โดยยึดถอืเอาความคดิเห็นสวนใหญ และยึดหลักคุณธรรม 12 ประการ เปนแนวทางปฏบัิติ 

2.6 ควรมีการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรในองคการ มีการใหทุนการศึกษา การสงเขาอบรมเพื่อหา

ความรูเพิ่มเติม ใชแนวทางหลักการบริหารงานบุคคลเขามาปฏบัิติในองคการ 

2.7 ควรมุงเนนพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และประสบการณท่ีหลากหลาย มุงเนน  

การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากสื่อ  อินเตอรเน็ต  เพื่อคนควาหาสื่อนวัตกรรมใหม ๆ มาปรับใชในการทํางาน  รวมถึง

การศึกษาดูงานตามสถานท่ีตาง ๆ มีการสรางองคความรูใหมมาปรับใชในการทํางานปรับเปลี่ยน  แนวคิดใหม เพื่อ

ประโยชนตอองคการสูงสุด  

2.8 ควรเปดโอกาสแสดงความคิดเห็น ใหปฏิบัติหนาท่ี ท่ีตนเองรับผิดชอบใหดีท่ีสุด มีการทํางานเปนทีม 

เคารพความคดิเห็นของผูอื่นเสมอ 

2.9 ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น มีความ

พรอมตอเหตุการณทุกอยางท่ีเกดิขึ้น สงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงานในดานตาง ๆ เพื่อใหกาวทัน

ตอสถานการณของโลกท่ีเปลี่ยนไป 
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2.10 ควรมีการเตรียมการใหพรอมในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดทันทวงที มีการสํารวจจุดออน จุดแข็ง

ขององคการ  พจิารณาแกปญหารวมกันหลายฝาย 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

จากผลการวจิัยสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกดัองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง 

จังหวัดเชียงราย ผูวจิัยไดอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวจิัยซึ่งมปีระเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

1. สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก (µ= 3.87,σ=0.71) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา 

อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไดดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีได

กําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน 5 ดาน คอื ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ ดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

ดานวชิาการและกจิกรรมตามหลักสูตร ดานการมสีวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน ดานธุรการ การเงินและพัสดุ (กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 2551, หนา 2 – 5) สอดคลองกับงานวจิัยของสุนิสา  ทองหาว (2554, หนา 73 - 76) ท่ีไดทําการวิจัยเร่ืองสุขภาพ

องคการขององคการบริหารสวนตําบลพังราด อําเภอแกลง จังหวัดระยอง สุขภาพองคการขององคการบริหารสวนตําบลพังราด 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับแข็งแรงมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา สุขภาพองคการทุกรายดานอยูในระดับ

ท่ีแข็งแรงมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของสมพร ฟกแกว (2550, หนา 57 - 63) ท่ีไดศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 พบวาสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1

โดยรวมอยูในระดับมาก  

 เมื่อพจิารณารายดานพบวาดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอืดานการปรับตัว อยูในระดับมาก (µ= 3.95,σ=0.66) ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะวาบุคลากรท่ีปฏบัิติงานเห็นความสําคัญของเด็กและชุมชน  รวมท้ังองคการมกีารปรับกระบวนการทํางานท่ีเหมาะสมอยู 

เสมอ บุคลากรมกีารปรับการทํางานท่ีเหมาะสมกับเพื่อนรวมงาน สอดคลองกับแนวคิดของแมคฟารแลนด (1979, หนา 439) ท่ีวา 

องคการท่ีมสุีขภาพดจีะตองมคีวามสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ตระหนักใน เอกลักษณของตน(Sense of Identity)และตองมี

ความสามารถในการทดสอบสภาพความเปนจริงในสังคม (Cpacity to Test Rreality)  และยังสอดคลองกับแนวคิดของมอทท (อางถึง

ในกาญจนา  หวานวนิ 2553, หนา 21 - 22) ท่ีกลาวไววา องคการท่ีมีสุขภาพดีตองมีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุน

และมีความสามารถในการผลิต และสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา หวานวิน (2553, หนา 70 - 74) ท่ีไดวิจัยเร่ือง สุขภาพ

องคการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา สุขภาพองคการของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ดานการปรับตัวอยูในระดับมาก  

 ดานการมุงเนนเปาหมาย อยูในระดับมาก (µ= 3.94,σ=0.71) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาบุคลากรในองคการมีสวนรวม        

ในการวางแผนปฏิบัติงานขององคการรวมกัน การบริหารจัดการในองคการมีความอยางชัดเจนและมีการกําหนดวิสัยทัศนและ

เปาหมายท่ีสอดคลองกับชุมชน สงผลใหสภาพสุขภาพองคการมคีวามสมบูรณมาก สอดคลองกับแนวคดิของมายส (1973, หนา 31) 

ท่ีกลาวไววา สุขภาพองคการท่ีมีสุขภาพสมบูรณน้ันเปาหมายขององคการจะตองชัดเจน มีเหตุผลเหมาะสมกับสถานการณและ

ทรัพยากรท่ีมอียูและตองเปนท่ียอมรับของสมาชิกในองคการและดานความเปนอิสระแสดงใหเห็นวาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลตับเตาน้ันไมมีแรงกดดันจาการทํางานมากนัก มีความเปนอิสระการ ในการตัดสินใจในทํางานบางเร่ือง       

ซึ่งความมีอิสระในการทํางานน้ันเปนสวนหน่ึงท่ีจะทําใหองคการมีสุขภาพท่ีดี สอดคลองกับงานวิจัยของดวงภัทร สุนิมิต (2550, 
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หนา 142) ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางสุขภาพองคการกับประสทิธิผลของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

ผลการวจิัยพบวา สุขภาพองคการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดานการมุงเนนเปาหมาย 

อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวจิัยของกาญจนา หวานวิน (2553, หนา 70 - 74) ท่ีไดศึกษาวิจัยเร่ือง สุขภาพองคการของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ดานการมุงเนนเปาหมาย อยูในระดับมาก  

 ดานขวัญกําลังใจ อยูในระดับมาก (µ= 3.90,σ=0.80) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาบุคลากรมีความเช่ือม่ันในความกาวหนาใน

หนาท่ีการงานและยอมรับและศรัทธาในผูบริหารขององคการอีกท้ังบุคลากรมีความเช่ือม่ันในประสิทธิภาพการบริหารขององคการ 

รูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในขณะท่ีปฏิบัติงานสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุฒิ ปุริสา (2553, หนา 133 - 139) ท่ีได

ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร พบวาสุขภาพองคการ

ของโรงเรียนโดยรวมตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนพบวามติิดานขวัญในการปฏิบัติงาน อยูในระดับสมบูรณมาก 

สอดคลองกับงานวจิัยของเพ็ชร รองรัตน (2552, หนา 64 - 68) ไดศึกษาสุขภาพองคกรของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาพัทลุง เขต 1 ผลการศึกษาพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 1 ดาน

ขวัญในการปฏบัิติงาน อยูในระดับมาก  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปประยุกตใช 

1. สุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย       

จากผลการวิจัยพบวา ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด อยูในระดับมาก ดังน้ันผูบริหารจึงควร มีการ

ปรับปรุงดานการใชทรัพยากรอยางมคีุณภาพ โดยการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาความรูเพิ่มเติม และสงเสริมความรู

และพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  

 2. ควรสงเสริมสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย  ดานความสามารถในการแกไขปญหาโดยใหสามารถยุติปญหาหรือระงับเหตุการณมิใหลุกลาม สงเสริมใหบุคลากรมี

ความสามารถในการเผชิญและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  ควรมกีารศึกษาขอมูลตางๆเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาของ

องคการ 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอ

เทิง จังหวัดเชียงราย 
2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาและสงเสริมสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

ตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ดานการใชทรัพยากรอยางมคีุณภาพ 
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กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จลุลวงดวยดี เนื่องดวยความกรุณาจาก ดร.ธิดาวัลย อุนกอง อาจารย        

ท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง รวมท้ังไดรับความกรุณาจาก ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียน

ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ)  จังหวัดเชียงราย  ส.ต.อ.สมศักดิ์ เรือนนาค รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง 

จังหวัดเชียงราย  และนางพูนสุข  โมกศิริ  รองผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 จังหวัดพะเยา ท่ีใหความรู 

ขอคดิ และขอเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย และเจาหนาท่ี ประจําสาขาการบริหารการศึกษา วทิยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ท่ีไดกรุณาประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู ใหทักษะ และอํานวยความสะดวกในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี 

ขอขอบพระคุณผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ท่ีใหการสนับสนุน และชวยเหลือ ใหคําแนะนําในการทําการศึกษา

คนควาดวยตนเองฉบับน้ี 

ขอนอมรําลกึถงึพระคุณบิดา มารดา ผูใหการอบรมส่ังสอน และสุดทายขอบคุณกําลังใจจากครอบครัวและผูรวม

ชีวิต นายทวน ฟงเร็ว ผูคอยใหการสนับสนุน และสงเสริมใหกําลังใจ ทําใหการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ให

สําเร็จลุลวงดวยดี 
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A study Acdemic Management to Compertencies of school Administrators as 

Opinion Teacher in small school area Mae Suai Disdrict under Chiangrai Primary 

Educational Service Area Office 2 

เกยีรตศัิกดิ์ อุตชี30

1* และ โสภา อํานวยรัตน2 

Kiattisak Utchee1* and Sopa Amnuayrat2 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครู

โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และเปรียบเทียบสมรรถนะการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากร เปนขาราชการครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 92 คน ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของ

ครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก และการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณการสอน 

โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ : สมรรถนะการบริหาร/การบริหารวชิาการ 
 

Abstract 

 The purpose of this research were to study and compare the Acdemic Management to Competencies of 

school administrators as opinion teacher in small school area Mae Suai Disdrict under Chiangrai Primary Educational 

Service Area Office 2. The population used 92 teachers’s small school of Mae Suai District under Chiangrai Primary 

                                                 
1นสิติวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2วทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 
2School of Education, University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author : kung_stat23@hotmail.com 



 

3342 

 

Educational Service Area Office 2. The results showed that Acdemic Management to Compertencies of school 

administrators as opinion teacher in small school area Mae Suai Disdrict under Chiangrai Primary Educational Service 

Area Office 2 were overall were high levels and comparing the the Acdemic Management to Competencies of school 

administrators as opinion teacher in small school area Mae Suai Disdrict under Chiangrai Primary Educational Service 

Area Office 2 classified by sex, degree of education and teaching experience which overall and specifically is not 

different 
 

Key words: Competencies Administration/ Acdemic Management 
 

บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ.2553 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาโดยตรง ท้ังน้ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองบทบาทใหมท่ีเขมแข็ง และนอกจากมีหนวยตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาและการปฏบัิติงานท่ีเปนมาตรฐานแลว คุรุสภายังไดกําหนด มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพของ

ผูบริหารสถานศึกษา โดยไดกําหนดมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของผูบริหารศึกษา รวมถึงสมรรถนะการ

บริหารดานวิชาการ 4 ดาน คือ ดานบริหารจัดการการเรียนรู ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานนิเทศการจัดการ

เรียนรูในสถานศึกษา ดานสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู (มาตรฐานวิชาชีพผูบริหาร

สถานศึกษา คุรุสภา 2556, สื่อออนไลน) ท้ังน้ี การบริหารงานวิชาการใหประสบผลสําเร็จจะตองมีการวางแผนงาน

วชิาการ โดยมกีารดําเนินงานดังตอไปน้ี (สํานักการศึกษา, 2551, หนา 34) 1) การวางแผนการบริหารงานวิชาการ ไดแก 

สรางความตระหนักศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการ กําหนดขอบขายภารกิจงาน การจัดทําแผนงาน

วิชาการนําแผนไปปฏิบัติ ประเมินผลวิเคราะหผลจากการประเมินและพัฒนางานวิชาการ 2) การจัดการเรียนการสอน 

ไดแก สรางความตระหนักศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการ วางแผนและดําเนินการ จัดการเรียนการ

สอนจัดทําแผนการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีและ

แหลงการเรียนรู การสงเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนา การพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุมสาระ การจัดกิจกรรมพัฒนา

หองสมุดองปฏิบัติการใหเอื้อตอการเรียน 3) การนิเทศการศึกษา ไดแก สรางความตระหนักศึกษาสภาพปจจุบันปญหา

ความตองการ วางแผนจัดทําโครงการนิเทศภายใน ซึ่งสมรรถนะของผูบริหารวิชาการเปนตัวบงช้ีความสําเร็จของการ

บริหาร การท่ีผูบริหารไดมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของการบริหารสถานศึกษา จะเปนตัวท่ีชวยใหการจัดการศึกษา

สําเร็จลุลวงไปไดดวยด ีจากท่ีกลาวมา ผูศึกษามคีวามสนใจศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะ

ของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งสามารถนําไปใชเปน

แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวชิาการของผูบริหารใหมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลมากย่ิงขึ้น  
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแม

สรวย สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก 

อําเภอแมสรวย สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน  

ทรรศนะของครู เพศตางกัน  ระดับการศึกษาและประสบการณสอนตางกัน มีทรรศนะตอสมรรถนะในการ

บริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 
 

กรอบแนวคดิของการวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยตองการศึกษา สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยกําหนดกรอบแนวคดิดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 

สภาพทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็กที่สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 

- ขอมูลทั่ ว ไปของ โรงเ รียนขนาดเล็กที่ สั งกั ด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา

เชยีงราย เขต 2 

- ขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอแมสรวย 

 

แนวคดิเกี่ยวกับสมรรถนะ 

- ความหมายของสมรรถนะ 

- องคประกอบของสมรรถนะ 

-  วธิกีารกําหนดสมรรถนะ 

- วธิกีารประเมนิสมรรถนะ   

- ชวงเวลาและความถี่ในการประเมนิ  
 

บทบาทของผูประเมนิสมรรถนะสมรรถนะ 

   
 สมรรถนะการบริหารงานวชิาการ 

- ดานการบริหารจัดการการเรียนรู 

- ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

- ดานนเิทศการจัดการเรียนรูใสถานศกึษา 

- ดานสงเสริมใหมกีารวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรู 

 

สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

ขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย  สังกัดเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 2 
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การวจิัยเร่ือง สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแม

สรวย สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังน้ี ประชากร เคร่ืองมือท่ี

ใชในการวจิัยการเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล และสถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 

 ขาราชการครู ในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 23 โรงเรียน ในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในปการศึกษา 2557 จํานวนท้ังสิ้น 92 คน  

เครื่องมอืที่ใชในการวจัิย 

การวิจัยในคร้ังน้ี ผูศึกษาไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีการสรางแบบสอบถาม

ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีศึกษา แลวกําหนดวัตถุประสงคท่ีตองการ

ศึกษา 

2. สรางแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณการสอน  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 4 ดาน คือ 1) ดาน

บริหารจัดการการเรียนรู 2) ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) ดานนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 4) ดาน

สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด   

3. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวไปตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

    3.1 ขอคําแนะนาจากอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบเคร่ืองมอืท่ีสรางไว 

    3.2 หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จ เสนออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อขอความ

เห็นชอบและนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ แลวนํามาปรับปรุง แกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

 1) นายกติติศักดิ์ อัครศิริธีกุล   

 2) นายประเสริฐ ทุนชิงชัย    

 3) นายสมจติ อินตะบุญ    

3.3 ตรวจสอบความถูกตองพิจารณาปรับแกแบบสอบถามโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective 

Congruence) และปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาท่ีใชตามคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมอืวจิัย โดยใชเกณฑการพจิารณา

คา IOC ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป ถอืวาขอคําถามน้ันใชได ซึ่งแบบสอบถามฉบับน้ีมคีา IOC เทากับ 0.73 

3.4 หาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช 

(Try out) กับครูท่ีไมใชประชากรท่ีใชในการวจิัย จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเช่ือม่ัน ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมคีาสัมประสทิธ์ิแอลฟาท้ังฉบับเทากับ 0.81 

3.5. นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อใชในการวจิัยตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังน้ี ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังน้ี 

1. ผูศึกษาไดทําหนังสือถึง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อใหผูวิจัยเขาเก็บรวบรวมขอมูลในโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

2. ผูศึกษาดําเนินการสงแบบสอบถาม และเดนิทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทุกโรงเรียน 

วธิกีารวเิคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยจําแนกเปน เพศ ระดับ

การศึกษาและประสบการณการสอน แลวหาคารอยละ และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

 2. วเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวชิาการของผูบริหาร ใชคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

     2.1 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

ตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จําแนกตาม

เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณสอน ใชคา t-test  โดยแยกวเิคราะหเปนรายดานท้ัง 5 ดานและผลรวมทุกดาน 

 3. นําผลการวเิคราะหทางสถติิมาแปลผล ตามวธีิของ ลเิคอรท (Likert) 
 

ผลการศึกษา 

จากการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก 

อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและ

ประสบการณสอน พบวา อยูในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบความแตกตางของทรรศนะตอสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณสอน พบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไม

แตกตางกัน มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.05 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผล  

1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียน

ขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 พบวา ทรรศนะของครู โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานบริหารจัดการเรียนรู รองลงมา

ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ตามลําดับ สวนดานท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ดานการสงเสริมใหมกีารวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เมื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ในแตละดานเปนรายขอพบวา 
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    1.1 ดานบริหารจัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูใน

ระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง รองลงมาไดแก 

ผูบริหารมวีธีิสงเสริมใหครูผูสอนจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน และ ผูบริหาร

สงเสริมใหครูจัดมุมการเรียนรูในหองเรียน ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีผูบริหารเปนผูนําในการจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนานักเรียน   

    1.2 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ขอท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด คอื ผูบริหารมกีารดําเนินงานวชิาการและการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ

สถานศึกษา รองลงมาไดแก ผูบริหารอธิบายวิธีการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผูบริหารดําเนินการจัด

ระบบงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผูบริหารจัดทํา 

จัดหา เอกสารหลักสูตรใหครูใชในการใชเขยีนแผนการจัดการเรียนรู 

    1.3 ดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนราย

ขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารดําเนินการใหมีการนิเทศภายในโรงเรียน รองลงมาไดแก ผูบริหารวิเคราะห

ปญหาความตองการของครูในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และผูบริหารใชเทคนิคการนิเทศหลายรูปแบบ 

ตามลําดับ สวนขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ผูบริหารจัดทําปฏทิินและตารางการนิเทศภายในโรงเรียน 

    1.4 ดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารจัดหาอุปกรณสิ่งอํานวยความ

สะดวกสนับสนุนการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู รองลงมาไดแก ผูบริหารสงเสริมพัฒนาครูดานการวิจัยดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย และผูบริหารแนะนําวธีิการหลากหลายในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ตามลําดับ สวน

ขอท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ผูบริหารกระตุนใหครูทําวจิัยในช้ันเรียนควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน  

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียน

ขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับ

การศึกษาและประสบการณสอน พบวา 

    2.1 สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา เพศชาย โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา รองลงมาไดแก ดานดานบริหารจัดการเรียนรู และดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ตามลําดับ 

สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู สวน เพศหญิง โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาไดแก ดานบริหารจัดการเรียนรู และดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา  

ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ดานการสงเสริมใหมกีารวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู  

    2.2 สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ปริญญาตรี โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการ
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พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาไดแก ดานบริหารจัดการเรียนรู และดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา

ตามลําดับ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู สวนปริญญาโท 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานบริหาร

จัดการเรียนรู รองลงมาไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 

ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ดานการสงเสริมใหมกีารวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู  

    2.3 สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามประสบการณ พบวา ตํ่ากวา 10 ป โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา รองลงมาไดแก ดานบริหารจัดการเรียนรู และดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ตามลําดับ สวน

ดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู สวนต้ังแต 10 ปขึ้นไป โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาไดแก ดานบริหารจัดการเรียนรู และดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 

ตามลําดับ สวนดานท่ีมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด คอื ดานการสงเสริมใหมกีารวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

 3. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแตกตางของทรรศนะตอสมรรถนะการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณสอน พบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไม

แตกตางกัน  
 

อภปิรายผล 

จากผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาด

เล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปราย 

ดังตอไปน้ี 

1. สมรรถนะการบริหารงานวชิาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานบริหารจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา และดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณการสอน สามารถอภปิรายผลไดดังน้ี 

   1.1 สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานบริหารการจัดการเรียนรู ตามทรรศนะของครูท่ีมีตอ

สมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบริหารอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามีความเขาใจหลักการ และ

แนวทางการจัดการเรียนรู การวัดผลประเมนิผลเพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานวิชาการไดอยางอิสระคลองตัวรวดเร็ว และ

สามารถจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมไดสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด 

การจัดการ การเผชิญหนาสถานการณ และการประยุกตจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง สงเสริม

สนับสนุนใหครูผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน สงเสริมใหครูผูสอนใชสื่อและ
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นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งเปนการบริหารจัดการเรียนรูยึดผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับสํานัก

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542, หนา 13) ไดกําหนดในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการดังน้ี 1) จัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 2) ฝกทักษะการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณและการประยุกตความรู  

3) จัดกจิกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงและสอดคลองกับ กมล ภูประเสริฐ (2544, หนา 9-13) ไดกลาวถึง

การบริหารการประเมินผลการเรียนไดแก การจัดใหมีการดําเนินงาน ดังน้ี 1) ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะห

มาตรฐานการเรียนรู หนวยการเรียนรูรายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ผูบริหารมีความรูและทักษะในการกําหนด

วธีิการและเคร่ืองมอืท่ีใชในการงัดผลประเมนิผล 3) ผูบริหารมคีวามสามารถในการควบคุมดูแล สงเสริมใหมีการประเมินผลการ

เรียนตามวธีิการและเคร่ืองมอืท่ีไดกําหนดไว 4) ผูบริหารมคีวามสามารถนําผลการประเมนิไปแกไขขอบกพรองของผูเรียน 

   1.2 ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามความเห็นของครูท่ีมีตอสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารมคีวามเขาใจเกี่ยวกับความหมายขัน้ตอนและบทบาทในการบริหาร

หลักสูตร เปนผูนําในการนําหลักสูตรไปใชจัดหาสงเสริมใหครูจัดทําหลักสูตร และจัดกิจกรรมการศึกษาท่ีจะพัฒนาให

ผูเรียนมคีวามรูความสามารถโดยสงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตนเอง และผูบริหารมสีวนสําคัญใน

การสงเสริม (กรมวิชาการ. 2545, หนา 1) ซึ่งสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 23-24) ไดกลาวถึง

ความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารหลักสูตรไวดังน้ี 1) เปนผูนําในการใชหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงการ

แกไขหลักสูตร 2) ศึกษาและทําความเขาใจในหลักสูตรสามารถควบคุมดูแลใหคําแนะนําแกผูสอนใหดําเนินการจนบรรลุ

จุดหมายของหลักสูตรได 3) กําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการใชหลักสูตร 4) จัดหาวัสดุหลักสูตรท่ีทันสมัยและ

ใหมจีํานวนเพยีงพอตอจํานวนผูสอน 5) ควบคุมดูแลติดตามผลการใชหลักสูตรสนับสนุนสงเสริมและนิเทศการใชหลักสูตร

และการสอน 6) ประเมนิผลการใชหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 

   1.3 ดานนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ตามความเห็นของครูท่ีมีตอสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาใหคําปรึกษาแนะนํา ชวยเหลือและสงเสริมใหครูมี

ความรู ติดตามประเมินผลการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งหลักการสําคัญสําหรับการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนของ

ผูบริหารการศึกษาตองยึดหลักสําคัญดังน้ี ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ (2543, หนา 182) 1) ผูบริหารโรงเรียนตองถือวาการนิเทศ

การศึกษาเปนงานในความรับผิดชอบของผูบริหารโดยตรง 2) การนิเทศภายในโรงเรียนจะสําเร็จลงไดจําเปนตองอาศัยความ

รวมมอืท้ัง 3 ฝาย คือ ฝายบริหาร ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ 3) ตระหนักถึงความเขาใจวาการนิเทศภายในโรงเรียนน้ันเปนการ

ทํางานรวมกัน เพื่อชวยพัฒนาเพื่อนรวมงาน 4) บุคลากรภายในโรงเรียนตองมีการยอมรับและใหเกียรติซึ่งกันและกัน 5) การ

นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนตองเกิดขึ้นจากความจําเปนในการแกปญหาหรือสนองความตองการในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 6) การสรางเสริมกําลังใจของผูบริหารจะมีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน 

และสอดคลองกับ กมล ภูประเสริฐ (2544, หนา 9-13) ไดกลาวถงึการบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังน้ี 1) ผูบริหารมี

ความสามารถ ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในท่ีมหีลักการใหบุคลากรทุกคนรวมกันรับผิดชอบ 2) ผูบริหาร

มคีวามสามารถในการกําหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน 3) ผูบริหารมีความสามารถในการควบคุมดูแลและ

สงเสริมใหมกีารนิเทศภายในสม่ําเสมอ 4) ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นโดยถือเปน

ปญหาของสถานศึกษาโดยสวนรวม 
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   1.4 ดานสงเสริมใหมกีารวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ตามความเห็นของครูท่ีมตีอสมรรถนะการ

บริหารวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารสงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจในเร่ืองการ

วิจัยในช้ันเรียน สงเสริมสนับสนุนในดานอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถวางระบบกระตุนกํากับติดตามใหความ

ชวยเหลอืการวิจัยในช้ันเรียนสามารถจัดกิจกรรมเผยแพรผลงานวิจัยท้ังในและนอกโรงเรียน และใหความสําคัญของการ

วจิัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ สํานักการศึกษา (2544, หนา 1-2) ไดใหความสําคัญของการวจิัยในช้ันเรียนไว

วาการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูจะเนนไปท่ีการวิจัยปฏิบัติการ มีจุดมุงหมายท่ีสําคัญ คือ การนําผลการวิจัย

ไปสูการปรับปรุงแกไขใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด บรรลุเปาหมายหลักสูตรท่ีสุด และสอดคลองกับ มนัส ไชย

ศักดิ์ (2547, หนา 49) กลาววาการสงเสริมใหครูทําการวิจัยในช้ันเรียนไดดังน้ัน ผูบริหารตองมีความสามารถในการ

ดําเนินการ 5 ประการ ดังน้ี 1) ประชุมช้ีแจงครูในเร่ืองการวิจัยในช้ันเรียน 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกรณีวิจัยในช้ันเรียน  

3) สรางครูผูนําทางการวจิัย 4) จัดใหครูทําวจิัยรวมกัน 5) ขยายผลการทําวจิัยในช้ันเรียนใหครูทุกคนภายในโรงเรียน   

2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก 

อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ 

ผูบริหาร ท้ัง 4 ดานไดแก ดานบริหารจัดการเรียนรู ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานนิเทศการจัดการเรียนรูใน

สถานศึกษา ดานสงเสริมใหมกีารวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู จําแนกตามเพศระดับการศึกษา ประสบการณ

การสอน สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

   2.1 ทรรศนะของครูเพศชายและเพศหญิง มีทรรศนะตอสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารไม

แตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวเนื่องจากการบริหารงานวิชาการตองดําเนินการทุกคนในสถานศึกษาครูทุก

คน มสีวนรวมในการบริหารจัดการการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร การนิเทศการจัดการเรียนรูและการวิจัย ทําใหไดเห็น

ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการทุกดาน โดยเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความรู

ความสามารถในการบริหารงานวชิาการและ ใหความสําคัญในงานวิชาการเปนอยางมากซึ่งสอดคลองกับ อําภา บุญชวย 

(2537, หนา 1) กลาววา งานวิชาการเปนหัวใจของสถานศึกษาทุกระดับการท่ีจะดูวาสถาบันใดมีมาตรฐานมักเอาผลงาน

ทางวิชาการเปนสําคัญ งานวิชาการจะสัมฤทธ์ิผลเพียงใดน้ันขึ้นอยูกับบทบาทของผูบริหาร วาจะเอาจริงเอาจังกับการ

บริหารงานเพียงใดและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในงานวิชาการมากนอยแคไหน จึงเปนหนาท่ีของ

ผูบริหารในการเตรียมการ 

   2.2 ครูท่ีมรีะดับการศึกษาตางกันมคีวามเห็นตอสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารไมแตกตาง

กัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะหัวใจของการเปนครูตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพโดย

เครงครัด โดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39  

กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาดานวิชาการงบประมาณ การบริหารงาน

บุคคลและการบริหารท่ัวไป ไปยังสถานศึกษาจึงเปนหนาท่ีของโรงเรียนท่ีจะจัดการงานเหลาน้ีใหมีประสิทธิภาพโดยท่ีงาน

วิชาการเปนภารกิจหลักของโรงเรียนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาวิชาชีพ มาตรฐาน

วิชาชีพทางการศึกษาไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารศึกษา ตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

และสอดคลองกับ สํานักมาตรฐานวชิาชีพ (2548, หนา 56) ดังน้ี 1) ปฏบัิติกจิกรรมทางวชิาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ

การบริหารการศึกษา 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และ
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ชุมชน 3) มุงม่ันพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏบัิติไดเกดิผลจริง 4) พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏบัิติไดเกดิผล

จริง 5) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกดิผลงานท่ีมคีุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 6) ปฏบัิติงานขององคการโดยเนนผล

ถาวร 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 9) รวมมือกับชุมชน

และหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 10) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 11) เปนผูนําและสรางผูนํา 12) สราง

โอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 

   2.3 ครูท่ีมีประสบการณการสอนตางกันมีความเห็นตอสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารไม

แตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะครูท่ีมีประสบการณการสอนต่ํากวา 10 ป และ 10 ปขึ้น

ไป  มีความตื่นตัวในพัฒนาตนเองอยางจริงจังในชวงระยะเวลาท่ีพระราชบัญญัติทางการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช ดังน้ันถึงแมจะปฏิบัติเกินกวา 5 ปขึ้นไป แตก็เร่ิมพัฒนาตนเองอยางจริงจัง

ในชวงระยะเวลาเดยีวกัน จงึสงผลใหทุกคนรับรูสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน และ

เห็นวาผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดโครงสรางและการบริหารงาน

อยางเปนระบบสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน

คุณภาพภายนอกในรอบท่ีสอง (พ.ศ. 2549-2553) ใชสําหรับประเมินผูบริหารคือ มาตรฐานท่ี 10. ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี

ความสามารถในการบริหารจัดการ มาตรฐานท่ี 11. สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ 

มาตรฐานท่ี 12. สถานศึกษามกีารจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรกําหนดนโยบายพัฒนาอบรมเสริมความรูใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับการ

พัฒนาดานการบริหารงานวิชาการท่ีเหมาะสมอยางตอเนื่อง นอกจากน้ันผูบริหาร ควรใหความสําคัญกับการพัฒนา

สมรรถนะการบริหารวิชาการของตนเองใหมากขึ้น เพราะจะทําใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุ

เปาหมายของสถานศึกษาไดอยางแทจริง 

2. ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาสมรรถนะดานการสงเสริมใหมกีารวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู

ใหมากยิ่งขึ้น โดยอาจจัดการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยหรือทําการวิจัยรวมกับครูในโรงเรียนเนื่องจากผลการวิจัยพบวาดาน

การสงเสริมใหมกีารวจิัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมคีาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น 

3. ควรจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติม ท้ังงบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อชวยใหโรงเรียนขนาดเล็กสามารถ

ปฏบัิติงานไดทัดเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ 
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ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต

อื่น 

2. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพและ

คุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ควรศึกษาสมรรถนะการบริหารวชิาการในดานอื่น ๆ 
 

กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาเร่ือง สมรรถนะการบริหารงานวชิาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแม

สรวย สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคล

หลายฝาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.โสภา อํานวยรัตน ซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจน

ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณได ผู

ศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ นายกิตติศักดิ์ อัครศิริธีกุล ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานแมตํ๋า นายประเสริฐ  

ทุนชิงชัย ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานปาถอน (วิทยาสมิทธ์ิ)และ นายสมจิต อินตะบุญ ผูอํานวยการ

ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานสันสลี ท่ีไดกรุณาเปนผูเช่ียวชาญ พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบ

เคร่ืองมือ และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ท่ีใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาคร้ังน้ี

สมบูรณและมคีุณคา 

ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร ครู และผูท่ีเกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่ีไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือเปน

อยางดยีิ่งในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยด ี
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สมรรถนะของผูบรหิารสถานศึกษา ในกลุมเครอืขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 3 

Competency of school administrator In Doi Luang Education Development 

Network Group Under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 

อัจฉรา มณรัีตน31

1* และ เทอดชาติ ชัยพงษ32

2 

Utchara Maneerat1* and Thoetchat Chaiphong2 
 

บทคัดยอ 

 การวิจัยในคร้ังมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ

ของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 3 ปการศึกษา 2557 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู จํานวน 127 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คารอยละ คาความถี่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัยพบวา 

 1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก  

 2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา 1) ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ สงเสริมการวัดประเมนิผล นําขอมูผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนมาวเิคราะหหาจุดเดน จุดดวย เปรียบเทียบเพื่อหาประสทิธิภาพ 2) ดานการบริการท่ีดี พัฒนาระบบการใหบริการ

ใหทันตอสถานการณ โดยศึกษาความตองการของผูรับบริการ ศึกษาดูงาน ในและนอกพื้นท่ี เพื่อใหการบริการบรรลุเปาหมาย 

พัฒนาเคร่ืองมอื ในการใหบริการแกบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน 3) ดานการพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง 

ศึกษาตอ แลกเปลี่ยนเรียนรูแสวงหาความรูใหมๆ  อยางตอเนื่อง เพื่อสามารถเสริมจุดเดน พัฒนาจุดดอย 4) ดานการทํางานเปน

ทีม วางแผนกลยุทธ วสัิยทัศน ระบบการทํางานเปนทีมท่ีด ีเนนการยอมรับ รับฟง รวมมอื มคีุณธรรม และจริยธรรม 
 

คําสําคัญ : สมรรถนะ ผูบริหารสถานศึกษา 
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Abstract  

 This research aims to study the competency of school administrators. And find ways to the competency 

development of school administrators. In Doi Luang Education Development Network Group Under Chiang Rai 

Primary Educational Service Area Office 3. Year 2014. Population, including school administrators, teachers were 127 

people. The instrument is a five-rating scale questionnaire were analyzed by frequency, percentage, mean and 

standard deviation. The results show below:  

1. Competency of School Administrators. In Doi Luang Education Development Network Group Under 

Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 were at the high level. 

 2. Guidelines for the Development of School Administrators. In Doi Luang Education Development Network 

Group Under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 found. 1) The Achievement Motivation include 

Further assessment Achievement data To analyze their strengths and comparative effectiveness. 2) The Service 

Mind include Develop a system to provide timely. The educational needs of the clients inside and outside the study 

area. In order to achieve service development to serve the school community. 3) The Expertise include Develop the 

knowledge and ability to self-study for knowledge sharing and learning needs. Continued Plus the ability to develop 

blind spots. 4) The Teamwork include Strategic planning vision system is a good team. Hearing focuses on the 

collaboration, integrity and ethics. 
 

Keywords : Competency, School administrators 
 

บทนํา 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสู

เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา สถานศึกษาไดรับสภาพเปนนิติบุคคลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สามารถกระทํากิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเอง ในขอบเขตของวัตถุประสงคตามบทบัญญัติของระเบียบราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประมวลกฎหมายแพง และพาณชิยและกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งกําหนดหนาท่ีของสถานศึกษา

ไวเปนการเฉพาะโดยผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาและมีหนาท่ีบริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตาม

นโยบายระเบียบ ขอบังคับของทางราชการดวยความอิสระคลองตัว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 8 – 11) ผูบริหาร

สถานศึกษาจึงตองมีความสามารถในระดับมืออาชีพ ดังท่ี ธีระ รุญเจริญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 

2545, หนา จ – ฉ) กลาววา ความเปนมอือาชีพของผูบริหารสถานศึกษา จะตองมีลักษณะเฉพาะตน มีความอิสระในการ

บริหาร ใชวถิแีหงปญญา มกีารศึกษาสูงพอ มีองคการวิชาชีพตรวจสอบ และมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยเฉพาะ และมี

ความตอเนื่องในการพัฒนาตนเอง 

การท่ีผูบริหารจะทําภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จตามเปาประสงค

อยางมปีระสทิธิภาพ ดังท่ี เฉลียว ยาจันทร กลาวไววา (Knowledge Management Center: สพท.นนทบุรี เขต 2) ผูบริหาร

จะตองมีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง สถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนโดยต้ังเปาหมายในการทํางานไวสูง      
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(High Expectation) และพยายามใชความรูความสามารถ ยุทธศาสตรเทคนิคหรือกระบวนการบริหารจัดการจูงใจโนมนาว

ใหบุคลากรทุกฝายรวมมือรวมใจปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูเปาหมายท่ีวางไวโดยคํานึงถึงคุณภาพนักเรียนเปนสําคัญ เพื่อให

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเกดิผลในทางปฏบัิตอิยางเปนรูปธรรม บรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา 7) ไดกลาวไววา ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูท่ีมี

ความสามารถสูง เพราะผูบริหารโรงเรียนเปนบุคลากรหลักท่ีสําคัญของสถานศึกษาและเปนผูนําวชิาชีพท่ีจะตองมสีมรรถนะ

ความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนมีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี จึงจะนําไปสูการจัดและบริหาร

สถานศึกษาท่ีดมีปีระสทิธิผล และประสทิธิภาพ  

 การกําหนดสมรรถนะของผูบริหาร และตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ก.ค.ศ.) กําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competencies) และสมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competencies) 

ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ ซึ่งตรงกับ 

ชาตรี โพธิกุล (2552, หนา 4) ท่ีไดกลาววา ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงตอการจัดการศึกษาของ

ชาติโดยเฉพาะ การบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนของตน แตมิใชวาผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาให

ประสบความสําเร็จไดเหมอืนกันทุกคน การบริหารจัดการสถานศึกษาใชวธีิการบริหารจัดการ ท่ีหลากหลายท่ีแตกตางกัน

ไปตามศักยภาพของสถานศึกษาจะมีความคลองตัว สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงไดทันตอเหตุการณผลงานท่ีเกิดขึ้นจาก

การดําเนินงานของสถานศึกษาทุกคนท่ีเกี่ยวของตองรับผดิชอบ ไมวาจะเปนความสําเร็จหรือการพัฒนาปรับปรุงแกไขการ

บริหารจัดการ การศึกษาในปจจุบันเปนการดําเนินการท่ีประกอบดวยการ วางแผนการจัดรูปงานและกําลังคนการจูงใจ

และการควบคุมการดําเนินงานของบุคลากรในหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานน้ันบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ผูบริหาร

เปนตัวจักรสําคัญจงึสมควรมีสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในการท่ีจะบริหารจัดการโรงเรียนท่ีสามารถครอบคลุม

ภารกจิและบทบาทไดท้ังหมดในโรงเรียน 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อท่ีจะไดทราบถึงสมรรถนะของ

ผูบริหารสถานศึกษา ขอมูลท่ีไดในการศึกษาคร้ังน้ีจะสะทอนใหผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนักถึงการพัฒนาตนเองให

เปนไปตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อใหมสีมรรถนะท่ีดใีนการบริหารจัดการโรงเรียน หรือผูบริหารระดับสูงขึ้นอาจ

นําขอมูลท่ีไดมาพจิารณาแนวทางในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพื่อนํา

ผลท่ีไดมาเสนอ และนิเทศเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเพื่อใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  

 2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

ในกาวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสมรรถนะหลักของผู บริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอน ดังน้ี

ประชากร เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูล 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารจํานวน 13 คน และครูจํานวน 114 คน รวมท้ังสิ้น 127 คน ใน

กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ปการศึกษา 

2557  

การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามา

จัดทําเคร่ืองมอืในการสอบถาม เร่ือง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

ดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 1) การ

มุงผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการท่ีดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเปนทีม  

เครื่องมอืทีใ่ชในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา กลุม

เครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปการศึกษา 2557 

โดยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลอืกตอบ (Check List) 

ตอนท่ี 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอย

หลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 4 สมรรถนะ คือ 1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ     

2) การบริการท่ีด ี3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเปนทีม ลักษณะแบบสอบถามเปน มาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scales)  5 ระดับ ของ Likert (Best&Kahn, 1993, pp 246-250) 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับ 5  หมายถงึ  มกีารปฏบัิติมากท่ีสุด 

ระดับ 4  หมายถงึ  มกีารปฏบัิติมาก 

ระดับ 3  หมายถงึ  มกีารปฏบัิติปานกลาง 

ระดับ 2  หมายถงึ   มกีารปฏบัิตินอย 

ระดับ 1  หมายถงึ  มกีารปฏบัิตินอยท่ีสุด 

เกณฑการวเิคราะหผลการประเมนิ ของเบสต (Best, อางถงึใน สุภาเพ็ญ จริยะเศษฐ, 2542, หนา 122) ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย   4.50  -  5.00   หมายถงึ  ปฏบัิติมากท่ีสุด    

คะแนนเฉลี่ย   3.51  -  4.50   หมายถงึ  ปฏบัิติมาก   

คะแนนเฉลี่ย   2.51  -  3.50   หมายถงึ  ปฏบัิติปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย   1.51  -  2.50   หมายถงึ  ปฏบัิตินอย   
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คะแนนเฉลี่ย   1.00  -  1.50   หมายถงึ  ปฏบัิตินอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนา

การศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ลักษณะแบบสอบถามปลายเปด

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

การสรางเคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ีมผีูวจิัยไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังน้ี 

1.  ศึกษาทฤษฎเีอกสาร ตํารา แนวคดิ และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ กับสมรรถนะของผูบริหาร 

2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามฉบับรางแบบสอบถามจากขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมด ใหครอบคลุม สมรรถนะของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

3. นําเสนออาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษาพจิารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใชภาษา  

4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความถูกตอง

ของเนื้อหา (Content) โดยใชเทคนิค IOC นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากล่ันกรองจาก

อาจารยท่ีปรึกษาแลวนําเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และหาคาดัชนีความ

สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเช่ียวชาญพจิารณาตามเกณฑดังน้ี 

ใหคะแนน    1   เมื่อแนใจขอคําถามน้ัน มเีนื้อหาตรงตามสมรรถนะ 

ใหคะแนน    0  เมื่อไมแนใจขอคําถามน้ัน มเีนื้อหาตรงตามสมรรถนะ 

ใหคะแนน  -1   เมื่อแนใจขอคําถามน้ัน มเีนื้อหาไมตรงตามสมรรถนะ 

การวเิคราะหดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคาํถามกับหลักการโดยใชสูตรดังน้ี (พวงรัตน ทวรัีตน, 2540, หนา 

117)    

สูตร         

 เมื่อ IOC    แทน คาความสอดคลองระหวางขอคาํถามกับความตองการ 

  R∑   แทน ผลรวมคะแนนของผูเช่ียวชาญ 

  Ν    แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ซึ่งขอคําถามท่ีใชไดน้ันตองมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับหรือ

มากกวา 0.50 ผลการวเิคราะหพบวาขอคําถามมคีาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of consistency) อยูระหวาง 0.67 – 1) 

 5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับบุคคลท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับประชากร จํานวน 30 คน ในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื  

 6. นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชแลวไปหาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาดวยสูตร

ของ ครอนบาค (Cronbach. 1990 p 202 – 204) ท่ีเรียกวาสัมประสทิธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) พบวา แบบสอบถามมคีา

ความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.91  

Ν
∑

=
RIOC
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 7. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวจิัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวจิัยดําเนินการดังน้ี 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดตอขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม     

ถึงผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงรายเขต 3 เพื่อขออนุญาต เก็บขอมูลจากประชากรท่ีกําหนดไว 

2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอย

หลวง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของแตละโรงเรียน 

3. การสงแบบสอบถามใหกลุมประชากรผูวิจัยสงดวยตัวเองในกลุมประชากรท่ีอยูใกลและกลุมประชากรท่ีอยู

ไกลไดสงทางไปรษณยีโดยสงซองติดแสตมปจาหนาซองถงึผูวจิัย 

4. การรวบรวมแบบสอบถามผูวิจัยไดเดินทางไปรวบรวมดวยตนเองหลังจากสง แบบสอบถาม ไปแลว 2 

สัปดาห และรอรับจากทางไปรษณยี 

5. ในกรณท่ีีไมไดรับแบบสอบถามคนืผูวจิัยไดนัดเพื่อไปเก็บ แบบสอบถามดวยตนเองอีกใน 1 สัปดาห 

6. ไดรับแบบสอบถามกลับคนืมาจํานวน 127 ฉบับ คดิเปนรอยละ 100 

7. นําแบบสอบถามท่ีไดคนื มาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบกอนนําไปวเิคราะหขอมูล 

การวเิคราะหขอมูล 

ผูวจิัยดําเนินการวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะหขอมูล ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ และคารอยละ  แลวนําเสนอในรูป

ตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วเิคราะหขอมูลโดย คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

    ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธี

วเิคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และบรรยายเชิงพรรณนา 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

ดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูวจิัยไดนําเสนอเปน 2 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

ดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

ดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูวจิัยไดนําเสนอเปน 2 ตอนดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น 127 คน 

เปนเพศชาย 48 คน คดิเปนรอยละ 37.80 เพศหญิง 79 คน คิดเปนรอยละ 62.20 อายุ 20-30 ป จํานวน 22 คน คิดเปน

รอยละ 17.32 อายุ 31-40 ป จํานวน 54 คิดเปนรอยละ 42.52 อายุ 41-50 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 16.24 อายุ 

51-60 ป จํานวน 30 คน คดิเปนรอยละ 23.62ผูบริหารสถานศึกษา 13 คน คิดเปนรอยละ 10.24 ครู 114 คน คิดเปนรอย

ละ 89.76 ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 1-10 ป 47คน คดิเปนรอยละ 37.01  ระยะเวลาดํารงตําแหนง 11-20 ป 45 คน 

คดิเปนรอยละ 35.43 ระยะเวลาดํารงตําแหนง 21-30 ป 17 คน คดิเปนรอยละ 13.39 และระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 

31-40 ป จํานวน 18 คน คดิเปนรอยละ 14.17 
ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา

ดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ใน

กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมการ

ปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการทํางานเปนทีม ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ ดานการ

บริการท่ีด ีดานการพัฒนาตนเอง มรีะดับการปฏบัิติมากตามลําดับ 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขาย

พัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

1. ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ พบวา สงเสริมการวัดประเมนิผล นําขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาวเิคราะหหาจุดเดน 

จุดดวย เปรียบเทียบเพื่อหาประสทิธิภาพ  

2. ดานการบริการท่ีด ีพบวา พัฒนาระบบการใหบริการใหทันตอสถานการณ โดยศึกษาความตองการของผูรับบริการ 

ศึกษาดูงาน ในและนอกพื้นท่ี เพือ่ใหการบริการบรรลุเปาหมาย พัฒนาเคร่ืองมอื ในการใหบริการแกบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน   

3. ดานการพัฒนาตนเอง พบวา พัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง ศึกษาตอ แลกเปลี่ยนเรียนรูแสวงหา

ความรูใหม ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อสามารถเสริมจุดเดน พัฒนาจุดดอย 

4. ดานการทํางานเปนทีม พบวา วางแผนกลยุทธ วสัิยทัศน ระบบการทํางานเปนทีมท่ีดี เนนการยอมรับ รับฟง 

รวมมอื มคีุณธรรม และจริยธรรม 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

จากการสรุปผลการวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอย

หลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประเด็นท่ีวจิัยนํามาอภปิราย ดังน้ี  
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1. ผลการวจิัยสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวงสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมมรีะดับการปฏบัิติอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน 

     1.1 ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ พบวา โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารมี

ความรูความเขาใจในการวางแผนงาน สงเสริม มุงม่ัน พัฒนา ติดตาม ประเมินการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิน

มาตรฐานอยางตอเนื่อง เพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิโดยเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, (2546, หนา 1-4) ไดกลาวไววา การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) ความ

มุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงานราชการใหดีหรือใหเกินกวามาตรฐานท่ีมีอยู โดยมาตรฐานน้ีอาจเปนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาของ

ตนเองหรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีสวนราชการกําหนดขึ้น อีกท้ังยังหมายความรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ

กระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ีโดดเดนและทาทาย สํานักงาน ก.ค.ศ. (2549) ไดกลาวไววา การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

(Achievement Motivation) หมายถึง ความมุงม่ันในการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีคุณภาพ ถูกตองครบถวน สมบูรณหรือให

เกินมาตรฐานท่ีมีอยู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องระบบการบริหารมุง

ผลสัมฤทธ์ิเปนสวนหน่ึงของการบริหารเชิงกลยุทธการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิมีความเช่ือมโยงโดยตรงกับการบริหารงาน

เชิงกลยุทธองคกรใชวสัิยทัศน พันธกจิ วัตถุประสงค และกลยุทธซึ่งอยูในแผนกลยุทธขององคกรเปนกรอบในการกําหนด

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors) และตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators) 

ของการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิเปนเคร่ืองมอืชวยประเมินความสําเร็จของการดําเนินการตามกลยุทธ องคกรท่ีมีการบริหาร

เชิงกลยุทธสามารถใชปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (CSF) และตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) ของการบริหารมุง

ผลสัมฤทธ์ิเปนกรอบวัดผลการปฏิบัติงานขององคกรเทียบกับเปาหมายเพื่อใหรูถึงความกาวหนาของการบรรลุ วิสัยทัศน

หากผลงานยังไมเปนไปตามเปาหมาย ผูบริหารองคกรควรปรับเปลี่ยนกลยุทธใหเหมาะสม สุกัญญา รัศมธีรรมโชติ (2004, 

หนา 48) กลาวถึง สก็อต บี พารี (Scott B. Parry) ไดนิยามคําวาสมรรถนะวาคือ กลุมของความรู (knowledge) ทักษะ 

(skills) และคุณลักษณะ (attributes) ท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งมีผลกระทบตองานหลักของตําแหนงงานหน่ึงๆ โดยกลุมความรู 

ทักษะ และคุณลักษณะดังกลาว สัมพันธกับผลงานของตําแหนงงานน้ันๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานท่ีเปนท่ี

ยอมรับ และเปนสิ่งท่ีสามารถเสริมสรางขึ้นได โดยผานการฝกอบรมและการพัฒนา และสอดคลองกับงานวิจัยของ ย่ิงยศ 

พละเลิศ (2550, หนา 60) ไดศึกษาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3  

พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวม และรายดานอยูใน

ระดับมาก 

1.2 ดานการบริการท่ีด ีโดยรวมมรีะดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา 

มีความพยายาม ความต้ังใจในการสราง ปรับปรุงระบบบริการ และใหบริการอยางมีประสิทธิภาพของผูบริหารบนพื้น

ฐานขอมูลความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ สอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงาน ก.ค.ศ. (2549) กลาวไว

วา การบริการท่ีดี (Service Mind) คือ ความต้ังใจและความพยายามของขาราชการในการปรับปรุงระบบบริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการดังน้ี 1) ความสามารถในการสรางระบบการใหบริการ คือ 

การศึกษาความตองการของผูรับบริการ การจัดระบบการใหบริการบนพื้นฐานของขอมูลความตองการ และการ

จัดรูปแบบระบบบริการท่ีดี 2) ความสามารถในการใหบริการ คือ ความต้ังใจ เต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการ 

การศึกษาผลการใหบริการเพื่อปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและความพึงพอใจของผูรับบริการ สํานักงานปลัดกระทรวง
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ศึกษาธิการ (2546, หนา 1-4) กลาววา จิตมุงบริการ (Service Mind) ความต้ังใจและความพยายามของผูบริหารในการ

ใหบริการเพื่อตอบสนองของผูรับบริการและหนวยงานภาครัฐ และสอดคลองกับงานวิจัยของ เพียรพันธุ กิจพาณิชยเจริญ 

(2552, หนา 129) ไดศึกษาการศึกษาสมรรถนะการบริหารวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตหนองแขม

กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา 1. สมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก    

ขุนวัง ณุวงศศรี (2550, หนา 110-112) ไดศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสุรินทร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสุรินทร เขต 2 พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก 

1.3 ดานการพัฒนาตนเอง โดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา 

ทําการศึกษาคนควาหาความรู ในแวดวงการศึกษาของผูบริหาร สามารถวิเคราะหวิธีการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับ 

จุดเดน จุดดอยของผูบริหารสถานศึกษา สามารถพัฒนาการใชภาษาไทยในการสื่อสาร การจับใจความ การอาน การฟง 

อภิปราย ต้ังคําถาม และตอบคําถามไดอยางชัดเจน ตรงประเด็น สามารถพัฒนาการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหา

ความรู จับใจความ สรุปเร่ืองจากการอาน การฟง อธิบาย ยกตัวอยาง ต้ังคําถามและตอบคําถามไดอยางชัดเจน ตรง

ประเด็น สามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกับเพื่อนรวมงาน สามารถประมวลความรู รวบรวมความรู นําความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใชในการพัฒนา

งาน สอดคลองกับแนวคดิของ สุกัญญา รัศมธีรรมโชติ (2004 p 48) กลาวถึง สก็อต บี พารี (Scott B. Parry) ไดนิยามคํา

วาสมรรถนะวาคอื กลุมของความรู (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งมผีลกระทบ

ตองานหลักของตําแหนงงานหน่ึงๆ โดยกลุมความรู ทักษะ และคุณลักษณะดังกลาว สัมพันธกับผลงานของตําแหนงงาน

น้ันๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ และเปนสิ่งท่ีสามารถเสริมสรางขึ้นได โดยผานการฝกอบรม

และการพัฒนา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 1-4) กลาววา การสะสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

(Expertise) ความขวนขวายสนใจใฝรูเพื่อสังคมพัฒนาศักยภาพความรูความเขาใจความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน

ราชการ ดวยการศึกษาคนควาหาความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อีกท้ังรูจักพัฒนาปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิง

วชิาการและเทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏบัิติงานใหเกดิผลสัมฤทธ์ิ สํานักงาน ก.ค.ศ. (2549) กลาววา การพัฒนาตนเอง 

(Expertise) คอื การศึกษา คนควาหาความรู ติดตามองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนา

งาน ดังน้ี 1) ความสามารถในการวิเคราะหตนเอง คือ วิเคราะหจุดเดนจุดดอยตนเอง การเลือกวิธีการพัฒนาตนเองให

เหมาะสมกับจุดเดน จุดดอย 2) ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การจับใจความการสรุปความจากการ

อานและการฟง ความชัดเจนในการอภิปรายและการอาน ยกตัวอยาง การต้ังคําถามและตอบคําถามไดตรงประเด็น      

3) ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู คือ การจับใจความและการสรุปจากการอานและการฟง 

ความชัดเจนในการอธิบายและยกตัวอยาง การต้ังคําถามและตอบคําถามตรงประเด็น 4) ความสามารถในการติดตาม

ความเคลื่อนไหวทางวชิาการและวชิาชีพ คอื การใชComputer เบ้ืองตน การใช e-mail Internet การเลือกใชแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลายและเหมาะสม การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมงาน 5) ความสามารถในการประมวลความรูและนําความรู

ไปใช คอื การวเิคราะหรวบรวมองคความรูเพื่อนําไปใชในการพัฒนางาน และการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช

ในการพัฒนางาน สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หนา 78 - 86) กลาววา ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ผูอื่น

และเปน การสงเสริมความเช่ียวชาญในอาชีพ และสอดคลองกับงานวจิัยของ   ยุพนิ สุขมา (2550, หนา 83-85) ไดศึกษา 
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สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

ขัน้พื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

1.4 ดานการทํางานเปนทีม โดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา มี

สวนรวมในการตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติงาน ใหการชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรงใหกําลังใจ ยอมรับฟงความคิดเห็น 

ขอตกลงตางๆรวมกันกับเพื่อนรวมงานในองคกร ปฏิบัติตนเปนผูนํา ผูตาม ตามบทบาทและกฎระเบียบท่ีกําหนดไว ดวย

คุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงาน ก.ค.ศ. (2549) กลาววา การทํางานเปนทีม (Teamwork) คือ 

การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรงใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน การปรับตัวเขากับผูอื่นหรือแสดงบทบาท

ผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสม 1) ความสามารถในการวางแผนเพื่อการปฏบัิติงานเปนทีม คอื การมีสวนรวมในการวางแผน

รวมกับผูอื่น การรับฟงความคิดเห็น การยอมรับขอตกลงของทีม การตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูล 2) ความสามารถใน

การปฏิบัติงานรวมกัน คือ ความเต็มใจรวมมือในการปฏิบัติงานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของ

ตน การปฏิบัติตน เปนผูนําหรือผูตามไดเหมาะสมกับบทบาท การรวมมือกับทีมงานในการแกปญหาการปฏิบัติงาน การ

สนับสนุนใหกําลังใจยกยองใหเกียรติผูอื่นในโอกาสท่ีเหมาะสม สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 1-4) 

กลาววาความรวมแรงรวมใจ (Teamwork) ความต้ังใจท่ีจะทางานรวมกันเปนสวนหน่ึงในทีมงานหนวยงานหรือองคกรโดยผู

ปฏบัิติมฐีานะเปนสมาชิกในทีมมิใชในฐานะหัวหนาทีมและมีความสามารถในการสรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับ

สมาชิกในทีม และสอดคลองกับงานวิจัยของ สฤษดิ์ เรืองแกว (2551) ไดศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารท่ี

สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมาเขต7 ประกอบดวย

สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาและสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการ

เรียนรู ผลการศึกษาพบวา 1) สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา มโีดยภาพรวมและรายดาน มกีารปฏิบัติอยูในระดับ

มากท่ีสุด 

2. ผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอย

หลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา  

      2.1 ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ สงเสริมการวัดประเมินผล นําขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาวิเคราะหหา

จุดเดน จุดดวย เปรียบเทียบเพื่อหาประสทิธิภาพ สอดคลองกับแนวคดิทฤษฎขีอง สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หนา 

78 - 86) กลาววา การมุงผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การมีวิสัยทัศน การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพขึ้น การ

กําหนดมาตรฐานการทางานใหไดผลสัมฤทธ์ิท่ียอดเยี่ยม การตรงตอเวลาการอุทิศเวลาใหราชการ การสงเสริมชุมชนมี

สวนรวมในการจัดการศึกษา 

      2.2 ดานการบริการท่ีดี พัฒนาระบบการใหบริการใหทันตอสถานการณ โดยศึกษาความตองการของ

ผูรับบริการ ศึกษาดูงาน ในและนอกพื้นท่ี เพื่อใหการบริการบรรลุเปาหมาย พัฒนาเคร่ืองมือ ในการใหบริการแกบุคลากร

ในโรงเรียน ชุมชน สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548, หนา 67)ได

กําหนดคานิยามความหมายของสมรรถนะ (Competency) ไววา คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรูทักษะ 

ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ท่ีทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆใน องคกร

กลาวคอื การท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหน่ึงไดมักจะตองมีองคประกอบของท้ัง ความรู ทักษะ ความสมารถ

และคุณลักษณะอื่นๆ ตัวอยางเชน สมรรถนะการบริหารท่ีดีซึ่งอธิบายวา “สามารถใหบริการท่ีผูรับบริการตองการได” 
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หากขาดองคประกอบตางๆ ไดแกความรูในงาน หรือทักษะท่ีเกี่ยวของ เชน อาจตองหาขอมูลจากคอมพิวเตอร และ

คุณลักษณะของบุคคลท่ีเปนคนใจเย็น อดทนชอบชวยเหลอืผูอื่นแลว บุคคล ก็ไมอาจจะแสดงสมรรถนะของการบริหาร ท่ี

ดดีวยการใหบริการท่ีผูรับบริการตองการได 

2.3 ดานการพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง ศึกษาตอ แลกเปลี่ยนเรียนรูแสวงหา

ความรูใหมๆ  อยางตอเนื่อง เพื่อสามารถเสริมจุดเดน พัฒนาจุดดอย สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ สุกัญญา รัศมีธรรม

โชติ (2004, หนา 48) กลาวถึง สก็อต บี พารี (Scott B. Parry) ไดนิยามคําวาสมรรถนะวาคือ กลุมของความรู (knowledge) ทักษะ 

(skills) และคุณลักษณะ (attributes) ท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งมีผลกระทบตองานหลักของตําแหนงงานหน่ึง ๆ โดยกลุมความรู 

ทักษะ และคุณลักษณะดังกลาว สัมพันธกับผลงานของตําแหนงงานน้ัน ๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานท่ีเปนท่ี

ยอมรับ และเปนสิ่งท่ีสามารถเสริมสรางขึ้นได โดยผานการฝกอบรมและการพัฒนา  

2.4 ดานการทํางานเปนทีม วางแผนกลยุทธ วิสัยทัศน ระบบการทํางานเปนทีมท่ีดี เนนการยอมรับ รับฟง 

รวมมือ มีคุณธรรม และจริยธรรม สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีของ กนกอร สมปราชญ (2548) ไดกลาวไววา ระบบ

การทํางานเปนทีม กระบวนการท่ีจําเปนของการทํางานเปนทีม คือการเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการ

แกปญหา การปอนขอมูลยอนกลับ ตลอดจนการสื่อสารท่ีชัดเจน เพื่อใหไดขอมูลในการตัดสินใจรวมกันเปนผลดีในการ

สรางความสามัคคี และการทํางานเปนกลุมทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความผูกพันและอนาคตของหนวยงาน ซึ่งผลท่ีไดรับจะ

เปนผลสําเร็จและความภาคภูมใิจของแตละคน ซึ่งจะนําไปถงึการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ัง  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช 

จากผลการศึกษาคนควาเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอย

หลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูศึกษาขอเสนอแนะ ดังน้ี  

1. ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ ควรสงเสริม และพัฒนาใหการติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย

ในแตละภารกจิอยางสมํ่าเสมอ 

2. ดานการบริการท่ีด ีควรสงเสริมใหผูบริหารมกีารจัดระบบการใหบริการบนพื้นฐานของขอมูลขาวสาร ความรู และ

ความตองการ 

3. ดานการพัฒนาตนเอง ควรเลอืกวธีิการในการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา ใหเหมาะสมกับจุดเดน 

จุดดอยของแตละคน 

4. ดานการทํางานเปนทีม ผูบริหารสถานศึกษาควรมกีารตัดสนิใจบนพื้นฐานของขอมูลเปนสําคัญ 

ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาคร้ังตอไป  

 1. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของครูกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

 2. ควรศึกษาปญหาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 

 3. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย 

เขต 3 
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กติตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับน้ีสําเร็จไดเนื่องจากไดรับความอนุเคราะหจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ 

อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา  ช้ีแนวทาง  ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเต็มใจและหวังดีตลอดมา จนทําใหการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ 

ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ีดวย 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทาน    

ท่ีใหความรูอันทรงคุณคาแกผูทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 ขอขอบคุณ นายวิเศษ เชยกระรินทร รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3    

นางสุพิชญา ฤทธ์ิรักษา ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นายกัมพล 

ไชยนันท ผู อํานวยการสถานศึกษา ที่กรุณาตรวจเครื่องมือการวิจัย ชี้แนะแนวทาง ขอบกพรองตางๆ ในการจัด

ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในคร้ังน้ีไปไดดวยดี 
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สุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

Organization  Health of The Phayao Primary Educational Service Area Office 2th 

กาญจน ีฟูคําใบ0

1* และ สันติ บูรณะชาติ1 2 

Kanjanee ukumbai1* and Santi Buranachart2 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา             

เขต 2 และแนวทางการพัฒนาสุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประชากร

ประกอบดวยบุคลากรท่ีปฏบัิติงานในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 84 คน เคร่ืองมอืท่ีใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม จํานวน 3 ดาน ไดแก ความตองการดานภารกจิ ความตองการดานบํารุงรักษา  

และความตองการดานความเจริญและการเปลี่ยนแปลงอยางสมบูรณสถิติท่ีใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ยคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  และการวเิคราะหเนื้อหา  ผลการวจิัยพบวา 

       1. สุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก  

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ความตองการดานบํารุงรักษา ความตองการดานภารกิจ และความตองการดาน

ความเจริญและการเปลี่ยนแปลงอยางสมบูรณ 

2. แนวทางการพัฒนาสุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต2 

2.1.  ความตองการดานบํารุงรักษา ผูบริหารควรจัดการประชุมช้ีแจงนโยบายการทํางานแกบุคลากรเพื่อ

สรางความเขาใจในเปาหมายและควรกําหนดวธีิการทํางานใหชัดเจน 

2.2.  ความตองการดานภารกิจ ผูบริหารควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในการทํางานและทักษะการบริหาร

จัดการสมัยใหม  จัดกจิกรรมเสริมสรางความสามัคคีและกจิกรรมผอนคลายความเครียดจากการทํางาน     

2.3.  ความตองการดานความเจริญและการเปลี่ยนแปลงอยางสมบูรณผูบริหารควรสงเสริมการทํางานเปน

ทีมและการสรางนวัตกรรม ใหโอกาสเสนอความคดิเห็นและแนวทางในการทํางาน 

คําสําคัญ: สุขภาพองคกร  
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Abstract  

The purpose of this Independent study was to determine the state of the organization health of The Phayao 

Primary Educational Service Area Office 2th and suggested to guide the organizational development. Study 

population was consisted the whole 84 staff who working in The Phayao Primary Educational Service Area Office 2th. 

The three-phasesquestionaire was the collected tool for this research by the 3 dimensions ; The Task Needs 

Dimension, Survival Needs Dimension and Growth and Development Needs Dimension. The statistics used in this 

study are percentage, mean, standard deviation and content analysis.  

1. The results showed that the state of the organization health of The Phayao Primary Educational Service 

Area Office 2th has the overall health are on the high level, sorted by descending ; Survival Needs Dimension is the 

first, The Task Needs Dimension and Growth is the second and the last is Development Needs Dimension.  

2. . The staff suggests to guide the organizational development that 

2.1. The administrator should to communicate their policy by face to face for clearly understanding and 

set the working process. 

2.2. The administrator should to expand the staff ability in the modern management skills, Including  

the recreation activities for harmony reinforce and relaxing activities from strain work. 

2.3. The administrator should to support for teamwork, new innovation, the opportunity to provide 

their comments and approach to work. 
 

Keywords: Organization Health  
 

บทนํา 

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 สงผลใหองคกรเตรียมความพรอมเพื่อความอยูรอดและบรรลุ

เปาหมายโดยการพัฒนาองคกรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง แนวคดิใหมในการพัฒนาองคกรมี  3 รูปแบบหลัก  ไดแก 1)  

องคกรสมรรถนะสูง (High  Performance Organization หรือ HPO) 2) องคกรแหงนวัตกรรม (Innovation  Organization)  

และ 3) องคกรสุขภาพด ี(Healthy Organization) ซึ่งแตละรูปแบบมแีนวทางการพัฒนาแตกตางกัน โดยนักพัฒนาองคกรมี

ขอสังเกตวาการพิจารณาความสําเร็จจากรายไดเปนหลักมิไดทําใหองคกรสามารถเติบโตไดอยางย่ังยืน  ขณะท่ีรูปแบบ

ขององคกรสุขภาพดี(Healthy Organization) มีแนวคิดท่ีมุงเนนการเติบโตอยางย่ังยืน(Sustainable Growth) ถึงพรอมดวย

สุขภาพองคกรท่ีดีหากองคกรติดกับดักแหงความสําเร็จของตนเองและคิดวาองคกรมีสุขภาพดีเพียงพอแลวจึงไมให

ความสําคัญตอการดูแลและตรวจสุขภาพอาจจะมสุีขภาพยํ่าแยและอาจจะไมประสบความสําเร็จอีกตอไปในอนาคต 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนองคกรทางสังคมท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนของสถานศึกษาและการยกระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานของประเทศท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  จากการประกาศใช

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พบการปฏิบัติงานมีความหลากหลายของบริบท
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และปจจัยการทํางาน ทําใหผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จํานวน 185 แหง มีระดับผลสัมฤทธ์ิและ

การพัฒนาท่ีแตกตางกันและมแีนวโนมท่ีจะแตกตางกันมากย่ิงขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนด

เกณฑมาตรฐานเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเปนเอกภาพพรอมเพรียงกันและเปนฐานไปสูการยกระดับใหสูงขึ้นในอนาคต  

โดยขอกําหนดในมาตรฐานท่ี 1 ไดกําหนดใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาดําเนินการบริหารจัดการโดยมุงผลสัมฤทธ์ิและ

พัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารภาครัฐ (PMQA) ซึ่งมตัีวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงช้ี ไดแก 1) มรีะบบการ

บริหารจัดการท่ีด ี2) มกีารพัฒนาเพื่อมุงสูความเปนเลศิ มรีายละเอียดครอบคลุมการบริหารจัดการองคกรท้ังระบบ   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  มีผลการประเมินคุณภาพ

การบริหารงานภาครัฐ (PMQA) ในระดับดีมากซึ่งแสดงถงึการบริหารจัดการท่ีเปนเลศิเปนผลใหองคกรประสบความสําเร็จ

ในการมุงสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization หรือ HPO) แตผลการประเมินไมไดแสดงถึงระดับ

สุขภาพองคกรซึ่งมคีวามสําคัญตอการธํารงรักษาประสทิธิภาพการทํางานรวมท้ังการพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางย่ังยนื 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวจิัยในคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บุคลากรสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จําแนกตาม 

1. อายุ 

2. ประเภทตําแหนง 

สุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2ตามแนวคดิของ ไมลล (Mile, 1969) 

1. ความตองการดานภารกจิ 

1.1. ความชัดเจนของเปาหมาย 

1.2.  ความเพยีงพอของการสื่อสาร 

1.3. การใชอํานาจท่ีเปนธรรม 

2. ความตองการดานบํารุงรักษา 

2.1. การใชทรัพยากรใหเกดิประโยชน 

2.2.  ความสามัคคี 

2.3.  ขวัญและกําลังใจ 

3. ความตองการดานความเจริญและการเปลี่ยนแปลง

อยางสมบูรณ 

3.1. การมนีวัตกรรมใหม 

3.2. ความเปนอิสระ 

3.3. ความสามารถในการปรับตัว 

3.4. ความเหมาะสมในการแกไขปญหา 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

ผูวจิัยทําการศึกษาโดยใชกลุมประชากร ไดแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 อําเภอจุน จังหวัดพะเยา จํานวน 84 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามปลายเปด

จํานวน 3 ตอน วเิคราะหขอมูลโดยใชสถติิรอยละ คาเฉลี่ยคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหาตรวจสอบความ

เท่ียงตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช (Content Validity) โดยวิธีการหาคาความสอดคลองแบบ  IOC  

(Index of Item Objective Conqruence) ทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 

ผลการศึกษา 

การวจิัยเร่ืองสุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  สรุปผลไดดังน้ี 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญมีอายุระหวาง 36 – 45 ปมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 36.71 ดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นมากท่ีสุด คดิเปนรอยละ  78.49 

2. สุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมพบวาอยูในระดับ

มากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีสุขภาพในระดับมากท้ัง 3 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ความ

ตองการดานบํารุงรักษาความตองการดานภารกจิและความตองการดานความเจริญและการเปลี่ยนแปลงอยางสมบูรณ 

3. แนวทางการพัฒนาสุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา 

3.1. ความตองการดานภารกจิ 1) ความชัดเจนของเปาหมาย โดยการประชุมช้ีแจงนโยบายการทํางานจาก

ผูบริหาร กําหนดวธีิการทํางานใหชัดเจน จัดคนใหเหมาะสมกับงานและความรูความสามารถ 2) ความเพียงพอของการสื่อสาร 

โดยพัฒนาระบบการสื่อสารท้ังการพัฒนาบุคลากรและเคร่ืองมืออุปกรณ 3) การใชอํานาจท่ีเปนธรรม โดยการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล กําหนดแนวทางปองกัน แกไข ยุติปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ พิจารณาใหรางวัลจากผลการ

ทํางานและความสามารถ 

3.2. ความตองการดานบํารุงรักษา 1) การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน โดยการพัฒนาบุคลากร เปดโอกาสให

บุคลากรทุกระดับแสดงความคดิเห็น สงเสริมการทํางานเปนทีม 2) ความสามัคคี โดยการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี

และความสัมพันธ ใชการประชุมเพื่อรวมกันทํางาน คิดแกปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรางความรับผิดชอบ

รวมกัน ชวยกันทํางาน 3) ขวัญและกําลังใจ โดยการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ ขวัญกําลังใจ จัดสถานท่ีและเวลา

เลนกฬีา สงเสริมการออกกําลังกาย สรางจติสํานึกรักองคกร 

3.3. ความตองการความตองการความเจริญและการเปลี่ยนแปลงอยางสมบูรณ 1) การมีนวัตกรรมใหม  

โดยการจัดเคร่ืองมอืท่ีทันสมัย ใชงานไดรวดเร็วพัฒนาบุคลากรดานสารสนเทศ สงเสริมการสรางนวัตกรรมใหมและมีการ

นําเสนอเผยแพร 2) ความเปนอิสระในการทํางาน โดยใหโอกาสบุคลากรแสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางตอผูบริหาร  

ประยุกตใชความรูความสามารถและแนวคิดใหมในการทํางาน ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นรอบดาน 3) ความสามารถ        

ในการปรับตัว โดยกําหนดแนวทางบริหารความเครียดจากการทํางาน สรางจิตสํานึกจิตอาสาในการทํางาน จัดกิจกรรม
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ออกกําลังกาย กิจกรรมผอนคลาย 4) ความเหมาะสมในการแกไขปญหาโดยกําหนดแนวทางปองกันความเสี่ยงจากการ

ทํางาน กําหนดกระบวนการแกไขปญหาท่ีเปนธรรม เปนยอมรับ ใชหลักคุณธรรม ใหโอกาสในการเรียนรูและแกไข

ขอผดิพลาด 

สรุปผลและอธปิรายผล 

1. สุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมและรายดานทุกดาน

อยูในระดับมาก ดานท่ีมคีาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ความตองการดานบํารุงรักษา ท้ังน้ีอาจเปนเพราะไดรับการจัดสรรทรัพยากร

การบริหารจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเพียงพอและดําเนินการบริหารจัดการดานบริบท  

คุณลักษณะ และภาระงาน ตามบทบาทของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สํานักงานการปฏิรูปการศึกษา, 2542, หนา 1 - 2) 

จงึสามารถใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนในการทํางาน สามารถจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอบรรยากาศการทํางาน บริหาร

จัดการดานบุคลากรและงบประมาณไดอยางเหมาะสมตามภารกจิ รวมท้ังพัฒนาบุคลากรและเคร่ืองมือใหมีประสิทธิภาพ

อยูเสมอสงผลตอบรรยากาศการทํางานท่ีเต็มไปดวยมิตรไมตรี บุคลากรมีความสามัคคี มีความยินดีมีความสุขในการ

ทํางานรวมกัน ปฏบัิติตอกันดวยความเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน มีขวัญและกําลังใจท่ีดี มีความตองการทํางานใหเกิด

ประโยชนกับองคกรมากกวาท่ีองคกรคาดหวังไว มีความภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจท่ีดีตอการทํางาน ซึ่งสงผลดีตอการ

ขับเคลื่อนองคกรจนบรรลุผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศแสดงถึงการเปนองคกรท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูงของสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิของฟอรเยอรและเวลล (1971) ท่ีไดจําแนกคุณลักษณะองคกร

สุขภาพสมบูรณวาเปนองคกรท่ีสมาชิกมีสวนรวมในการทํางาน มีบรรยากาศในการทํางานท่ีดี ผูบริหารเปดกวางตอการ

บริหารแบบมสีวนรวม บุคลากรมขีวัญกําลังใจและทํางานอยางมคีวามสุข สามารถทํางานไดเต็มสมรรถนะ มีความกาวหนา

และมผีลผลติขององคกรสูง และสอดคลองกับแนวคดิขององคการอนามัยโลก (1946) ในกรอบแนวคดิการพัฒนาท่ีทํางาน

นาอยู Healthy workplace Framework โดยกลาวถึงสุขภาวะในท่ีทํางานวาองคกรตองอาศัยการพัฒนาและสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของเกสร ฟุมเฟอย (2552, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาเร่ืองสุขภาพองคกรของกลุมการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชน พบวาในภาพรวมสุขภาพองคกรของกลุมการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชนอยูในระดับมาก ฉะน้ันการจัดการองคกรในปจจุบันไดใหความสําคัญ

กับการใชทรัพยากรใหเกดิประโยชน การกําหนดเปาหมายใหบุคลากรมุงพัฒนาไปในทิศทางเดยีวกัน การสรางสิ่งแวดลอม

ท่ีเอื้อตอการทํางาน การสรางความสามัคคี ตลอดจนการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร ซึ่งสงผลเกื้อหนุนตอการ

สรางบรรยากาศการทํางาน การมุงหวังใหเกดิผลลัพธท่ีดตีอการพัฒนาคุณภาพกระบวนการทํางาน และความตองการให

องคกรมคีวามม่ันคงและเขมแข็งในทุกสภาวะ 
แนวทางการพัฒนาสุขภาพองคกรสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต  2ผูวิจัยสามารถ

อภิปรายผลเปนรายดานดังน้ี 
2.1. ความตองการดานภารกิจ องคกรควรแจงเปาหมายการทํางานใหบุคลากรรับทราบอยางชัดเจน มีระบบ

การสื่อสารท่ีเพยีงพอ และผูบริหารควรใชอํานาจท่ีเปนธรรมท้ังน้ีอาจเปนเพราะองคกรใชรูปแบบการสื่อสารภายในท่ียังไม

เหมาะสมกับลักษณะของสื่อและความตองการของบุคลากร แมจะไดกําหนดวิสัยทัศน นโยบายและภารกิจไวอยางชัดเจน  
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กําหนดเปาหมายงานใหสอดคลองกับภารกิจและจัดชองทางการสื่อสารไวหลากหลายชองทางแลวก็ตาม แตยังขาดการ

สื่อสารโดยตรงจากผูบริหาร ซึ่งแสดงใหเห็นวาระบบการสื่อสารภายในองคกรยังขาดประสิทธิภาพท่ีดีการใชสื่อท่ีไม

เหมาะสมอาจสงผลตอความคลาดเคลื่อนในการรับรูและการตีความ ทําใหไมเขาใจในเปาหมาย สงผลถึงการจัดทํา

แผนปฏบัิติการคลาดเคลื่อนกับเปาหมายท่ีแทจริงและตองมกีารปรับแผนบอยบุคลากรตองใชเวลาทํางานมากขึ้นหรือแกไข

งานบอยคร้ัง สงผลตอความเขาใจวาเปนเพราะองคกรกําหนดขัน้ตอนการทํางานไมชัดเจนดังน้ันผูบริหารจึงควรจัดประชุม

ช้ีแจงนโยบายแกบุคลากรอยางสมํ่าเสมอซึ่งสอดคลองกับแนวคดิของอรุณรัตน ชินวรณ (2553, หนา 65 - 74) ท่ีกลาววา

การสื่อสารโดยผูนําองคกรเปนการสื่อสารท่ีมีพลังท่ีสุด และสอดคลองกับแนวคิดของณัฐยา สินตระการผล (2549, หนา  

38 - 39) วาคุณสมบัติของผูนําแหงความสําเร็จคือมีความสามารถในการสื่อสารอยางชัดเจน สามารถโนมนาวใจคนทุก

ประเภททามกลางสถานการณท่ีแตกตางอยางมีประสิทธิภาพ รางอิทธิพลเหนือผูอื่นผานบทสนทนา การเขาประชุมกลุม  

และการปราศรัยตอหนาผูคนจํานวนมากซึ่งจะสงผลถงึความเช่ือม่ันและความรวมมือในการทํางานใหบรรลุเปาหมายดาน

การใชอํานาจท่ีเปนธรรมบุคลากรเสนอใหผูบริหารใชธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีแนวทางยุติปญหาท่ีมี

ประสทิธิภาพ พจิารณาใหความดคีวามชอบโดยยึดผลการทํางานเปนหลักท้ังน้ีอาจเปนเพราะการบริหารขององคกรต้ังอยู

บนรากฐานของนโยบายการกระจายอํานาจ จึงมอบอํานาจการตัดสินใจเบ้ืองตนแกหัวหนางาน ซึ่งอาจเผชิญกับอุปสรรค   

ท่ีสงผลกระทบตอประสทิธิภาพในการตัดสนิใจประกอบกับขาดการประชุมแจงนโยบายจากผูบริหารองคกรอยางตอเนื่อง  

จงึมกีารทบทวนการตัดสนิใจบอยคร้ังซึ่งสงผลถงึความเช่ือม่ันของบุคลากรตอความรูความสามารถของหัวหนางานหรือผู

ท่ีรับผิดชอบ  จึงเสนอใหองคกรประเมินตรวจสอบผลการทํางานกับเปาหมายและมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย

สอดคลองกับนิติพล ภูตะโชติ (2556, หนา 282) วาการตัดสินใจท่ีผิดพลาดอาจนํามาซึ่งความลมเหลวและความขัดแยง 

ในองคกร และสอดคลองกับสาคร สุขศรีวงศ (2551, หนา 78) ผูบริหารควรคํานึงถึงกรอบทางความคิด การกระทําตอ

สังคมและจริยธรรมทางการจัดการ  
2.2. ความตองการดานบํารุงรักษา องคกรควรใชทรัพยากรใหเกดิประโยชน เสริมสรางความสามัคค ีขวัญและ

กําลังใจท้ังน้ีอาจเปนเพราะบุคลากรมีพื้นฐานความรูความเขาใจในภารกิจ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและได

พัฒนางานบางดานจนมีความเปนเลิศในการปฏิบัติ (Bes Practice) องคกรจึงไมไดกําหนดแผนการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรอยางตอเนื่องและจริงจังผลการวจิัยพบวาบุคลากรมคีวามคดิเห็นตอการจัดสรรทรัพยากรวามีความเหมาะสมใน

ระดับมาก  แตเมื่อพจิารณาถงึความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแนวใหมและนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

ภารกจิพบวาอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับขอเสนอของบุคลากรท่ีตองการใหองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการ

พัฒนาความรู ทักษะการทํางาน ตลอดจนใหโอกาสแสดงความคดิเห็นและสงเสริมการทํางานเปนทีมรวมทํางานรวมความ

รับผดิชอบและรวมแกปญหา ซึ่งแสดงใหเห็นวาความเลิศในการปฏิบัติ (Best Practice) คือการบรรลุศักยภาพระดับสูงสุด

ของระดับการปฏิบัติการ บุคลากรยังมีความตองการเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการแนวใหมในศตวรรษท่ี 21 ไดแก          

การทํางานเปนทีม การจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งตอบสนองความตองการความกาวหนาและพัฒนาตนเอง (Growth needs)  

สอดคลองกับทฤษฎลํีาดับขัน้ของความตองการของมาสโลว (อางอิงถึงในนิติพล ภูตะโชติ, หนา 187 – 192) วาความตอง

การะดับสูงของมนุษยคอืการเติมเต็มศักยภาพของตนเองใหถงึขดีสุดยอด มคีวามเปนอิสระในการตัดสินใจและแสดงความ

คิดเห็น การคิดสรางสรรค และสอดคลองกับผลการวิจัยขององคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

(อางอิงถึงในกระทรวงการตางประเทศ, 2556) ท่ีกลาวถึงการรักษาระดับการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลิตภาพในระยะ
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ยาววาสามารถทําไดโดยการพัฒนาศักยภาพเชิงโครงสราง ไดแก การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย รวมท้ังบุคลากร

ตองการเติมเต็มดานจติใจและใชชวงเวลารวมกับกลุมพวกเดียวกัน เพื่อสรางความสามัคคีและพลังในการทํางาน จึงควร

จัดกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี มีการทํางานเปนทีมในงานท่ีตองระดมความคิดซึ่งเปนแนวปฏิบัติหน่ึงของนโยบาย

กระจายอํานาจ  รวมท้ังจัดกจิกรรมออกกําลังกายและนันทนาการนอกสถานท่ีเพื่อสรางขวัญและกําลังใจท่ีดี ซึ่งจะสงผล

สะทอนกลับสูองคกรโดยการมีจิตสํานึกรักองคกร กระตุนแรงจูงใจในทางบวกทําใหตองการทํางานใหเกิดประโยชนกับ

องคกรมากกวาท่ีองคกรคาดหวังไว ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการสรางเสริมสุขภาพในองคกรภาครัฐ (สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2551) ท่ีมีนโยบายใหสวนราชการระดับตาง ๆ สามารถกําหนดนโยบายท่ีเอื้อตอสุขภาพ  

ท่ีสัมพันธกับการสรางเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สงผลถึงการปรับสภาพแวดลอมในหนวยงานของตนเอง

ตามบริบทท่ีเหมาะสม  รวมท้ังสามารถนําไปต้ังงบประมาณเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวติของบุคลากรได    
2.3 ความตองการดานความเจริญและการเปลี่ยนแปลงท่ีสมบูรณ องคกรควรสงเสริมการสรางนวัตกรรมใหม

และมกีารนําเสนอเผยแพร ใหอิสระในการทํางาน สงเสริมและสนับสนุนความสามารถในการปรับตัวและมีความเหมาะสม

ในการแกไขปญหา ท้ังน้ีอาจเปนเพราะองคกรประกอบดวยบุคลากร 2 กลุม ดังน้ี กลุมท่ีสรางสรรคนวัตกรรมของตนเอง

ตองการใหองคกรพัฒนาตอยอดสูการเปนผลการปฏบัิติงานท่ีดี และกลุมท่ียังไมมีองคความรูเพียงพอในการคิดและสราง

นวัตกรรมของตนแตมีความตองการรับการสนับสนุนจากบุคลากรกลุมแรก หากท้ังสองกลุมไดรับการตอบสนองจะเกิด

ผลดีตอองคกรสอดคลองกับแนวคิดของ Peter Skarzynski & Rowan Gison (อางอิงในณัฐยา สินตระการผล, หนา 

44-45 , 316-326) วาจุดเร่ิมตนของนวัตกรรมมีเงื่อนไข  ไดแก การใหบุคลากรไดคิดทบทวนคิดหาสิ่งใหม กระตุนใหมี

ความคดิหลากหลาย ปจจัยท่ีกระตุนการสรางนวัตกรรมใหม ไดแก การฝกอบรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝกสอน

ใหคําปรึกษา และการใหรางวัลดวยการช่ืนชมในดานความเปนอิสระในการทํางาน นอกจากน้ีบุคลากรยังเสนอใหผูบริหาร

รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ  สนับสนุนใหมีการนําความรูและแนวคิดใหมไปใชในการทํางานแมแนวคิดอาจ

สวนทางกับผูบริหารดานความสามารถในการปรับตัว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Donald F.Kettl (อางอิงถึงใน อนุรักษ  

วัฒนะถาวรวงศ, 2552, หนา 252) ในหนังสือการปฏิวัติทางการจัดการภาครัฐท่ัวโลก The Global Public Management  

Revolution  วาการปฏิรูปการจัดการภาครัฐคือการจัดการหนาท่ีพื้นฐานและเปนศูนยกลางในการทําหนาท่ีปฏิรูปใหมี

ความสําเร็จ  โดยตองใชทักษะตาง ๆ ของบุคลากรกระบวนการรวมท้ังสถาบันตางๆ ท่ีจะทําใหม่ันใจในกระบวนการปฏิรูป

ใหมีการจัดการไดดีขึ้น จึงเปนความทาทายของเพิ่มประสิทธิภาพและกระตุนการเจริญเติบโต  รวมท้ังองคกรควรมี

แนวทางจัดการความเครียดจากการทํางาน โดยจัดกิจกรรมออกกําลังกาย กิจกรรมผอนคลาย เพราะปริมาณภาระงาน       

ท่ีมาก รวมท้ังความมุงม่ันขององคกรท่ีเนนประสิทธิภาพในการทํางาน สงผลตอความเครียดของบุคลากรซึ่งแสดงใหเห็น

วาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีครอบคลุมท้ังกายและใจสงผลตอขวัญและกําลังใจของบุคลากร จะทําใหเกิดพลัง

ใจและกระตุนจิตสํานึกความรับผิดชอบตองานแมวาตองเจออุปสรรคและปญหา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดองคกรแหง

ความสุข 8 ประการ ในฐานท่ี 3 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(2556) ในการผอนคลายความตึง

เครียดวาตองมวีธีิผอนคลายความเครียดเพื่อไมใหรูสึกกดดันมากเกินไป การบริหารความเครียดขององคกรแสดงถึงการ

มุงความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยท้ังในดานการเสริมสรางปญญา อารมณและความสัมพันธ จึงควรใหความสําคัญ

กับการปรับทัศนคติการทํางานโดยใชกิจกรรมเชิงบวกท่ีเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีภายใตความคิดท่ีวาหาก

บุคลากรมคีวามสุขในการทํางานจะนําไปสูความสําเร็จของการทํางาน ในดานความเหมาะสมในการแกไขปญหา องคกร
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ควรกําหนดแนวทางปองกันความเสี่ยงมีการแกไขปญหาท่ีเปนธรรมเปนท่ียอมรับ ใชหลักคุณธรรม ใหโอกาสผูปฏิบัติงาน

แกไขขอผดิพลาด เรียนรูจากความผิดพลาด สอดคลองกับแนวคิดของสาคร สุขศรีวงศ (2551) วาผูบริหารตองแยกแยะ

ปญหาท่ีตองตัดสินใจ ซึ่งมี 3 ประเภท ไดแก ปญหาวิกฤต ปญหาไมวิกฤต และปญหาท่ีเปนโอกาส โดยผูบริหารตองใช

คุณธรรมในการแกปญหา ใหโอกาสบุคลากรแกไขขอผิดพลาดจากการทํางานซึ่งถือเปนปญหาท่ีเปนโอกาส เนื่องจาก

สถานการณของปญหาจะแฝงไวดวยศักยภาพและโอกาสแหงความสําเร็จ ซึ่งจะพลกิผันสงผลดตีอองคกร 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

1.   ความตองการดานภารกิจ พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกรใหมีหลากหลายชองทาง สามารถใชได

สอดคลองและเหมาะสมกับภารกิจ ประกอบดวย การสื่อสารอยางเปนทางการ การสื่อสารแบบเผชิญหนา การสื่อสาร

ประชาสัมพันธ และการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีเพื่อใหบุคลากรไดรับทราบเปาหมายและนโยบายในการทํางาน ซึ่งจะทํา

ใหบุคลากรมองเห็นเปาหมายรวมกันอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการแบงกันทํางานโดยใชความรูและความเช่ียวชาญเฉพาะ

ดานตามบทบาทหนาท่ี ชวยกันทํางานในรูปแบบของทีม นําระบบการสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการมาใชใน

การติดตอประสานงาน สรางความเขาใจและเรียนรูซึ่งกันและกัน สงผลถึงความสําเร็จในงานรวมกันและลดความขัดแยง

ในองคกร 

2. ความตองการดานบํารุงรักษา พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง ท้ังความรูเฉพาะ

ทางตามหนาท่ีรับผิดชอบและทักษะการทํางานท่ีจําเปนสําหรับองคกรในศตวรรษท่ี 21 เพื่อใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  

สามารถพัฒนาและรักษาประสิทธิภาพในการทํางาน นําไปสูการใชทรัพยากรในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

แมจะมีขอจํากัดดานงบประมาณและความทันสมัยของเคร่ืองมืออุปกรณ สามารถสรางสรรคพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ

ทํางาน 

3. ความตองการความเจริญและการเปลี่ยนแปลงท่ีสมบูรณ มีระบบบริหารความเสี่ยงจากจากการทํางาน  

ไดแกความเสี่ยงในระบบงานและความเสี่ยงตอสุขภาพกายและจิตของบุคลากรอันเนื่องมาจากความเขาใจตอเปาหมาย 

ไมชัดเจน มรีะบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการทํางานท่ีไมรัดกุมจะชวยลดความผดิพลาดในงาน ซึ่งสงผลกระทบตอ

ระดับความสําเร็จของงานและความเครียดของบุคลากร ดังน้ันควรมีระบบควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการทํางานแบบ

กัลยาณมิตร เพื่อใหองคกรม่ันใจวามีการทํางานตรงกับเปาหมายท่ีกําหนดโดยไมสงผลตอความเครียดของบุคลากร          

จัดกจิกรรมออกกําลังกายและสันทนาการเพื่อผอนคลายความเครียดและความเมื่อยลาของรางกายและจิตใจท่ีเกิดจาก

การทํางาน  

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาสุขภาพองคกรของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรท่ีมสุีขภาพดสํีานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
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การศึกษาคนควาอิสระน้ีเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรการบริหารการศึกษา  สามารถจัดทําจนเปนผลสําเร็จดวยดี  

โดยการสนับสนุนและความกรุณาจากผูบังคับบัญชา ผูเช่ียวชาญ บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 2 และอาจารยท่ีปรึกษา  จนการศึกษาคนควาอิสระสําเร็จลุลวงดวยด ี

คุณคาและคุณประโยชนอันเกดิจากวจิัยฉบับน้ี  ผูวจิัยขอมอบเพื่อบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย  และผูมี

พระคุณท่ีใหความเมตตาเกื้อหนุนจนผูวจิัยประสบกับความสําเร็จในชีวติ 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรม

ของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควา คือ ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนนานาชาตินีวา 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 300 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซีและมอรแกน ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 169 คน ทําการสุมแบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมอืท่ีใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา มีคาความเท่ียงตรง

ตามเนื้อหา (IOC) ระหวาง .67 ถึง 1.00 คาความเช่ือม่ันเทากับ .959 สถิติท่ีใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การทดสอบคาที (t-test) การวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (one-way ANOVA) และการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู

ดวยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe’s method) ผลการวจิัยพบวา 1) การจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา

ในความคิดเห็นของผูปกครอง โดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ 

ดานการตอนรับ ดานอาคารสถานท่ี ดานระยะเวลา ดานประชาสัมพันธ ดานการอํานวยความสะดวก และดานการมีสวนรวม

ของผูปกครอง 2) ความพงึพอใจของผูปกครองตอการจัดกจิกรรมโดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย คอื ดานการตอนรับ ดานอาคารสถานท่ี ดานระยะเวลา ดานประชาสัมพันธ ดานการอํานวยความสะดวก 

และดานการมีสวนรวมของผูปกครอง 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมจําแนกตาม เพศ 

ระดับการศึกษา และสถานะทางเศรษฐกิจ พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทย

โรงเรียนนานาชาตินีวาโดยภาพรวมและรายรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานอายุ ที่พบวาผูปกครองที่มีอายุ 41-45 ป 

มคีวามพงึพอใจตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยโรงเรียนนานาชาตินีวา ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง แตกตางกับ

ผูปกครองท่ีมอีายุสูงกวา 45 ป อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
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คําสําคัญ: การจัดกจิกรรม ความพงึพอใจ  
 

Abstract  

This research aimed to study the activity management of Thai Language and Culture department in NIVA 

International School and to compare parents’ satisfaction towards the activity management. The samples used in this 

study were 169 parents of students enrolled in the second semester of the academic year 2015. The instrument 

used in this research was a rating scale questionnaire with IOC .67 – 1.00 and reliability of .959. The statistics used 

for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and Scheffe’s method. 

The results found that: 1) The activity management hosted by Thai language and culture department of NIVA 

International School in all 6 aspects were rate at a high level and the mean score from high to low were as follows: 

reception, building and facilities, length of time, public relation, facilitation, and parents’ participation, respectively. 

2) The parents’ satisfaction towards the activity management in all 6 aspects were rate at a high level and the mean score 

from high to low were as follows: reception, building and facilities, length of time, public relation, facilitation, 

and parents’ participation, respectively. 3) There was no significant difference on the parents’ satisfaction towards 

the activity management classified by gender, educational level, and economic status, except age, that there was a significant 

difference between parents age 41-45 and above 45 at the level of .05. 
 

Keywords: Activities’ management, Parents’ satisfaction  
 

บทนํา 

วัฒนธรรมเปนเอกลักษณของชาติ เปนสวนสําคัญท่ีผูกมัดจติใจของคนไทยดวยกันใหมีความคิด ความเช่ือแบบไทย 

มคีวามภูมใิจท่ีเปนคนไทย (เปรม ติณสูลานนท, ม.ป.ป. อางอิงใน จรัญ จติสาคร, 2547, หนา 2) นอกจากวัฒนธรรมจะมี

ความสําคัญสําหรับเด็กนักเรียนไทยแลว ยังสงผลตอนักเรียนตางชาติท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยอีกดวย 

เนื่องจากนักเรียนตางชาติท่ีเขามาศึกษาในประเทศไทยจะไดเรียนรูวัฒนธรรมไทยจากการจัดการเรียนรูโดยครูแผนกภาษาไทย

ของแตละโรงเรียน รวมท้ังไดเรียนรูโดยประสบการณตรงจากการศึกษา การปฏิบัติ และการมีสวนรวมในกิจกรรมวันสําคัญ 

ไดแก กจิกรรมวันลอยกระทง กจิกรรมวันพอ และกจิกรรมวันสงกรานต ซึ่งจัดขึ้นในทุกป เพื่อเปนการเผยแพรและเรียนรู

วัฒนธรรมอันดงีามของคนไทย 

โรงเรียนนานาชาติเปนสถานศึกษาท่ีมุงตอบสนองความตองการของเด็กตางชาติท่ีติดตามผูปกครองซึ่งยายมาทํางาน

ท่ีประเทศไทย แตในปจจุบันผูปกครองไทยสวนหน่ึงนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ดวยเหตุผลท่ีตองการ

ใหเด็กมโีอกาสเรียนภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตลอดจนไดอยูในระบบการศึกษาของประเทศน้ันๆ และเนื่องจากปจจุบัน 

มโีรงเรียนนานาชาติเปดดําเนินการจํานวนมาก ทางคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จงึมคีวามหวงใย

ผลกระทบท่ีมีตอเด็กไทย จึงกําหนดใหนักเรียนไทยเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สัปดาหละ 5 คาบ เพื่อใหเกิดความภูมิใจ

ในชาติไทย ใหไดเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมของตน จนสามารถใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ (สมาคมโรงเรียนนานาชาติ
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แหงประเทศไทย, 2542, หนา 59) เมื่อภาษาและวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีแยกกันไมออก การเรียนรูภาษาจึงตองเรียนรูวัฒนธรรม

ควบคูกันไป (นงคราญ ชวลติ, หนา 2553, หนา 1) ดังน้ันการใชภาษาจึงตองคํานึงถึงวัฒนธรรมดวย การใชภาษาท่ีดีเพื่อการฟง 

การพูด การอาน และการเขยีนควรใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมเชนเดยีวกัน 

การจัดกจิกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวามุงเนนใหนักเรียนไดเปนผูศึกษาและลงมือทํากิจกรรม

โดยมคีรูแผนกภาษาไทยเปนผูใหคําแนะนํา โดยกจิกรรมท่ีจัดมดัีงน้ี จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสําคัญในช้ันเรียน การแสดง

ของนักเรียนท่ีแสดงออกถึงความเปนไทย การเปดรานขายอาหารไทย และกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเปนไทย เชน 

การรดนํ้าดําหัวในวันสงกรานตเปนตน โดยทางโรงเรียนมีนโยบายสงเสริมใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในทุก ๆ กิจกรรม

เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดขีองนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน และผูปกครอง  

สําหรับผูปกครองในฐานะท่ีเปนผูใหการเลี้ยงดูและมคีวามใกลชิดกับผูเรียนมากท่ีสุดตองการใหผูเรียนมีอนาคตท่ีดี

และดําเนินอยูในสังคมไดอยางมคีวามสุข ดังน้ัน จงึจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง

ในการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมของโรงเรียนใหดีขึ้นและเปนประโยชนกับนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ 

ปกรณ ศรีตนทิพย (2553, หนา 1) ท่ีกลาววา การรวมมือกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครองจะสงผลประโยชนสูงสุดตอผูเรียน

และการมีสวนรวมอยางแทจริงจะเกิดขึ้นไดถาผูปกครองไดเกิดความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน ท้ังน้ี โรงเรียนควร

เปดโอกาสใหผูปกครองไดเขามามสีวนรวมในการจัดการกจิกรรมของโรงเรียน ซึ่งจะเกิดประโยชนกับตัวผูเรียนและยังเปน

การสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองกับนักเรียนอีกดวย การมีสวนรวมจะชวยใหทุกฝายเกิดความเขาใจตรงกัน

และเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน สนับสนุน ใหผูเรียนไดพัฒนาอยางมปีระสทิธิภาพ 

 ดวยเหตุผลขางตนรวมไปถึงการเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรมของ

แผนกภาษาไทย ผูศึกษาในฐานะท่ีเปนครูผูสอนแผนกภาษาไทยของโรงเรียนนานาชาตินีวา จึงไดศึกษาการจัดกิจกรรม

และความพงึพอใจของผูปกครองตอการจัดกจิกรรมของแผนกภาษาไทยโรงเรียนนานาชาตินีวา ซึ่ง ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี

จะนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานและเปนแนวทางในการวางแผนจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยเพื่อเกิดประโยชนสูงสุด

ตอการพัฒนาตัวผูเรียนอยางแทจริง 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการจัดกจิกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา 

2. เพื่อศึกษาความพงึพอใจของผูปกครองตอการจัดกจิกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา 

3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา

จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ สถานะทางเศรษฐกจิ 
 

สมมตฐิานของการวจัิย  

ผูปกครองท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม

ของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวาแตกตางกัน 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนนานาชาตินีวา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

จํานวน 300 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนนานาชาตินีวา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง เครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 169 คน 

การสุมตัวอยางใชวธีิการสุมแบบหลายขัน้ตอน (multi-stage random sampling) 

เครื่องมอืทีใ่ชและการหาคุณภาพ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับ

การจัดกจิกรรมและความพงึพอใจของผูปกครองตอการจัดกจิกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา โดยแบงเปน 

6 ดาน คือ ดานการประชาสัมพันธ ดานการตอนรับ ดานอาคารสถานท่ี ดานระยะเวลา ดานการอํานวยความสะดวก 

และดานการมสีวนรวมของผูปกครอง โดยหาคุณภาพเคร่ืองมือดวยการนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 

ตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงดานเนื้อหาไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00 นําแบบสอบถามท่ีผาน

การปรับปรุงแลวไปใชกับผูปกครองท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  30 คน วิเคราะหคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยวิธี

หาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ .959 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล 

 ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไดรับคนื 169 ฉบับคดิเปนรอยละ 100 สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล

คอื คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบคาที (t-test) และทดสอบสมมติฐานโดยใชการวเิคราะหความแปรปรวน

ทางเดยีว (one – way ANOVA) 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการวเิคราะหการจัดกจิกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา ดังแสดงในตาราง 1 

 

ตาราง 1  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา 

โดยภาพรวมเปนรายดาน 

    ดาน 

 

การจัดกจิกรรมของแผนกภาษาไทย 

ในโรงเรยีนนานาชาตนิวีา 
X  SD ระดับ 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ดานประชาสัมพันธ 

ดานการตอนรับ 

ดานอาคารสถานท่ี 

ดานระยะเวลา 

ดานการอํานวยความสะดวก 

ดานการมสีวนรวมของผูปกครอง 

3.87 

4.22 

4.22 

4.04 

3.75 

3.63 

.81 

.82 

.74 

.74 

.81 

.80 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 เฉล่ีย       3.95   .63 มาก 
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 จากตาราง 1 พบวา ผูปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียน

นานาชาตินีวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (X = 3.95, SD = .63) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาท้ัง 6 ดานอยูในระดับ

มาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการตอนรับ ( X  = 4.22, SD = .82) และดานอาคารสถานท่ี ( X  = 

4.22, SD = .74) รองลงมา ไดแก ดานระยะเวลา (X  = 4.04, SD = .74) ดานประชาสัมพันธ (X  = 3.87, SD = .81) ดานการ

อํานวยความสะดวก ( X  = 3.75, SD = .81) และดานการมสีวนรวมของผูปกครอง ( X  = 3.63, SD = .80) ตามลําดับ 

2. ผลการวเิคราะหความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา 

ดังแสดงในตาราง 2 
 

ตาราง 2  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมของแผนก

ภาษาไทยในโรงเรยีนนานาชาตินวีา โดยภาพรวมเปนรายดาน 

    0 ดาน ความพงึพอใจตอการจัดกิจกรรมของแผนก

ภาษาไทยในโรงเรยีนนานาชาตินวีา 
X  0SD ระดับ 

ความพงึพอใจ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ดานประชาสัมพันธ 

ดานการตอนรับ 

ดานอาคารสถานท่ี 

ดานระยะเวลา 

ดานการอํานวยความสะดวก 

ดานการมสีวนรวมของผูปกครอง 

3.92 

4.28 

4.23 

4.06 

3.77 

3.64 

.76 

.71 

.71 

.71 

.78 

.80 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 เฉลี่ย 3.98 .59 มาก 
 

จากตาราง 2 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา 

โดยภาพรวม ผูปกครองมคีวามพงึพอใจตอการจัดกจิกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวาโดยภาพรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก ( X  = 3.98, SD = .59 ) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการตอนรับ ( X = 

4.28, SD = .71 ) รองลงมา คอื ดานอาคารสถานท่ี ( X  = 4.23, SD = .71 ) ดานระยะเวลา ( X  = 4.06, SD = .71 ) ดาน

การประชาสัมพันธ ( X  = 3.92, SD = .76 ) ดานการอํานวยความสะดวก ( X  = 3.77, SD = .78 ) และดานการมีสวน

รวมของผูปกครอง ( X  = 3.64, SD = .80 ) ตามลําดับ 

1. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียน

นานาชาตินีวา เมื่อจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และสถานะทางเศรษฐกิจ พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกตามอายุ

พบวา มคีวามแตกตางกัน ดังแสดงในตาราง 3 และตาราง 4 
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ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทย

ในโรงเรยีนนานาชาตินวีา รายดาน จําแนกตามอายุ 

ดาน 

ความพงึพอใจของผูปกครอง 

ตอการจัดกิจกรรมของ 

แผนกภาษาไทย 

ตํ่ากวา 41 ป 41-45 ป สูงกวา 45 ป 

F p 
X  SD X  SD X  SD 

1 ดานการประชาสัมพันธ 4.07 .57 3.91 .77 3.78 .90 1.54 .21 

2 ดานการตอนรับ 4.35 .70 4.34 .71 4.15 .72 .99 .37 

3 ดานอาคารสถานที ่ 4.25 .71 4.30 .67 4.12 .77 .69 .50 

4 ดานระยะเวลา 4.16 .73 4.10 .71 3.91 .67 1.33 .26 

5 ดานการอํานวยความสะดวก 3.76 .74 3.85 .81 3.69 .78 .48 .61 

6 ดานการมสีวนรวมของผูปกครอง 3.67 .69 3.82 .73 3.39 .91 3.45 .03* 

รวม 4.03 .50 4.05 .58 3.83 .67 1.74 .17 

หมายเหตุ: *นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

จากตาราง 3 พบวา ผูปกครองท่ีมีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียน

นานาชาตินีวาในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม

ดานการมสีวนรวมของผูปกครองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายคู

ดวยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe’s method) ดังตาราง 4 
 

ตาราง 4  แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทย

ในโรงเรยีนนานาชาตินวีา จําแนกตามอายุ เปนรายคู 

   อายุ 

                    ( X ) 

 ต่ํากวา 41 ป  

(3.67) 

41-45 ป 

(3.82) 

สูงกวา 45 ป 

(3.39) 

ต่ํากวา 41 ป 

(3.67) 
- .156 .283 

41-45 ป 

(3.82) 
 - .439* 

สูงกวา 45 ป 

(3.39) 
  - 

หมายเหตุ: *นัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
  

 จากตาราง 4 พบวา ผูปกครองท่ีมอีายุ 41 – 45 ป มคีวามพงึพอใจตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียน

นานาชาตินีวาในดานการมีสวนรวมของผูปกครองแตกตางจากผูปกครองท่ีมีอายุสูงกวา 45 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 สวนคูอื่นไมแตกตางกัน 
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สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผล 

1. ผูปกครองมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา โดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการตอนรับและดานอาคารสถานท่ี 

ดานระยะเวลา ดานประชาสัมพันธ ดานการอํานวยความสะดวก และ ดานการมสีวนรวมของผูปกครอง 

2.  ความพงึพอใจของผูปกครองตอการจัดกจิกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา โดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการตอนรับ ดานอาคารสถานท่ี 

ดานระยะเวลา ดานประชาสัมพันธ ดานการอํานวยความสะดวก และ ดานการมสีวนรวมของผูปกครอง 
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยโรงเรียน

นานาชาตินีวา โดยจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ สถานะทางเศรษฐกิจ ใน 6 ดาน ไมพบความแตกตางกัน ยกเวน

ดานอายุ พบวา ผูปกครองท่ีมีอายุ 41-45 ป มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในดานการมีสวนรวมของผูปกครอง

แตกตางจากผูปกครองท่ีมอีายุสูงกวา 45 ป อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05  

อภปิรายผล 

การศึกษาคร้ังน้ี มปีระเด็นท่ีนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ดานการประชาสัมพันธ พบวา ผูปกครองมีความคิดเห็นวาการจัดการการประชาสัมพันธของแผนกภาษาไทย

อยูในระดับมากและผูปกครองก็มีความพึงพอใจในระดับมากท้ังน้ีเนื่องจากแผนกภาษาไทยจะมีการดําเนินการประชาสัมพันธ

กจิกรรมผานทางสื่อท่ีมีความหลากหลาย โดยจะประชาสัมพันธผานทางปฏิทินกิจกรรมรายปซึ่งทางโรงเรียนไดมีการประชุม

วางแผนรวมกับครูแผนกภาษาไทยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยรายป เมื่อไดขอสรุปแจกใหกับผูปกครอง

และลงในเว็บไซต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันชัย นงคสูงเนิน (2546, หนา 103) ท่ีไดศึกษาเร่ือง การศึกษาการบริหารงาน

ประชาสัมพันธของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

พื้นฐาน (2549, หนา 8-9) ไดกลาววา การวางแผนการประชาสัมพันธเปนเร่ืองท่ีโรงเรียนสวนใหญตองทําโดยทุกฝาย

ตองมีสวนรวมในการวางแผน ดังนั้น การกําหนดรายละเอียดกิจกรรมที่จะจัดจึงเปนการประชาสัมพันธอยางหนึ่ง 

ซึ่งงานประชาสัมพันธของโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จน้ันมักจะเกิดจากผูบริหารมีการวางแผนท่ีจริงจังและเอาใจใส 

นอกจากนี้ ทางแผนกภาษาไทยยังไดมีการทําแผนโฆษณาท่ีมีสีสันสวยงาม มีรูปแบบตัวหนังสือท่ีชัดเจน และมีรูปแบบสะดุดตา 

ติดบริเวณจุดสําคัญของโรงเรียนเพื่อใหผูปกครองท่ีมารับบุตรหลานสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน  

2. ดานการตอนรับ พบวา ผูปกครองมีความคิดเห็นวาการตอนรับของแผนกภาษาไทยอยูในระดับมาก

และผูปกครองก็มคีวามพงึพอใจในระดับมาก เนื่องจากทางแผนกภาษาไทยไดเตรียมนักเรียนท่ีมสีวนรับผดิชอบในการจัดกจิกรรม

มาเปนผูตอนรับ โดยมีหนาท่ีใหความชวยเหลือ แนะนํา และบอกทางใหกับผูท่ีมารวมงานดวยวาจาท่ีสุภาพ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ บวรรัตน ชัยสุริยา (2552, หนา 82) ซึ่งกลาววา การตอนรับจะมีประสิทธิภาพหากสถานศึกษาใหผูท่ีมีสวนรวม

ในการจัดงานเปนผูตอนรับและใหขอมูลแกผูท่ีมารวมงาน นอกจากน้ีผูท่ีทําหนาท่ีตอนรับจะตองเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพดี ออนนอม 

พูดจานุมนวล และสามารถใหขอมูลท่ีชัดเจน โดยทางแผนกภาษาไทยจะใหผูตอนรับประจําจุดสําคัญ ไดแก ลานจอดรถ 

บริเวณทางขึ้นหองประชุม และ บริเวณภายในงาน ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูปกครอง 
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3. ดานอาคารสถานท่ี พบวา ผูปกครองมีความคิดเห็นวาอาคารสถานที่จัดงานที่ทางแผนกภาษาไทยจัดอยู 

ในระดับมากและผูปกครองก็มคีวามพงึพอใจอยูในระดับมาก เนื่องจาก สถานท่ีจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยจะจัดท่ีบริเวณ

โรงเรียนนานาชาตินีวา แบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนท่ีเปนลานกวางเพื่อใหเหมาะกับกิจกรรมท่ีตองใชพื้นท่ีขนาดใหญ 

เชน กจิกรรมลอยกระทง และกจิกรรมวันสงกรานต ท่ีมกีารเปดรานขายของ หรือ มกีารเลนนํ้า เปนตน และอีกสวนจะเปน

บริเวณหองประชุมช้ันบนอาคารเรียน ซึ่งเหมาะกับกิจกรรมท่ีเนนการแสดง เชนกิจกรรมวันพอ โดยภาพรวมแลวสถานท่ีจัดงาน

มีความสะอาด เปนระเบียบ มีความปลอดภัยกับผูมารวมงาน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อรวรรณ อนันตกีรติการ 

(2550, หนา 135-136) พบวา ผูเขารวมงานมีความพึงพอใจตอสถานท่ีจัดงานท่ีมีความสะอาด มีบรรยากาศภายในพื้นท่ี

ท่ีเหมาะสม และมกีารจัดสรรพื้นท่ีไดอยางคุมคาอยูในระดับมาก เชนเดียวกับผลการวิจัยของ เกิดศิริ เจริญวิศาล (2553, 

หนา 209) พบวา สถานท่ีจัดการจะตองมสีิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีเอื้อตอการจัดงาน ไดแก อุณหภูมิท่ีเหมาะสม แสงสวาง

ท่ีเหมาะสม มคีวามสะดวกสบาย สะอาด และมสีิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเพยีงพอ ตามลําดับ 

4. ดานระยะเวลา พบวา ผูปกครองมีความคิดเห็นวาระยะเวลาการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยโรงเรียน

นานาชาตินีวา มีความเหมาะสมระดับมาก และผูปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากทางแผนกภาษาไทยมีการระบุ

เวลาเร่ิมตนและสิ้นสุดการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน เชน กิจกรรมวันลอยกระทง และกิจกรรมวันสงกรานต เปนกิจกรรมท่ีมี

กจิกรรมท่ีหลากหลายมากมายจึงใชเวลาในการจัดท้ังวัน ซึ่งนักเรียนและผูปกครองท่ีเปดรานขายของมีโอกาสท่ีจะขายสินคา

ไดตลอดท้ังวัน สวนกิจกรรมวันพอ เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีมีกิจกรรมไมมากนักจึงใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง ซึ่งจากผล

การสํารวจพบวาผูปกครองสวนใหญมคีวามพงึพอใจกับระยะเวลาท่ีทางแผนกภาษาไทยจัด  

5. ดานการอํานวยความสะดวก พบวา ผูปกครองมคีวามคดิเห็นวาการอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

ของแผนกภาษาไทย โรงเรียนนานาชาตินีวา อยูในระดับมาก และผูปกครองมีความพึงพอใจตอการอํานวยความสะดวกอยูใน

ระดับมาก เนื่องจาก โรงเรียนนานาชาตินีวามีการอํานวยความสะดวกดานสถานท่ีจอดรถท้ังทางลานกวางหนาโรงเรียน

และลานกวางหลังโรงเรียน มบีริการหองนํ้าชายและหญงิในทุกช้ันของตึก นอกจากน้ียังมกีารบริหารนํ้าดื่มเย็นท่ีผูปกครอง

สามารถดื่มไดตลอดเวลา กิจกรรมท่ีจัดบริเวณลานกวางจะมีเกาอ้ีบริการอยูบริเวณโรงอาหาร สวนกิจกรรมท่ีใชหองประชุม

เปนสถานท่ีจัดกิจกรรมจะมีการจัดเกาอ้ีใหท้ังนักเรียน ครู และ ผูปกครอง ดังท่ีเจนจิรา ปกษา (2552, หนา 64) ไดกลาววา 

ผูรวมงานจะคํานึงถงึความพยีงพอของท่ีจอดรถเปนสําคัญ รองลงมาคอืมนํ้ีาดื่มท่ีเพยีงพอ และมีความสะดวกเปนระเบียบ 

ตามลําดับ 

6. ดานการมสีวนรวมของผูปกครอง พบวา ผูปกครองมคีวามพงึพอใจดานการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ท้ังในดาน

การใหความรู การสรางประสบการณแกบุตรหลาน สนับสนุนดานกําลังทรัพย และ มีสวนรวมในการชวยงาน ยกเวน การมี

สวนรวมใหขอเสนอแนะในการจัดกจิกรรมท่ีผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก ทางแผนกภาษาไทย 

มเีพยีงการประชุมกันในแผนก และ ประชุมกับผูบริหาร โดยมไิดประชุมกับตัวแทนผูปกครองจงึทําใหผูปกครองขาดการมสีวนรวม

ในจุดน้ี อาจเนื่องจากขอจํากัดทางดานระยะเวลา รูปแบบ และ ขอจํากัดดานงบประมาณ ดังน้ันทางผูบริหารจึงเปดโอกาส

ใหทางแผนกภาษาไทยออกแบบรูปแบบกจิกรรมใหเหมาะสมนักเรียน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีทางโรงเรียนกําหนดให 

หากทางแผนกภาษาไทยใหทางผูปกครองเขามามสีวนรวมในการออกแบบกจิกรรม และทางแผนกภาษาไทยติดดวยปจจัย

ตาง ๆ ทําใหไมสามารถจัดงานไดตามท่ีผูปกครองตองการจะสงผลใหเกิดผลเสียกับทางโรงเรียนมากกวา ซึ่งปญหาการมี

สวนรวมของผูปกครองน้ันสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชิต วงศมณี (2550, หนา 1) ซึ่งศึกษาเร่ือง การศึกษาปญหาการมี
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สวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของกลุมโรงเรียนประจมิ จังหวัดแพร พบวา สวนท่ีเปนปญหามากท่ีสุด

ในเร่ืองของการบริหารงานกิจกรรมคือ การท่ีผูปกครองขาดการมีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรมตาง ๆ ภายในสถานศึกษา 

คดิเปนปญหารอยละ 82.3 ดังน้ัน การจัดกจิกรรมท่ีมปีระสทิธิภาพควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมสนับสนุน

กจิกรรมและรวมใหขอมูลพรอมใหขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใชจากการศกึษา  

1.1 ดานการประชาสัมพันธ จากผลการศึกษาพบวา ขอการประสัมพันธมคีวามท่ัวถงึ และสื่อท่ีใชประชาสัมพันธ

มคีวามหลากหลาย มคีาเฉลี่ยนอยกวาขออื่น ๆ  ดังน้ัน ทางแผนกภาษาไทยอาจมกีารประสานงานกับเจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธ

ของโรงเรียนใหเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น จากเดิม มีเพียงปฏิทินบอกกิจกรรมประจําป ทางเว็บไซต และทาง  

การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ ท้ังน้ีทางโรงเรียนควรจะเพิ่มชองทางการแจงขาวสารใหกับผูปกครองเพิ่มอีกหน่ึงชองทาง 

คือ ทางการสงขอความทางโทรศัพทถึงผูปกครอง ซึ่งจะทําใหผูปกครองไดรับขาวสารการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย

และอยางท่ัวถงึกอปรกับมคีวามหลากหลายดวย 

1.2 ดานการตอนรับ จากผลการศึกษา พบกวา ขอผูทําหนาที่ตอนรับสามารถใหขอมูลไดถูกตองชัดเจน 

มคีาเฉลี่ยนอยกวาขออื่น ๆ ดังน้ัน ครูผูดูแลจงึควรมกีารฝกซอมเด็กนักเรียนผูทําหนาท่ีตอนรับทุกคนกอนถึงวันงานเพื่อให

เกดิความผดิพลาดนอยท่ีสุด 

1.3 ดานอาคารสถานท่ี จากผลการศึกษา พบวา ขอสถานท่ีจัดกจิกรรมมคีามพอเพยีง มีคาเฉลี่ยนอยกวา

ขออื่น ๆ ดังน้ัน ทางแผนกภาษาไทยจึงอาจมีการระบุลงในจดหมายเชิญรวมงานวาผูปกครองจะมารวมงานหรือไมมารวมงาน

จํานวนกี่คน เพื่อใหสะดวกตอการจัดเตรียมสถานท่ี โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีตองใชหองประชุม หรือ หากเปนกิจกรรมท่ีคาดวา

ผูปกครองจะมารวมงานจํานวนมากอาจหลกีเลี่ยงการจัดงานบริเวณหองประชุมและจัดบริเวณลานกวางของโรงเรียนแทน 

1.4 ดานระยะเวลา จากผลการศึกษาพบวา ขอการระบุเวลาเร่ิมตนและสิ้นสุดการจัดกิจกรรมและระยะเวลา

ท่ีจัดกจิกรรมมคีวามเหมาะเหมาะสม มคีาเฉลี่ยนอยท่ีกวาขออื่นๆ ดังน้ันทางแผนกภาษาไทยควรมีการแจงเวลาและรายละเอียด

ของงานต้ังแตเร่ิมงานจนสิ้นสุดงาน นอกจากน้ีทางแผนกควรสอบถามผูปกครองถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการจัด

กจิกรรมเพื่อพัฒนาการจัดกจิกรรมในคร้ังตอไป 

1.5 ดานการอํานวยความสะดวก จากผลการศึกษาพบวา ขอการบริการสถานท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย

นอยกวาขออื่น ๆ ดังน้ัน ทางโรงเรียนควรมกีารจัดระเบียบการจอดรถเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูปกครองมากขึ้น 

1.6   ดานการมสีวนรวมของผูปกครอง จากผลการศึกษาพบวา ขอการมีสวนรวมใหขอเสนอแนะในการจัด

กจิกรรมของผูปกครอง มคีาเฉลี่ยนอยกวาขออื่น ๆ ดังน้ัน ทางแผนกภาษาไทยอาจทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจัดกจิกรรมแตละกจิกรรมใหผูปกครองตอบแบบสอบถามวาหากจัดกจิกรรมคร้ังหนาผูปกครองตองการเสนอแนะเร่ืองใดบาง

และนําไปปรับปรุงในคร้ังตอไป 

2. ขอเสนอแนะในการศกึษาคร้ังตอไป คอื 

2.1   ควรศึกษาเร่ืองความพงึพอใจตอการจัดกจิกรรมในเชิงลกึ 

2.2   ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพงึพอใจของการจัดกจิกรรมของโรงเรียน 
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ดานสถิติ ท่ีไดสละเวลาใหคําแนะนําผูศึกษาเกี่ยวกับการทําขอมูลทางสถิติ และขอขอบคุณ Mr.Jonathan D.Just ผูอํานวยการ

โรงเรียนฝายมัธยมศึกษาท่ีอํานวยความสะดวกใหผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูลในคร้ังน้ี  
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บทคัดยอ 

การวจิัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ดานกายภาพ ดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน และดานการปฏสัิมพันธระหวาง

บุคคล โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางไดแก ครู จํานวน 176 คน ปฏิบัติงาน 

การสอนในปการศึกษา 2557 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคา

ความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ .97 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา 

1) การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยรวมและในแตละดานอยูใน

ระดับมาก และ 2)_สถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีการจัดสภาพแวดลอมโดยรวมไมแตกตางกัน 

เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ดานกายภาพ สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ มคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางมีความแตกตางกัน 

อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตาง 
 

คําสําคัญ: การจัดสภาพแวดลอม สถานศึกษา 
 

Abstract  

 The purposes of this study were to investigate and to compare environmental management in schools 

under the Jurisdiction of Ratburana District Office, Bangkok Metropolitan Administration in the aspects of physical 

facilities, administration, teaching and learning and personal interaction in overall and each aspect classified by school 
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size. The samples were 176 school teachers working in the academic year of 2014. The instrument used for 

collecting data was a five rating scale questionnaire with the reliability of .97. Data were analyzed by using 

percentage, mean, standard deviation, one way analysis of variance and Scheffe’s method. The results found that 

1) The environmental management in schools under the Jurisdiction of Ratburana District Office in overall and each 

aspect were at a high level. 2) There was no significant difference among the schools with different sizes : small, 

medium and large, on environmental management in overall. When considered in each aspect, it was found that 

there was a significant difference between the medium and the large sized ones in the aspect of physical facilities, 

and between the small and the medium sized ones in the aspect of personal interaction at the level of .05. 
 

Keywords: Environmental Management, School 
 

บทนํา 

 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพเปนเร่ืองท่ีจําเปนอยางย่ิง โดยจะตองเปนการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เพื่อทําใหศักยภาพท่ีมีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี ทําใหเปนคนท่ีรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม 

คุณธรรม รูจักพึ่งตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 

2545, หนา 1) นอกจากน้ี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 

ไดกําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไวในหมวดที่ 4: แนวการจัดการศึกษาที่มุงประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 

โดยระบุไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน

มคีวามสําคัญท่ีสุด โดยท่ี กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

การจัดกระบวนการเรียนรู ตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตาง

ของผูเรียน ท้ังน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย พอแม ผูปกครอง และชุมชน

มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 7) การจัดการเรียนรู

เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ี

กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ยึดหลักวา ผู เรียนมีความสําคัญท่ีสุด เช่ือวาทุกคน

มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียนกระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน 

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง 

เนนใหความสําคัญ ท้ังความรูและคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 20)  

 ในการจัดการศึกษาใหมคีุณภาพดังกลาว สภาพแวดลอมนับเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีจะสงเสริมและพัฒนา

ผูเรียนใหเกดิการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ ท้ังน้ีการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนหากจะมองโดยภาพรวมแลวเราสามารถ

จัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนไดคือ 1) สภาพแวดลอมดานกายภาพ ไดแก สิ่งท่ีสามารถมองเห็นหรือจับตองได เชน 

บริเวณตาง ๆ ภายในสถานศึกษา อาคารเรียน อาคารประกอบ หองประชุม โรงอาหาร หองนํ้าหองสวม ท่ีจอดรถ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ ปายนิเทศ ถนน ทางเช่ือมระหวางอาคาร ท่ีดื่มนํ้า ท่ีลางมือลางเทา สื่อการเรียนการสอน 
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ครุภัณฑและวัสดุตาง ๆ สิ่งชี้วัดที่แสดงลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดีไดแกการถูกสุขลักษณะ ความรมรื่น

และความสวยงาม ความเปนระเบียบ และความสะอาด การจัดและสรางสิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนเร่ืองของแตละโรงเรียน 

ท่ีมีสภาพปญหาและความตองการแตกตางกัน ขึ้นอยูกับแนวคิดของบุคลากรภายในโรงเรียนนั้น ๆ ที่จะสรางขึ้น 

2) สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน ไดแก การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 

ตลอดจนการจัดบริการเพื่อสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการตาง ๆ ท่ีใหผูเรียนไดรับความรูและประสบการณไดมากท่ีสุด 

ภายใตบรรยากาศท่ีนาเรียนรู เชน การกําหนดวัตถุประสงคดานการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู 

การจัดแหลงเรียนรู การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณเพื่อการเรียนรู การใหแรงเสริมแกผูเรียนและผูสอน 

การประเมนิผลและวัดผลการเรียนรู 3) สภาพแวดลอมดานการบริหารจัดการไดแก การดําเนินการใด ๆ ภายในขอบเขต

ของสถานศึกษาเพื่อใหปฏิบัติงานสําเร็จลงดวยความรวมมือของบุคลากร เชน การจัดโครงสรางองคกร ปรัชญา แนวคิด 

ระบบและวิธีการบริหารจัดการ การจัดสํานักงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใชในการบริหารจัดการ หลักเกณฑและ 

แนวปฏิบัติงาน การติดตามนิเทศ การตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาและสรางขวัญในการทํางาน และ 

4) สภาพแวดลอมดานการปฏสัิมพันธระหวางบุคคล ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางครูและบุคลากรในสถานศึกษา ปฏิสัมพันธ

ระหวางครูกับนักเรียน ปฏสัิมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน (เสรี ลาชโรจน, 2546, หนา 62-63) 

 สถานศึกษาซึ่งมีสภาพแวดลอมดี จะทําใหนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความรูสึกพอใจ ภูมิใจ 

อบอุนใจ สบายใจ รูสึกในความเปนเจาของ และอยากมาโรงเรียน สถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดลอมไมดีจะทําใหสมาชิก 

เกดิความรูสกึเบ่ือหนายและไมอยากมาโรงเรียน สถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดลอมดีจะทําใหทุกคนทํางานรวมกันอยางเต็มท่ี

และมีความสุข สําหรับนักเรียนโรงเรียนเปรียบเสมือนบานแหงท่ีสองของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะตองใชชีวิตในโรงเรียน 

เปนเวลาหลายช่ัวโมงในแตละวัน โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งนักเรียนยังอยูในระหวางปฐมวัยควรไดรับการดูแล 

เอาใจใสเปนพิเศษ โรงเรียนจึงควรจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหคลายกันหรือดีกวาท่ีบานโดยสนองความตองการของ

นักเรียนท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม จติใจและสติปญญา (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2546, 

หนา 235) ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของพระครูวิรุฬหสุตคุณ (2554, หนา 11) ท่ีกลาววาปจจัยอีกประการหนึ่งท่ีมี

ความสําคัญอยางย่ิงตอการเรียนรูของผูเรียน คือ สภาพแวดลอมเพราะสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูจะชวยพัฒนาเด็ก

ใหเปนผูเรียนท่ีมีคุณภาพได ดังน้ันครูจึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดสภาพแวดลอมท่ีกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู 

และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเพื่อท่ีจะไดเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนใหไปสูเปาหมายท่ีตองการ 

              สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดวย 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน 

วัดบางปะกอก โรงเรียนรัตนะจนีะอุทิศ  โรงเรียนวัดแจงรอน โรงเรียนวัดสารอด โรงเรียนวัดสน และโรงเรียนวัดประเสริฐ

สุทธาวาส ท้ัง 6 โรงเรียนมีนโยบายในการสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา จากการศึกษาขอมูลรายงานประจําปของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต 

ราษฎรบูรณะ ปการศึกษา 2556 ในภาพรวมพบวาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ มีปญหาดานการจัด

สภาพแวดลอม ไดแก_1) ปญหาดานกายภาพ พบวา มีการกอสรางอาคารเรียนใหม สงเสียงรบกวน มีฝุนละอองจํานวนมาก 

สภาพอาคารสถานท่ีภายในสถานศึกษามีจํากัด และมีความแออัด หองนํ้า หองสวมขาดสุขลักษณะ มีการชํารุดและไมเพียงพอ

กับจํานวนนักเรียน สถานศึกษาควรเพิ่มและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแหลงการเรียนรูใหนาสนใจและสอดคลองกับ

ความสนใจของนักเรียนอยางตอเนื่อง 2) ดานการบริหาร พบวา บุคลากรในสถานศึกษายังขาดความรวมมือรวมใจ
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และการประสานงานที่ดี การประชาสัมพันธขอมูลของโรงเรียนใหชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบยังนอย 

ขาดความสมํ่าเสมอในการนิเทศ 3)_ดานการเรียนการสอน พบวา ครูควรตองไดรับการสงเสริมใหมีทักษะในการจัดการเรียนรู

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการคิดวิเคราะห ทักษะการสังเกตของนักเรียน ทักษะการใชสื่อของครูการทําวิจัยในช้ันเรียน 

การวัดและประเมนิผล การสรางบรรยากาศในการเรียนใหนักเรียนมคีวามรับผดิชอบและต้ังใจในการเรียน และควรพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระใหดขีึ้น 4)_ดานการปฏสัิมพันธระหวางบุคคล พบวานักเรียนขาดทักษะในการทํางาน

เปนทีม สภาพครอบครัวนักเรียนไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาการเรียน การปฏิสัมพันธระหวางครู นักเรียน และผูปกครอง

ยังมนีอย 

 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา เพื่อประโยชน

ตอการพัฒนานักเรียน รวมท้ังแกปญหาอุปสรรคดานคุณภาพของนักเรียน จึงสนใจศึกษาการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ เพื่อใหไดขอมูลเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ดานกายภาพ 

ดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน และดานการปฏสัิมพันธระหวางบุคคล 

2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร

โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ ท่ีมีขนาดแตกตางกัน มีการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา

โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 

 

วธิวีทิยาการวจัิย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนขาราชการครูปฏบัิติหนาท่ีสายการสอน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต 

ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานครปการศึกษา 2557 จํานวน 6 โรงเรียน รวม 237 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนขาราชการครูปฏิบัติหนาท่ีสายการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557 จํานวน 6 โรงเรียน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่

และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 608-609) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 176 คน  
 

เครื่องมอืที่ใชและการหาคุณภาพ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เปนแบบสอบถาม

เกี่ยวกับ การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 4 ดาน คือ ดานกายภาพ 



 

3391 

 

จํานวน 14 ขอ ดานการบริหาร จํานวน 13 ขอ ดานการจัดการเรียนการสอน จํานวน 15 ขอ และดานการปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล จํานวน 12 ขอ รวมขอคําถาม จํานวน 54 ขอ ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา

โดยผูเช่ียวชาญ 3 คน ไดคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาต้ังแต .67 – 1.00 แลวนําแบบสอบถามทดลองใช (Try Out) กับครูผูสอน

ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน วิเคราะหคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ .97  
 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล 

ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไดรับคืน 168 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.45 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One_Way_Analysis of 

Variance) และการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวธีิของเชพเฟ (Scheffe’s Method) 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะหการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร  

โดยรวมและในแตละดาน ดังแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง_1_ แสดงคาเฉลี่ย_( X )_และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน_(S.D.)_การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยรวมและในแตละดาน  

การจัดสภาพแวดลอมของสถานศกึษา 

สังกัดสํานักงานเขตราษฎรบรูณะ 

n = 168 
ระดับ 

  ( X )  S.D. 

1. ดานกายภาพ   3.94  0.75 มาก 

2. ดานการบริหาร   4.15  0.68 มาก 

3. ดานการเรียนการสอน   4.13  0.66 มาก 

4. ดานการปฏสัิมพันธระหวางบุคคล   4.17  0.69 มาก 

รวม   4.10  0.70 มาก 
  

 จากตาราง 1 แสดงวา การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมและในแตละดาน ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดสถานศกึษา 

 

การจัดสภาพแวดลอม 

ในสถานศกึษาสังกัด 

สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 

1. ดานกายภาพ ระหวางกลุม 2.281 2 1.140 4.248 .016 

 ภายในกลุม 44.293 165 .268   

 รวม 46.574 167    

2. ดานการบริหาร ระหวางกลุม .483 2 .242 .907 .406 

 ภายในกลุม 43.966 165 .266   

 รวม 44.450 167    

3. ดานการเรียนการสอน ระหวางกลุม 1.397 2 .699 2.636 .075 

 ภายในกลุม 43.744 165 .265   

 รวม 45.142 167    

4. ดานการปฏสัิมพันธระหวาง ระหวางกลุม 2.033 2 1.016 3.607 .029 

    บุคคล ภายในกลุม 46.499 165 .282   

 รวม 48.531 167    

 ระหวางกลุม 2.189 2 1.095 2.282 .105 

รวม ภายในกลุม 79.144 165 .480   

 รวม 81.333 167    
 

 จากตาราง 2 แสดงวา การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

ขนาดตางกัน มกีารจัดสภาพแวดลอมโดยรวม ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานกายภาพและดาน

การปฏสัิมพันธระหวางบุคคลแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 สวน ดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 

             เมื่อพบความแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของของเชพเฟ (Scheffe’s 

Method) ดังแสดงในตาราง 3  
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ตาราง 3  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ดานกายภาพ และดานปฏสิัมพันธระหวางบุคคล  

จําแนกตามขนาดสถานศกึษา 

 ขนาดสถานศกึษา 

สภาพแวดลอม ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ขนาดเล็ก-ขนาดใหญ ขนาดกลาง-ขนาดใหญ 

 ( X =3.92)-( X =4.13) ( X =3.92)-( X =3.86) ( X =4.13)-( X =3.86) 

1. ดานกายภาพ - - .016* 

2. ดานการปฏสัิมพันธระหวางบุคคล .029* - - 

หมายเหตุ: * มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 3 แสดงวา การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ ดานกายภาพ

มคีวามแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง  

 การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลาง ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 

มคีวามแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง  
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผลการวจัิย 

1. การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ดานกายภาพ 

ดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน และดานการปฏสัิมพันธระหวางบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก 

2. การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะกรุงเทพมหานคร ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

และขนาดใหญ โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา ดานกายภาพ สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ

มคีวามแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05bดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาด

กลางมคีวามแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตาง 

อภปิรายผลการวจัิย 

 1. ผลจากการวจิัย การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

ดานกายภาพ ดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน และดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยรวมและในแตละดาน

พบวา อยูในระดับมาก ผูวจิัยนําเสนอการอภิปรายผลเปนรายดาน ดังตอไปน้ี 

1.1 การจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพ ผลการศึกษาพบวา อยูในระดับมาก ท้ังน้ี อาจเปนเพราะ

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ มีนโยบายในการจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพท่ีดี มีการจัด

สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม ไดแก การจัดบริเวณตาง ๆ ของสถานศึกษามีความรมร่ืนสวยงาม การจัดอาคารเรียน 

หองเรียน การจัดโรงอาหารใหมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย การจัดเตรียมถังขยะมูลฝอย การจัดบรรยากาศ

หองสมุดใหเหมาะสมกับการเรียนรู การจัดหาหนังสือ ตําราเรียน และวารสารใหนักเรียนไดคนควาอยางเพียงพอ ดังท่ี  
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นรา สมประสงค (2546,_หนา 68-75) ไดกลาววา การจัดสภาพแวดลอมทางดานกายภาพใหดีน้ัน สามารถทําไดโดยการจัด

ภูมทัิศนของสถานศึกษา อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภคใหมคีวามเหมาะสม เชน การตกแตงบริเวณตาง ๆ ของสถานศึกษา

ใหดูงดงาม มีสนามหญา สวนหยอม สวนดอกไม การปลูกไมยืนตน มีการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยบริเวณตาง ๆ ของสถานศึกษา มีการจัดหาท่ีท้ิงขยะมูลฝอยใหเพียงพอท่ัวถึง  การจัดอาคารสถานท่ี หองและ

อุปกรณตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมเพียงพอ และมีความปลอดภัยในการใชงาน ผลการวิจัยคร้ังน้ี สอดคลองกับงานวิจัย

ของ อินทิรา บริบูรณ (2556,_บทคัดยอ) ไดศึกษา การจัดสภาพแวดลอมโรงเรียนท่ีเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนเครือขาย

โรงเรียนนานาชาติเวลลส สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พบวา การจัดสภาพแวดลอม

ดานอาคารสถานท่ีอยูในระดับมาก 

 1.2 การจัดสภาพแวดลอมดานการบริหาร ผลการศึกษาพบวา อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ 

ผูบริหารในแตละสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม มีการสงเสริมใหมี

การชวยเหลอืเกื้อกูลกันในการทํางาน สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการปฏบัิติงานไดอยางเหมาะสม สนับสนุนใหบุคลากรไดมี

โอกาสเพิ่มพูนความรู เพื่อความกาวหนา ยกยองชมเชยและเผยแพรผลงานของบุคลากรท่ีมผีลงานดเีดน รวมท้ังมอบหมาย

งานตามความรูความสามารถความถนัดและนิเทศติดตามงานอยางตอเนื่องดวยความเปนกัลยาณมิตร สงผลตอความรวมมือ

กันในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายตาง ๆ ของสถานศึกษา ดังท่ี สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

(2546, หนา 33)bไดกลาววา การจัดสภาพแวดลอมดานการบริหารเปนการดําเนินการของสถานศึกษา ใหการปฏิบัติงาน

สําเร็จลุลวงไปดวยด ีผูบริหารและครู เปนผูมีความสําคัญย่ิงตอการสรางสภาพแวดลอม โดยเร่ิมท่ีตัวผูบริหารเองจะตอง

เสริมสรางความสัมพันธอันดใีหเกดิขึ้นระหวางครูดวยกัน และระหวางครูกับผูบริหาร ความสัมพันธอันดีจะทําใหผูบริหาร

ไดรับการวางไวใจจากคณะครู ผูบริหารควรปฏิบัติตอครูเหมือนกับผูรวมงานท่ีดี และคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ สรางขวัญ

และกําลังใจในการทํางานใหกับครู โดยยึดหลักการบริหารแบบมสีวนรวม  ซึ่งผลการวจิัยคร้ังน้ี สอดคลองกับงานวิจัยของ 

รุงนภา คนเล (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษา การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนบานสองสลึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาระยองเขต 2 พบวาการจัดสภาพแวดลอม ดานการบริหาร อยูในระดับมาก  

 1.3 การจัดสภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบวา อยูในระดับมาก ท้ังน้ี อาจเปนเพราะ 

สถานศึกษามีแผนงาน นโยบาย และมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีดี มีการจัดการเรียนรูโดยการปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม ครูมีความต้ังใจและเอาใจใสในการจัดการเรียนการสอนและมีความสนใจตอนักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียน 

เปดโอกาสใหนักเรียนมีการแสดงความคิดเห็น ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีกระตุนใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห 

สรางสรรค แกปญหา และตัดสนิใจ ดังท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 8) ไดกําหนดแนวทางในการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนของสถานศึกษาไว คือ การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

โดยคํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคดิ การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต

ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได ทําเปน 

รักการอานและเกดิการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 

รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน

การสอนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกดิการเรียนรูและมคีวามรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวจิัยเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรู ท้ังน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 
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จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชน

ทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ และดังท่ี สิริวรรณ ศรีพหล (2537,_หนา 35) ไดกลาววา สภาพแวดลอม

ดานการเรียนการสอน เปนปจจัยสําคัญท่ีมีสวนสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายในหองเรียน 

หรือบรรยากาศในหองเรียน ถาบรรยากาศในหองเรียนดี จะเปนสวนสนับสนุนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ตรงกันขาม

ถาบรรยากาศของหองเรียนไมดีจะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า การจัดสภาพแวดลอมดานการจัดการเรียนรู จึงมี

ความสําคัญและถือวาครูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดสภาพแวดลอมเหลาน้ีนอกเหนือจากการสอน ผลการวิจัยคร้ังน้ี 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรรศนีย วราหคํา (2554,bบทคัดยอ)bไดศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

ของโรงเรียนวัดจันทรประดษิฐาราม สังกัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวาการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอ

การเรียนรูของโรงเรียนวัดจันทรประดษิฐาราม ดานการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก  

 1.4 การจัดสภาพแวดลอมดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ผลการศึกษาพบวา อยูในระดับมาก ท้ังน้ี 

อาจเปนเพราะสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวม มีการสงเสริมใหเกิดความรัก

สามัคคีระหวางกลุมเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน มีการสรางความรวมมือรวมใจของนักเรียนในการรักษาช่ือเสียงและภาพพจน

ของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนไดแสดงออกถึงความรักและเคารพครูอาจารยและสรางความผูกพันและเปนกันเอง

ระหวางครูกับนักเรียน ดังท่ี นรา สมประสงค (2555, หนา 38) ไดกลาววา การมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันระหวางครูอาจารย

อาจแสดงออกในลักษณะของการทํางานเปนทีม ทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดกฎเกณฑเพื่อใชในการปฏิบัติงาน มีลักษณะ

ความเปนประชาธิปไตย ยกยองชมเชยซึ่งกันและกัน เปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตรและจริงใจตอกัน

ปฏิบัติตอกันอยางมีสัมมาคารวะตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียนจะชวยสงเสริม

การเรียนรู สรางแรงจูงใจและเกิดบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน นักเรียนท่ีมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนและครูอาจารย 

จะมีความรักและเขาใจเพื่อน นักเรียนจะชอบโรงเรียนและเรียนอยางมีความสุข มีความคิดสรางสรรค พรอมท่ีจะเรียนรู

เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพ การจัดสภาพแวดลอมดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่ดี สงผลใหสถานศึกษา

มสีภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีด ีครู นักเรียน เกดิความรูสกึท่ีดตีอกัน สรางบรรยากาศความรักใคร สามัคคี มีความรวมมือ

รวมใจกัน ครูสอนอยางมีความสุข นักเรียนเรียนอยางมีความสุข พรอมท่ีจะพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ี 

สอดคลองกับงานวจิัยของ สุจนิ คุมครอง (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษา การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวาการบริหารสภาพแวดลอม 

ดานการปฏสัิมพันธระหวางบุคคล อยูในระดับมาก  

 2. การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 

พบวา สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มกีารจัดสภาพแวดลอมโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวา สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ มีการจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการจัดสภาพแวดลอมดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล

แตกตางกัน อยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผล

ดังน้ี 

 2.1 สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ มกีารจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติิท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ สถานศึกษาขนาดใหญไดมีการพัฒนามาจาก
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สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง และมีจํานวนนักเรียนท่ีเพิ่มมากขึ้นทุกป จึงตองมีการปรับปรุง พัฒนา เพิ่มจํานวน

อาคารสถานท่ี สําหรับเปนหองเรียน หองปฏิบัติการ หองพักครู หองสมุด หองประชุม หองนํ้า โรงอาหาร และแมจะมี

การกอสรางอาคารสถานท่ีเพิ่มเติม รวมท้ังพื้นท่ีใชประโยชนภายในสถานศึกษา เชน ท่ีจอดรถ โรงอาหาร หองนํ้า แตอาจ

ยังไมเพียงพอกับจํานวนบุคลากรและนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น และเกิดความแออัดซึ่งเปนอุปสรรคในการจัดสภาพแวดลอม 

ใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู การดูแลรักษาทําไดไมทั่วถึง การกอสรางอาคารเพิ่มเติมทําใหมีปญหาเกี่ยวกับ

ความไมสะดวก เกิดฝุนละออง และการกีดขวางของวัสดุอุปกรณในการกอสราง แตกตางกับสถานศึกษาขนาดกลาง 

ท่ีมจีํานวนอาคารสถานท่ีสําหรับจัดการเพียงพอ และไมมีการกอสรางเพิ่มเติม การดูแลความสะอาดเรียบรอย การใชประโยชน

จากอาคารสถานท่ีจงึสามารถทําไดเหมาะสมมากกวา ดังท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (2541,_หนา 18) ไดกลาววา การจัดและสราง

สิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนเร่ืองของแตละโรงเรียนท่ีมีสภาพปญหาและความตองการแตกตางกันและขึ้นอยูกับแนวคิด

ของบุคลากรภายในโรงเรียนน้ัน ๆ ท่ีจะสรางขึ้น ผลการวิจัยคร้ังน้ี สอดคลองกับ สา สีลากุล (2552,bบทคัดยอ) ไดศึกษา 

การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบวา โรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน

มกีารจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาดานกายภาพ แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 

 2.2 สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการจัดสภาพแวดลอมดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ สถานศึกษา 

ขนาดกลางมจีํานวนครูเพยีงพอ เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน มคีวามรูความสามารถท่ีหลากหลาย ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับ

ครูดวยกัน และมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับนักเรียน นักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน นักเรียนไดรับการเรียนรูและทํากิจกรรมท่ี

หลากหลาย ภาระงานสอนและงานพเิศษท่ีไดรับมอบหมายของครูมคีวามเหมาะสม งบประมาณในการทํากจิกรรมสงเสริม 

ปฏิสัมพันธของครูและนักเรียนมีเพียงพอ การมีจํานวนบุคลากรท่ีมีจํานวนพอเพียงและมีความรูความสามารถท่ีหลากหลาย

ทําใหมีความพรอมในการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางครูกับครู ครูกับนักเรียน และนักเรียน

กับนักเรียน เชน กจิกรรมลูกเสอื - ยุวกาชาด กจิกรรมกีฬาสี กิจกรรมชมรม กิจกรรมนันทนาการ ดังท่ี นรา สมประสงค 

(2555, หนา 39) ไดกลาววา การท่ีครูมปีฏสัิมพันธท่ีดตีอกัน จะสงผลตอนักเรียน ใหเกดิการเรียนรูทางสังคมอยางถูกตอง

เหมาะสม โดยดูจากครูเปนตนแบบและนําไปพัฒนาพฤติกรรม ลักษณะนิสัย ความคิด จิตใจ และอารมณ ปฏิสัมพันธท่ีดี

ระหวางครูกับนักเรียนจะชวยสงเสริมการเรียนรู สรางแรงจูงใจและเกิดบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน นักเรียน

มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนและครู จะทําใหนักเรียนรักและเขาใจเพื่อนนักเรียนจะชอบโรงเรียนและเรียนอยางมีความสุข 

ผลการวจิัยคร้ังน้ี สอดคลองกับ สา สีลากุล (2552,_บทคัดยอ) ไดศึกษา การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบวา โรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันมีการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 

ดานการปฏสัิมพันธระหวางบุคคล แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 

 2.3 สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีการจัดสภาพแวดลอมโดยรวม ดานการบริหาร 

และดานการเรียนการสอนไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ ทุกโรงเรียน ไมวาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ มีนโยบายในการบริหารงานความมุงหมาย

ในการบริหารงาน การจัดโครงสรางในการบริหารงานท่ีคลายคลงึกัน ใชหลักเกณฑในการบริหารแบบเดยีวกัน มีความรวมมือกัน

ในกลุมสถานศึกษาเดยีวกันในการบริหารงาน มกีารประชุมดานวิชาการรวมกันเปนประจําทุกเดือน เพื่อวิเคราะหนโยบาย

ทางการศึกษาแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณในการบริหารงานพรอมท้ังแกปญหาทางดานการบริหารงานรวมกัน 
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มีการรวมกลุมกันเพื่อปรึกษากันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการประชุม อบรมเพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

รวมกัน มีศูนยวิชาการเขตราษฎรบูรณะ ซึ่งศึกษาธิการเขตราษฎรบูรณะ และศึกษานิเทศกสังกัดกรุงเทพมหานคร เปนผู

ประสานงานใหความชวยเหลอืในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 

ใหมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีถูกตอง มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการแลกเปลี่ยน

ครูเพื่อทํางานรวมกัน มีการนิเทศการสอน จัดงานนิทรรศการทางวิชาการ ศึกษาดูงานและประชุมรวมกันเปนประจํา

ทุกปการศึกษา ครูมีการสรางเครือขายทางวิชาการรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรวมกัน 

จึงทําใหการจัดสภาพแวดลอมไมแตกตางกัน ดังท่ีสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2546, หนา 33) 

ไดกลาววา การจัดสภาพแวดลอมดานการบริหารเปนการดําเนินการของสถานศึกษา ใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ผูบริหารและครู เปนผูมีความสําคัญย่ิงตอการสรางสภาพแวดลอม ความสัมพันธอันดีจะทําใหผูบริหารไดรับการไววางใจ

จากคณะครู ผูบริหารควรปฏิบัติตอครูเหมือนกับผูรวมงานท่ีดี และคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ สรางขวัญและกําลังใจ

ในการทํางานใหกับครู โดยยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม และดังท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 8) ไดกําหนด

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษาไว คือ การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ

ความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 

การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําไดทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง สงเสริมสนับสนุนใหผูสอน

สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

และมีความรอบรู และจัดการเรียนรูใหเกดิขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มกีารประสานความรวมมอืกับบิดา มารดา ผูปกครอง

และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับ สมนึก สุระกุล 

(2549, บทคัดยอ) ไดศึกษา การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 

พบวา การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานจําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

 1. การจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพ ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก เพื่อใหมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 

สถานศึกษาควรปรับปรุงแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาสภาพแวดลอมดานกายภาพ สนับสนุนใหมีการจัดบริเวณตาง ๆ 

ของสถานศึกษา ใหมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดโปรง สวยงาม และปลอดภัย เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู

มากยิ่งขึ้น มีการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบใหมีความเหมาะสมกับการใชงาน การจัดโรงอาหารใหมีความสะอาด

ถูกสุขลักษณะ การจัดหองนํ้าใหเพยีงพอกับจํานวนนักเรียน และการดูแลหองนํ้า หองสวม ควรมีการจัดดําเนินงานในระดับ

ท่ีมากขึ้น 

 2. การจัดสภาพแวดลอมดานการบริหาร ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก เพื่อใหมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 

สถานศึกษาควรปรับแผนงาน ในการสงเสริมความรวมมือกันปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา สนับสนุนบุคลากรไดมีโอกาส

เพิ่มพูนความรูเพื่อความกาวหนา เปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการเสนอแนวทางในการบริหาร และจัดระบบ

ขอมูลสารสนเทศในการบริหารงานในสถานศึกษาท่ีถูกตองครบถวนทันตอการใชงานมากย่ิงขึ้น 

 3. การจัดสภาพแวดลอมดานการจัดการเรียนการสอน ผลการวจิัยพบวา อยูในระดับมาก เพื่อใหมีการพัฒนา
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เพิ่มมากขึ้น สถานศึกษาควรสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการท่ีหลากหลาย สนับสนุนใหนักเรียนมีการอภิปราย 

คนควาท้ังภายในและภายนอกหองเรียน และสงเสริมการเรียนรูโดยการใชภูมปิญญาทองถิ่น 

 4. การจัดสภาพแวดลอมดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก เพื่อใหม ี

การพัฒนาเพิ่มมากขึ้น สถานศึกษาควรสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางครูกับบุคลากร ครูกับนักเรียน และนักเรียนกับ

นักเรียน สรางความไววางใจกันในการปรึกษาปญหาระหวางครูดวยกัน การสนับสนุนการทํางานเปนทีม มีการจัดใหมี

โอกาสพบปะสังสรรคระหวางครู บุคลากร มกีารสรางความผูกพันและเปนกันเองระหวางครูกับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น 

 5. สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ มีการจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ โดยสถานศึกษาขนาดกลาง มีการดําเนินงานในระดับมากกวา ดังน้ันสถานศึกษาขนาดใหญ ควรมีการจัดทํา

แผนงานปรับปรุงและดูแลอาคารสถานท่ี การจัดดําเนินงานดานสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษามากย่ิงขึ้น ไดแก การจัดอาคารเรียน อาคารประกอบใหมีความเหมาะสมกับการใชงาน การจัดเตรียม 

จุดบริการนํ้าดื่มและนํ้าใชท่ีสะอาดใหเพียงพอกับนักเรียน จัดบรรยากาศหองสมุดใหเหมาะสมกับการศึกษา การจัด 

โรงอาหารใหมคีวามสะอาดถูกสุขลักษณะ 

 6. สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการจัดสภาพแวดลอมดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีการดําเนินงานในระดับมากกวา ดังน้ันสถานศึกษาขนาดเล็ก

ควรจัดกิจกรรมโดยใชวิธีการบูรณาการกิจกรรม เพื่อสามารถดําเนินงานดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไดเหมาะสม 

มากขึ้น สถานศึกษาขนาดเล็กควรเพิ่มการสรางความผูกพันและเปนกันเองระหวางครูกับนักเรียน การสงเสริมการทํางาน

เปนทีมของครู การสงเสริมใหนักเรียนมกีารรวมกจิกรรมของนักเรียนเพื่อเผยแพรช่ือเสียงของโรงเรียน การจัดกิจกรรมท่ีทําให

นักเรียนรูสกึอบอุนและสนุกสนานเมื่อไดรวมกลุมเพื่อน และการสรางความรวมมอืรวมใจของนักเรียนในการรักษาช่ือเสียง

และภาพพจนของโรงเรียน 

 ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบ เร่ืองการจัดสภาพแวดลอมท่ีเปนจริง กับการจัดสภาพแวดลอมท่ีคาดหวัง 

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

 2. ควรศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 

กรุงเทพมหานคร ท่ีสงผลตอประสทิธิภาพการจัดการศึกษา 

 3. ควรศึกษาสภาพปญหาการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ดานกายภาพ ในสถานศึกษาขนาดใหญ 
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3399 

 

เอกสารอางองิ 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2541). กวาจะถงึวันนี้โรงเรยีนสิ่งแวดลอมศกึษา. กรุงเทพฯ: โรงพมิพครุสภาลาดพราว. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2)   

พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: องคการรับสงสนิคาและพัสดุภัณฑ. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย. 

ทรรศนีย วราหคํา. (2554). การศกึษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรยีนรูของโรงเรยีน 

วัดจันทรประดษิฐาราม สังกัดสํานักงานเขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ กศ.ม.,  

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, กรุงเทพฯ.  

นรา สมประสงค และ เสรี ลาชโรจน. (2546). การบรหิารสภาพแวดลอมสถานศกึษา ในประมวลสาระชุดวชิาการ

จัดการสถานศกึษาหนวยที ่9 สาขาวชิาศกึษาศาสตรมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช.a            

นนทบุรี: มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

นรา สมประสงค. (2555). การบรหิารสภาพแวดลอมสถานศกึษาในประมวลสาระชุดวชิาการจัดและบรหิาร

องคการทางการศกึษา หนวยที่ 12 สาขาวชิาศกึษาศาสตร  มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช.    

นนทบุรี: มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

พระครูวิรุฬหสตุคุณ. (2554). ความคดิเห็นของครูและผูบรหิารตอการจัดสภาพแวดลอม ในโรงเรยีนมัธยมศกึษา 

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน.ี วทิยานิพนธ ปพ.ม., มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

พระนครศรีอยุธยา. 

รุงนภา คนเล. (2553). การศกึษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรยีนบานสองสลงึ สังกัดสาํนกังานเขตพื้นที่

การศกึษาระยอง เขต 2. งานนิพนธ กศ.ม., มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

สมนึก สุระกุล. (2549). ศกึษาการจัดสภาพแวดลอมในสถานศกึษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ชลบุร ีเขต 3. วิทยานิพนธ คม., มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร, ฉะเชิงเทรา. 

สา สลีากุล. (2552). การบรหิารสภาพแวดลอมภายในสถานศกึษาตามความคดิเห็นของขาราชการครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาอุบลราชธาน ีเขต 5. วทิยานิพนธ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 

อุบลราชธานี. 

สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ. (2556). รายงานประจําป ปการศึกษา  2556  โรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขต 

ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท: ม.ป.พ. 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2546). หลกัสูตรปรับกระบวนทัศนและความเขาใจของผูบรหิาร: 

รวมพลังขับเคลื่อนการปฏรูิปการเรยีนรู. กรุงเทพฯ: สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2545). แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา: เพื่อพรอมรับ

การประเมินภายนอก (พมิพคร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: พมิพด.ี 



 

3400 

 

เอกสารอางองิ (ตอ) 

สริิวรรณ ศรีพหล. (2536). การจัดการเรยีนการสอนมัธยมศึกษา ในประมวลสาระชุดวชิาสัมมนามัธยมศกึษา

หนวยที ่7 สาขาวชิาศกึษาศาสตรมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช. นนทบุรี: 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สุจนิ คุมครอง. (2555). การศึกษาการบรหิารสภาพแวดลอมในสถานศกึษาข้ันพื้นฐานของโรงเรยีนในสหวิทยา   

เขตวภิาวด ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 2. สารนิพนธ กศ.ม., 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, กรุงเทพฯ. 

อินทิรา บริบูรณ. (2556). การจัดสภาพแวดลอมโรงเรยีนที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักเรยีนเครอืขายโรงเรยีน

นานาชาติเวลลส สังกัดสาํนักบรหิารงานคณะกรรมการสงเสรมิการศกึษาเอกชน. สารนิพนธ กศ.ม.,

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, กรุงเทพฯ. 

Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Journal of Educational 

and Psychological Measurement, 30(3), 608-609. 

  



 

3401 

 

คุณลักษณะของผูบรหิารสถานศึกษาในสังกดัสํานักงานเขตราษฎรบรูณะ 

กรุงเทพมหานคร 

Characteristics of Administrators in Schools under the Jurisdiction of Ratburana 

District, Bangkok Metropolitan Administration   

พุทธชาต ิเนตรานนท61* และ อัจฉรา วัฒนาณรงค7 2 

Putachart Netranon1* and Achara Whattananarong2 
 

บทคัดยอ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ดานบุคลกิภาพ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรูความสามารถ ดานมนุษยสัมพันธ 

และดานภาวะผูนํา โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัย ไดแก ครูโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2557 จํานวน 171 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน

การวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ .98Bสถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ 

ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยรวม

และในแตละดาน อยูในระดับมาก และผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีคุณลักษณะโดยรวม

และในแตละดาน แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05bยกเวนดานภาวะผูนําไมแตกตาง 
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Abstract  

The purposes of this study were to investigate and to compare the characteristics of administrators in schools 

under the Jurisdiction of Ratburana District, Bangkok Metropolitan Administration in the aspects of personality, moral ethics, 

knowledge and ability, human relations, and leadership in overall and each aspect classified by school size. The samples 

were 171 school teachers working in the academic year of 2014. The instrument used was a five rating scale 

questionnaire with the reliability of .98. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, one way 

analysis of variance and Scheffe’s method. The results of the study revealed that the characteristics of administrators 

in overall and each aspect were rated at a high level. Moreover, there was a significant difference among 

the characteristics of administrators who work in the large, medium and small sized schools in overall and each aspect 

at the level of .05, except the aspect of leadership. 
 

Keywords: Characteristics, Educational Administrator 
 

บทนํา 

 สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญท่ีตองจัดการศึกษาใหผูเรียน ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ     

พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10 บัญญัติไววา การจัดการศึกษา

ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึง 

และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายประกอบกับมาตรา 6 บัญญัติไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย

ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2543, หนา 9) อีกทั้งแผนการศึกษาแหงชาติ 

(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2555 -2559  ระบุวา การศึกษาเปนกระบวนการท่ีทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน 

สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีสันติสุข และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลอง

กับความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดานของประเทศ  

 บุคคลท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาสูการบริหารจัดการสถานศึกษา

ใหเกดิผลสัมฤทธ์ิกับตัวผูเรียน เกดิการพัฒนาในสถานศึกษา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนผูท่ีมี

อํานาจหนาท่ีสูงสุดในการบริหารสถานศึกษา มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  

บริหารกจิการของสถานศึกษา วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของและท่ีไดรับมอบหมาย ไมวาจะเปนเร่ืองการเรียน

การสอน การจัดการเรียนรู การจัดแหลงเรียนรู รวมท้ัง การประสานสัมพันธกับบุคคลท้ังภายใน และภายนอก ผูบริหาร

สถานศึกษาตองมคีวามสามารถในการจัดหาระดมทุน และทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ การท่ีผูบริหารตองเปนผูนํา 

และผูประสานความรวมมอืจากทุกฝาย เพื่อใหเกดิการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาไปสูทิศทางท่ีดขีึ้นผูบริหารสถานศึกษา

จึงเปรียบไดวาเปนผูนําหลักสําคัญในการนําพาองคกรใหกาวไปสูทิศทางท่ีดี และเปนประโยชนตอสังคมเหมาะสมกับ

สภาพการณปจจุบัน (ธีระพันธ พวงจําป, 2553, หนา 5) 
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 จากบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานศึกษาดังกลาว ผูบริหารจึงจําเปนตองมี

คุณลักษณะท่ีดี ท้ังดานการใชหลักธรรมาภิบาล ดานนิติธรรม ดานคุณธรรม ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ 

ดานความโปรงใส ดานความคุมคา รวมท้ังดานบุคลกิภาพ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรูความสามารถ ดานมนุษยสัมพันธ 

และดานภาวะผูนํา ท้ังน้ีผูบริหารสถานศึกษาจําเปนท่ีตองมีคุณลักษณะตาง ๆ เหลาน้ีเปนคุณลักษณะประจําตัว เพราะ

คุณลักษณะประจําตัวท่ีดีจะเปนหัวใจของการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนใหมีคุณภาพ เปนเคร่ืองมือในการนําวิสัยทัศน 

และกําหนดนโยบายสูการปฏบัิติ กอใหเกดิความเช่ือม่ัน ศรัทธา สรางขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน เปนคุณลักษณะ

ประจําตัวท่ีสามารถนําพาความรวมมือ รวมใจในการพัฒนางานใหกาวหนาไดมาตรฐาน จูงใจผูรวมงานในองคกรใหเกิด

ความสมัครใจในการทํางาน ทําใหการบริหารจัดการสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอันเปนประโยชน

ตอหนวยงาน หรือองคกร (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2540, หนา 40) ในทางตรงกันขาม         

ถาผูบริหารสถานศึกษาไมมีคุณลักษณะท่ีดี ไมมีคุณลักษณะของความเปนผูนํา ผูบริหารก็จะไมสามารถพัฒนาองคกร          

ใหเจริญกาวหนา การจัดการศึกษาก็ไมประสบความสําเร็จไดเชนเดยีวกัน (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หนา 7) 

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ผูบริหารจึงมีความสําคัญ 

ในการทําหนาท่ีเปนผูนําองคกรขับเคลื่อนสงเสริมสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาใหมีความเขมแข็งในการบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จในการบริหาร เปนแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา

อยางมปีระสทิธิภาพ กําหนดบทบาทหนาท่ีของสถานศึกษารวมท้ังขอบขาย และภารกิจงานดานตาง ๆ ภายในสถานศึกษา 

(สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ, 2556, หนา 166) จากรายงานประจําปของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 

กรุงเทพมหานคร ท่ีเกี่ยวกับผลการปฏบัิติงานของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาแตละแหงประสบปญหา

และอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีแตกตางกันไป เชน งานท่ีผูบริหารมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ เกิดความลาชา  

ไมเสร็จตามกําหนด ผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติงานตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ทําใหงานเกิดความเสียหาย ผลงานไมเปนไป

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวขององคกร บุคลากรเกิดความขัดแยงภายในองคกร ผูใตบังคับบัญชาขาดความเชื่อมั่นศรัทธา

ในตัวผูบริหาร เกดิการตอตานคัดคานการบริหารงานของผูบริหาร เปนตน (รายงานประจําปของสถานศึกษา, 2556, หนา 124)  
จากความสําคัญของคุณลักษณะของผูบริหาร และสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงศึกษาคุณลักษณะของ

ผูบริหารสถานศึกษา เพื่อเปนขอมูลนําไปใชในการพัฒนากําหนดนโยบายหลักการในการคัดเลอืกสรรหาบุคลากรท่ีจะเขาสู

ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังใชเปนขอมูลสําหรับพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา 

ท้ังนี้เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร         

ดานบุคลกิภาพ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรูความสามารถ ดานมนุษยสัมพันธ และดานภาวะผูนํา  

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมและแตละดาน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
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สมมตฐิานของการวจัิย 

ผูบริหารในสถานศึกษาขนาดตางกันมคีุณลักษณะโดยรวม และในแตละดานแตกตางกัน 
 

วธิวีทิยาการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คอื ขาราชการครูปฏบัิติหนาท่ีสายการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557 จํานวน 6 โรงเรียน รวม 237 คน  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คอื ขาราชการครูปฏบัิติหนาท่ีสายการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557 จํานวน 6 โรงเรียน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจิ

และมอรแกน (Krejcie and Mogan, 1970, pp. 608-609) รวมกลุมตัวอยาง 171 คน 

เครื่องมอืที่ใชและการหาคุณภาพ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) สอบถาม

เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร หาคาคุณภาพเคร่ืองมือ

โดยนําแบบสอบถามท่ีสรางไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามในลักษณะความเท่ียงตรงดานเนื้อหา 

ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง .67 - 1.00 แลวนําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแลวไปใชกับครูผูสอนท่ีไมใช

กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ประกอบดวยตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูล

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2bเปนแบบสอบถามคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ดานบุคลกิภาพ จํานวน 7 ขอ ดานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 8 ขอ ดานความรู ความสามารถ 

จํานวน 6 ขอ ดานมนุษยสัมพันธ จํานวน 8 ขอ และดานภาวะผูนํา จํานวน 8 ขอ จํานวนขอคําถามมีท้ังหมด 37 ขอ 

แบบสอบถามท้ังฉบับมคีาความเช่ือม่ันเทากับ .98  

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไดรับคืน 171 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห ความแปรปรวน

แบบทางเดยีว (One-way Analysis of Variance) และการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 

 

ผลการวจัิย 

 1. ผลการวเิคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมและในแตละดาน ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา

ในสงักัด สํานักงานเขตราษฎรบูรณะกรุงเทพมหานคร โดยรวม และในแตละดาน 

คุณลักษณะของผูบรหิารสถานศึกษาในสังกัด  

 สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 

n = 171 
ระดับ 

X  S.D. 

1. ดานบุคลกิภาพ 

2. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

3. ดานความรูความสามารถ 

4. ดานมนุษยสัมพันธ 

5. ดานภาวะผูนํา 

4.45 

4.37 

4.29 

4.37 

4.33 

0.58 

0.68 

0.63 

0.65 

0.66 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.36 0.64 มาก 

 

จากตาราง 1 แสดงวาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 
 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร

โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ดังแสดงตารางใน 2  
 

ตาราง 2  แสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ         

กรุงเทพมหานคร โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดสถานศกึษา 

คุณลักษณะของผูบรหิารสถานศึกษา 

ในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 

กรุงเทพมหานคร 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

1. ดานบุคลกิภาพ ระหวางกลุม 1.60 2 0.80 4.46 .013 

 ภายในกลุม 30.10 168 0.17   

 

 

 

รวม 

 

 

31.70 170    

2. ดานคุณธรรม จริยธรรม ระหวางกลุม 2.14 2 1.07 3.58 .030 

 ภายในกลุม 50.18 168 0.29   

 รวม 52.33 170    

3. ดานความรูความสามารถ ระหวางกลุม 1.64 2 0.82 3.49 .033 

 ภายในกลุม 39.46 168 0.23   

 

 

 

 

 

 

 

รวม 41.10 170    
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4. ดานมนุษยสัมพันธ 

 

ระหวางกลุม 2.99 2 1.49 5.65 .004 

 ภายในกลุม 44.44 168 0.26   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 

 

 

 

 

 

47.43 

 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ดานภาวะผูนํา ระหวางกลุม 1.39 2 0.69 1.73 .179 

 ภายในกลุม 67.56 168 0.40   

 รวม 68.95 170    

 

รวม 

ระหวางกลุม 1.96 2 0.98 4.84 .009 

ภายในกลุม 34.13 168 0.20   

รวม 36.10 170    

 

 

จากตาราง 2 แสดงวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวม 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานบุคลิกภาพ ดานคุณธรรม 

จริยธรรม ดานความรูความสามารถ และดานมนุษยสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดาน

ภาวะผูนําไมพบความแตกตาง 

 เมื่อพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของเชพเฟ (Scheffe’s Method) 

ดังแสดงในตาราง 3  
 

ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยรวม ดานบุคลกิภาพ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู

ความสามารถ และดานมนุษยสัมพันธ จําแนกตามขนาดสถานศกึษา 

คุณลักษณะ 

ขนาดสถานศึกษา 

ขนาดเล็ก - ขนาดกลาง ขนาดเล็ก - ขนาดใหญ ขนาดกลาง - ขนาดใหญ 

(X = 4.27) - ( X = 4.44) (X = 4.27) - ( X = 4.64) (X = 4.44) - ( X = 4.64) 

1. ดานบุคลกิภาพ .013* - - 

2. ดานคุณธรรม จริยธรรม - .030* - 

3. ดานความรูความสามารถ .045* - - 

4. ดานมนุษยสัมพันธ - .008* - 

โดยรวม .045* .010* - 

* มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 3 แสดงวา คุณลักษณะโดยรวมของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลางและกับ

สถานศึกษาขนาดใหญ มคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ี ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 

มีคุณลักษณะดานบุคลิกภาพและดานความรูความสามารถ แตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง และผูบริหาร
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สถานศึกษาขนาดเล็ก มีคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม และดานมนุษยสัมพันธ แตกตางกับผูบริหารสถานศึกษา

ขนาดใหญ อยางมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง 
   

สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผล 

1. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 

2. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ขนาดใหญ 

ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวม และในแตละดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ยกเวน 

ดานภาวะผูนําไมพบความแตกตาง เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูพบวา คุณลักษณะโดยรวมของผูบริหาร

สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลางและกับสถานศึกษาขนาดใหญ มคีวามแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก มีคุณลักษณะดานบุคลิกภาพและดานความรูความสามารถ 

แตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง และผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก มีคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม 

และดานมนุษยสัมพันธ แตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนคูอื่น ๆ 

ไมพบความแตกตาง 

อภปิรายผล 

 1. ผลการวิจัยคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะกรุงเทพมหานคร                      

ดานบุคลิกภาพ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ความสามารถ ดานมนุษยสัมพันธ และดานภาวะผูนํา พบวาทุกดาน  

อยูในระดับมาก ผูวจิัยมปีระเด็นท่ีนํามาอภิปรายผลดังน้ี 

  1.1 ดานบุคลกิภาพ ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหาร     

มลัีกษณะทาทางการวางตัวท่ีเหมาะสม แตงกายไดถูกตองตามกาลเทศะ มีวาจาถอยคําท่ีสุภาพ สามารถควบคุมอารมณ 

การใชลักษณะของนํ้าเสยีงท่ีออนนอมตอผูรวมสนทนาอยางถูกตองตอบุคคล และสถานการณ แสดงออกถึงความเช่ือม่ัน

ในตนเองอยางชัดเจน สรางความประทับใจใหแกผูรวมงาน สรางความนาเช่ือถือใหแกผูพบเห็น ทําใหเกิดการยอมรับจาก

บุคคลรอบขาง ดังท่ี ประณม ถาวรเวช (2555, สื่อออนไลน) ไดกลาวไววา บุคลิกภาพท่ีสําคัญของบุคคลประกอบดวย

บุคลิกภาพทางกาย บุคลิกภาพทางอารมณ และจิตวิทยา บุคลิกภาพทางสังคม และบุคลิกภาพทางสติปญญา เปนผูท่ีมี

กริิยาวาจาท่ีถูกตองเหมาะสม มคีวามเช่ือม่ันในตนเอง มคีวามม่ันคงทางอารมณ ทนตอความกดดันได ระงับอารมณโกรธ

ไดอยางรวดเร็ว ตองกลาเผชิญอุปสรรค เคารพสิทธิผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และตองมีจิตวิทยาในการพูด       

พูดจาชมเชย โนมนาวจูงใจใหคนทํางานเพื่อความเจริญกาวหนาของหนวยงานได ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ 

พระภักดี ฐิตปรกฺกโม (ศรีนา) (2556, หนา 84) ไดศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี 9 จังหวัดอํานาจเจริญ พบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี 9 จังหวัดอํานาจเจริญ ดานบุคลกิภาพ อยูในระดับมาก 

  1.2 ดานคุณธรรม จริยธรรม ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ 

ผูบริหารมีการแสดงออกบงบอกถึงความประพฤติและความนึกคิดในสิ่งที่ดีงามที่ถูกตอง และสมควรตามศีลธรรม
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อยางชัดเจน รับผิดชอบตอหนาที่ มีความโปรงใสในการบริหาร ตรงตอเวลา เสียสละ ใหเกียรติและเคารพสิทธิผูอื่น 

วางตัวเปนกลาง มคีวามเปนธรรม แสดงใหเห็นถงึความมเีมตตาตอผูรวมงานและผูอื่นอยางชัดเจน เห็นประโยชนสวนรวม

มากกวาสวนตน ดังท่ี สุภัททา ปณฑะแพทย (2554, หนา 14) ไดกลาววา ในการบริหารจัดการสถานศึกษาหรือองคการ

ทางการศึกษาน้ันปจจัยท่ีสําคัญอีกปจจัยหน่ึงท่ีถอืเปนหลักใหญ คอื การมผีูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารการศึกษาท่ีมี

คุณธรรมและจริยธรรม พฤติกรรมดานจริยธรรมในการบริหารจัดการ คอื พฤติกรรมท่ีไมใชเพียงแตถูกตองตามกฎหมาย

เทาน้ัน แตยังตองเปนพฤติกรรมท่ีถูกตองภายในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรมท่ีบุคคลในสังคมโดยท่ัวไปยอมรับได 

นอกจากน้ีคุณธรรมและจริยธรรมน้ันเปนองคประกอบหน่ึงท่ีจะสรางศรัทธาซึ่งเปนแรงจูงใจใหเกดิความสามัคคีรวมมือกัน

ปฏิบัติงานเพื่อมุงไปสูเปาหมายเดียวกันไดทําใหผูรวมงานทุกคนในองคการเกิดความเช่ือถือและเช่ือม่ันในตัวผูนํา 

ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ พฤกษา ร่ืนเริง (2556, หนา 87) ไดศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

ผูบริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ พบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสตรีโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมาก 

  1.3 ดานความรู ความสามารถ ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ

ผูบริหารมคีวามรูความสามารถในการนําทักษะ ประสบการณ ความรูความเขาใจ ความชํานาญเฉพาะบุคคล รูจริงจนถองแท 

รูลึกถึงกระบวนการในหลักการบริหารสถานศึกษามาใชในการบริหารสถานศึกษา เพื่อการนําไปสูการพัฒนาองคกร

อยางเปนระบบ ตลอดจนมีการนําเทคนิควิธีการตาง ๆ เปนวิธีการทํางานท่ีมีเทคนิคใหม ๆ จากการอบรมพัฒนาตนเอง 

หรือการส่ังสมจากประสบการณการทํางาน จนเกิดเปนความชํานาญ เปนทักษะในการปฏิบัติงาน และสามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นไดจนเปนผลสําเร็จ ดังท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541, หนา 17–19) ไดกลาวไววา 

ในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจะตองใชความรู ความสามารถ เปนเคร่ืองมือในการบริหารสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

มคีวามสําคัญในการสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความมุงม่ันพัฒนา จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

ความรูความสามารถของผูบริหารจะชวยประสานความรวมมือจากทุกฝายเพื่อพัฒนาโรงเรียน และประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางเปนระบบ ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ พระภักดี ฐิตปรกฺกโม (ศรีนา) (2556, หนา 84) ไดศึกษา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี 9 จังหวัดอํานาจเจริญ พบวา 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี 9 จังหวัดอํานาจเจริญ ดานความรู 

ความสามารถ อยูในระดับมาก 

  1.4 ดานมนุษยสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ

ผูบริหารใหความสําคัญในการสรางบรรยากาศ จัดกิจกรรมในการทํางานรวมกัน ระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน หรือผูรวมงาน

กับผูรวมงานดวยกันเอง ใหเกิดความรูสึกถึงความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ไมสรางกําแพง ไมแบงระดับชนช้ันระหวาง

ผูรวมงานกับผูบริหาร มีความเอื้ออาทร ดูแลเอาใจใสผูรวมงาน ปฏิบัติตนกับผูรวมงานและผูอื่นอยางมีนํ้าใจ สรางขวัญ

และกําลังใจใหผูรวมงานเกิดความรูสึกวาเปนสวนหน่ึง และสวนสําคัญในองคกร ดังท่ี สัมมา รธนิธย (2553, หนาv168) 

ไดกลาววา มนุษยสัมพันธเปนเร่ืองท่ีสําคัญ ท่ีผูนําจําเปนตองใหความสนใจเปนพิเศษเพราะในการทํางานน้ัน จําเปนตอง

ประสานกับหนวยงานหลายตอหลายฝาย และมพีนักงานหลายคนหรือหลายกลุมท่ีตองทํางานเกี่ยวของกัน จงึจําเปนตองม ี        

มนุษยสัมพันธมาก ๆ เขาไว ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของตนเอง ผูนําจึงควรเปนผูท่ีใหความรัก ความเขาใจ            

กับผูรวมงาน เพราะผูรวมงานมคีวามตองการความรัก ความเอาใจใส ความเคารพยกยอง มนุษยสัมพันธท่ีดีของผูบริหาร
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กับผูรวมงานจะสงผลใหเกิดความเช่ือม่ัน และมุงม่ันของบุคคลในการทํางานเปนกลุมหรือเปนทีม ผลการวิจัยคร้ังน้ี

สอดคลองกับงานวิจัยของ พฤกษา ร่ืนเริง (2556, หนา 87) ไดศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสตรีโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ พบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

สมุทรปราการ ดานมนุษยสัมพันธ อยูในระดับมาก 

  1.5 ดานภาวะผูนํา ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ

ผูบริหารสามารถแสดงถงึความเปนผูนํา กลาตัดสินใจในการส่ังการขับเคลื่อนทิศทางนําพาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย        

หรือวัตถุประสงคขององคกร เพื่อความกาวหนาขององคกร ไดอยางมีประสิทธิภาพจนเกิดความสําเร็จของงานในองคกร

อีกท้ังยังหม่ันศึกษาหาความรู ฝกฝนอบรมพัฒนาตนเองใหเปนผูนําท่ีดี จนสามารถจูงใจใหผูรวมงานหรือบุคคลรอบขาง

เกดิความเคารพยกยองพรอมท่ีจะรวมงานดวยความเต็มใจ ดังท่ี ประพนธ ผาสุขยืด (2541, หนา 91) กลาววา ภาวะผูนํา

เปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงสําหรับผูนําในการท่ีจะนําพาองคกรใหประสบความสําเร็จได ผูบริหารตองเปนผูนําในการบริหารจัดการ 

ซึ่งสิ่งเหลาน้ีถอืเปนหนาท่ีของผูนําท่ีจะตองใหความม่ันใจ เพื่อการยอมรับของคนในองคกร อันจะนําไปสูความไมไววางใจ

ระหวางกัน และทําใหเกดิความรวมมอืรวมใจกัน ผลการวจิัยคร้ังน้ีสอดคลองกับงานวจิัยของ พระภักด ีฐติปรกฺกโม (ศรีนา) 

(2556, หนา 84) ไดศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี 9 

จังหวัดอํานาจเจริญ พบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี 9 

จังหวัดอํานาจเจริญ ดานภาวะผูนํา อยูในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง 

และขนาดเล็ก โดยรวมและในแตละดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ยกเวนดานภาวะผูนําไมพบ

ความแตกตาง ผูวจิัยนําเสนอการอภิปรายดังน้ี 

  2.1 การท่ีผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ และดานความรูความสามารถ 

แตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษาขนาดเล็กมจีํานวนบุคลากรนอยกวาสถานศึกษาขนาดกลาง การพบปะกันระหวางผูบริหาร

กับบุคลากรยอมเกดิขึ้นไดบอยคร้ัง อีกท้ังผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กยังไมเคยผานงานการบริหารสถานศึกษามากอน

เพิ่งเร่ิมจะดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งจําเปนท่ีตองผานการเขารับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในการเปนผูบริหาร 

อีกท้ังการเร่ิมตนการทํางานจงึตองเพิ่มความระมัดระวังตัวในการวางตัว การแสดงออก การแตงกาย การใชถอยคําวาจา

ในการสนทนากับผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อสรางภาพลักษณใหเกิดความนาเช่ือถือ ใหเปนท่ียอมรับเคารพนบนอบเปนท่ีนาเกรงใจ

ตอผูพบเห็น อีกท้ังผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเพิ่งสําเร็จการศึกษา ความรูยอมทันสมัย ทันตอเหตุการณการเปลี่ยนแปลง

ในปจจุบัน ท้ังยังมีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ มาใชในการบริหารสถานศึกษา 

ในขณะท่ีผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลางท่ีมีประสบการณในการบริหารงานสถานศึกษามาแลว อาจขาดความระมัดระวังตัว

ในการแสดงออกทางบุคลิกลักษณะบาง อีกท้ังอาจไมมีเวลาในการอบรมพัฒนาความรู ความสามารถเพิ่มเติม ดังท่ี 

อรุณ รักธรรม (2537, 198) ไดกลาววา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะท่ีเปนเอกลักษณ มีลักษณะปรากฏเฉพาะบุคคล 

เปนแบบอยางพฤติกรรมท่ีสรางใหเกิดแรงจูงใจ เกิดแรงกระตุนในการทํางานทํากิจกรรมรวมกันของกลุมคนในองคกร     

ใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเปาประสงคขององคกรท่ีวางไว ดังน้ันผูบริหารจะตองมี
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คุณลักษณะท่ีบงบอกไดถึงความดี ช้ีใหเห็นถึงความสามารถท่ีเปนคุณลักษณะประจําตัว ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับ

งานวจิัยของศักดิ์ชัย ภูเจริญ (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 

ในจังหวัดนครราชสมีา พบวา โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามขนาดสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 

 2.2 การท่ีผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม และดานมนุษยสัมพันธ 

แตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวนบุคลากรท่ีมีอยูในองคกรเปนจํานวนกลุมคนท่ีมีจํานวนนอย การใชคุณธรรม 

จริยธรรมในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษายอมสรางความนาเช่ือถือ สรางศรัทธาในการทํางาน ใหเปนผูยอมรับตนเอง 

และผูอื่น อกีท้ังผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กยังไมเคยผานการบริหารงานมากอน ประสบการณในการทํางานยอมมีนอยกวา

ผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ ผูบริหารย่ิงตองสรางลักษณะคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดความนาเช่ือถือ เพื่อใหเปนท่ียอมรับ

ของผูรวมงาน และ สถานศึกษาขนาดเล็กยอมมจีํานวนบุคลากรนอยกวาสถานศึกษาขนาดใหญ การแสดงออก การพบปะ

พูดคุย การสนทนา การมีปฏิสัมพันธรวมกันในการทํางานระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน การดูแลเอาใจใสของผูบริหาร

กับผูรวมงานยอมไดรับความเอาใจใสดูแลอยางท่ัวถงึ จนเกดิเปนความใกลชิดของผูบริหารกับบุคลากรท่ีเปรียบเสมือนเปน

ครอบครัวเดยีวกัน ในขณะท่ีสถานศึกษาขนาดใหญมจีํานวนบุคลากรมากกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก การทํางาน ภาระงาน

ท่ีมมีากกวาสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก การบริหารงานในคนท่ีมีจํานวนมาก ยอมสงผลใหผูบริหารอาจละเลย 

ขาดการดูแลเอาใสใจอยางท่ัวถึง จนทําใหเกิดความแตกตางในความรูสึกของผูรวมงานกับผูบริหารวาเลือกปฏิบัติ 

และดวยเปนสถานศึกษาขนาดใหญ ผูบริหารอาจมุงผลงานมากจนลมืสรางความสัมพันธท่ีดใีนองคกร การพบปะพูดคุยกัน

อาจมุงความสําคัญไปท่ีเร่ืองงานมากกวา จนทําใหขาดการมปีฏสัิมพันธกันระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน ดังท่ี ชัยเสฎฐ พรหมศรี 

(2550, หนา 41) ไดกลาววา ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญท่ีจะช้ีวัดความสําเร็จ และความลมเหลวขององคกร เปนกุญแจ

สําคัญในการบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ซึ่งการบริหารจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ขึ้นอยูกับผูบริหารโรงเรียน เนื่องจากมีความใกลชิดกับคณะครู และชุมชนมากท่ีสุด 

ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญมากในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสถานศึกษาเพื่อนําไปสูความสําเร็จ ซึ่งไมใชเร่ืองงาย 

ดังน้ัน สิ่งสําคัญท่ีผูบริหารจะตองระลกึไวเสมอคือความอดทนในการแกปญหา การใชคุณธรรม จริยธรรม และการสราง

มนุษยสัมพันธท่ีดใีหเกดิในการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยของ พฤกษา ร่ืนเริง (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะ 

ท่ีพงึประสงคของผูบริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการพบวา คุณลักษณะท่ีพงึประสงคของผูบริหารสตรี

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามขนาดสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติิท่ีระดับ .05 

 2.3 การท่ีผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มคีุณลักษณะดานภาวะผูนํา ไมแตกตางกัน 

ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ไมวาผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก 

ผูบริหารยอมตองใชภาวะผูนําเปนตัวขับเคลื่อน กําหนดทิศทางการพัฒนาองคกร การสรางวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มองการณไกล 

กลาตัดสนิใจเปลี่ยนแปลงผลักดันพัฒนาองคกร เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงคขององคกร ผูบริหารสถานศึกษา

ท้ังขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตองสรางกระบวนการ สรางแรงจูงใจ ท่ีผูบริหารสามารถทําใหผูรวมงานในองคกร

เกิดความตระหนักถึงสิ่งท่ีจะตองทํารวมกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจ เกิดการยอมรับ และความมุงม่ันท่ีจะทําใหกับองคกร 
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คุณลักษณะภาวะผูนํา เปนปจจัยหลักที่มีความจําเปนที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองพึงมีในการบริหารสถานศึกษา 

เปนตัวกําหนดความสําเร็จ หรือความลมเหลวขององคกร ภาวะผูนําเปนคุณลักษณะหนึ่งที่จําเปนสําหรับผูบริหาร 

เปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางแรงผลักดันใหเกิดความรวมมือในการทํางาน ภาวะผูนําสามารถแสดงออกไดภายนอก

ใหผูรวมงานไดเห็นถงึพฤติกรรมของความเปนผูนํา มคีวามกลาคดิกลาลงมอืตัดสนิใจในสถานการณตาง ๆ อยางรอบคอบ 

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน มีความยุติธรรม รับผิดชอบตอการกระทําของตนเองและผูรวมงาน ไมโยนความผิด

ใหกับผูรวมงาน ไมหนีปญหา อดทน มองอนาคตขององคกรไปขางหนา มวีสัิยทัศนกวางไกล เปนผูนําท่ีสามารถสรางแรงศรัทธา

ไดเกิดกับผูรวมงาน อนาคตองคกรก็มีการพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้งจากผูนําที่มีภาวะผูนําที่ดี ดังที่ สุมาลี ละมอน 

(2553, หนา 29) ไดกลาววา คุณลักษณะของผูนําตองเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน มีความรอบรู กลาคิด 

กลาตัดสินใจ มีวิสัยทัศนในการทํางาน เปนผูฟงท่ีดี วางนโยบายขององคกรอยางชัดเจน มีการบริหารจัดการท่ีดี โดยยึดหลัก 

การกระจายอํานาจ สรางมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน เขาใจผูอื่นชวยเหลือซึ่งกันและกัน ชักนําใหผูอื่นเกิดแรงบันดาลใจ

ในการทํางาน ผลการวจิัยคร้ังน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ นิวัตร มงคล (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะผูบริหาร

สถานศึกษามืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี 

โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวาไมแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการศึกษา เร่ืองคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร

ผูวจิัยมขีอเสนอแนะดังน้ี 

 1. ดานบุคลิกภาพ ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก เพื่อใหมีคุณลักษณะดานน้ีมากขึ้นผูบริหารควรสราง

ภาพลักษณ ท่ีแสดงทาทางความม่ันใจ มีความเช่ือม่ันในตนเอง ฝกการควบคุมอารมณ และการเขาสังคมในสถานการณ

ตาง ๆ โดยการเขารับการอบรมบุคลกิภาพสําหรับผูบริหาร เพื่อเสริมสรางความนาเช่ือถอืใหกับผูรวมงาน และผูพบเห็น 

 2. ดานคุณธรรม จริยธรรม ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก เพื่อใหมีคุณลักษณะดานน้ีมากขึ้น ผูบริหาร

ควรใหความสําคัญและใสใจในการปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน ใหความเปนธรรม 

วางตัวในลักษณะคนกลาง และนําระบบคุณธรรมมาใชในการบริหารงาน เพื่อใหผูรวมงานเกิดความศรัทธาในตัวผูบริหาร 

อาจจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่ผูบริหารมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม

กับผูรวมงานเพื่อใหเกดิการพัฒนาตนและพัฒนาคน 

 3. ดานความรู ความสามารถ ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก เพื่อใหมีคุณลักษณะดานน้ีมากขึ้น ผูบริหาร

ควรแสวงหาแนวทางในการปฏบัิติงาน หรือหาเทคนิควธีิการใหม ๆ มาใชในการบริหารงานเพื่อใหเกิดทัศนคติท่ีสรางสรรค 

เปนท่ียอมรับในความรู ความสามารถของผูบริหาร อาจใชการมีสวนรวมในการทํางาน โดยใหผูรวมงานเขามามีบทบาท

ในการทํางานมากขึ้น และผูบริหารตองเปดกวางยอมรับในเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ควรหาเวลาและโอกาสในการเขารวม

ฝกอบรมการใชเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อเปนการพัฒนาตนเองใหเกิดการทักษะ เกิดความคิด

สรางสรรคท่ีนํามาประยุกตใชในการบริหารงาน สามารถมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความถนัด ความสามารถของ

ผูรวมงาน ทําใหเกดิการเปนท่ียอมรับของผูรวมงานมากขึ้น 

 4. ดานมนุษยสัมพันธ ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก เพื่อใหมีคุณลักษณะดานน้ีมากขึ้นผูบริหารตองหม่ัน
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สรางความสัมพันธสรางสัมพันธภาพท่ีดรีะหวางผูบริหารกับผูรวมงาน หม่ันดูแลเอาใจใสผูรวมงานใหมากขึ้น แสดงทาทาง

การเปนมติรอยางชัดเจน ลดชองวางของระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน ยอมรับฟงความคดิเห็น ขอเสนอแนะของผูรวมงาน

อยางเปดกวาง สรางขวัญและกําลังใจตอผูรวมงานเมื่อปฏิบัติหนาท่ี หรือ ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จตามเปาหมาย    

มกีารจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อใหเกดิมติรภาพตอกัน  

 5. ดานภาวะผูนํา ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก เพื่อใหมีคุณลักษณะดานน้ีมากขึ้น ผูบริหารตองรูจัก

พัฒนาตนเองใหมคีวามเปนผูนําอยูเสมอ สามารถจัดการกับสิ่งตาง ๆ ไดอยางกลาหาญ เด็ดเดี่ยว กลาตัดสนิใจ เพื่อใหเกดิ

การพัฒนาองคกรใหเกดิความกาวหนา ผูบริหารตองสรางความนาเช่ือถอืใหเกิดแกผูรวมงาน สรางความม่ันใจในการปฏิบัติงาน

ตาง ๆ ใหผูรวมงานเห็นอยางชัดเจนใหผูรวมงานเกิดการยอมรับวาผูบริหารมีภาวะผูนําท่ีสามาหรถนําพาทีม และองคกร

ไปสูเปาหมายท่ีวางไว 

 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองคุณลักษณะท่ีคาดหวังกับคุณลักษณะท่ีเปนจริงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

2. ควรศึกษาปจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 

กรุงเทพมหานครท่ีสงผลตอประสทิธิภาพการบริหารงานโรงเรียน 

3. ควรศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 บทความฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณดวยดีไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค 

อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดใหคําปรึกษาและคําแนะนํา ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญทุกทานท่ีกรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบ

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาในคร้ังน้ี ขอขอบคุณผูอํานวยการสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานครและผูบริหารสถานศึกษา

ตลอดจนคุณครูในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานครทุกทานท่ีตอบแบบสอบถาม คุณคาและประโยชน

จากการศึกษาคนควาฉบับน้ี ผูศึกษาคนควาขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดามารดา ผูซึ่งเปนทุกสิ่งทุกอยางท่ีทําใหลูกมีวันน้ี 

รวมท้ังครู อาจารยท่ีเคารพเปนอยางสูงทุกทาน 
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แนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมอืง  

จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

Guidelines on Sustainable Tourism Development at Nakornshum Retro Market, 

Nakornchum Municipality, Muaeng District, Kamphangphet Province 

ธัญณภัสกร สทีับทมิ8

1* และ ละเอยีด ศลิานอย9

2 

Thannapassakorn Sritubtim1* and La-iard Silanoi2  

 

บทคัดยอ 

การศึกษา เร่ือง แนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

เพื่อการทองเท่ียวอยางย่ังยืน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญ 

ความตองการในการทองเท่ียวและความคดิเห็นเพื่อการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยนืของตลาดยอนยุคนครชุม การวิจัย

แบงออกเปน การวจิัยเชิงปริมาณโดยกลุมตัวอยาง คอื นักทองเท่ียวจํานวน 385 คน โดยใชแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ

ท่ีมีผูใหขอมูลสําคัญ คือ ผูประกอบการและองคกรของรัฐ เชน เทศบาลนครชุม คณะกรรมการกลุมพอคาแมคาตลาดยอนยุค

นครชุม คณะกรรมการชมสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน คณะกรรมการวจิัยชุมชน การทองเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร ใชการสัมภาษณ

แบบมีโครงสราง สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก จํานวนความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ใชสถิติในการทดสอบสมมุติฐาน T-Test, 

One-way ANOVA และทดสอบรายคูดวยวิธีของ Scheffe Method ผลการวิจัย พบวา 1) นักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุระหวาง 35–44 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพคาขายและธุรกิจสวนตัว รายไดระหวาง 

5,001-10,000 บาท 2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานบุคลากร 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสนิคาและบริการ ดานราคา ดานองคประกอบทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ 

และดานการสงเสริมการตลาด 3) ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

นักทองเท่ียวท่ีมีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและรายได ท่ีแตกตางกัน ใหความสําคัญ

ปจจัยสวนประสมการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ

ใหบริการและองคประกอบทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 4) ภาครัฐและผูประกอบการ

ไดใหความคดิรวมกันในการพัฒนาตลาดยอนยุค นครชุมเพื่อเปนแหลงทองเท่ียวอยางย่ังยืนโดยการสรางกิจกรรมการทองเท่ียว

                                                 
1 นสิติวทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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ภายในชุมชนโดยใหตลาดยอนยุครวมเปนสวนหน่ึงในกจิกรรมการทองเท่ียวโดยไดนําหลักการสวนประสมทางการตลาด

มาเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาเพื่อใหเกิดความย่ังยืน ภายใตกรอบแนวคิดการทองเท่ียวอยางย่ังยนื 
 

คําสําคัญ: ตลาดยอนยุคนครชุม การพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยนื นักทองเท่ียว สวนประสมทางการตลาด 7Ps  
 

Abstract  

The objective of this research is to study the marketing mixed factors when visiting for sustainable tourism 

development of Nakornshum Retro Market, Nakornshum Municipality, Muaeng District, Kamphangphet Province, 

Thailand, and to compare those various marketing mixed factors according to the gender, educational background 

marital status and income, characteristic of the tourists. And the final result is to formulate the guideline on the marketing 

development for the sustainable tourism at Nakornshum Retro Market, Nakornshum Municipality, Muaeng District, 

Kamphangphet Province, Thailand. This is  a Mixed methods research which the questionnaires were used in 

quantitative research design at the 385 sample size, and structured interview were utilized at the entrepreneur/manager 

of the market and the government representatives i.e. Nakornchum Municipality, Muaeng District, Kamphangphet. 

Committee of Nakormshum Retro Market ‘s Venders, committee of Nakornshum Community Tourism, committee of 

Community Research, Authority of Thailand, Kamphangphet Office for the qualitative research design. The researcher 

used the descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation to explain the samples 

characteristic and used the t-test and ANOVA to test the research hypothesis accompany with the Scheffe’ Method 

for the multiple comparison as well. The results indicated that 1) most tourists were married, female, of approximately 

35 - 44 years old. Many of them earned bachelor’s degree, business owners (with the monthly salary of about 

5,001 to 10,000 baht 2) Tourists preferred the progress marketing mixed factors such as physical evidence, process 

(service procedures), promotion, people (staffs), place (channels of distribution), prices, and products and services   

3) For the research hypothesis, demonstrated that gender, age, occupation, and educational level, marital status, 

job, salary heavily determined the preference in marketing mixed factors at the 0.05 statisficancy significant level. 

4) Government and entrepreneurs share the ideas to develop Nakormshum Retro Market as a source of sustainable 

tourism by creating tourism activities within the community by taking part in the retro market activities. It was adopted 

as part of the marketing mix in order to achieve sustainable development. 
 

Keywords: Nakornshum Retro Market, Sustainable tourism development, Tourist, Marketing mixed factors (7Ps)  
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บทนํา 

 การทองเท่ียวถอืเปนอุตสาหกรรมท่ีมบีทบาทสําคัญมากในระบบเศรษฐกิจโลก เพราะคิดเปนมูลคาสูงถึงประมาณ 

1 ใน 3 ของภาคการคาและบริการรวมของโลก และกอใหเกิดประโยชนตอประเทศตางๆ มากมาย ซึ่งจากรายงานของ

องคกรการทองเท่ียวโลกแหงสหประชาชาติ (World Organization: UNWTO) ไดคาดการณวาในอีก 8 ปขางหนา ค.ศ. 2020 

จะมนัีกทองเท่ียวมากกวา 1,600 ลานคน โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟก มีการขยายตัวอยางเขมแข็งเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงรอยละ 7 

ซึ่งสอดคลองกับขอมูลสมาคมสงเสริมการทองเท่ียวภูมภิาคเอเชียแปซิฟก (PATA) คาดวาจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศ

ท่ีจะเดนิทางเขาภูมภิาคเอเชียแปซฟิก ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6 โดยภูมภิาคท่ีขยายตัวไดดท่ีีสุด คอืเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 

เพิ่มขึ้นรอยละ 8 (สนีินาถ ฉัตรศุภกุล, 2555)  

 สําหรับประเทศไทยเรานั้นเปนที่ทราบกันดีวาการทองเที่ยวเปนแหลงรายไดในลําดับตน ๆ ของประเทศ 

โดยประเทศไทยน้ันมรีายรับดานการทองเท่ียวสูงเปนอันดับ  ในอาเซียน และมีจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนสูงเปนอันดับสอง

รองจากมาเลเซยี และจากขอมูลสถติิตานนักทองเท่ียวระหวางป 2548-2553 มีนักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีเดินทางเขามา

ทองเท่ียวในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยอัตราเพิ่มขึ้นปละ 7.51 เปอรเซ็นต โดยผูประกอบการธุรกิจ

ทองเท่ียวสวนใหญมีความเชียวชาญในหารใหบริการและการทําการตลาด อีกท้ังสินคาทองเท่ียวไทยก็มีความโดดเดนมิใชนอย 

ไมวาจะเปนความหลากหลายของแหลงทองเท่ียวท้ังทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมมาตรฐานในระดับสากลของโรงแรม

และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ขณะเดียวกันโรงแรมท่ีพักของไทยก็มีหลายรูปแบบใหเลือกสรร ภายใตราคาท่ีหลากหลาย อีกท้ัง

อาหารไทยเองก็มีความโดดเดนดานรสชาติและวิธีการปรุง รวมถึงการใหบริการของไทยก็เปนดวยไมตรีจิตที่ดีเยี่ยม 

(นิศา ชัชกุล, 2554) 

 Nostalgia Tourism คอืปรากฏการณในเชิงการทองเท่ียวรูปแบบหน่ึง ท่ีตอบสนองความตองการ “โหยหาอดีต” 

(Nostalgia) และนํามาสูความตองการท่ีจะหวนยอนกลับไปมีประสบการณ “วันช่ืนคืนสุข” ในอดีตน้ัน ๆ อีกคร้ัง ซึ่งมิไดหมายถึง

อดตีในลักษณะประสบการณตรงท่ีนักทองเท่ียวแตละคนเคยประสบพบเจอมาเองในวัยเด็กแตเพียงอยางเดียว แตยังหมายรวม

ไปถึงวันช่ืนคืนสุขท่ีถูกสรางขึ้นมาเปนจินตนาการรวมกันของสังคมวา ณ ยุคสมัยหน่ึงสมัยใดในอดีต คือ ชวงเวลาแหงความสุข 

เจริญรุงเรือง หรือสวยงามท่ีสุด เปนตนย่ิงสังคมไหน ตกอยูในสภาวะท่ีขาดความม่ันใจหรือมีวิกฤตตอสภาพสังคมในยุค

ปจจุบันและรูสึกหมดหวังตอสังคมในอนาคตของตนเองมากเทาไร ปรากฏการณโหยหาอดีตก็จะย่ิงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

จะสงผลกระทบโดยตรงตอการเพิ่มขึ้นของสิ่งท่ีเรียกวา Nostalgia Tourism ผลการศึกษาของ University College London 

เมื่อ ค.ศ. 2007 พบวา 90% ของนักทองเท่ียวชาวอังกฤษเลือกท่ีจะทองเท่ียวในสถานท่ีท่ีเกี่ยวพันเช่ือมโยงกับประสบการณ

หวานช่ืนในอดีตของตนเอง มากกวาท่ีจะเลือกทองเท่ียวในสถานท่ีแปลกใหมท่ีไมเคยไปมากอน ปรากฏการณ Nostalgia 

Tourism น้ีมิใชเกิดขึ้นในสังคมใดสังคมหน่ึง แตมันกําลังเปนกระแสการทองเท่ียวในระดับสากลท่ีมีอัตราการเจริญเติบโต

เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ป ไมเวนแมกระท่ังในสังคมไทย ซึ่งเมื่อมองสํารวจยอนกลับไปประมาณ 10 ปท่ีผานมา อาจกลาวไดวา 

Nostalgia Tourism ของไทยท่ีโดดเดนท่ีสุด คอื การเกดิขึ้นของ ตลาดยอนยุคในรูปแบบตาง ๆ (ชาตรี ประกตินนทการ, 2556) 

 จังหวัดกําแพงเพชรเปนเมืองศูนยกลางการทองเท่ียวประวัติศาสตรแหงหน่ึง เพราะมีโบราณสถานเกาแก

ซึ่งกอสรางดวยศิลาแลงหลายแหงรวมอยูใน “อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร” มีหลักฐานใหสันนิษฐานวาเดิมเคยเปนท่ีตั้ง

ของเมือง 2 เมือง คือ เมืองชากังราว และเมืองนครชุม โดยเมืองชากังราวสรางขึ้นกอน เมื่อประมาณ พ.ศ. 1980 ตอมา

สมัยพระเจาลิไท กษัตริยองคท่ี 5 แหงราชวงศสุโขทัยไดสรางเมืองใหมขึ้นทางฝงตะวันตกของลํานํ้าปง “เมืองนครชุม”  
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นครชุม เปนเมอืงเกาท่ีมมีนตเสนหพรอมดวยสีสันทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตรรวมถึงบรรยากาศธรรมชาติรมร่ืน 

อีกท้ังนครชุมยังเปนศูนยกลางเช่ือมตอการเดินทางไปยังเมืองตาง ๆ ไดอยางสะดวกดวยระยะทางในรัศมี 100 กิโลเมตร 

ดวยมปีระวัติศาสตรความเปนมาท่ียาวนานกวา 700 ป นครชุม จงึมคีวามโดดเดนหลายดาน ท้ังศิลปกรรม สถาปตยกรรม 

วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมเปนวัฒนธรรมท่ีหลากหลายไดรับการผสมผสานเขากันอยางลงตัว เห็นไดจากปรากฏรองรอยของ

ประวัติศาสตรอรัญญิก บานเรือนเกาแกที่มีเอกลักษณหลากหลายรูปแบบใหไดสัมผัสเยี่ยมชม ดังนั้นอาหารพื้นบาน

ของชาวบานจงึมคีวามหลากหลาย ภูมปิญญาพื้นบาน ขนบธรรมเนียมประเพณ ีมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น จึงไดรับ

การสบืทอดตอ ๆ กันมา ถายทอดสูอนุชนรุนหลังในรูปแบบของอาหารพื้นบาน (สันติ อภัยราช, 2542) 

 ตลาดยอนยุคนครชุมต้ังอยูในพื้นท่ีของเทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมอืง จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งเปนยานธุรกิจ 

ท่ีมีการคาขายเจริญรุงเรืองคร้ังในอดีต จึงไดมีการร้ือฟน ปรับสภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชน อาคารบานเรือนโบราณ 

ใหกลับมามีชีวิตใหม ตลาดยอนยุค นอกจากจะเปนการหนุนเสริมเศรษฐกิจท่ีพอเพียงยังสามารถใชศิลปวัฒนธรรม 

โบราณสถานท่ีมีอยูสรางเปนแหลงเรียนรู และแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมไดอีกทางหน่ึง ตลาดยอนยุคนครชุมไดถือกําเนิด

มาเปนระยะเวลาเกอืบ 4 ป เปนท่ีแนนอนวากระแสความนิยมจึงเร่ิมลดลงประกอบกับตลาดยอนยุคในรูปแบบคลายคลึงกัน

ไดมใีนหลายพื้นท่ี ท้ังยังไมเปนท่ีรูจักแกนักทองเท่ียวตางถิ่น จากเหตุผลดังกลาวน้ีผูวิจัยตองการศึกษาแนวทางการพัฒนา

ตลาดยอนยุคนครชุมใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีย่ังยืนและมีความพรอมท้ังสถานท่ีในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก

และสาธารณูปโภคตาง ๆ ท่ีรองรับตอการทองเท่ียวและเพื่อใหมีความนาสนใจและสรางแรงดึงดูดใหกับนักทองเท่ียวเขามา

จับจายใชสอยเปนการเพิ่มรายไดใหกับชุมชน  
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยว

ใหความสําคัญในการมาทองเท่ียวตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เปนแนวทาง 

การพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางย่ังยนื 2) เพื่อศึกษาความคดิเห็นของเจาหนาท่ีภาครัฐ และผูประกอบการในพื้นท่ีในการมสีวนรวม

การพัฒนาตลาดยอนยุคนครชุม  เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อเปนการกําหนดแนวทาง

ในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยนืตอไป 
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ความคิดเห็นการพัฒนาตลาดยอนยุคนครชุม  เทศบาลตําบลนครชุม  

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อเปนแหลองเที่ยวอยางยั่งยนื 

1. การอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวใหสามารถอํานวยประโยชนไดอยางตอเนื่องในอนาคต 

2. การวางแผนและการจัดการในการพัฒนาการทองเท่ียวเพื่อไมใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม สังคม และ

วัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยว 

3. การรักษาและปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 

4. การรักษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวและดานการตลาด 

5. การกระจายรายไดสูทองถ่ินเพื่อนํารายไดเขาสูทองถ่ินและไดประโยชนในระยะยาวมาสูชุมชน 

กรอบแนวคิดและสมมตฐิาน 

กรอบแนวคดิ 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิาน 

 นักทองเท่ียวท่ีมปีจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและรายได ท่ีแตกตางกัน 

ใหความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาดในการพัฒนาตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ

ใหบริการและองคประกอบทางกายภาพแตกตางกัน 
 

วธิวีทิยาการวจัิย 

เครื่องมอืทีใ่ชในการวจัิย 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เปนการศึกษานักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวในตลาดยอนยุค นครชุม 

เทศบาลตํายลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และเนื่องจากเปนการศึกษาวิจัยคาเฉลี่ยประชากร (population mean, µ) 

และไมทราบจํานวนประชากร ผูวิจัยจึงไดใชสูตรกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพื่อการศึกษาวิจัยคาเฉลี่ยของประชากร 

(population mean, µ) ของคัสซานี (Khazanie, 1996, p. 403) ซึ่งกําหนดใหความเช่ือม่ันท่ี (1-α) 100% โดยท่ีประมาณคาเฉลี่ย

ของกลุมตัวอยาง จะไมตางจากคาเฉลี่ยประชากร (µ) มากเกินกวาปริมาณ E ท่ีกําหนดไวน่ันคือ เมื่อไมทราบจํานวนประชากร 

กําหนดระดับความเช่ือม่ันไวท่ี 95% และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนได 1 สวนใน 10 สวน (หรือ ±10%) ของสวนเบ่ียงเบน

แนวทางการพัฒนา 

ตลาดยอนยุคนคชุม 

เทศบาลตําบลนคชุม 

อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร 

เพื่อการทองเท่ียว

 

นักทองเท่ียว 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา  

4. สถานภาพสมรส 

5. อาชีพ 

6. รายได 

1. เจาหนาท่ีภาครัฐ 

2. ผูประกอบการ 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจในการเดนิทางมาทองเที่ยว  

ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมอืง จังหวัดกําแพงเพชร 

(สวนประสมทางการตลาด  7Ps) 

1. ดานผลติภัณฑ (product) 

2. ดานราคา (price) 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (place) 

4. ดานสงเสริมการตลาด (promotion) 

5. ดานบุคลากร (people) 

6. ดานกระบวนการ (process) 

7. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (physical evident) 
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มาตรฐานของประชากร (σ) จะไดตัวอยางจํานวนขนาดตัวอยางท่ีคํานวณไดเทากับ 385 คน ผูวิจัยทําการเก็บตัวอยาง

แบบมีระบบ (systematic sampling)  ดวยแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (check-list) และแบบมาตรประมาณคา (rating scale)  

5 ระดับ ท้ังดานความตองการของนักทองเท่ียวตามแนวคิดปจจัยสมประสมทางการตลาด (7 Ps) โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 

3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดอืน สถานภาพสมรส  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญ มีขอสอบ

ถามท้ังสิ้น 57 ขอ โดยแบงเนื้อหาดังน้ี  

1. ดานสนิคาและบริการ จํานวน 8 ขอ 

2. ดานราคา จํานวน 6 ขอ 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย จํานวน 6 ขอ 

4. ดานสงเสริมการตลาด จํานวน 8 ขอ 

5. ดานบุคลากร จํานวน 5 ขอ 

6. ดานกระบวนการใหบริการ จํานวน 10 ขอ 

7. ดานองคประกอบทางกายภาพ จํานวน 14 ขอ 

ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (open-ended question) เพื่อใหนักทองเท่ียวตอบขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการมาทองเท่ียว ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาล

ตําบลนครชุม อําเภอเมอืง จังหวัดกําแพงเพชร 

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เปนการสัมภาษณ ผูประกอบการและตัวแทนภาครัฐ ไดแก 

สํานักงานการทองเท่ียวและกฬีาจังหวัดกําแพงเพชร เทศบาลตําบลนครชุม คณะกรรมการกลุมพอคา แมคาตลาดยอนยุค

นครชุม คณะกรรมการชมรมสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชนนครชุม คณะกรรมการงานวิจัยชุมชนนครชุมชุมชนโบราณ 

โดยใชการสัมภาษณอยางมีโครงสราง (structured interview) ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

เพื่อสงเสริมใหเกดิการทองเท่ียวอยางย่ังยนืในดานตาง ๆ 

การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวจัิย 

 แบบสอบถาม 

 1. การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นผานความคิดเห็น

จากอาจารยท่ีปรึกษา และใช IOC โดยไดรับการตรวจจากอาจารยท่ีปรึกษา และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน 

โดยเลือกแบบเจาะจง แลวพิจารณาตรวจสอบขอคําถามและแสดงความคิดเห็นเปนรายขอ พบวา ผลการตรวจสอบคา IOC 

มากกวา 0.07  

 2. นําแบบสอบถามไปทดสอบคาความเช่ือม่ัน (reliability) ของเนื้อหา โดยแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรง ทดสอบกับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการศึกษาจํานวน 30 ตัวอยาง ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน

เพื่อทดสอบความเขาใจในขอคําถามของกลุมตัวอยาง รวมถงึการเก็บขอมูลและการนําขอมูลมาหาคาความนาเช่ือถือของ
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แบบสอบถาม (reliability of the best) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา Cronbach’s Alpha ไดคา 0.85 ซึ่งมากกวา 0.70 ขึ้นไป 

ซึ่งคาความเชื่อม่ันอยูในระดับสูง สามาถนําแบบสอบถามไปใชในขัน้ตอนตอไปได  

สถติทิี่ใชในการวเิคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ประกอบดวยจํานวนความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

2. สถติิเชิงอนุมาน (inferential statistics) จะใช สถติิคาที (t-test) และการวเิคราะหความแปรปรวน (One-way 

ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิัยและกรณท่ีีมนัียสําคัญทางสถติิจะทดสอบรายคูดวย Scheffe’ Method 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  

ผูวิจัยไดทําการศึกษากับกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวยังตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม 

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรดวยแบบสอบถามจํานวน 385 ชุด และสัมภาษณเจาหนาท่ีภาครัฐและผูประกอบการ

อยางมโีครงสราง จํานวน 5 ทาน โดยใชเคาโครงแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน ผูวิจัยสามารถวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล

ของผูตอบแบบสอบถามกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดนิทางเขามาทองเท่ียวยังตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม 

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน

สรุปไดดังน้ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญงิ คดิเปนรอยละ 68.8 และเปนผูชาย คดิเปนรอยละ 31.2 ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญอยูในชวงอายุ 35 - 44  ป คิดเปนรอยละ 30.1 รองลงมาเปนชวงอายุ 25-34 ป คิดเปนรอยละ 29.2 

ตามลําดับ สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 41.3 รองลงมาเปนมัธยมศึกษา/

อาชีวศึกษา คิดเปนรอยละ 30.9 ตามลําดับ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญโสด คิดเปนรอยละ 56.9 

รองลงมา คอื สมรส คดิเปนรอยละ 39.2 หมาย คิดเปนรอยละ 2.9 และหยาราง คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ สวนใหญผูตอบ

แบบสอบถามประกอบอาชีพคาขายและธุรกจิสวนตัว คดิเปนรอยละ  25.2  รองลงมา เปนพนักงาน/ลูกจางบริษัท คิดเปน

รอยละ 24.9 และขาราชการ คิดเปนรอยละ 19.7 ตามลําดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญจะอยูในชวง 5,001-10,000 บาท 

คดิเปนรอยละ 22.3 รองลงมาจะอยูในชวง 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.0 ตามลําดับ ผูวิจัยไดพบวา นักทองเท่ียว

ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเดนิทางมาทองเท่ียวตลาดยอนยุคนครชุม ดังตารางตอไปน้ี  
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ตารางก1 แสดงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาดยอนยุคนครชุม 

เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวดักําแพงเพชร 

ลําดับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด X  S.D. ระดับความสาํคัญ 
ลําดับ

ความสําคัญ 

1 ดานสนิคาและบริการ  3.88 .55 มาก 4 

2 ดานราคา 3.90 .55 มาก 3 

3 ดานชองทางการจัดจําหนาย   4.02 .53 มาก 2 

4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.84 .50 มาก 7 

5 ดานบุคลากร 4.04 .62 มาก 1 

6 ดานกระบวนการใหบริการ 3.87 .55 มาก 6 

7 ดานองคประกอบทางกายภาพ 3.88 .52 มาก 5 

 เฉลี่ย 3.92 .46 มาก  
 

 จากตาราง 1 สรุปไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการทองเท่ียว ตลาดยอนยุค

นครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรโดยภาพรวมท้ัง 7 ดานน้ัน มีความสําคัญอยูในระดับมาก      

( X = 3.92) เมื่อพจิารณาตามลําดับคาเฉลี่ยจะสามารถเรียงลําดับความสําคัญ ไดแก ดานบุคลากร เปนดานท่ีนักทองเท่ียว

ใหความสําคัญใหความสําคัญมากท่ีสุด ( X = 4.04) รองลงมาเปน ดานชองทางการจัดจําหนาย ( X = 4.02) ดานราคา 

( X = 4.90) ดานสนิคาและบริการ ( X = 3.88) ดานองคประกอบทางกายภาพ (X = 3.88) ดานกระบวนการในการใหบริการ 

(X = 3.87) และดานปจจัยท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญนอยท่ีสุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด ( X = 3.84) ท้ังน้ี

นักทองเท่ียวไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาตลาดยอนยุคนครชุม ดังน้ี 

 1. ควรเพิ่มรานคาและสินคาตาง ๆ ใหมีความหลากหลาย การใหความสําคัญทั้งดานราคาและดานสินคา

และบริการควบคูกันไป คือตองผลิตสินคาและการบริการ ใหเหมาะสมกับราคา และราคาก็ตองเหมาะสมกับคุณภาพ

ของสนิคาและบริการเชนกัน  

 2. ควรมกีารเพิ่มดานการสงเสริมการตลาดใหมากขึ้น เชน การประชาสัมพันธ ผานทางวิทยุ โทรทัศน หรือเว็บไซต

ใหมากขึ้น และควรมเีอกสารขอมูลของตลาดยอนยุคนครชุมและชุมชนนครชุมใหกับนักทองเท่ียว 

 3. ในสวนของบุคลากรของตลาดยอนยุคนครชุม นักทองเที่ยวอยากใหพอคา แมคาแตงกายดวยชุดไทย 

อยางจริงจังเพื่อแสดงอัตราลักษณ  

 4. ในสวนขององคประกอบทางกายภาพ ควรมีหองนํ้าสะอาดใหบริการ เพิ่มอุปกรณรองรับขยะ เพื่อรักษา

สิ่งแวดลอมรวมถงึความสะอาดของตลาดยอนยุคนครชุม ตูเอทีเอ็ม ท่ีจอดรถ ท่ีน่ังสําหรับรับประทานอาหารใหเพยีงพอ  

 5. อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีจําหนายในตลาดยอนยุคนครชุมมีรสชาติดีและถูกสุขลักษณะ ภาชนะท่ีใชบรรจุ

อาหารนํามาจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งทําใหยอยสลายไดงาย จึงควรรักษาและปฏิบัติแบบน้ีตลอดไป แตตองการใหมีสินคา             

ท่ีหลากหลายกวาน้ี   
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 6. ในสวนของปายบอกทางมายังตลาดยอนยุคนครชุม ควรจะทําใหชัดเจนขึ้น รวมถึงควรจะมีการพัฒนา

เร่ืองการคมนาคมและยานพาหนะท่ีพานักทองเท่ียวเขามาตลาดยอนยุคนครชุมใหสะดวกย่ิงขึ้น มท่ีีจอดรถเพยีงพอ 

 ผูวจิัยไดทําการสัมภาษณเจาหนาท่ีเทศบาลนครชุมท่ีทําหนาท่ีดูแลตลาดยอนยุคนครชุม และผูประกอบการธุรกิจ

ท่ีเกี่ยวของในตลาดยอนยุค เร่ืองแนวทางพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร ดังน้ี 

ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเท่ียวของตลาดยอนยุคนครชุม จํานวน 5 ทาน คือ 

เจาหนาที่เทศบาลนครชุม ประธานตลาดยอนยุคนครชุม และผูประกอบการรานคา 3 ทาน ผูใหขอมูลสําคัญไดให

ความคดิเห็น เปนผลการสัมภาษณ โดยภาพรวม ดังน้ี  

ความคดิเห็นดานการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวใหสามารถอํานวยประโยชนไดอยางตอเนื่องในอนาคต 

 สรุปไดวา การอนุรักษและการฟนฟูทรัพยากรทางการทองเท่ียวตองอาศัยความรวมมือของชุมชนและภาครัฐ 

ตองมีผูนําชุมชนท่ีเขมแข็งทําใหเกิดการรวมตัวเพื่ออนุรักษทรัพยากรทางการทองเท่ียวของชุมชนไวใหได และสรางความเขาใจ

ตระหนักถงึทรัพยากรทางการทองเท่ียวของชุมชน โดยการใหความรูกับชุมชนในดานการอนุรักษ เพื่อสรางความภาคภูมใิจ

ในความเปนชุมชนนครชุม เพื่อใหตลาดยอนยุคนครชุมมคีวามเขมแข็งและสามารถอํานวยประโยชนสบืตอไป 

ความคดิเห็นดานการวางแผนและการจัดการในการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อไมใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม สังคม 

และวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยว 

 ผูใหขอมูลไดใหความคิดเห็นวา ภาครัฐควรมีนโยบายและงบประมาณในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 

และผลักดันใหมีนักทองเท่ียว ประชากรในชุมชนตองมีการอบรมชุมชนในเรื่องการเปนเจาบานที่ดี กําหนดนโยบาย

และการวางแผนการจัดการท่ีดีเพื่อไมใหเกิดปญหาทางสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม ผูนําชุมชนหรือหัวหนากลุม

ตองใหความสําคัญในการในการรักษาวัฒนธรรมท้ังน้ีนครชุมมีแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ คือ “แหลงเรียนรูการทําพระเคร่ือง

นครชุม” ที่บานของลุงสมหมาย พยอม และมีอีกหนึ่งแหง คือ บานของคุณยายประภาศรี เอกปาน ซึ่งเปนบานที่ทํา 

“ขนมขาวตอกอัด” ขนมไทยโบราณชนิดหน่ึงท่ีเปนท่ีรูจักของคนนครชุม  

ความคดิเห็นดานการรักษาและปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 

ผูใหขอมูลสําคัญ ไดใหความเห็นวาทางตลาดยอนยุคไดใหความสําคัญกับการอนุรักษวัฒนธรรม ท้ังดานการแตงกาย 

อาหารการกิน ทําเองสามารถนํามาเปนประโยชนในดานเศรษฐกิจคือสามารถนํามาสรางดานผลิตภัณฑ (product) มีการนํา

ผลติภัณฑมาสรางรายไดใหชุมชน ดานบุคลากร (people) จะมีสวนรวมในเร่ืองของการดูแลรักษาความสะอาดของตลาดยอนยุค

นครชุม และเนนการรวมมือและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรทางการทองเท่ียวเพื่อสงเสริมใหการทองเท่ียวของ

ตลาดยอนยุคใหดย่ิีงขึ้น ดานลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) โดยทางตลาดยอนยุค จะเนนใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก

และการบริการการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกลมกลนื รักษาเอกลักษณทางธรรมชาติและสังคมของพื้นท่ี มีการวางแผนและจัดการ

ในการพัฒนาการทองเท่ียวเพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาทางสิ่งแวดลอมและสังคม ในพื้นท่ีแหลงทองเท่ียวอยางไร/มีการจัดมุม

บริการอาหาร จัดเตรียมดังน้ี 
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ดานผลิตภัณฑ (product) ทางตลาดยอนยุคไดมีการรณรงคใหพอคาและแมคาเลือกใชภาชนะท่ีบรรจุอาหาร

และเคร่ืองดื่มทํามาจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งจะยอยสลายงาย และมกีารดูแลในเร่ืองของความสะอาดและการคัดแยกและจัดเก็บขยะ

อีกท้ังมเีจาหนาท่ีจากเทศบาลนครชุมมาชวยในเร่ืองของการจัดเก็บและขนถายขยะดวย ภาชนะท่ีสําหรับใสอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ดานลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) จะเพิ่มในสวนของถังขยะใหมากขึ้นเพื่อท่ีจะรองรับตอปริมาณขยะ

ท่ีจะเพิ่มมากขึ้นหากนักทองเท่ียวมจีํานวนมากขึ้น อีกท้ังทางตลาดยอนยุคเนนความย่ังยนืในการจัดการการพัฒนามากกวา

การนําสิง่ท่ีทันสมัยเขามา โดยคํานึงถงึสภาพแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม พัฒนาตลาดยอนยุคและองคประกอบทางกายภาพ

ของตลาดยอนยุค ไมวาจะเปนเร่ืองของสิ่งอํานวยความสะดวก โดยพัฒนาใหดขีึ้นในขอบเขตของความย่ังยนื  

ดานราคา (price) ตลาดยอนยุคนครชุมมีการคิดราคาสินคาอยางเหมาะสม สําหรับนักทองเท่ียว ดานลักษณะ

ทางกายภาพ (physical evidence) สถานท่ีภายในตลาดยอนยุค มีท่ีน่ังสําหรับพักผอนเพียงพอตอจํานวนนักทองเท่ียว      

มีท่ีน่ังหลากหลายมุม หลากหลายบรรยากาศ เพื่อความสะดวกและตามความพึงพอใจของลูกคา มีการจัดการหองสุขา

อยางพอเพยีง และมรีะบบการจัดการท่ีด ีมเีจาหนาท่ีดูแลในสวนของหองสุขาใหมคีวามสะอาดและปราศจากกลิ่นรบกวน 

ความคิดเห็นดานรักษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว เพื่อใหตลาดยอนยุคนครชุมนั้นจะยังคงสามารถ

รักษาความเปนที่นิยมอยูได และสามารถทําการตลาดไดอยางตอเนื่องในอนาคตโดยมีการสรางจิตสาํนึกที่ดี

แกนักทองเที่ยวในการมาทองเที่ยว ดังนี ้

ดานการสงเสริมการตลาด (promotion) ทางตลาดยอนยุคนครชุมมีความพยายามเนนการประชาสัมพันธผาน

สือ่ออนไลนตาง ๆ เพื่อใหนักทองเท่ียวไดเขามาสัมผัสบรรยากาศยอนยุคดวยความสุข อ่ิมเอมหัวใจ เราจะพยายามพัฒนา

ในบางสวนท่ีไมดใีหดขีึ้น โดยคํานึงถงึความเปนนครชุมดัง้เดมิ เปนยานการคาชุมชนโบราณ  

ดานบุคลากร (people) บุคลากร ผูประกอบการท่ีมาคาขายในตลาดยอนยุค มีความเปนกันเอง มีนํ้าจิตน้ําใจ   

มอัีธยาศัยท่ีด ีชวยดูแลและเอาใจใสลูกคาเปนอยางด ี

ขอเสียของทางตลาดยอนยุค คือ การประชาสัมพันธไมดีเทาท่ีควร โดยปจจุบันมีการประชาสัมพันธผานทาง 

Social Network สื่อโทรทัศน และมีแมคาสัญจรไปตามงานแสดงสินคาตาง ๆ โดยมีการวางแผนท่ีจะจัดทําเอกสารและ

ขอมูลใหนักทองเท่ียว อาจจะเปนในรูปแบบของแผนพับหรือขอมูลบนสื่ออินเตอรเน็ตใหเพิ่มมากขึ้น มีการวางแผน

ประชาสัมพันธใหหนวยงานเทศบาลอื่น ๆ และองคกรตาง ๆ มาศึกษาดูงานท่ีนครชุม เปนการประชาสัมพันธอีกดาน 

ความคดิเห็นดานการกระจายรายไดสูทองถิ่นเพื่อนํารายไดเขาสูทองถิ่นและไดประโยชนในระยะยาวมาสูชุมชน 

ทางเทศบาลไดกําหนดพอคาแมคาใหเปนคนในชุมชนนครชุมเทาน้ันมสีวนเขามาใหการบริการนักทองเท่ียว และ

การคาขายกับนักทองเท่ียวโดยสนิคาท่ีนํามาขายน้ัน ลวนแลวแตเปนสิ่งท่ีผูประกอบการผลติเอง เชน ผัก ผลไม เมนูอาหาร

ของชาวบาน โดยใชวัตถุดิบในทองถิ่น ผูประกอบการมีสวนรวมในการทําประโยชนใหแกตลาดยอนยุค ซึ่งผลประโยชน

หรือผลตอบแทนท่ีไดน้ันเปนการกระจายรายไดไปสูสังคม สูครัวเรือน  
 

สรุปผลและการอภปิรายผล 

 จากการวิจัย เร่ือง แนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร เพื่อการทองเท่ียวอยางย่ังยนื ผูวจิัยไดสรุปผลและอภิปรายผลการวจิัยดังน้ี นักทองเท่ียวท่ีมีปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได ท่ีแตกตางกัน  ใหความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาด 
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ไดแก ผลติภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการและองคประกอบ

ทางกายภาพแตกตางกัน 

การอภิปรายผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาด

ยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

 จากการวจิัยคร้ังน้ีทําใหทราบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการทองเท่ียว 

ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมท้ัง 7 ดานน้ันมีความสําคัญ  

อยูในระดับมาก ไดแก ดานบุคลากรซึ่งเปนดานท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญมากท่ีสุด โดยบุคลากรของตลาดยอนยุค คือ

ผูประกอบการรานคามีอัธยาศัยท่ีดี มีการบริหารท่ีเปนท่ีประทับใจ เอาใจใสนักทองเท่ียวอยางสมํ่าเสมอ รองลงมาเปน 

จากตาราง 2 สรุปไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการทองเท่ียว ตลาดยอนยุคนครชุม 

เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรโดยภาพรวมท้ัง 7 ดานน้ัน มีความสําคัญอยูในระดับมาก ( X = 

3.92) เมื่อพิจารณาตามลําดับคาเฉลี่ยจะสามารถเรียงลําดับความสําคัญ ไดแก ดานบุคลากร เปนดานท่ีนักทองเท่ียวให

ความสําคัญใหความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาเปน ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ดานสินคาและบริการ ดาน

องคประกอบทางกายภาพ ดานกระบวนการในการใหบริการ และดานปจจัยท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญ นอยท่ีสุด คือ 

ดานการสงเสริมการตลาดlสอดคลองกับงานวจิัยของ กฤตวัตร มีศิริ (2556) ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยในตลาดนํ้าวัดตลิ่งชันใหความสําคัญ พบวานักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวท่ีตลาดนํ้าวัดตลิ่งชัน

นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมาก  

การอภิปรายผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาด

ยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานสนิคาและบรกิาร 

 จากการวิจัยคร้ังน้ีทําใหทราบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการทองเท่ียว

ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมอืง จังหวัดกําแพงเพชร ในดานของสนิคาและบริการอยูในระดับมาก

ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ ชัยรัตน ฟกภู (2556) ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญ

ในการทองเท่ียวตลาดนํ้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  

การอภปิรายผลการศกึษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ยอนยุค

นครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานราคา 

 จากการวิจัยคร้ังน้ีทําใหทราบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการทองเท่ียว

ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมอืง จังหวัดกําแพงเพชร ในดานของราคานักทองเท่ียวใหความสําคัญ

กับคุณภาพของอาหารและเคร่ืองดื่มมีความเหมาะสมกับราคามาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยรัตน ฟกภู (2556) 

ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการทองเท่ียวตลาดนํ้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร  

การอภิปรายผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาด

ยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานชองทางการจัดจําหนาย  
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 จากการวิจัยคร้ังน้ี พบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวให

ความสําคัญในการทองเท่ียว ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานชองทาง

การจัดจําหนาย (place) อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยรัตน ฟกภู (2556) ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการทองเท่ียวตลาดนํ้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

การอภิปรายผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาด

ยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานสงเสรมิการตลาด 

 จากการวิจัยคร้ังน้ี พบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวให

ความสําคัญในการทองเท่ียว ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานสงเสริม

การตลาด (promotion) อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตวัตร มีศิริ (2556) ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด ท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยในตลาดนํ้าวัดตลิ่งชันใหความสําคัญ  

การอภิปรายผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาด

ยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานบุคลากร 

 จากการวิจัยคร้ังน้ีทําใหทราบวา นักทองเท่ียวในความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการทองเท่ียว

ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในดานของบุคลากร (process) พบวา 

นักทองเท่ียว ใหความสําคัญกับผูประกอบการมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีบริการดวยความสุภาพและใหบริการลูกคาอยางเทา

เทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปยะนาถ นอยวัฒน (2554) ศึกษาเร่ือง แนวทางพัฒนาการตลาดเพื่อสงเสริม 

การทองเท่ียวท่ีย่ังยืน ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก โดยใหประเด็นสําคัญ คือ นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดนํ้าดําเนินสะดวก 

เห็นดวยใหพัฒนาพนักงานขายยินดตีอนรับลูกคาทุกคนโดยเทาเทียมกันพนักงานขายสุภาพและจริงใจในการบริการ 

การอภิปรายผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยวตลาด

ยอนยุคนครชุม เทศบาลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานกระบวนการ 

 จากการวิจัยคร้ังน้ี พบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียว               

ใหความสําคัญในการทองเท่ียวตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร                

ดานกระบวนการ (process) อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตวัตร มีศิริ (2556) ศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด ท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยในตลาดนํ้าวัดตลิ่งชันใหความสําคัญ  

การอภิปรายผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาด

ยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานองคประกอบทางกายภาพ 

 จากการวิจัยคร้ังน้ีทําใหทราบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการทองเท่ียว

ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในดานขององคประกอบทางกายภาพ 

(physical evident) ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ พัณณชิตา โกมุทมณี (2556) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนา 

การตลาดแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร สวนลุงโชค อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

โดยใหประเด็นสําคัญ คือ สถานที่ภายในสวนลุงโชค มีที่นั่งพักผอนตามจุดตาง ๆ เพียงพอตอจํานวนนักทองเที่ยว

และเร่ืองของหองนํ้าใหมคีวามสะอาดและมอียางพอตอนักทองเท่ียว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ การุณ เครือมวง (2553) 
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ศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาการตลาดเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ของตลาดนัดสวนจตุจักรโดยใหประเด็น

สําคัญ คอื ในเร่ืองหองนํ้า โดยอยากใหมหีองนํ้ามากขึ้นและอยูใกลกัน 

การอภปิรายผลการสัมภาษณ แนวทางพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอ

เมอืง จังหวัดกําแพงเพชร 

ผลประโยชนทางการทองเท่ียวมีการกระจายในทุกภาคสวน เมื่อพิจารณาความคิดเห็นในการพัฒนาการทองเท่ียว

อยางย่ังยนื ตามรายละเอียดของแหลงทองเท่ียว ผลประโยชนของทางตลาดยอนยุคนครชุมน้ัน แมคา ผูประกอบการน้ันมีสวน

เขามาในการบริการนักทองเท่ียวและการคาขายกับนักทองเท่ียวโดยสินคาท่ีนํามาขายน้ัน ลวนแลวแตเปนสิ่งท่ี

ผูประกอบการผลติเอง เชน ผัก ผลไม เมนูอาหารของชาวบาน โดยใชวัตถุดบิในทองถิ่น ซึ่งเปนการกระจายรายไดไปสูสังคม 

สูครัวเรือนครอบครัวของผูประกอบการ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พัณณชิตา โกมุทมณี (2556) ศึกษาเรื่อง

แนวทางการพัฒนาการตลาดแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร สวนลุงโชค อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการทองเท่ียว

อยางย่ังยืน โดยใหประเด็นสําคัญ คือ การบริการอาหารใหแกนักทองเท่ียว โดยจะใชวัตถุดิบท่ีไดมาจากพืชผักปลอดสารพิษ

ภายในสวนลุงโชค ทําใหลดตนทุนและประหยัดคาใชจาย 

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดยอนยุคนครชุมอยางย่ังยืน 

ดานสนิคาและบริการควรมพัีฒนาในดานของการความหลากหลายของสนิคาเพิ่มมากขึ้นและความหลากหลาย

ของกจิกรรมในตลาดยอนยุค ใหมีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเปนประโยชนเพิ่มเติม และพัฒนาคุณภาพของสินคาใหดีขึ้น เนนการสราง

ผลติภัณฑท่ีมาจากทรัพยากรภายในชุมชนนครชุมใหความสําคัญการดูแลในเร่ืองของความสะอาด การคัดแยก การจัดเก็บขยะ

มเีจาหนาท่ีดูแลในสวนน้ีโดยเฉพาะเพื่อปองกันมใิหเกดิปญหาทางสิ่งแวดลอม 

ดานราคาควรมีการพัฒนาในเร่ืองของความหลากหลายของราคาของสินคาและบริการใหเพิ่มมากขึ้นและมีสินคา

และบริการใหเลอืก หลากหลายราคา หลายระดับรวมถงึต้ังราคาและคดิราคาสนิคาอยางเหมาะสมสําหรับนักทองเท่ียว 

ดานชองทางการขาย ควรมีการพัฒนาในสวนของเสนทางท่ีเขาถึงตลาดยอนยุคนครชุมใหมีความสะดวกมีการจัด

ระเบียบรานคาใหเปนระเบียบ แยกประเภทรานคาใหชัดเจน ควรมีการจัดทําปายเพื่อใหนักทองเท่ียวทราบวาในสวนน้ี

มสีนิคา หรือกจิกรรมเพื่อความสะดวกแกนักทองเท่ียว 

ดานการสงเสริมการตลาด มีการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนเว็บไซต โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ    

ใหมากขึ้น รวมถงึการสื่อความหมายใหนักทองเท่ียวดวยความสุขอ่ิมหัวใจ  

ดานบุคลากร ควรใหการเอาใจใสในการบริการท่ีรวดเร็ว และใหบริการลูกคาอยางเทาเทียมกันและบริการ

ดวยความสุภาพและมมีติรไมตรี รวมถงึเนนสวนรวมในเร่ืองของการดูแลรักษาความสะอาดของตลาดยอนยุคและการอนุรักษ

ทรัพยากรทางการทองเท่ียว 

ดานกระบวนการ ควรมชีองทางในการรับเร่ืองรองเรียน และควรมีการจัดเสนทางเดินในการเท่ียวชมตลาดยอนยุค 

เพื่อใหนักทองเท่ียวได พบกับสนิคาและกจิกรรมของการทองเท่ียวตลาดยอนยุคนครชุมไดอยางครบถวน 

ดานองคประกอบทางกายภาพ มีอุปกรณรองรับของปริมาณขยะท่ีเพียงพอ มีตูเอทีเอ็ม คอยอํานวยความ

สะดวกแกนักทองเท่ียว มกีารรักษาความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว โดยเนนการพัฒนาภายใตขอบเขตของการพัฒนาอยางย่ังยืน 

คอื การอนุรักษทรัพยากรทุก ๆ ดานเนนในเร่ืองของการฟนฟูสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถงึคุณภาพสิ่งแวดลอมทุกประการ  
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ขอเสนอแนะในการทําวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาการสื่อสารการตลาดเพื่อการทองเที่ยวเพื่อที่จะทําใหตลาดยอนยุคนครชุม

เปนแหลงทองเท่ียวท่ีเปนท่ีรูจักกันมากขึ้น  

 2. ควรมกีารศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญในการมาทองเท่ียวพื้นท่ีอื่น ๆ

ท่ีมคีวามใกลเคยีงตลาดยอนยุคนครชุม 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 บทความฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจาก ดร.ละเอียด ศิลานอย อาจารยท่ีปรึกษาและคณาจารย

จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทาน ที่ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวย

ความเอาใจใสรวมท้ังไดคอยใหกําลังใจอยางดีย่ิงขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา พี่นอง ญาติมิตร ท่ีใหการสนับสนุน

ชวยเหลอืขอบคุณนักทองเท่ียวท่ีตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ท่ีใหความรวมมือ

ตอบแบบสอบถามเปนอยางดีย่ิงโดยเฉพาะ เทศบาลตําบลนครชุม  คณะกรรมการกลุมพอคาแมคาคลาดยอนยุคนครชุม 

คณะกรรมการชมรมสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชนนครชุม คณะกรรมการงานวิจัยชุมชน นครชุมชุมชนโบราณ สํานักงาน

การทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกําแพงเพชรท่ีอนุเคราะหและใหความรวมมือตอบขอซักถามเปนขอมูลใหนํามาศึกษาวิจัย

จนสําเร็จลุลวงไดดวยดี  
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัย

ในช้ันเรียนของครูสังกัดกลุมกรุงธนใต ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควา คือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต

ปการศึกษา 2557 จํานวน 2,898 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่และมอรแกนไดกลุมตัวอยาง 376 คน

ทําการสุมแบบแบงช้ัน เคร่ืองมอืท่ีใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 43 ขอ มคีาความเท่ียงตรง

ตามเนื้อหา(IOC) ระหวาง .67 ถึง 1.00 คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .972 สถิติท่ีใช คือ คารอยละ

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานdและทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 

ผลการวจิัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวจิัยในช้ันเรียนของครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการสนับสนุนการดําเนินงานการทําวิจัยในชั้นเรียน ดานการสนับสนุน

วัสดุอุปกรณการวจิัยในช้ันเรียน ดานการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน ดานการสงเสริมบุคลากรท่ีเกี่ยวของ

กับการวจิัยในช้ันเรียน และดานการสนับสนุนแหลงขอมูลการวิจัยในช้ันเรียน ยกเวนดานการสนับสนุนงบประมาณการทํา

วิจัยในช้ันเรียนอยูในระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียน

สังกัดกลุมกรุงธนใต โดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน จําแนกตามขนาดโรงเรียน เล็ก กลาง ใหญ พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวจิัยในช้ันเรียนของครู ท้ังโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ: บทบาทผูบริหาร กลุมกรุงธนใต การทําวจิัยในช้ันเรียน  
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Abstract  

 The purposes of the research were to study and to compare administrator’s role in development of classroom 

action research of school teachers in South Krungthon school group. The samples were 376 school teachers working 

in the academic year of 2014. The instrument used in this research was a 43 – item 5 rating – scale questionnaire 

with IOC .67 – 1.00 and reliability of .972. The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, 

standard deviation and one–way ANOVA. The results of research were as follows: 1) Administrator’ s role 

in development of classroom action research of school teachers in South Krungthon school group as a whole and in each 

aspect were at a high level. The mean score from high to low were as follow: supporting of the operation in the classroom 

action research, supporting of the materials and equipment in the classroom action research, promoting of the knowledge 

in the classroom action research, promoting of the personnel and supporting of the resources in the classroom action 

research, except the aspect of supporting of the budget that was at a moderate level. 2) There was no significant 

difference on administrator’s role in development of classroom action research of school teachers in school with 

different sizes of South Krungthon school group. 
 

Keywords: Administrator’s role, South Krungthon school group, Classroom action research 
  

บทนํา 

การศึกษาแตละระดับตางก็มีจุดประสงคเดียวกัน คือ มุงเนนตองการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี 

มปีญญา มคีุณภาพชีวติท่ีด ีมคีวามสามารถในการแขงขันเพิ่มศักยภาพใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขบนพื้นฐาน

ของความเปนไทยและความเปนสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ทุกคนจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ

ในการแขงขันกับนานาประเทศ และสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกอยางมีความสุข เพราะในสภาวะปจจุบัน

สังคมมลัีกษณะของการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วดวยลักษณะท่ีเปนโลกาภิวัตน ท่ีมีการสื่อสารขอมูลความรูท่ีรวดเร็ว

ทันสมัยดวยเทคโนโลยีช้ันสูงซึ่งจะกระทบตอคนในสังคม ทุกคนจึงตองปรับตัวและเรียนรูในการดํารงชีพ สามารถดําเนินชีวิต

อยางมีคุณภาพ รูจักปฏิบัติตนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังดําเนินอยู (ลักขณา สริวัฒน, 2553 อางอิงใน 

ศศิธร เวยีงวะลัย, 2556, หนา 1) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546, หนา 12-14) ไดไหความสําคัญกับการนําการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาการเรียนรู กําหนดใหครูมีภารกิจจัดกระบวนการเรียน

การสอนโดยใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงดังระบุในมาตรา 24(5) บัญญัติใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการ

สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวก 

เพื่อใหผูเรียนเกดิการเรียนรูและเกดิความรอบรูรวมท้ังสามารถใชการวจิัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ผูสอน

และผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน แหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ ใหครูทําวิจัยเพื่อจัดกิจกรรม

การเรียนรูใหเหมาะกับผูเรียน โดยนําผลการวจิัยมาใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและตามท่ีระบุในมาตรา 30  
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กําหนดใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหครูผูสอนสามารถวิจัย 

เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตระดับการศึกษา นอกจากนี้พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 การแกปญหาหรือการพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยท่ีครูผูสอนเปนผูปฏิบัติ  

เปนสิ่งท่ีจะใหผลดแีกนักเรียนมากกวาท่ีครูแกปญหาในช้ันเรียนของตนตามผลการวจิัยของผูอื่น เนื่องจากครูผูสอนเปนผูท่ี

ใกลชิดกับผูเรียนมากท่ีสุด ครูจึงยอมรูธรรมชาติ ภูมิหลังและสภาวะแวดลอมของผูเรียนดีกวาผูอื่น แตครูตองพยายาม

ศึกษาคนควาหาแนวทางแกปญหาการเรียนการสอนท่ีผูอื่นทําไว เพื่อนํามาเปนฐานความคิดในการปรับนําไปใชใหเหมาะสม

กับผูเรียนของตนและจะไดทราบถึงขอควรระวังท่ีผูวิจัยไดนําเสนอไว เพื่อปองกันผิดพลาดซ้ํารอยเดิม รวมท้ังควรปรึกษา

และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรูผูมปีระสบการณภายในโรงเรียน 

 ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนและการใชผลการวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กจิกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนหากไมไดรับการยอมรับจากผูบริหารหรือถูกตอตานจากผูบริหาร 

กิจกรรมน้ัน ๆ ก็จะไมสามารถดํารงอยูหรือแพรหลายตอไปได แตถาผูบริหารมองเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุน

สงเสริมอยางตอเนื่อง กิจกรรมน้ัน ๆ ก็จะไดรับการปฏิบัติอยางกระตือรือรน งานวิจัยในช้ันเรียนก็เชนเดียวกัน

หากผูบริหารตระหนักในความสําคัญและไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องก็จะมีการพัฒนาและแพรหลายจนกลายเปน

กจิกรรมปกต ิเปนนวัตกรรมการทํางานของโรงเรียน 

ดังน้ัน ผูวจิัยในฐานะเปนสวนหน่ึงของวงการศึกษาซึ่งปฏิบัติหนาท่ีเปนครูผูสอน ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญ

ของการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูและเพื่อพัฒนาและสงเสริมใหมีการทําวิจัยอยางอยางแทจริง จึงไดศึกษาถึงบทบาท

ของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต ซึ่งเปนกลุม

การปฏบัิตงิานของสํานักงานเขต เพื่อใหการปฏบัิติราชการมคีวามสอดคลองกับสภาพพื้นท่ี เศรษฐกิจ สังคม วิถีการดํารงชีวิต

ของประชาชน เพื่อประโยชนในการประสานงาน การกํากับ และติดตามการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย

ของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎรบูรณะ 

และเขตทุงครุ ผูบริหารแตละสํานักงานเขตมีบทบาทอยางไร มากนอยเพียงใด เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา

การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ใหสามารถนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใชใหเกิดประโยชน

และเปนขอมูลสําหรับผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี ่ยวของในการนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาพัฒนางานของครู

โรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใตตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวจิัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต 

2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวจิัยในช้ันเรียนของครูจําแนกตามขนาดโรงเรียน 

ในโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใตจําแนกตาม

ขนาดโรงเรียนมคีวามแตกตางกัน 
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วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คอื ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต จํานวน 2,898 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุมกรุงธนใต กําหนดขนาด

กลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยาง 376 คน การสุมตัวอยางใชการสุม

แบบแบงช้ัน ตามสัดสวนของขนาดโรงเรียน 

เครื่องมอืที่ใชและการหาคุณภาพ 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการทําวจิัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใตตามความคิดเห็น

ของครู หาคุณภาพเคร่ืองมือโดยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรง

ดานเนื้อหาไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง .67 ถึง 1.00 นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแลวไปใชกับ

ครูผูสอนท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน วิเคราะหคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ .972  

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไดรับคืน 376 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชการหาคาความแปรปรวนทางเดียว 

(one – way ANOVA) 
 

ผลการศึกษา 

  1. ผลการวเิคราะหความคดิเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน

ของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต ดังแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1   แสดงคาเฉลี่ย (x� ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียน

ของครูโรงเรยีนสังกัดกลุมกรุงธนใต โดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน 

ดานท่ี 
บทบาทของผูบรหิารในการพัฒนาการทําวิจัย 

ในชั้นเรยีนของคร ู
x� S.D ระดับ 

1 ดานการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการวจิัยในชัน้เรียน 3.77 0.82 มาก 

2 ดานการสนับสนุนการดําเนนิงานการทําวจิัยในชัน้เรียน 3.93 0.82 มาก 

3 ดานการสงเสริมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการวจิัยในชัน้เรียน               3.71 0.86 มาก 

4 ดานการสนับสนุนงบประมาณการวจิัยในชัน้เรียน                       3.18 0.96 ปานกลาง 

5 ดานการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการวจิัยในชัน้เรียน                      3.83 0.93 มาก 

6 ดานการสงเสริมแหลงขอมูลการวจิัยในชัน้เรียน                 3.55 0.91 มาก 

 โดยรวม 3.66 0.88 มาก 
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 จากตาราง 1 พบวา ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาทของผูบริหาร

ในการพัฒนาการทําวจิัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.66 , S.D = 0.88) 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานสนับสนุนงบประมาณ (X = 3.18 , S.D = 0.96) 

และอยูในระดับมาก 5 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน (X  = 3.93 , S.D = 0.82) 

รองลงมาไดแก ดานการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ (X = 3.83, S.D = 0.93) ดานการสงเสริมความรู ( X = 3.72 , S.D = 0.96) 

ดานสงเสริมบุคลากรท่ีเกี่ยวของ (X = 3.71, S.D = 0.86) ดานการสงเสริมแหลงขอมูล (X = 3.55 , S.D = 0.91) ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุม

กรุงธนใต แสดงในตาราง 2 
 

ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนสังกัด

กลุมกรุงธนใต โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดโรงเรยีน 

ดาน 
บทบาทของผูบรหิารในการพัฒนาการทําวิจัย 

ในชั้นเรยีนของคร ู

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 
F p 

X  S.D. X  S.D X  S.D 

1 ดานการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการวจิัยในชัน้เรียน 3.71 0.72 3.76 0.74 3.79 0.87 0.21 0.80 

2 ดานการสนับสนุนการดําเนนิงานการทําวจิัยในชัน้เรียน 3.94 0.82 3.92 0.73 3.94 0.85 0.02 0.97 

3 ดานการสงเสริมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการวจิัยในชัน้เรียน 3.73 0.87 3.65 0.76 3.73 0.89 0.33 0.71 

4 ดานการสนับสนุนงบประมาณการวจิัยในชัน้เรียน                                             3.41 1.07 3.14 0.80 3.22 0.99 1.05 0.35 

5 ดานการสนับสนุนวสัดุอุปกรณการวจิัยในชัน้เรียน 4.08 0.86 3.92 0.86 3.77 0.96 2.77 0.06 

6 ดานการสงเสริมแหลงขอมูลการวจิัยในชัน้เรียน                                         3.48 0.98 3.50 0.82 3.58 0.93 0.61 0.54 

 โดยรวม 3.72 0.88 3.63 0.78 3.67 0.91 0.83 0.57 
 

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัย

ในช้ันเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน

ขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู

ไมแตกตางกัน  
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุปผล 

 1. บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย

ในช้ันเรียน และอยูในระดับมาก 5 ดาน เรียงตามลําดับไดแก ดานการสนับสนุนการดําเนินงานการทําวิจัยในชั้นเรียน 

ดานการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการวิจัยในช้ันเรียน ดานการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน ดานการสงเสริม

บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการวจิัยในช้ันเรียนและดานการสงเสริมแหลงขอมูลการวจิัยในช้ันเรียน        

 2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต 

โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามขนาดโรงเรียนเล็ก กลาง ใหญ พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
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ของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู ท้ังโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามท่ี

สมมติฐานท่ีต้ังไว     

อภปิรายผล        

จากการศึกษา พบวา บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต 

โดยภาพรวมรวมอยูในระดับมาก เมือพิจารณาเปนรายดานพบวารวมอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ดานการสนับสนุน

งบประมาณการวจิัยในช้ันเรียน และระดับมาก 5 ดาน เรียงตามลําดับ ดานการสนับสนุนการดําเนินงานการทําวิจัยในช้ันเรียน 

ดานการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการวิจัยในช้ันเรียน ดานการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน ดานการสงเสริม

บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการวจิัยในช้ันเรียน ดานการสงเสริมแหลงขอมูลการวจิัยในช้ันเรียน เมื่อพิจารณารายดานสามารถ

อภิปรายผลไดดังน้ี 

1. ดานการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยในช้ันเรียน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

สังกัดกลุมกรุงธนใต มีบทบาทดานการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยในช้ันเรียนอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คอื ผูบริหารขอทุนจากตนสังกัดเพื่อใหครูทําวจิัยในช้ันเรียน ท่ีผลการวิจัยเปนเชนนี้

อาจเปนเพราะหนวยงานตนสังกัดมเีพยีงแตนโยบายลงมาใหกับผูบริหารสถานศึกษามอบหมายใหครูทําการวจิัยในช้ันเรียน

เพื่อแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนและพัฒนาผูเรียน โดยขาดงบประมาณสนับสนุน จึงทําใหครูสวนใหญใชงบประมาณ

สวนตัวในการทําวิจัยในช้ันเรียนและทําใหบทบาทผูบริหารสถานในความคิดเห็นของครูในดานการสนับสนุนงบประมาณ

การทําวิจัยในช้ันเรียนมีคาเฉลี่ยปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ อภิรดี ทองพลอย (2552, หนา 64) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษา

สภาพปญหาการทําวจิัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งพบปญหา

ดานงบประมาณการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูท่ีมีปญหามาก ไดแก ตองใชงบประมาณสวนตัวในการทําวิจัยในช้ันเรียน 

งบประมาณสนับสนุนการทําวจิัยในช้ันเรียนจากสถานศึกษามไีมเพยีงพอ และงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยในช้ันเรียน

จากตนสังกัดมไีมเพยีงพอ  

2. ดานการสนับสนุนการดําเนินงานการทําวิจัยในช้ันเรียน จากการศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

สังกัดกลุมกรุงธนใต มีบทบาทดานการสนับสนุนการดําเนินงานการทําวิจัยในช้ันเรียนอยูในระดับมากท่ีผลการวิจัยเปนเชนน้ี

อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุมกรุงธนใตไดรับนโยบายจากตนสังกัดท่ีไดใหความสําคัญกับการทําวิจัย

ในช้ันเรียนของครู เพื่อเปนการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนและเปนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 

หนา 12-14) ไดไหความสําคัญกับการนําการวจิัยไปใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูกําหนดใหครูมีภารกิจจัดกระบวนการเรียนการสอน

โดยใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงดังระบุในมาตรา 24(5) บัญญัติใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการสงเสริม

และสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูและเกิดความรอบรูรวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูท้ังน้ีผูสอนและผูเรียน

อาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนแหลงวิทยาการประเภทตางๆใหครูทําวิจัยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหเหมาะกับผูเรียนโดยนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและตามท่ีระบุในมาตรา 30 

กําหนดใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตระดับการศึกษา นอกจากน้ี สุวิมล วองวานิช (2545, หนา 78-79) 
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ไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการทําวิจัยในช้ันเรียน โดยการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน

มกีารวางระบบกระตุน กํากับติดตาม ใหความชวยเหลือการทําวิจัยในช้ันเรียน สงเสริมบรรยากาศใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูในกลุมครูอาจารยในโรงเรียน บริหารใหครูมเีวลาประชุมเพื่อถกอภิปรายเกี่ยวกับงานวจิัยในช้ันเรียนของครูแตละคน

สังเคราะหผลการวจิัยของรายงานการวจิัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียน จัดกิจกรรมเผยแพรผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครู

ในโรงเรียน ยกยองใหกําลังใจ สิ่งตอบแทนเปนแรงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของครู วางระบบฐานขอมูลงานวิจัยในช้ันเรียน

ของโรงเรียน  

 3. ดานการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการทําวจิัยในช้ันเรียน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

เรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต มีบทบาทดานสนับสนุนวัสดุอุปกรณการทําวิจัยในช้ันเรียน อยูในระดับมาก ท่ีผลการวิจัยเปนนี้

อาจเปนเพราะวาผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการทําวิจัยในช้ันเรียน และจากผลงานการวิจัยจากหลาย ๆ  ท่ี 

ไดทําการศึกษาสถาพปญหาการทําวจิัยในช้ันเรียนของครูผูสอน วามปีญหาดานขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ และเคร่ือง

อํานวยความสะดวกตางๆใหกับครูในการทําวิจัยในช้ันเรียน ดวยเหตุผลน้ีเองทําใหผูบริหารมีบทบาทในดานการสนับสนุน

วัสดุอุปกรณมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ อภิรดี ทองพลอย (2552, หนา 50) ท่ีไดทําการศึกษาสภาพปญหาการทําวิจัยในช้ันเรียน

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ในดานวัสดุอุปกรณ พบวา มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับปานกลาง อุทุมพร จามรมาน (2544, หนา 7) ไดเขียนบทบาทของผูบริหารในดานการบริหารจัดการวาเปนการระดม

คน เงิน ครุภัณฑ ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติท่ีตรงตามวัตถุประสงคและไดผลงานท่ีมีคุณภาพเลือกใช

ทรัพยากรตาง ๆ อยางประหยัดและไดผลคุมคา และนําบุคลากรในโรงเรียนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับ

สุวิมล วองวานิช (2545, หนา 78 – 79) บทบาทผูบริหารในการทําวิจัยของครู คือ การสนับสนุนในดานวัสดุอุปกรณ

และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 4. ดานการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน จากผลการวิจัย พบวา ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด

กลุมกรุงธนใต มีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก ท่ีผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญของ

การทําวิจัยในช้ันเรียน เพราะการทําวิจัยในช้ันเรียนเปนสวนหน่ึงของงานวิชาการของโรงเรียน และงานวิชาการถือวาเปน

หัวใจสําคัญของการบริหารโรงเรียน และจุดมุงหมายของโรงเรียน คอื การจัดการศึกษาใหมคีุณภาพ เพื่อสงเสริมใหผูเรียน

บรรลุจุดมุงหมายของการศึกษาท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนภารกิจท่ีสําคัญของโรงเรียนที่จะพัฒนานักเรียน

ใหมีคุณภาพท้ังดานความรู คุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมได และยังเปน

หลักประกันถงึคุณภาพของโรงเรียนและเคร่ืองช้ีวัดความสําเร็จความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําองคกร

ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัด

การศึกษามาตรา 30 กลาววา ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมใหผูสอน

สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ครุรักษ  ภิรมยภักษ (2543 อางอิงใน 

ประสาท เนอืงเฉลิม, 2556, หนา 57) ไดใหความสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน วาเปนเคร่ืองมือสําคัญของครู

ในการพัฒนาวิถีชีวิตความเปนครูไปสูความเปนครูมืออาชีพ เพราะการวิจัยในชั้นเรียนจะชวยใหครูเปนนักแสวงหา

ความรูและวิธีการใหม ๆ อยูเสมอ ซึ่งจะชวยใหครูมีความรูอยางกวางขวางและลุมลึก ทํางานอยางมีเหตุผล สรางสรรค

และเปนระบบ เปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหงานของครูมีลักษณะ
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เปนพลวัตร มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวกาวไปขางหนาไมหยุดน่ิงอยูกับท่ี เกิดนวัตกรรมท่ีทันสมัยนํามาใชในการแกปญหา

การเรียนการสอนไดทันทวงที และเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจรรโลงวิชาชีพครูใหมีความเขมแข็งเพราะผลจากการวิจัยในช้ันเรียน

จะเปนตัวบงช้ีถึงความสําเร็จในการทํางานของครูไดอยางเปนรูปธรรม นั้นก็คือ การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีพึงประสงค

ของผูเรียนตามท่ีครูตองการและเปนไปตามความคาดหวังของสังคมท้ังตัวครูและผูเรียน จากเหตุผลความสําคัญดังกลาว

ทําใหผูบริหารมบีทบาทมากในการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการทําวจิัยในช้ันเรียนใหกับครู นอกจากน้ี พูลทรัพย นาคนาคา 

(2552, หนา 447–450) ยังใหบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมความรูในการทําวิจัยคือการพัฒนาความสามารถ

ในการทําวิจัยของครูในโรงเรียน การท่ีครูจะสามารถทําวิจัยในช้ันเรียนได และใชผลการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนน้ัน 

ครูจะตองมคีวามรูความสามารถในการทําวิจัยเสียกอน ดังน้ัน หากผูบริหารโรงเรียนพิจารณาเห็นวาครูสวนใหญยังไมมี

ความสามารถในการทําวิจัยก็ตองพัฒนาความสามารถในการทําวิจัยของครูดวยวิธีตาง ๆ โดยวิธีหน่ึงท่ีอาจทําไดงายก็คือ 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหครูไดรับความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยจากวิทยากรและลงมือปฏิบัติจริงในการทําวิจัย

ในช้ันเรียน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว อาจตองทําตอเนื่องหลายคร้ัง จนกระท่ังครูสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด

ในโรงเรียนสามารถทําวิจัยได สอดคลองกับงานวิจัยของ จรูญ คูณมี (2557, หนา 156–157) ที่ไดศึกษาบทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวาภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานความรูในการทําวิจัยของครูผูสอน 

มีการสงเสริมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ ชมชล นาพิมพ (2553) ไดทําการวิจัย บทบาทของผูบริหารในการสงเสริม

การทําวจิัยในช้ันเรียนของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบวาบทบาทของผูบริหาร

ในการสงเสริมการทําวจิัยโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

 5. ดานการสงเสริมบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการทําวิจัยในช้ันเรียน จากผลการวิจัยพบวาครูผูสอนในโรงเรียน

สังกัดกลุมกรุงธนใต มคีวามคดิเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการสงเสริมบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการทําวิจัย

ในช้ันเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ เพราะผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของการวิจัยกับการพัฒนาการเรียนการสอน อีกท้ังยังเปนการพัฒนาครูใหมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น จึงใหการสนับสนุนใหครู

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมมือกัน มีการจัดตั้งครูแกนนําคอยเปนที่ปรึกษาใหกับครูในการทําวิจัย ซึ่งสอดคลองกับ

พูลทรัพย นาคนาคา (2552, หนา 447–450) เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชผลวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน คอื การสรางวัฒนธรรมและการทํางานใหมโดยอาศัยผลการวจิัย ผลของการวจิัยในช้ันเรียนหรือผลของการวิจัย

สถาบันจะไมนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางถาวรหรือเปนรูปธรรมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน หากมิไดมีการประชุม

ทางวชิาการในโรงเรียนเพื่อพจิารณาผลการวิจัยท่ีไดจัดทําขึ้น ดังน้ันบทบาทหนาท่ีของผูบริหารก็คือ จัดการประชุมทางวิชาการ

ซึ่งควรจะจัดภาคเรียนละ 1 คร้ัง หรืออยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อใหครูไดเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน และพิจารณา

ผลการวจิัยดังกลาวอันจะทําใหไดขอสรุป ซึ่งนําไปสูการสรางวัฒนธรรมการทํางานใหม เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนสนองตอบตอความจําเปนท่ีจะแกปญหาท่ีคนพบจากการวิจัยและรับเอาวิธีการใหม ๆ ท่ีรายงานวาไดผลดี

จากการวิจัย นํามาประสมประสานเปนวิธีการปฏิบัติงานปกติ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิผล

และประสทิธิภาพย่ิง ๆ ขึ้น นอกจากน้ี กรมวิชาการ (2542, หนา 11-14) ไดใหแนวทางการนําผลการวิจัยในช้ันเรียนไปใช 

นําไปใชในการพัฒนาวิชาชีพ การวิจัยในช้ันเรียนนอกจากจะเปนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแลวยังเปนการพัฒนา

วิชาชีพของครู กลาวคือ เมื่อครูทําวิจัยในช้ันเรียนทําใหเปนการเสริมสรางความรูทางวิชาการของตนเอง ทําใหครูมีนวัตกรรม 
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สื่อ และวิธีการสอนท่ีมีคุณภาพ ซึ่งทําใหเกิดมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 อีกประการหน่ึง ครูยังสามารถ

นําผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยในช้ันเรียนไปใชเปนผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑการขอเลื่อนระดับหรือปรับตําแหนง

ใหสูงขึ้นของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูไดอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ รัชดา ผูกพยนต (2550) 

ไดศึกษาเร่ืองบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เพชรบูรณ เขต 1 พบวาบทบาทของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

บทบาทดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวจิัยในโรงเรียนอยูในระดับมาก 

 6. ดานการสงเสริมแหลงขอมูลการทําวิจัยในช้ันเรียน จากผลการวิจัยพบวาครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดกลุม

กรุงธนใต มคีวามคดิเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการสงเสริมแหลงขอมูลการทําวจิัยในช้ันเรียนในภาพรวม

อยูในระดับมาก ท่ีผลการวิจัยเปนเชนน้ี อาจเปนเพราะวากรุงเทพมหานคร เปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

และเปนเมืองท่ีเจริญมีความกาวหนาในเร่ืองเทคโนโลยี การสื่อสาร มากกวาจังหวัดอื่นในประเทศไทย จึงทําโรงเรียน

ในกรุงเทพมหานครไดเปรียบโรงเรียนในจังหวัดอื่น ๆ ในเร่ืองแหลงของฐานขอมูลท่ีใชในการสืบคน แหลงคนควาหาขอมูลตาง ๆ 

ในการทําวิจัย ซึ่งถือวาเปนจุดเดนอีกดานหนึ่งของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครยังมีเวปไซดของโรงเรียนตัวเองเพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ผลงานครู

รวมท้ังมีการจัดต้ังเครือขายโรงเรียนออกเปนกลุมท้ังหมด 80 เครือขาย เพื่อใหงายตอการพัฒนา สงเสริมโรงเรียน

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร อีกท้ังยังมีหนวยศึกษานิเทศกของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครคอยติดตามใหคาํปรึกษา 

ใหคําเสนอแนะแกครูผูสอน และในขณะเดียวกันทิศทางการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความสอดคลอง เปนไป

ในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาลโดยกําหนดนโยบายดานการศึกษา คือ “เสริมสรางกรุงเทพฯใหเปนมหานคร

แหงการเรียนรูท่ีแทจริง ดวยนโยบายการศึกษาท่ีทําไดจริง มีคุณภาพมาตรฐาน พรอมพัฒนาองคความรูอยางครอบคลุม

ท้ังในและนอกหองเรียน” และเพื่อใหนโยบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติและมีคุณภาพมาตรฐานอยางเปนรูปธรรม

กรุงเทพมหานครจงึสงเสริม สนับสนุนโครงการ/กจิกรรม เพื่อบรรลุผลตามนโยบายท้ังโครงการท่ีดําเนินการโดยสํานักการศึกษา

และโครงการท่ีดําเนินการโดยสํานักงานเขตตลอดจนโครงการของหนวยงานอื่นท้ังในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 

เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพมาตรฐานเปนท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 

(หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา, 2554) และนอกจากน้ียังสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ Minzberg (1998 อางอิงใน 

วโิรจน สารรัตนะ, 2555, หนา 4) พบวา ผูบริหารสวนใหญจะแสดงบทบาทออกมา 10 บทบาทยอยภายใต 3 บทบาทหลัก

ซึ่ง 1 ใน 3 บทบาท ก็คือ บทบาทเชิงสาระสนเทศ (informational roles) เปนบทบาทท่ีทําใหผูบริหารเปน “ศูนยกลางขาวสาร” 

ท้ังในฐานะผูรับและผูสง ประกอบดวย 1) บทบาทการเปนผูกํากับติดตามผล (Monitor) ใหไดขอมูลขาวสารท้ังภายนอก

และภายในเพื่อใหเกิดประโยชนตอองคการ 2) บทบาทการเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (dissemination) ท่ีไดรับท้ังจากภายใน

และภายนอกใหแกบุคลากรในองคการ 3) บทบาทการเปนผูประชาสัมพันธ (spokesperson) เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการ

ตอบุคคลภายนอกองคการ 

  7. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต 

จําแนกตามขนาดโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร

ในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ รัชดา ผูกผยนต (2550) ไดทําการศึกษาบทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวจิัยในช้ันเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 พบวา ผูบริหาร
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โรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีบทบาทตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนในโรงเรียนไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีเปนเชนน้ีก็เพราะวาผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ทุกโรงเรียนเห็นความสําคัญของการทําวิจัยในช้ันเรียน เพราะการทําวิจัยในช้ันเรียนเปนวิธการชวยแกปญหาและพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพมากขึ้น และอีกบทบาทหน่ึงของผูบริหารท่ีทําไดคือการแสดงบทบาทของตนเองตอครูผูสอนเพื่อทําให

ครูผูสอนไดรับรูวาผูบริหารเองก็ไดตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545  (สัมนา รธนิธย, 2546) ท่ีใหความสําคัญตอการวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรูโดยกําหนดใหสถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของดําเนินการดังปรากฏในมาตรา 24 ท่ีวาสงเสริม สนับสนุน

ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

และมคีวามรอบรู รวมท้ังสามารถใชวจิัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ท้ังน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน

จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ท่ีมปีระสทิธิภาพ รวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจงึแสดงบทบาทตอครูผูสอนใหไดรับการสงเสริมพัฒนาใหมคีวามรูความสามารถในการทําวิจัย 

ซึ่งจะทําใหครูไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถแกปญหาที่มีผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเปนระบบ

ดวยกระบวนการศึกษาวจิัย เพราะครูเปนบุคคลท่ีมคีวามใกลชิดกับผูเรียน รูและเขาใจสภาพการเรียนการสอนท่ีแทจริง 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากผลการศึกษาบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต 

พบวา ดานการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษายังมีบทบาทในภาพรวมและรายขออยูในระดับ

ปานกลาง นอกจากน้ียังพบวาภาพรวมอยูในระดับมากแตพบวารายขอบางดานท่ีอยูในระดับปานกลาง ผูศึกษาคนควา

มขีอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช ดังน้ี 

1. ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนดานงบประมาณในการทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อเปนการสนับสนุนการทํา

วจิัยในช้ันเรียนของครูและการทํากิจกรรมตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอน ซึ่งจากผลการวิจัย

พบวาขอท่ีมคีาเฉลี่ยนอย คอื การขอทุนสนับสนุนจากตนสังกัดใหครูทําวจิัยและสนับสนุนเงนิทุนในการทําวจิัยของครู 

2. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมแหลงขอมูลการทําวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งจากผลการวิจัย พบวา บางขอยังอยูใน

ระดับปานกลาง คอื ขอผูบริหารจัดหาเอกสาร ตํารา วารสารไวในหองสมุด เพื่อใชในการทําวิจัย และขอผูบริหารมีการจัด

สถานท่ีไวสําหรับปรึกษาหารือเพื่อทําการวจิัย ดังน้ัน ผูบริหารควรจะพัฒนาบทบาทท้ังสองขอน้ีเพิ่มมากขึ้น 

3. ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนดานการดําเนินงานการทําวิจัยในช้ันเรียน จากผลการวิจัย พบวา ยังมีบางขอ

ในดานนี้มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือขอผูบริหารจัดใหมีการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน การยกยองชมเชย 

และมอบเกียรติบัตรใหกับครูท่ีมีผลงานวิจัยท่ีโดดเดนและขอผูบริหารมีการนําผลงานการทําวิจัยในช้ันเรียนเปนสวนหนึ่ง

ในการพจิารณาความดคีวามชอบ ซึ่งผูบริหารควรจะพัฒนาบทบาทท้ังสองขอน้ีเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการกระตุนและการให

กําลังใจแกครูท่ีทํางานวจิัยในช้ันเรียน พรอมท้ังเปนการยกระดับคุณภาพผลงานการทําวจิัยของครูใหมกีารพัฒนาขึ้นเร่ือย ๆ 
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 ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียน

ตามความคดิเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต 

2. ควรทําการศึกษาปจจัยหรือแนวทางทางการพัฒนาครูในเร่ืองการทําวจิัยในช้ันเรียนโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต 

3. ควรทําการศึกษาการนําผลการวิจัยในช้ันเรียนไปแกไขปญหาการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนสังกัด

กลุมกรุงธนใต 

4. ศึกษาผลของการใชการวิจัยในช้ันเรียนท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กลุมกรุงธนใต 
 

กติตกิรรมประกาศ 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาในคร้ังน้ี ขอขอบคุณผูอํานวยการสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผูบริหาร

สถานศึกษาตลอดจนคุณครูในสังกัดกลุมกรุงธนใตทุกทานท่ีชวยทําแบบสอบถาม คุณคาและประโยชนจากการศึกษาคนควา

ฉบับน้ี ผูศึกษาคนควาขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดามารดา ผูซึ่งเปนทุกสิ่งทุกอยางท่ีทําใหลูกมีวันน้ี รวมท้ังครู อาจารย

ท่ีเคารพเปนอยางสูงทุกทาน  
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บทคัดยอ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาและเปรียบเทียบปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ใน 3 ดาน คือ ดานความรูและทักษะของบุคลากรดานระบบและ

อุปกรณคอมพิวเตอร และดานการบริหารจัดการ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยางไดแก 

ผูบริหาร 11 คน ครูผูสอน 148 คน และเจาหนาท่ี 5 คน รวมเปน 164 คน ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2557 เคร่ืองมือท่ีใชในการ

วิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .98 สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก  คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – 

Way ANOVA) ผลการวจิัยพบวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตราษฎร

บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับปานกลาง และ

ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวมและในแตละ

ดานไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโรงเรียน 
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Abstract  

 The purposes of this study were to investigate and to compare the problems of using information 

technology in administration of schools under the Jurisdiction of Ratburana District Office, Bangkok Metropolitan 

Administration in the aspects of knowledge and skill of personnel, systems and computer equipment, and school  

administration in overall and each aspect classified by school size. The sample consisted of 11 school administrators, 148 

teachers and 5 officers in the academic year of 2014. The instrument used to collect data was a five rating scale 

questionnaire with the reliability of .98. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and 

one-way ANOVA. The results of the study revealed that the problems of using information technology in school 

administration in overall and each aspect were at a moderate level. And there was no significant difference on 

the problems of using information technology in administration of small, medium, and large sized schools in 

overall and each aspect. 
 

Keywords:  Information Technology, School Administration 
 

บทนํา 

 ปจจุบันกระแสการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปมาก นานาประเทศตางมุงเนน         

การพัฒนาประเทศไปสูเศรษฐกจิ และสังคมแหงภูมปิญญาและการเรียนรู แตการท่ีจะพัฒนาประเทศไปสูสังคมดังกลาวได 

ตองมีการนําความรูทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชให เกิดประโยชน และสามารถเขาถึง องคความรูดานตาง ๆ 

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือเพื่อใหนําไปสูการผลิต การเขาถึง การแพรกระจาย ความรูใหแกเด็ก เยาวชน 

และประชาชนไดเรียนรูอยางถูกตองเหมาะสม รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ 

คือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศแหงชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริการท่ีดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมไทย เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของชุมชน ในการท่ีจะ

พัฒนาเศรษฐกจิของประเทศท้ังในสวนกลางและสวนภูมภิาค (พงษศักดิ์ ผกามาศ, 2553, หนา 13) นอกจากน้ี ปราชญา 

กลาผจญ และคณะ (2546, หนา 34-37) ไดกลาวถึงการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเปน

โครงสรางพื้นฐานท่ีสําคัญในการกระจายองคความรู ขาวสารและการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ โดยการพัฒนากําลังคนใหมีความรูความสามารถสูงขึ้นอยางเพียงพอ ภายใตโลกยุคของระบบ

สารสนเทศท่ีสงผลใหการแขงขันในดานการใชงานเทคโนโลยีทวีความรุนแรงมากยิ่งขี้น ฉะน้ันการพัฒนาประเทศใหสามารถ

แขงขันในกับประเทศตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนนการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปรับ

ฐานะทางการศึกษาและทางเศรษฐกิจใหมาเปน “ระบบเศรษฐกิจฐานความรู” (Knowledge Based Economy) ในสวนของการ

จัดการศึกษาน้ัน ทางกระทรวงศึกษาธิการ เห็นถงึความสําคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ไดมีการสนับสนุนให

มกีารใชคอมพวิเตอรและอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอยางกวางขวาง และตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 65 ใหมีการ

พัฒนาบุคลากรท้ังดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมท้ัง
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การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มคีุณภาพ และประสิทธิภาพ และมาตรา 66 ไดมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใช

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตลอดจนนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการท่ีมุงพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยถอืวาผูเรียนมคีวามสําคัญท่ีสุดและสงเสริมใหผูสอนนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ คุ มคา เหมาะสม สอดคลองกับ

เปาหมายของการจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 37-38) 

 ในการบริหารงานในสถานศึกษาปจจุบันน้ัน มกีารใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานดานตาง ๆ เชน 

เดยีวกับหนวยงานของรัฐและเอกชนอื่น ๆ ท้ังการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ

บริหารงานท่ัวไป เชน การผลิตสื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสอน การจัดเก็บขอมูลตาง ๆ การสืบคนขอมูลทางการศึกษาจากอินเทอรเน็ตและการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ใน

คอมพิวเตอร เปนตน เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและในการบริหารการศึกษาใหสามารถบรรลุเปาหมายท่ี

กําหนดไวได โดยเฉพาะอยางย่ิงในการกําหนดนโยบาย วางแผน และประเมนิผลการพัฒนาการศึกษา ดังน้ัน ขอมูลสารสน 

เทศตองมคีวามแมนยํา เช่ือถอืไดเพื่อนําขอมูลเหลาน้ันมาใชประกอบการพจิารณาในการตัดสนิใจในการบริหารงานสถาน 

ศึกษาเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง ตลอดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษาใหดีย่ิงขึ้น และ

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาขึ้นเพื่อ

สนับสนุนการนําใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา และเพื่อเปนการปองกันภัย

ทางอนิเทอรเน็ต โดยใหผูเรียน ผูสอน บุคลากรทางการ ศึกษาและประชาชน ไดใชประโยชนและเขาถงึบริการไดจาก 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารตามความเหมาะสม จึงมีนโยบายและมาตรฐานการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาและ

หนวยงานทางการศึกษาดําเนินการ (ครรชิต มาลัยวงศ, 2554) 

 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร มีท้ังหมด 6 โรงเรียน มีฝายการศึกษา

สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ ใหการดูแลการจัดการศึกษาและประสานงานท้ัง 6 โรงเรียนใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย ซึ่ง

มโีรงเรียนขึ้นกับสํานักงานเขตประกอบไปดวย โรงเรียนวัดบางปะกอก โรงเรียนรัตนะจีนะอุทิศ  โรงเรียนวัดแจงรอน โรงเรียน

วัดสารอด โรงเรียนวัดสน และโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส (สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ, 2556) จากการสัมภาษณ

ผูบริหาร เกี่ยวกับปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน พบวา โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการ

จัดซื้อ และบํารุงรักษาทรัพยากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดซอฟตแวรในการใชงานท่ีเหมาะสม การใชทรัพยากรที่มีอยู

ไมคุมคา บุคลากรสวนใหญมีประสบการณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางนอยและผูบริหารสวนใหญใหการ

สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานในโรงเรียนไมมากนัก ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานในโรงเรียนมกีารจัดการเรียนรูนอย ขาดความเขาใจในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมยอมรับการเปลี่ยน 

แปลง การมอบหมายงานไมตรงกับความถนัดของแตละบุคคลและขาดการวางแผนงานอยางเปนระบบ (สุเทพ เกตุศักดิ์, ผูให

สัมภาษณ, 9 สงิหาคม 2557)  

 จากความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานในโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขต

ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร และสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารงานของโรงเรียน 3 ดาน คอื ดานความรูและทักษะของบุคลากร ดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร และดาน
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การบริหารจัดการ เพื่อใหมาซึ่งขอมูลเปนประโยชนในการพัฒนา ปรับปรุงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานของโรงเรียน ใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลตอไป 
 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตราษฎร

บูรณะ กรุงเทพมหานคร ใน 3 ดาน คอื ดานความรูและทักษะของบุคลากร ดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร และดานการ

บริหารจัดการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขต

ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
  

วธิวีทิยาการวจัิย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคอื ผูบริหาร ครูผูสอนและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของของโรงเรียน สังกัด สํานักงาน

เขตราษฎรบูรณะ จําแนกเปน ผูบริหารจํานวน 17 คน ครูผูสอน จํานวน 237 คน เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของจํานวน 6 คน รวม

เปน 260 คน  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือผูบริหาร ครูผูสอน และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ โรงเรียนสังกัด สํานักงาน

เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยผูบริหาร และเจาหนาท่ีใชประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง สวนครูกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางใชตาราง เครจิ และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางจํานวนรวมท้ังสิ้น 171 คน  
 

เครื่องมอืที่ใชและการหาคุณภาพ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เปนแบบสอบถาม

เกี ่ยวกับปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 

กรุงเทพมหานคร 3 ดาน คือ ดานความรูและทักษะของบุคลากร จํานวน 10 ขอ ดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร

จํานวน 10 ขอ และดานการบริหารจัดการ จํานวน 18 ขอ รวมจํานวนขอคําถามท้ังหมด 38 ขอ หาคุณภาพเคร่ืองมือโดย

นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยู

ระหวาง .67 ถงึ 1.00 แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับครูผูสอนท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน วิเคราะหคาความ

เชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยวธีิหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ .98 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล 

ผูวจิัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง แบบสอบถามสงไป 171 ฉบับ ไดรับคืน 164 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96 สถิติ

ท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล คอื คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One – Way ANOVA) 
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ผลการศึกษา 

 1. ผลการวิเคราะหปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ดานความรูและทักษะของบุคลากร ดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร และดานการ

บริหารจัดการ โดยรวมและในแตละดาน ดังแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1  แสดงคาเฉลี่ย ( X )และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยรวมและใน

แตละดาน 

ดาน 
ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงาน 

ของโรงเรยีนในสังกัดสาํนักงานเขตราษฎรบูรณะ 

n  =  164 
ระดับ 

 X       S.D. 

1 ดานความรูและทักษะของบุคลากร 3.16 0.89 ปานกลาง 

2 ดานระบบและอุปกรณคอมพวิเตอร   3.07    0.78 ปานกลาง 

3 ดานการบริหารจัดการ 3.28    0.80 ปานกลาง 

 รวมเฉลี่ย 3.17 0.61 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 1 แสดงวาปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขต

ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับปาน

กลาง 

 2.  ผลการเปรียบเทียบปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขต

ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ใน 3 ดาน คือ ดานความรูและทักษะของบุคลากร ดานระบบ และอุปกรณคอมพิวเตอร ดาน

การบริหารจัดการ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2  แสดงการเปรียบเทียบปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขต ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดโรงเรยีน 

ปญหาการใชงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในการบรหิารงานของโรงเรยีนในสังกัด

สํานักงานเขตราษฎรบูรณะกรุงเทพมหานคร 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F p 

1. ดานความรูและทักษะ 

ของบุคลากร 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

161 

0.20 

131.10 

0.10 

0.81 

0.12 .884 

รวม 163 131.30    

2. ดานระบบและอุปกรณคอมพวิเตอร ระหวางกลุม 2 0.03 0.15 0.02 .976 

 ภายในกลุม 161 100.62 0.62   

 รวม 163 100.65    

3. ดานการบริหารจัดการ ระหวางกลุม 2 1.37 0.68 1.17 .312 

 ภายในกลุม 161 94.33 0.58   

 รวม 163 95.71    

รวมเฉลี่ย ระหวางกลุม 2 0.70 0.35 0.53 .586 

 ภายในกลุม 161 106.04 0.65   

 รวม 163 106.75    

  

 จากตาราง 2 แสดงวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

สรุป 

1. ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 

กรุงเทพมหานคร ดานความรูและทักษะของบุคลากร ดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร และดานการบริหารจัดการ โดยรวม

อยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาในแตละดาน พบวาทุกดานอยูในระดับปานกลาง 

2. ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 

กรุงเทพมหานคร ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวมและในแตละดาน ไมแตกตางกัน  

อภปิรายผล        

 1. ผลการวจิัย ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตราษฎร

บูรณะ กรุงเทพมหานคร ดานความรูและทักษะของบุคลากร ดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร และดานการบริหาร

จัดการ มปีระเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายเปนรายดาน ดังน้ี 
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  1.1 ดานความรูและทักษะของบุคลากร ผลการศึกษาพบวาปญหาอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะในปจจุบันระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในการปฏิบัติงานในโรงเรียนมากขึ้น เปนเคร่ืองมือใน

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังสื่อสารประชาสัมพันธ จนอาจกลาวไดวาคอมพิวเตอรเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน แต

บุคลากรมีความรูและมีความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการทํางานคอมพิวเตอร การประมวลผล ระบบเครือขาย ฟงกชันการ

ทํางาน การใชโปรแกรม การอัพเดสโปรแกรม รวมท้ังระบบอินเทอรเน็ตในระดับท่ีพอใชงานได ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนมี

ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปแตก็ไมไดจบการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยตรง นอกจากน้ีในการ

ปฏบัิติงานในหนาท่ีตาง ๆ ในปจจุบันบุคคลจําเปนตองมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังในชีวิตประจําวัน

และการทํางาน และโรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากร ฝกอบรม ใหมีความสามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา และการปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับหนึ่งจึงทําใหบุคลากรท้ังผูบริหาร 

ครู และเจาหนาท่ีของโรงเรียนมีความรู ความเขาใจและทักษะในดานน้ีในระดับปานกลาง ดังท่ี วนิดา บุตตะมา (2557) ได

กลาวไววา ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคกรท่ีเขามาชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 

ทําใหการเขาถงึขอมูลมคีวามรวดเร็ว การติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพ และชวยประหยัดตนทุนในการดําเนินงานดานตาง ๆ 

ของหนวยงานท่ีเช่ือมตอในระบบอินเทอรเน็ต เชน การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การมีเว็บไซตสําหรับเปนชองทางใน

การประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ เปนตน สวนใหญใชระบบคอมพิวเตอรในการทํางานซึ่งความรู ความเขาใจและทักษะใน

การใชงานระบบและคอมพิวเตอรของคนใชงานสวนใหญยังไมเพียงพอกับชีว ิตปจจุบันที่เกี ่ยวของกับเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนอยางมาก ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับ บุณยนุช ธรรมสะอาด (2552) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหา

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัด การเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสิงหบุรี พบวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง  

  1.2 ดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร ผลการศึกษาพบวาปญหาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจ

เปนเพราะทางโรงเรียนมรีะบบ อุปกรณ คอมพวิเตอร ระบบ Wi-Fi เอกสารคูมอืการใชงานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร ผูดูแล

ซึ่งรับผิดชอบงานคอมพิวเตอร การจัดทํารายการบันทึกการใช การดูแล บํารุงรักษา การซอมแซมโปรแกรมท่ีทันสมัย

และเหมาะสมกับการใชงาน การวางแผนสํารองอะไหล การจัดซื้อระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรไดเพียงพอกับการใชงาน

ในโรงเรียนในระดับหน่ึงแตอาจไมเพียงพอสําหรับการใชงานในดานตาง ๆ อยางครบถวน ระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรเปน

เทคโนโลยีท่ีมีการปรับปรุงพัฒนาอยูตลอดเวลาท้ังในดานโปรแกรมตาง ๆ เชน โปรแกรมอัพเดทการใชงานดานเอกสาร ดาน

บัญชี ดานฐานขอมูล โปรแกรมปองกันไวรัส และอุปกรณสําคัญของคอมพิวเตอร เชน ฮารดดิสก อุปกรณเก็บขอมูล

สํารอง หนาจอ เมาส เปนตน แตโรงเรียนมขีอจํากัดในดานงบประมาณเพื่อสนับสนุนระบบและอุปกรณคอมพวิเตอร ซึ่งท้ัง

โรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ตางก็มีงบประมาณท่ีไดเปนสัดสวนกับจํานวนขนาดโรงเรียน จํานวนบุคลากร 

จํานวนนักเรียน ทําใหทางโรงเรียนยังมีระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีพอใชงานไดแตไมพรอมกับการใชงานในดานตาง 

ๆ อยางเพยีงพอ ดังท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หนา 20-25) ได

กลาวไววา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีผานมาพบวา เกิดปญหาขึ้นอยางมากในดานระบบคอมพิวเตอร 

ดานซอฟตแวร ดานบุคลากร และดานโครงขายอินเทอรเน็ต ท้ังน้ีปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุมาจาก 1) ปริมาณ

ฮารดแวรไมเพียงพอ 2) ซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นไมตอบสนองตอการใชงานตามภารกิจอยางครบวงจร 3) บุคลากรสวน
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ใหญไมกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเองใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 4) โครงขายอินเทอรเน็ตของ

สถานศึกษาไมมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ ศิริลักษณ นาทัน (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและ

ปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนตนแบบในโครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝน พบวา มี

การพัฒนาระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรในโรงเรียนนอย ปญหาการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดานโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรท่ีจําเปน พบวาอุปกรณเครือขายและการสื่อสารมีไมเพียงพอ ศูนยบริการดาน

วิชาการโดยใชคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลมีนอย การดําเนินงานดานการแลกเปลี่ยนขอมูลดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนยังลาชาไมทันสมัย มีขอมูลสารสนเทศนอยในคลังขอมูลของโรงเรียนไมสามารถใชประโยชน

ไดอยางจริงจัง  

  1.3 ดานการบริหารจัดการ ผลการศึกษาพบวาปญหาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะใน

การบริหารงานดานตาง ๆ มีการใชคอมพิวเตอรซึ่งมีความจําเปนในการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการ

บริหารงานวิชาการ ซึ่งเปนงานสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนจุดมุงหมายหลัก

ของสถานศึกษา เชนการจัดทําเอกสารวชิาการ การสบืคนขอมูลทางวชิาการ การสบืคนความรูทางอินเทอรเน็ต การจัดทํา

และบันทึกขอมูลระบบประกันคุณภาพตาง ๆ ภายในโรงเรียน (SAR) และการเผยแพรผลการประเมินคุณภาพ การจัดทํา

ขอมูลนักเรียน การบันทึกคะแนน ผลการสอบของนักเรียนและวิเคราะหรายละเอียดตาง ๆ การจัดทําตารางสอน หรือ

ตารางเรียน ตารางสอบ การสบืคนรายช่ือเอกสาร สิ่งพิมพ หนังสือและขอมูลอื่น ๆ ในหองสมุด รวมท้ังการใหยืมและคืน

หนังสือ การใหบริการโสตทัศนูปกรณ ผานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย เชน การยืมคืนผานระบบ ฯลฯ ดานการ

บริหารงานบุคคลเปนภารกิจสําคัญท่ีมุงใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อ

ดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว เชน การจัดทําขอมูลหรือการเก็บบันทึกทะเบียนประวัติของ

บุคลากร การประมวลผลการปฏบัิติงานของบุคลากรเพื่อใชในการพจิารณาความดคีวามชอบ และเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ  ดาน

การบริหารงานงบประมาณ เชน การจัดทําและบันทึกขอมูลงบประมาณ การเงิน การจัดทําและบันทึกขอมูลงานพัสดุ 

ครุภัณฑ การจัดซื้อ การบํารุงรักษาและการตรวจสอบฯลฯ และดานการบริหารงานท่ัวไป เชน งานเอกสารประจําของโรงเรียน 

การจัดทําเว็บไซต (Website) การบันทึกประวัติการซอมบํารุงของอุปกรณแตละช้ิน การสื่อสาร การสงงาน การสนทนา

โตตอบ สงขาวสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกสระหวางกันภายในโรงเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต การจัดทําระบบ

เครือขาย ขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับโรงเรียนอื่น ๆ ในกลุมโรงเรียน และการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

อินเทอรเน็ต มาจัดทําระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังการติดตองานดานตาง ๆ เชื่อมโยงกับหนวยงานตนสังกัด 

ซึ่งการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการบริหารจัดการงานท้ัง 4 ดานน้ีเปนงานประจํา แตในการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชงานอาจทําไดไมครอบคลุมในทุกเร่ือง ซึ่งอาจเนื่องมาจากขอจํากัดของความรู ทักษะ ความสามารถของ

บุคลากร และจํานวนของวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ ไมครอบคลุมทุกหนวยงาน และทุกคนในโรงเรียน ดังท่ี 

ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544, หนา 294-298) ไดกลาววาความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญจําเปน

เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ  ซึ่งความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงซึ่งชวยในเร่ืองการ

มีขอมูลอยางหลากหลาย รวดเร็ว และดังที่กองบรรณาธิการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร มสธ. (2546, หนา 70-72) ได

กลาววา เทคโนโลยีอยูกับการทํางานในแทบทุกเร่ือง ดังน้ัน เมื่อนํามาใชในการจัดการสถานศึกษาจงึสามารถนํามาใชในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาไดในทุกดาน ไมวาจะเปนการจัดการสถานศึกษาดานการเรียนการสอน ดานทะเบียนนักศึกษา ดาน
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การวัดและประเมนิผล ดานบุคลากรหรือดานอาคารสถานท่ี เพื่อชวยในการแกปญหาตาง ๆ ชวยใหผูปฏบัิติเห็นแนวทางการ

ทํางานใหม ๆ และเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางานใหสูงขึ้นกวาเดมิ ผลการวจิัยคร้ังน้ีสอดคลองกับ วชิระ ศิริสุนทร (2550) 

ไดศึกษาเร่ือง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายนํ้าพองสะอาดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวาปญหาอยูในภาพรวม “ปานกลาง” ทุกดาน เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการ

บริหารบุคคล ดานการบริหารท่ัวไป ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารวชิาการ  

 2. ผลการเปรียบเทียบ ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขต

ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดโรงเรียน ผลการศึกษาพบวาปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานของโรงเรียนโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรของสถานศึกษาท้ังขนาด

ใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอรในระดับท่ีไมแตกตางกัน ซึ่งบุคลากรเหลาน้ีไมไดจบ

การศึกษาโดยตรงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชงานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ภายใน

โรงเรียน สามารถใชไดในระดับหน่ึง สวนดานวัสดุและอุปกรณมีขอจํากัดในเร่ืองงบประมาณในการจัดซื้อเชนเดียวกัน ซึ่งแตละ

โรงเรียนไดรับงบประมาณตามสัดสวนขนาดของโรงเรียน ในการบริหารจัดการซื้อระบบ อุปกรณคอมพิวเตอรจึงไดไมท่ัว

ถงึกับจํานวนบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ ในโรงเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนไมไดมีผูเช่ียวชาญ ผูดูแล ผูรักษาระบบ จัดการ

เร่ืองอะไหลอยางเพียงพอ สําหรับดานการบริหารจัดการอาจเนื่องมาจากขอจํากัดของจํานวนวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร 

โปรแกรมท่ีทันสมัยมาใชงานในการบริหารงานดานตาง ๆ การดูแลรักษาระบบวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร การขาด

ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําในโรงเรียนฯลฯ ซึ่งโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็กมีสภาพ

คลายคลึงกัน ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีจึงสงผลใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานดานตาง ๆ ภายใน

โรงเรียน และโรงเรียนในเครือขาย มีความจํากัดจึงสงผลใหปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ

โรงเรียน ดังท่ีกองบรรณาธิการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร มสธ. (2546, หนา 70-72) ไดกลาววา องคประกอบท่ีตอง

คํานึงถึง คือ ความพรอมทางดานบุคลากรซึ่งเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินงาน บุคลากรจะตองมีความรูและ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีจะนําเขามาใชได ความรูน้ีอาจไดจากการเขาฝกอบรม การเขาสัมมนา หรือการไป

เยี่ยมชมหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้จะตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถแลวยังจะตองมีบุคลากรท่ี

เพยีงพอตอการปฏบัิติงานอีกดวย ซึ่งถาหากไมมหีรือมไีมเพยีงพอก็จะตองรับเขามาเพิ่มเติม ความพรอมดานงบประมาณ 

ซึ่งการจะนําเทคโนโลยีเขามาใช ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย หรือระบบสํานักงานอัตโนมัติ จะตองมีความ

พรอมทางดานงบประมาณพอสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีเหลาน้ีมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ซึ่งงบประมาณใน

การจัดซื้อแลวก็ยังจะตองเตรียมงบประมาณในสวนการดําเนินการ และคาวัสดุและคาบํารุงรักษาไวดวย โดยเฉพาะคา

วัสดุซึ่งเปนคาซอฟตแวร ซึ่งสวนใหญจะมีราคาสูง และในบางคร้ังจะมีราคาสูงกวาราคาของอุปกรณดวย ดังน้ัน จะตอง

คํานึงถงึการจัดหางบประมาณในสวนน้ีไวดวย ความพรอมดานอาคารสถานท่ีเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน เชน หากจะมี

การนําเอาระบบเครือขายคอมพิวเตอรเขามาใชก็จะตองมีการจัดวางสายเครือขาย และจุดตอเช่ือมเคร่ืองของผูใชเขากับ

เครือขาย หรือหากจะมกีารจัดตองหองปฏบัิติการคอมพวิเตอรก็จะตองหาสถานท่ีหรือหองท่ีเหมาะสมหรือถาหาไมไดก็อาจจะ

ตองสรางขึ้นมาใหม แตถามหีองแตไมเหมาะสมก็ตองทําการปรับปรุง เชน การติดเคร่ืองปรับอากาศ เดินสายไฟและปล๊ักไฟ

เพิ่ม แยกวงจรไฟฟาออกมาจากวงจรเดิม เหลานี้เปนตน ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับ หฤทัย อรุณศิริ (2556) ไดศึกษา

เร่ืองปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี พบวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และผลเปรียบเทียบ

ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามความคดิเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสงิหบุรี จําแนกตามตําแหนง วุฒกิารศึกษา อายุ และประสบการณการทํางานในสถานศึกษา ไมแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช 

จากการศึกษา เร่ืองปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขต

ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ผูวจิัยมขีอเสนอแนะดังน้ี 

1.  ดานความรูและทักษะของบุคลากร ผลการวิจัยพบวาปญหาอยูในระดับปานกลาง เพื่อใหปญหาดานนี้ลด

นอยลง ผูบริหารควรใหความสําคัญและตระหนักในดานความรูและทักษะของบุคลากร โดยสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร 

ไดมีโอกาสพัฒนาตนเองในดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียน สงเสริมใหมีการเลือกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศใหเหมาะสม สงเสริมใหมีการวิจัย วิเคราะห การใชเทคโนโลยีประเภทตาง ๆ จัดใหมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง อีก

ท้ังจัดหาผูเช่ียวชาญมาประจํา 

2.  ดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวาปญหาอยูในระดับปานกลาง และประเด็นการวางแผน

สํารองอะไหลหรือวัสดุอุปกรณเพื่อใชงานทดแทนเมื่อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรเสียหาย ชํารุด รอการซอมแซมมีปญหาใน

ระดับมาก เพื่อใหปญหาดานน้ีลดนอยลง ผูบริหารควรใหความสําคัญและตระหนักในดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร 

โรงเรียนจําเปนตองจัดหาวัสดุอุปกรณโดยเฉพาะคอมพวิเตอรใหพอเพยีงตอการใชงาน และกระจายทุกหนวยงานมากกวา

กระจุกอยูในหองใดหองหน่ึง และควรจัดใหมอีะไหล วัสดุอุปกรณคอมพวิเตอรสํารอง ทดแทน ซึ่งจะเอื้อตอการบริหารงาน

ของโรงเรียนไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 

3. ดานการบริหารจัดการ ผลการวจิัยพบวาปญหาอยูในระดับปานกลาง และประเด็นการใชงานคอมพิวเตอรในการ

สื่อสาร การสงงาน การสนทนาโตตอบ สงขาวสาร จดหมาย อิเล็กทรอนิกสระหวางกัน ภายในโรงเรียนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต และการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต มาจัดทําระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับ

โรงเรียนอื่น ๆ ในกลุมโรงเรียน สังกัดเขตราษฎรบูรณะมีปญหาในระดับมาก เพื่อใหปญหาดานน้ีลดนอยลง ผูบริหารควร

ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนใหมีการนําโปรแกรมท่ีทันสมัย มาใชในการบริหารจัดการงานดาน

ตาง ๆ คอื ดานการบริหารวชิาการ ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารท่ัวไป 

ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการบริหารงานของโรงเรียน

ในดานตาง ๆ  

2. ควรศึกษาความตองการของบุคลากรในการใชงานและแนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารงานของโรงเรียน 
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